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INLEIDING
Toen J. ten Brink in 1860 zijn boek over Coornhert publiceerde, was
hij niet in staat het jaar van de verschijning van de IV ellevenskunste 1
precies aan te geven: „De juiste datum van Coornherts hoofdgeschrift op ethisch gebied is niet nauwkeurig te bepalen ... Wij
gissen ..., dat de W ellevenskunste in 1586 geschreven en in het begin van 1587 door den druk algemeen gemaakt is" 2. Aan Ten Brink
was n.l. nog geen exemplaar van de editio princeps bekend. Ook
volgens Prof. Kalff, die gebruik maakte van Ten Brinks studie, zag
Coornherts voornaamste prozawerk waarschijnlijk in 1587 het licht .
Intusschen had echter de conservator van de Gentsche Universiteitsbibliotheek, Th. J. I. Arnold, in de Bibliotheca Belgica een bibliographie van Coornherts werken gegeven 4, waaronder ook een beschrijving van den eersten druk der W ellevenskunste, waarvan kort
tevoren een exemplaar door de Gentsche Universiteitsbibliotheek
was aangekocht 5. Sindsdien is ook de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en die van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam in het bezit gekomen van een exemplaar van deze uitgave 6.
Hier volgt een beschrijving van dit zeldzame boek:
1 Over het „gevoelige rhythme" van den titel (Zedekunst dat is Wéllevenskánste)
zie J. H. Bosch en C. G. N. de Vooys, Letterkundig leesboek voor Hoogere Burgerscholen en Gymnasia, I (Gron./Den Haag 1919), blz. 192.
2 J. ten Brink, Dirck Volckertsen Coornhert en zijn Wellevenskunst (Amst. 1860),
blz. 215.
3 G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16de eeuw, II
[Leiden 18891 blz. 315.
4 Dat Arnold de bewerker is geweest van Coornherts bibliographie vermeldt W. de
Vreese in zijn Levensbericht van Theodorus Jacobus Ignatius Arnold in Versl. en
Med. Kon. Vl. Ak., 1901, blz. 298.
5 Bibliotheca Belgica C 121.
6 Het Leidsche exemplaar is niet slechts aan het „vervuren" en door den boekenworm
beschadigd, het is ook defect : katern x (bl. 161-168) ontbreekt. — Over het
Amsterdamsche exemplaar zie parversl. Kon. Oudheidk. Gen., 1938/39, blz. 55 vlg.;
aldaar ook een reproductie van de titelpagina.
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Zedekvnst // dat is // Wellevenskun- // ste / vermids waarheyds // kennisse vanden Mensche / van = // de zonden ende vande dueghden.
/J Nu alder eerst beschreven // int Neerlandsch. (Vignet)
Ghedruckt inden Jare 1586. //
8°, 301 genummerde en 43 ongenummerde bladen. Het voorwerk
bestaat uit een Kort inhouden van twee blz. (f. 2) en een Toe-eyghen
brief, gericht aan H. L. Spiegel en onderteekend: u hertsvrundelyke
Thiroplusios Laoskardi. Deze Voorreden beslaat acht bladzijden
(f. 3-6v). Het werk zelf beslaat 295 genummerde bladen (f. 7-3010
en wordt gevolgd door een Inhoudt van 42 bladen. Op het laatste
blad staat de Misstelling (de verbetering van een vij ftigtal drukfouten).
Het boek werd dus in 1586 gedrukt; het verscheen anoniem, zonder aanwijzing van plaats of drukker. In de Bibliotheca Belgica
wordt weliswaar Jaspar Tournay te Gouda als drukker vermeld,
maar dat is niet meer dan een gissing van Arnold. Misschien zullen
Nederlandsche bibliographen op grond van een nauwkeurige studie
van de lettertypen, initialen en watermerken eens kunnen uitmaken
waar en door wien de Wellevenskunste is gedrukt.
Uit den „Toe-eyghen brief" blijkt dat Coornhert zijn werk heeft
geschreven op aandringen van zijn jongen vriend Hendrik Laurensz.
Spiegel: „ghy alleen zyt de man die alder eerst my dit werck hebt
angheraden ende door u stadigh anporren by na anghedronghen" 7.
Wij weten niet wanneer Coornhert kennis heeft gemaakt met Spiegel. In 1583 schreef laatstgenoemde een brief „an zyn vrund Dideryk
Volkerts Coornhert" 8; uit hetzelfde jaar dateert Coomherts Voorreden bij de Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, geschreven door Spiegel in samenwerking met een of meer leden van
de Kamer „In liefde bloeiende" 9; in 1585 voorzag Spiegel Coorn7 Zie hierna, blz. 1.
8 Zie J. W. Muller, Twee onbekende werken van Spieghel in Tijdschr. v. Taaien Letterk., XX (1901), blz. 205.
9 De Twe-spraack verscheen in 1584; „den len des Hoymaands, t'jaar 1584" is ook

de „Toe-eyghen brief" gedagteekend, maar Coornhert werd het ms. van de Twespraack reeds in 1583 ter lezing gegeven, zie Twe-spraack vande Nederduitsche
Letterkunst, uitg. en toegelicht door K. Kooiman (Gron. 1913), blz. VI. — Dat
Spiegel het boek niet alleen heeft geschreven, blijkt uit Coornhetts Voorreden, waarin
twee keer sprake is van de „schrijvers van dit boexken".
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herts emblemata-bundel Recht Ghebruyck ende Misbruyck van tydlycke Have van een vierregelig gedicht „Op des dichters naam" 1°.
Dat de beide vrienden reeds in 1584 over de ars bene vivendi van
gedachten hadden gewisseld, blijkt uit het slot van Coornherts vaak
aangehaalden brief aan Spiegel, geschreven na den dood van zijn
vrouw, Cornelia Simonsdr. (6 Nov. 1584) : „mijn konst van welleven in dit stuck (n.l. gelijkmoedigheid) sulcx by my bevonden is,
dat ick magh waerachtelijck seggen: probatum est. Kondy dese konst,
het sal u naemaels wel komen, kondys noch niet, oock int voordencken alleenlijck niet wel, so leerdt met my gesamentlijck als met
vriendelijcke mede-leerling in wel-levens konste" 11. Men zou op
grond van deze regels kunnen veronderstellen dat Coornhert reeds
toen bezig was zijn denkbeelden omtrent de kunst van welleven op
schrift te stellen; m.i. had Coornhert toen echter noch tijd noch rust
daarvoor.
Op een van de laatste bladzijden van de Wellevenskunste slaakt
Coornhert een zucht over „deze aardsche onrustighe moeyten, werringhen ende twisterijen" (VI. 8. 29). Hij kon hierbij ook denken
aan de moeilijkheden die hij zelf in de voorafgaande jaren had
ondervonden, aan de verdeeldheid die in de jonge republiek
heerschte, aan de twistschriften en -gesprekken die het gevolg waren
van zijn optreden tegen de gereformeerde predikanten. Het aantal
geschriften dat Coomhert sedert 1580 gepubliceerd had, was bijzonder groot. Hij schreef vooral over de erfzonde, de volmaakbaarheid
en de onzichtbare kerk, maar ook over binnen- en buitenlandsche
politiek, over godsdienstige vrijheid en onderlinge verdraagzaamheid; in 1581 werd zijn Spieghelken vande ongerechticheydt ... des
vergodeden H. N. gedrukt; in 1582 gaf hij vijf comedies uit; ook
zagen toen de vertalingen van Castellio, Collenutius, Philo judaeus,
Boethius, Furmerus, benevens twee boekjes met aanhalingen uit
Augustinus en andere kerkvaders het licht. Ethische problemen schijnen Coornhert in die jaren veel minder beziggehouden te hebben
10 Zie B. Becker, Latijnsche vertalingen van Coornherts geschriften in De Gulden
Passer, XIV (Antw. 1936), blz. 19.
11 Brieven-boeck van D. V. Coornhart, Amst. 1,626, N XIII (= IV. TV. III 94b).
In mijn exemplaar van het Brieven-boeck is „niet voordencken" door een 17de eeuwsche hand veranderd in „int voordencken".
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dan toen hij nog secretaris van Haarlem was (1562-1567). Toen
schreef hij een heele reeks traktaten — zij werden alle pas in de
17de eeuw gepubliceerd —, waarin onderwerpen warden behandeld
die ook in de Wellevenskunste ter sprake komen. Van de in 15801585 gedrukte werken kunnen weliswaar vijf in verband gebracht
moorden met zijn ethica, maar deze zijn alle op één na vóór zijn inhechtenisneming in September 1567 geschreven. Van des menschen
natuerlijcke vleesch Wondersproock (Haarlem 1581) is omstreeks
1564 geschreven, Lijdens troost (Haarlem omstr. 1582) — in 1567,
Vande onteetenheyt der menschen (Haarlem omstr. 1583) was „al
over vele jaren bestelt", zooals het in de opdracht heet, terwijl Ware
beschriivinge der conscientien (Haarlem 1585), dat anoniem door
Coornherts vrienden uitgegeven werd, omstreeks 1565 geschreven
moet zijn. Alleen de Ladder Jacobs of Trappe der Deughden, geschreven in Maart 1584 12 behandelt in kort bestek een reeks problemen die twee jaar later ook in de Wellevenskunste ter sprake
komen.
In het licht van deze gegevens krijgen de boven aangehaalde
woorden uit den „Toe-eyghen brief" hun volle beteekenis : Coornhert
schreef zijn Wellevenskunste op nadrukkelijk aandringen van Spiegel. Trachten wij nu de vraag te beantwoorden wanneer Coornhert
een begin gemaakt kan hebben met het werk, dan ligt het voorjaar
van 1585 wel het meest voor de hand. In het begin van dit jaar toch
nam hij het besluit „stille te sijn, tot Leyden te gaen studeren ende
niet meer tegen de Predicanten te schrijven" 13 . In zijn rekest aan de
burgemeesters van Leiden verbond hij zich „by trou, eer ende
sekerheyt" zich „in Religions saken stille te houden sonder eenighe
Schriften meer uyt te gheven teghen de Religie, ten waer dan dat
zyluyden (nl. de predikanten) mij met in Druck ghegheven Schriften
daer toe veroorsaeckten" 14 Het advies van de curatoren en den
senaat — rector der universiteit was toen Prof. Saravia, Coornherts
,

.

12 TV. W. I 165-175v. De Bibl. Belg. vermeldt geen afzonderlijke uitgave van dit
traktaat. Dat het echter reeds vóór April 1585 gedrukt was, blijkt uit W.TV. II 369b.
Dit geschrift verdient juist in verband met de Wellevenskunste, waarin ook een citaat
uit de Ladder Jacobs voorkomt (V. 1. 68 vlg.), veel meer aandacht dan het tot
nog toe heeft genoten.
13 W. W. II 342v.
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tegenstander bij het twistgesprek in Den Haag in 1583 — zal wel
afwijzend geluid hebben. Coornhert bleef in Haarlem; van 16 Maart
1585 dateert de opdracht van zijn nieuwe vertaling van Boethius' De
consolatione philosophiae. Kort daarna kreeg hij in handen het door
de Delftsche predikanten Croese en Donteclock geschreven boekje:

Redenen waeromme dat niemant de gheboden Gods in dit leven volcomelick can onderhouden 15. Daar dit pamphlet een fellen aanval
op Coornhert bevatte, antwoordde hij hierop in April 1585 met zijn
Flemelwerck, dat nog in hetzelfde jaar bij Jaspar Tournay te Gouda
in druk verscheen 16. Coomhert had in dit geschrift zijn tegenstanders niet gespaard; in het „Besluyt vant gantsche boeck", schreef hij:
„so u luyden ... mijn bewijs nu 'so hart dunckt, als ick dat wete Waerheydt te wesen, moochdy het wijten niet mijn een-vuldighe Waerheydt, maer u schuldighe Dolinghe, ende daer by dencken, dat (zoo
een Oude seydt) een vermoede Ossche wat swaerlijck treedt" 17.
Tevens verklaarde hij dat hij voornemens was verdere aanvallen der
predikanten onbeantwoord te laten.
Dit is het tijdstip waarop Spiegel zijn vriend overgehaald kan hebben een uitvoerige ethiek te schrijven. Wellicht heeft Coornhert,
wars van alle polemische geschriften van den laatsten tijd, zich eerst
met de vertaling of bewerking van Furmerus' De rerum usm et abusu
beziggehouden. Zijn Recht Ghebruyck ende Misbruyck van tydelycke
Have — Prof. Prinsen noemde dit een populaire wellevenskunst 18
— werd door Plantin te Antwerpen en Leiden in 1585 uitgegeven.
Dat moet ná de uitgave van Vande vertroosting der wysheyd zijn
gebeurd, waarvan de opdracht gedagteekend is 16 Maart 1585; de
manier waarop Coornhert in die Opdracht uiting geeft aan zijn
vreugde dat de beroemde aartsdrukker zich bereid had verklaard
zijn vertaling uit te geven, bewijst dat voor het eerst een voortbreng14 Aldaar.
15 Het is reeds in 1584 gedrukt, zie Wulp N 8756.
16 Bibl. Belg. C 63. Herdrukt in IV. W. II 341 372v.
17 W. IV. II 376 (lees 372). — Over het spreekwoord „bos lassus fortius figit
pedem" zie Otto, Sprichw5rter der R5mer, N 265.
18 J. Prinsen J. Lzn., Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis,
3de dr. ('s-Grav. 1928), blz. 250.
-
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sel van zijn pen bij Plantin ter perse werd gelegd 19 Coornhert be
schikte over een buitengewone werkkracht: Van de Erf-zonde, Schuld
ende Straffe, een lijvig traktaat dat in de W ercken evenveel bladzijden beslaat als de W ellevenskunste, is den 10den October 1580
begonnen en „voleyndet onder verscheyden groote onleden op den
17 Novembris anno 1580" 20 , zijn omvangrijkste werk — Van de
Predestinatie, V erkiesinge ende V erwerpinghe Godes — schijnt hij
ook in vijf weken te hebben geschreven 21 Men kan zich echter
moeilijk voorstellen dat de W ellevenskunste in zoo korten tijd zou
zijn ontstaan. Coornhert kan in de zomermaanden van 1585 te Haarlem met het werk zijn begonnen, beëindigd heeft hij het echter in
het buitenland. In Augustus 1585 zag hij zich gedwongen in aller ijl
Holland te verlaten. Den 8sten Augustus benoemde hij Pieter Bor tot
zijn gevolmachtigde, den volgenden dag vestigde hij een hypotheek
op zijn huis in de Sint Jansstraat, drie dagen later verscheen hij voor
den notaris Van Woerden en verklaarde dat hij voornemens was
Haarlem eenigen tijd te verlaten, maar zou terugkeeren zoodra hij
„sonder vrese zal mogen genieten tegens eenege mogende zyne quaetwilligen het behoorlick voorstandt van zyn poorterrecht" 22 Waarschijnlijk bedoelde Coornhert met de „quaetwillige" wederom de
Delftsche predikanten, die in 1585 tegen hem hun W ederlegginge
of Catechista publiceerden en hierin hun Remonstrantie aan de Staten van Holland van 1583 herdrukten; deze Remonstrantie had
Coornhert op het oog toen hij in 1588 schreef dat „zijne dootvyanden met een valsch wroegschrift aenden H. Staten eertijts na zijn
leven stonden" 23 . Coornhert vertrok naar Emden 24 Vandaar schreef
hij in Februari 1586 een brief aan Spiegel 25 de slotregels daarvan
luiden: „in kerckelijcke saken, immers twist schriften, is mijn opzet
gants te verstommen, hooge noodt uytgesondert" 26 In Juli d.o.v.
.

.

.

.

.

;

.

19 Zie B. Becker, Coornherts „verduytsching" van de Vlaamsche vertaling van
Boethius inTijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. LVII (1938), blz. 246.
20 W.W. II 408 en 477 (lees 478).
21 Bronnen, blz. 293v1g.
22 Bronnen, blz. 93-95.
23 W. W. III 294c,
24 Bronnen, blz. 96 N 153.
25 Bronnen, blz. 342.
26 Brieven boeck, blz. 42 (= W.W. III 96d).
-
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was hij in ieder geval weer in Haarlem 27• M.i. heeft Coornhert
Emden de Wellevenskunste beëindigd, misschien zelfs in haar geheel
geschreven 28•
Eind December 1585 kwam in Vlissingen de bevelhebber der Engelsche troepen, graaf Leicester, aan; in Februari 1586 werd hij
benoemd tot landvoogd der Vereenigde Nederlanden. Hij trad op
als bijzonder vroom calvinist en verheugde zich in de sympathie en
steun van de gereformeerde predikanten 29• Hun invloed niet slechts
op kerkelijk, maar ook op politiek gebied, nam zienderoogen toe. In
verband hiermee is het waarschijnlijk te verklaren waarom op de
titelpagina van de Wellevenskunste de naam van den als ketter beschouwden schrijver, noch die van den drukker werd vermeld. Dit
was overigens ook het geval met Coornherts Ware beschrijvinge der
conscientien 3°, die in 1585 — na zijn vertrek naar Emden ? — door
zekere „liefhebbers der waerheyt" werd uitgegeven. De anonimiteit
van de uitgave wordt in de voorrede op de volgende wijze toegelicht:
„dat de naem des autheurs hier inne is verswegen, en is geen ander
oorsake, dan dat wy bemerct hebben der werelts kinderen verkeertheyt, die, soo verre sy eenige bitterheyt gevat hebben op 't instrument waer door dat Godt werct, terstont om des persoons wille het
werc des Heeren niet alleen selve verachten, maer ooc by anderen
verachtelij c maken" 31• Zeker zal deze overweging ook in 1586 en
1587 een rol hebben gespeeld, toen van Coornherts hand slechts de
Wellevenskunste resp. de Boeventucht verschenen 32•
Waar is de Wellevenskunste gedrukt ? Het is zeer wel mogelijk
dat Coornhert in verband met zijn vlucht in moeilijke financieele
omstandigheden verkeerde, en dat Spiegel, op wiens aandringen het
27 Bronnen, blz. 96 N 154.
28 De herh alingen die in de Wellevenskunste voorkomen en vooral de foutieve ver-

taling van enkele passages van zijn Latijnsche bronnen (zie hierna, noten bij III. 1._ 79,
80; IV. 1. 16, 21, 23) kunnen als bewijs dienen dat Coornhert zijn werk in haast
heeft geschreven.
29 P. J. Blok, Geschiedenis van het Ned. volk, 112 (Leiden 1913), blz. 239, 249.
30 Bibl. Belg. C 37. W. W. II 209-222v.
31 W. IV. II 210.
32 G. Stuiveling, Rekenschap, (Amst. 1941), blz. 18/19, veronderstelt dat de tweede
druk van Coornherts Lied-boeck, dat evenals de Boeventucht door Herm. Janszoon
Muller te Amsterdam werd uitgegeven, in 1587 verscheen.
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boek geschreven en aan wien het opgedragen was, voor de uitgave
ervan heeft gezorgd 33 Als drukker komt dan Plantin in aanmerking,
of diens schoonzoon Raphelengius, die aan het hoofd stond van de
Plantinsche drukkerij te Leiden. Daar werden eveneens in opdracht
van Spiegel in 1584 en 1585 gedrukt: Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, Ruygh-bewerp vande redenkaveling en Kort
begrip des redenkavelings, ook Coornherts vertalingen van Boethius
en Furmerus zijn in 1585 door Plantin uitgegeven 34
Hoewel de Wellevenskunste anoniem verscheen, zullen de humanisten uit Coornherts vriendenkring (Jan van Hout, Justus Lipsius,
Prof. Corn. de Groot e.a.) den naam van den schrijver gemakkelijk
hebben geraden. De „Toe-eyghen brief" aan Spiegel was n.l. geteekend : Thiroplusios Laoskardi, een graeciseering van Dieryck Volckharts 35 Coornhert kende geen Grieksch 36 misschien heeft Spiegel zelf, die juist in 1585 of 1586 Grieksch leerde, dezen mooien
naam voor zijn vriend bedacht.
Nog een plaats uit den „Toe-eyghen Brief" moet hier moorden toegelicht. Aan het einde ervan schrijft Coornhert: „het my gheen grote
moeyten ghevallen zoude zyn, al tghene hier bewezen is met Redene, oock te bevestighen mette H. schrifture. Dit waar oock al
gheschiet, ten waar dan dat icx om zonderlinghe oorzaken met voor.

.

;

.

33 J. Lipsius ontving in 1587 een exemplaar van de W/ellevenskunste van Spiegel,
niet van Coornhert. — De felle polemiek tusschen Coornhert en Lipsius had plaats
in 1590. Hoe de verhouding tusschen hen beiden geweest is na de briefwisseling
weten wij niet.
van 1584
Coornhert zelf
zie Brieven-boeck NN 86 88
stuurde een exemplaar aan Frederik Hendriksz. Vroom te Dantzig, zie Bronnen,
blz. 280.
34 Mr. H. de la Fontaine Verwey, thans bibliothecaris der universiteitsbibliotheek
Amsterdam, schreef mij 17 Juni 1941 „Alle lettersoorten enz., die in de Zedekunst
voorkomen, werden door de Plantinsche drukkerij te Leiden gebezigd. Dat het werk
in deze drukkerij werd vervaardigd en dat Arnolds toeschrijving aan Tournay onjuist is, zou ik niet met stelligheid durven beweren, aangezien ik de oudste drukken
van Tournay nog niet onder oogen heb gehad".
35 5- ;4 i0 (volgens de Reuchlinsche uitspraak thir) = dier ; irxot o io5 rijk ; xoc4
= volk ; xocOlot = hart. Volgens C. P. Burger is deze schuilnaam een „halfgrieksche
vervorming" van Dieryck Volckaertsz. (Burger, Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers, III, 's Grav. 1910, blz. 303).
36 W.W. II 305 (lees 306)b.
—

-

-

—

—
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raad hadde ghelaten" 37. Welke bijzondere oorzaken hebben Coornhert bewogen om met opzet van het verwijzen naar den bijbel af te
zien? Volgens Albert Verwey zou Spiegel dit van Coornhert geeischt hebben. Dat is niet uitgesloten; ten onrechte beweert Verwey
echter dat Coornhert dit zelf zegt 38• Ten gunste van Verwey's bewering zou men kunnen verwijzen naar Coornherts Oordeelen van een
ghemeen Landts Leere, waarin Spiegel zich bereid verklaart met
Coornhert te discussieeren alleen op voorwaarde dat „ghy dat geweer
van grootachtbaerheyt (ick meen van de Schrifture) af leght, ende
niet tegen my en ghebruyckt dan de natuerlijcke wapenen van
redene" 39. Toch zie ik niet in waarom Coornhert niet met zooveel
woorden had kunnen zeggen dat hij op wensch van zijn vriend ook
in dit geschrift geen gebruik heeft gemaakt van het „geweer van
grootachtbaerheyt". Ook Justus Lipsius had twee jaar tevoren zijn
De constantia zonder bijbelteksten uitgegeven en moest zich bij den
herdruk van het boek verdedigen tegen de critici die hem verweten
geput te hebben „e lacunis, quae liceat (haurire) e purissimo divinarum litterarum fonte" 40• M.i. moeten er gewichtiger oorzaken geweest zijn die Coornhert er toe gebracht hebben èn de IV ellevenskunste èn de Boeven-tucht zonder bijbelteksten uit te geven. Tijdens
het twistgesprek te Leiden in April 1578 werd hem niet slechts verboden Calvijns en Beza's geschriften aan te halen, maar werd hem
zelfs het vermelden van hun namen kwalijk genomen 41• Het is niet
buitengesloten dat het Coomhert in de jaren 1586 en 1587 ten
strengste verboden was iets over godsdienstige vragen te publiceeren.
Coornhert schreef zyn Wellevenskunste „niet voor den scherpzin37 Zie hierna, blz. 5.
38 A. Verwey, Hendrick Laurensz. Spieghel (Gron./Den Haag 1919), blz. 40. —
Waarschijnlijk is de aanhef van brief 99 uit het Brieven-boeck bedoeld; of een andere
plaats uit de briefwisseling der beide vrienden, zie b.v. Brieven-boeck, blz. 227
(= W. IV. III 95d).
39 W. W. I 461d. Dit traktaat heet een „Ghesprake" te zijn tusschen Splinter en
Coomhert; Arnold heeft den eerstgenoemden vereenzelvigd met een zekeren Jan
Woutersz. te Delft (zie Bibl. Belg. C 148 I N 47). Uit een vergelijking van dit
gesprek met brief 99 van het Brieven-boeck blijkt dat Splinter identiek is met Spiegel.
40 Justi Lipsii Opera omnia, T. IV (Vesaliae 1675), p. 513.
41 W. W. III 143a-d, 147d, 148a, 149a.
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nighen gheleerden, maar voor den leerghierighen ongheleerden" 42
In zijn andere geschriften heeft Coornhert over zijn eigen „ongheleertheyt ende onkonstigheyt" 43 gesproken, en herhaaldelijk onderstreept
dat hij maar een „ongheleerde idioot" 44 was. Hij had zeker gelijk
zich als een ongeleerden leek te beschouwen in vergelijking met zijn
tegenstanders, waartoe o.a. Calvijn, Beza, Prof. Danaeus, Prof. Saravia en Prof. Lipsius behoorden. Men mag dus aan de W ellevenskunste niet te hooge eischen stellen en moet bij het lezen steeds in
gedachten houden dat het een populair werk moest zijn, dat bovendien geschreven is door iemand die geen universiteitsopleiding had
genoten, evenmin een Latijnsche school had bezocht en Latijn had
geleerd toen hij al in de dertig was. Toch luidde het oordeel van
niemand minder dan Lipsius zeer gunstig: „Het Boeck vande Zedekunste, schreef hij aan Spiegel, ontvang ick gaerne van u. Soude ick
daer van walgen ? so dwaalt ghy. Ick sie dat meest alle stucken van
dien Man subtijl ende wijslijck geschreven zijn ... Dese wegh is
veyligh ende in onse Tael noch nyet betreden, ende over sulcx vruchtbaer" 45 Van welke groote beteekenis de W ellevenskunste voor Spiegels Hertspieghel is geweest, heeft onlangs Dr. J. F. Buisman in zijn
proefschrift uiteengezet 46
Het is de groote verdienste van J. ten Brink door zijn boek de
belangstelling voor Coornhert gewekt te hebben en vooral de aandacht te hebben gevestigd op de Zedekunst. Sindsdien is in Nederland en in het buitenland vrij veel over Coornhert geschreven 47 .
.

.

.

42 W/ellevenskunste II. 5. 2; zie ook I. 3. 2; III. 3. 7 en 5. 2.
43 W. W. III 48c.
44 W.W. I 357c; II 248d, 259a; III 45d, 47b, 288bis, 343d.
45 Zie hierna, blz. XXIX.
46 J. F. Buisman, De ethische denkbeelden van H. L. Spiegel (Wageningen 1935).
47 Zie: de literatuur tot 1937 in Nieuw Biogr. Wdb., X (1937), i. v. Coornhert.
Sindsdien zijn vlg. boeken en bijdragen verschenen : B. Becker, Coornherts „verduytsching" van de Vlaamsche vertaling van Boethius (Deventer 1557) in Tijdschr.
v. Ned. Taal- en Letterk., LVII (1938), blz. 241-258; W. van Hooff-Gualthérie van
Weezel, Een onbekend gedicht van Coornhert in Het Boek XXIV (1938), blz.
257-259; D. V. Coornhert, De dolinge van Ulysse, uitg. door Th. Weevers, Amst.
1939, (Bibl. der Ned. Lett.) ; G. S. Overdiep, Onze Renaissance in proza, Amst.
1939, blz. 84-94, 99-103, 267-323 ; W. A. P. Smit, Dichters der Reformatie in de
zestiende eeuw, Gron. 1940, blz. 44-47, 165-171; K. Heeroma, Protestantse poëzie
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Ten Brink, die in de eerste plaats Coornhert den moralist naar voren.
wilde brengen, gaf een verkorte bewerking van zijn Wellevenskunste, „dit kostbaar kleinood der Nederlandsche Letterkunde" 48, voorafgegaan door een con amore geschreven uitvoerige inleiding en
voorzien van talrijke aanteekeningen, hij was vol bewondering voor
den „oorspronkelijken moralist", die in zijn ethica een voor zijn
dagen zeldzaam gelukkigen vorm aan een even boeienden inhoud
had gepaard 49.
Minder gunstig luidde het oordeel van Busken Huet. Hij verweet
Coomhert dat hij een ethica zonder aanhalingen uit den bijbel had
geschreven: „een moraal dus, zonder geloof; een toegepast christendom zonder Christus, een eigenwillige godsdienst met een inwendige
stem als eenig orakel. Over de Schrift, over de Kerk, over de Sacramenten, geen woord. Niets dan menschelijke redeneeringen, gevolgd
naar heidensche filosofen" 50.
Weinig ingenomen met de Wellevenskunste was ook Ds. Moorrees. Coorhert heeft z.i. dit werk weliswaar met de uiterste zorg
geschreven en erin het beste gegeven dat hij te geven had, maar
der 16de en 17de eeuw, Amst. 1940 (Bibl. der Ned. Lett.), blz. XII, XIII en 38-43;
[A. van Duinkerken), De man van het zwevend accent in De Tijd 27 X 1940; A.
Hallema, D. V. Coornhert en zijn betrekkingen tot Friesland in Nieuwsblad van
Friesland 28 X 1940; A. Zijderveld, D. V. Coornhert in Critisch Bulletin XI (1940),
blz. 289 294; J. Barents, D. V. Coornhert als.' Nederlander in Stemmen des Tijds
1940, blz. 723 733; J. Lindeboom, D. V. Coornhert in Alg. Ned.Tijdschr. v.Wijsb.
en Psych., 1940, blz. 7 16; C. W. Roldanus, Coornhert en zijn invloed in Het Kouter, 1940, blz. 317 323; H. J. van de Kerk, De Haarlemse drukkers en boekverkopers 1540 1600, 's Grav. 1941, hfdst. III en IV, passim; G. Kuiper, Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert, Harderwijk 1941;
Noordnederlandsche Rederijkersspelen uitg. door N. van der Laan, Amst. 1941
(Bibl. der Ned. Lett.), blz. 14-22, 167v1g. (herdruk van Comedie van de Rijke
Man); B. W. Schaper, Van stilte en strijd in De Tachtigjarige Oorlog, Amst. 1941,
blz. 254 257; G. Stuiveling, Rekenschap, Amst. 1941, blz. 7 35 (Coornhert en zijn
Lied-boeck); J. Walch, Nieuw handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis, afl. 3, 's Grav. 1941, blz. 245-250; H. Bonger, D. V. Coornhert. Studie
over een nuchter en vroom Nederlander, Lochem 1942.
48 Ten Brink, a.w., blz. XXVII, XXIX.
49 Aldaar, blz. XXII, 215, XXV.
50 Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand, II, eerste helft (Haarlem 1884),
blz. 74,75.
-
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hij treedt er op als een heidensch philosoof: geen woord over
Christus, geen woord over de kerk, de Schrift, den doop of het
avondmaal. De verklaring hiervoor is, volgens Ds. Moorrees, dat
Coornhert vóór alles humanist was, nooit met zijn zonde- en schuldgevoel had geworsteld, en in het diepst van zijn ziel tevreden was
met zichzelf en met het welleven buiten geloofsgemeenschap met
Christus om 51
G. Kalff zag in de W ellevenskunste evenzeer een stoïcijnsch als
een christelijk werk. Coornherts doel was, volgens hem, een algemeene zedenleer vast te stellen en vooral de aandacht te vestigen op
de practijk dier leer. Hij wilde de grondslagen leggen waarop een
later geslacht een tempel zou stichten, gewijd aan vrijzinnigheid,
aan godsdienstvrijheid, aan humaniteit. Hij wilde zijn tij dgenooten
tonnen hoe zij door een onderzoek der menschelijke deugden en
ondeugden konden geraken tot zelfkennis, hoe zij, steunende op deze
zelfkennis, de kunst van welleven konden beoefenen 52
Volgens Prof. Land komt Coornhert de eer toe de eerste te zijn geweest die in een moderne taal een systeem van zedekunde uiteenzette zonder behulp der theologie. Na een zeer uitvoerige weergave
van den inhoud der Wellevenskunste wijdt Land nog enkele beschouwingen aan deze „oudste ethica in een nieuweuropeesche taal".
Hij herinnert er aan dat zij het werk was van een burger zonder
geleerde opvoeding, en licht haar doel toe met aanhalingen uit den
„Toe-eyghen brief" aan Spiegel. Land kon niet verklaren welke
„zonderlinge oorzaken" Coornhert bewogen hadden zijn wij sgeerig
essay zonder bij belplaatsen en theologie te schrijven; toch schijnt
hij op de hoogte geweest te zijn van Dilthey's Weltanschauung und
Analyse des Menschen .reit der Renaissance und Reformation en
heeft hij Coornhert in verband willen brengen met het religieusuniversalistische theisme 53
.

.

.

51 F. D. J. Moorrees, D. V. Coornhert, de libertijn, bestrijder der gereformeerde
predikanten ten tijde van Prins Willem I (Schoonhoven 1887), blz. 115, 116.
52 C. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de 16de eeuw, II
[Leiden 1889}, blz. 317, 319,
53 J. P. N. Land, De wijsbegeerte in de Nederlanden ('s-Grav. 1899), blz. 56,
89-91.i — W. Dilthey's opstellen verschenen in Archivfiir Geschichte der Philosophie,
V (1892), en zijn herdrukt in Gesammte Schriften, II (Lpz. und Bed. 1914; herdr.
1921) ; over Coornhert, zie S. 95-100.
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Volgens Prof. Prinsen was de grondgedachte van Coornherts
levensleer zuiver Socratisch, gebaseerd op het „ken u zelf". Reeds
in den „Toe-eyghen brief" wordt gewezen op de beteekenis van „de
ware ende ondervindlycke kennissen van onze eyghen ghebreken,
van onze eyghen wandel ende van ons eyghen quaadheyd, dat is van
ons zelve". Door te beweren dat de deugd te verkrijgen is door
kennis, door nauwlettend onderscheiden, door begrijpen, had Coornhert zich z.i. buiten het Christelijk geloof gesteld. Toch is het Prinsen
niet ontgaan dat Coornhert ook in de W ellevenskunste de SocratischPlatonische leer met het Christelijke beginsel had verbonden. Hij
haalt de allerbelangrijkste plaats aan over den oorsprong der deugd
(III. 1. 22) waarin Coornherts synergistisch standpunt duidelijk geformuleerd is 54.
De eerste die na Ten Brink een speciale studie aan de W ellevenskunste gewijd en een zeer lezenswaardig opstel erover geschreven
heeft, is P. L. van Eck Jr. 55. Bijzondere waarde verleent hieraan een
uitstekende keuze van citaten, die getuigen van aandachtige lectuur
van het werk. Het boek, zegt Van Eck, wil de menschen brengen tot
de goede gewoonte, de goede „daadvaardigheid". Niet het middeleeuwsche schouwen van God, maar het dienen van God heeft voor
Coornhert waarde; niet het overpeinzen, maar het beoefenen van de
deugd. Dit verkondigt haast iedere bladzijde. Coornhert wordt geprezen als een goed didacticus, die zoo objectief mogelijk de verschillende meeningen weergeeft, door kalme redeneering en bewijsvoering de opvattingen der tegenpartij ontzenuwt en zijn stellingen
door concrete voorbeelden, vergelijkingen en allegorie verduidelijkt.
In een voordracht over „Coornhert, den 16de eeuwschen apostel der
volmaakbaarheid", gehouden te Leiden in 1925, heeft schrijver dezes
ook de W ellevenskunste ter sprake gebracht en gewezen op den
samenhang van dit werk met Coornherts geheele ceuvre. Zijn perfectistische denkbeelden, evenals zijn polemiek tegen de gereformeerde predikanten hebben ook hun stempel gedrukt op zijn „Ethi-

54 J. Prinsen J.Lzn., a.w., blz. 250 vlg. (le dr. 1916, blz. 241 vlg.). De aanhaling
uit de Wellevenskunste ook bij Ten Brink, a.w., blz. 167 ; bij beiden dezelfde drukfout : „en dat zyn ghenaden lichte".
55 't Een en ander over en uit Coornherts Zede Kunst in Groot Nederland, Juli 1924,
blz. 88-103.
-

-
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ca"; de inhoud daarvan is niet slechts uit de heidensche philosophen
geput 56
Met het verschijnen van Dr. A. Zijdervelds opstellen Het laatste
werk van Prof. Kalft (1926) en Verwaarloosde „Renaissance"literatuur (1927) begon een nieuwe phase in de Coornhertstudie,
waarin het onderzoek zich voornamelijk richtte op de bronnen der
Wellevenskunste 57 Volgens Zijderveld is de invloed der klassieken
op Coornhert sterk overschat. Voor dit „door en door Christelijk gemoed" was de bijbel het boek der boeken, Christus het groote voorbeeld; Coornhert was doordrongen van de wijsheid der moderne
devoten en mystici, een man van het „innerlijke woord", een geestverwant van Sebastiaan Franck. De invloed der klassieke moraalphilosophen moet veel geringer geweest zijn dan men gewoonlijk
beweert. Ook het feit dat Coornhert de juistheid zijner denkbeelden
met bijbelplaatsen staaft en slechts bij uitzondering een profaan wijsgeer aanhaalt, wijst in dezelfde richting. De studie der klassieke
letteren kon wel zijn geestelijken horizon verwijden, maar bracht
hem niets nieuws 58
Zijdervelds meening werd bestreden door Dr. S. van der Meer,
die in 1934 aan de Vrije Universiteit Amsterdam promoveerde op
een proefschrift getiteld: Bijdrage tot het onderzoek naar klassieke
elementen in Coornherts Wellevenskunste 59 Zijn bedoeling was:
„V'. een poging te doen om de herkomst van den opzet en de indeeling van Coornherts Wellevenskunste te vinden; 2°. te trachten de
bronnen der citaten welke Coornhert in dat geschrift gebruikt ... op
te sporen; 3°. ook te onderzoeken, of hij, zonder eenige aanwijzing
te geven, verder nog kortere of langere stukken van een der Ouden,
woordelijk of omschrijvend, in zijn werk inlascht" 60 . Wat het eerste
.

.
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56 Ned. Arch. v. Kerkg., XIX (1926), blz. 80 vlg.
57 Een uitvoerig overzicht van alles wat sinds M. Siegenbeek (1813) over Coornherts afhankelijkheid van de klassieken geschreven is, geven S. van der Meer,
Bijdrage tot het onderzoek naar klassieke elementen in Coornherts Wellevenskunste
(Amst. 1934), blz. 13v1g., en G. Kuiper, a.w., blz. 241v1g.
58 Het laatste werk van Prof. Kalff in Tijdschr. v. Gesch., XLI (1926) , zie blz. 14 19;
Verwaarloosde „Renaissance"-literatuur in Nieuw Theol. Tijdschr., 1927, zie blz.
-

127, 128, 130, 131, 151 en 152.
59 Amst. 1934.
60 Van der Meer, a.w., blz. 19.
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punt betreft kwam Van der Meer tot de conclusie dat de opzet van
de W ellevenskunste, n.l. de verdeeling van de deugd in vier hoofddeugden, ontleend is aan Cicero's de officiis. Van 319 plaatsen wees
de bewerker de klassieke oorsprong of parallel aan. In 54 gevallen
waren de schrijvers door Coornhert zelf genoemd of aangeduid; in
32 andere gevallen ging het over „exempla", ontleend aan de klassieke mythologie of geschiedenis: 233 plaatsen bleken ontleend aan
Cicero, Seneca, Boethius, Aristoteles en Plato, zonder als citaten
door Coornhert te zijn vermeld 61. Deze gegevens beschouwde Van.
der Meer als een welsprekend bewijs voor den invloed der klassieken op Coornhert en beweerde — in tegenstelling met Zij derveld
— dat zij wèl de leermeesters van Coornhert geweest waren, dat hij
„Zich als het ware in hun gedachtenwereld had ondergedompeld"
en zoodoende een ethica geschreven had die nauwelijks een Christelijk werk kan worden genoemd 62•
In zijn bespreking van Van der Meers dissertatie 63 gaf Zij derveld toe dat Coornhert in zijn ethica veel ontleend heeft aan de klassieke moraalphilosophen, maar zag daarin geen bewijs van Coornherts
geestelijke afhankelijkheid van hen; als hoofdbronnen van Coornherts
denkbeelden bleef hij den bijbel en de levenservaring beschouwen.
Terloops wees de recensent erop dat de vier kardinale deugden gemeengoed waren in de Middeleeuwen.
Terwijl Van der Meer en Zij derveld discussieerden, was een andere
leerling van de Vrije Universiteit bezig met een proefschrift dat weliswaar het probleem niet zou oplossen, maar wel in een nieuw daglicht stellen. Dit werk, van de hand van Dr. G. Kuiper, verscheen in
den zomer van 1941 onder den titel: Cornelius V alerius en Sebastianus
Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert 64. De schrijver heeft
61 Het getal 319 is door Dr. Van der Meer niet nader ontleed.
62 Van der Meer, a.w., blz. 162 167 (Slotbeschouwingen).
63 Museum, 1935, kol. 95-97.
64 Valerius, hoogleeraar te Leuven van 1550-1578, is o.a. de schrijver van Brevis et
perspicua totius Ethicae seu de moribus philosophiae descriptio, een boekje van
112 blz. in-8°, dat voor het eerst in 1566 te Bazel werd gedtukt, tot 1589 elf herdrukken beleefde, en ook in het Engelsch werd vertaald (1571). De Spanjaard Seb.
Foxius (1527-1560) studeerde sinds 1548 te Leuven, raakte er bevriend met Valerius,
publiceerde in de jaren 1550-1560 talrijke geschriften, o.a. ook een ethica: Ethicae
-
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hierin het bewijs geleverd dat Coornhert de ethieken van de twee
Leuvensche humanisten gekend en bij het schrijven van de Wellevenskunste gebruikt heeft. Zoo komt Kuiper de verdienste toe op de 16de
eeuwsche humanistische moraalphilosophen gewezen te hebben als
een tot nog toe veronachtzaamde bron van Coornhert. In die richting
zal het onderzoek dan ook moeten worden voortgezet, want er valt
niet aan te twij felen dat Coornhert nog meer voortbrengselen van de
„wetenschappelijke" of „didactische" literatuur heeft gekend 65 Ten
onrechte echter noemt Kuiper de compendia van Valerius en Foxius
de „hoofdbronnen" van de Wellevenskunste; slechts een betrekkelijk
klein gedeelte ervan is aan deze schrijvers ontleend 66 Wel heeft
Kuiper bewezen dat zoowel Ten Brink als Van der Meer ongelijk
hadden toen zij beweerden dat de compositie der Wellevenskunste
overgenomen is uit Cicero's de officiis.
Met betrekking tot de materieele afhankelijkheid der Zedekunst
van deze twee 16de eeuwsche ethica's verdient het vooral vermelding dat wij, dank zij Kuiper, nu weten welke schrijvers Coornhert
bedoelde toen hij in het derde boek (III. 5. 26) schreef dat hij het
„huyslyck" en „burgherlyck" leven behandelen zou „meest ter navolghing van andere, als by de zelve myns bedunckens wel beschreven
wezende". Van de 107 paragraphen die op deze woorden volgen,
zijn er ruim 40 aan Valerius en Foxius ontleend 67 Vrij talrijke ontleeningen komen ook voor in het begin van hetzelfde hoofdstuk,
evenals in III. 1 en 3 en in IV. 1; enkele ontleeningen of punten
van overeenkomst stelde Kuiper ook in andere hoofdstukken
vast 68
.

.

.

.

philosophiae compendium, ex Platone, Aristotele aliisque optimis quibusque auctorzbus collectum, Bazel 1554; het werd in 1561 en 1566 herdrukt. Foxius' boek

is bijna drie keer zoo lang als dat van Valerius.
65 Over deze andere, nog te ontdekken bronnen spreekt ook herhaaldelijk Dr. Kuiper, zie a.w., blz. 275/6, 280, 293, 307, 311 en passim.
66 De Wellevenskunste telt 2388 „deelkens of scheytselen" ; volgens mijn annotatie
zijn 116 ervan geheel of gedeeltelijk aan de compendia van Valerius en Foxius ontleend. Overigens maant Kuiper zelf tot voorzichtigheid t.a.v. plaatsen die woordelijk
uit de ethica's van de beide Leuvensche humanisten vertaald zijn of schijnen te zijn
(a.w., blz. 345).
67 A.w., blz. 266-271, 294-299. De getallen zijn van mij.
68 Ik mag hier alvast verwijzen naar een bespreking van Dr. Kuipers werk door mij
te publiceeren in Museum 1942.
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Ondanks de ontleeningen aan Valerius en Foxius, en eventueel
nog aan andere, nog te ontdekken contemporaine humanisten, ondanks de klassieke elementen, waarvan vele ook na de kritische ontleding van Kuiper rechtstreeks ontleend blijken te zijn aan Cicero,
Seneca, Boethius en Aristoteles 69, ondanks den invloed die de
patristische en scholastische literatuur op het werk hebben gehad 7°,
blij ft de Wellevenskunste een oorspronkelijk werk, en terecht
spreekt Coornhert in den „Toe-eyghen brief" van „myn werck", „myne
arbeyd" „myn gheschrift" 71. Hij duidt het ook aan als „mynre ghedachten spieghel vande zonden ende dueghden". Mogen deze woorden in eerste instantie ook een woordspeling bevatten op Spiegel en
diens Hertspieghel, de karakteristiek van de Zedekunst als een spiegel van Coomherts denkbeelden over zonde en deugd is zeer zeker
juist. Voor den aandachtigen lezer beteekent zij echter veel meer:
hij kan er alles — of bijna alles — uit leeren kennen wat typeerend
is voor den man „wiens strijdt voor Seden, Schrift en Vrij heit is
geweest" 72.
Op den hoofdinhoud van zijn werk heeft Coomhert duidelijk in
den „Toe-eyghen brief" gewezen: „'tzelve voornementlyck handelt
vande middelen om te komen tot grondlycke kennisse vanden mensche zelve, van zynen state, handel ende wandel". Ook de titel van
het boek zegt dat de „zedekunst" geleerd wordt „vermids waarheyds
kennisse vanden Mensche, vande zonden ende dueghden". Maar
reeds in een traktaat van 1558 heet het: „Des Menschen saligheydt
is alleen geleghen inde kennisse van Gode ende van haer selven",
en wordt het beroemde gebed van Augustinus aangehaald: „Heere,
geeft dat ick u ende my selfs mach kennen" 73. Een tiental jaren later
lezen wij in de Tsamenspreeckinge van de droefheydt dat het grootste kwaad voor den mensch is „hemselven noch Gode te kennen",
69 Kuiper, a.w., blz. 321-336.
70 Zie het verslag van mijn herdenkingsrede te Gouda op 2 Nov. 1940 in faarb. der
Mij. der Ned. Letterk. 1939/40, blz. 84v1g.
71 Zie hierna, blz. 4, 5.
72 P. C. Hooft, zie Brandt, Historie der Reformatie, I (Amst. 1676), blz. 769.
73 Paradoxa vande volmaecktheydt, W.W. I 418a. Het „noverim me, noverim te"
van Augustinus (Soliloquia, P. L. 32, 885) ook in W.W. III 409a. Vgl. het gebed
in de Inleydinghe van Ladder Jacobs, W. W. 1 166d.
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en het hoogste goed „dat hy ware kennisse hebbe van Godt ende
van hem seleen" 74 Nog een aanhaling moge hier volgen uit een
werk dat Coornhert drie jaar na de Wellevenskunste schreef: „De
Zondaar ... is dan boven ende voor allen dingen noodigh te leeren
verstaan Waarheyts kennis van de Zonde ende Deughde, oock van
haar seive ende van Gode. Haar is noodigh te weten der zonden
doodijcke venijnigheyt, met ooc der Deughden heylsame geneeskracht, ende daar beneven Waarheydts kennis van sijn eyghen overgroote quaatheyt met Godes onghemeten goedtheyt, dat is een oprecht oordeel na der Waarheyt van Boet ende quaat" 75 De door mij
in dit citaat gecursiveerde woorden hadden heel goed ook in den
titel van de Wellevenskunste kunnen staan, want God, „de overvloeyende fonteyne alder dueghden ende ghoedheyden" (Wellevenskunste I. 15. 33; vgl. IV. 9. 9), is een even belangrijk onderwerp
van het boek als de mensch met zijn zonden en deugden.
Dat Coornherts perfectistische denkbeelden, die bijna in elk zijner
talrijke geschriften ter sprake komen, ook in de Wellevenskunste tot
uiting komen, spreekt van zelf. Bijzonder duidelijk komt hun invloed
naar voren in boek V, dat over de „starckheyd" en de ermee samenhangende deugden en ondeugden handelt; men leze vooral het
hoofdstuk over „grootmoedicheyd ende vast betrouwen", dat met het
hoofdstuk over de ware godsdienst (IV. 3) tot de beste van het geheele werk behoort. Misschien geldt dit ook voor het hoofdstuk over
de waarheid (IV. 7), waarin Coornhert zich o.a. kant tegen het „vervolghen om Religions zaken".
Coornherts godsdienstige denkbeelden vindt men in de hoofdstukken over de ware en valsche godsdienst, waarin ook het spiritualistische motief doorklinkt. Hoewel de Wellevenskunste geen strijdschrift is, komen er toch de hoofdonderwerpen in voor waarover
Coornhert zoo veel geschreven en geredetwist heeft: de erfzonde en
de predestinatie. De erfzonde wordt er weliswaar niet met name
genoemd, maar zij wordt er bestreden in verband met den „meshandel van den eersten mensche" (III. 2. 28 vlg., V. 2. 19, 20) ; op
de noodlottige gevolgen van de predestinatieleer der „nieuwe Stoycie.

.

74 W. W. III 383 (lees 382) b.
75 Hertspiegel Godilijcker Schrifturen, W .W . I 15a,
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nen" wordt gewezen in II. 3. 27. Maar ook de onwetendheid als
wortel aller zonde, de opvatting van de zonde als ontbering van het
wezen, d.i. het goede, de tegenstelling van waan en weten, het verschil tusschen neiging en begeerte, de indeeling van alle dingen in
goede, kwade en middelbare, de ervaring als de beste leermeesteres,
het met-losser-herten-bezitten van de „vluchtige" dingen, de „wet der
naturen" — al deze vooronderstellingen van Coornherts „systeem"
komen soms uitvoerig, soms heel in het kort ook in de W ellevenskunste ter sprake.
„Hoe magh iemands spreken of schryven anderen verlustighen,
dien de ryckdommen der cierlyke woorden tot uytbeelding zijnre
meninghe ontbreken ? of hoe magh hy met zulx anderen nut zyn die
niet ghereed heeft eyghentlyke verstandighe woorden ?" 76. Coornhert, „ille sermonis nostri magnus censor" 77, schepper van een
nieuwen, eenvoudigen prozastijl, beschikte over die „verstandighe
ende ryke tale" 78, en zijn W ellevenskunste werd een taalmonument,
dat in ieder geschiedenisboek der Nederlandsche letterkunde hoog
geprezen wordt. „Het gantsche werk, zegt Kalff, is geschreven in
zuiver, helder, niet zelden fraai Hollandsch. Hier werd een taal voor
het eerst gedwongen tot scherpe en sobere begripsomlijning, voor
het eerst werd hier de aandacht gevestigd op de onontgonnen mijn
van de synonymiek onzer taal, een poging gedaan tot het schetsen
van overeenkomst en verschil tusschen begrippen als: wanen en
weten, liefde en min, blijdschap en vreugde, vrees en angst, droefheid en pijn, mildheid en verkwisting" 79. Karakteristieke details
van dit taalmonument geeft P. L. van Eck Jr. in boven vermeld artikel in Groot-Nederland 8°, Coornherts etymologie, neologismen,
woordspelingen, alliteraties, vergelijkingen, voorbeelden, spreek76 Coornherts Voorreden bij de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, Kooiman, a.w., blz. VII.
77 Justus Lipsius aan Jan Moretus, 31 Oct. 1584 ; zie Correspondance de Christophe
Plantin, publ. par J. Denucé, VII (Antw.f s-Grav. 1918), p. 171.
78 Kooiman, a.w., blz. VI.
79 G. Kalff, a.w., II, blz. 318 ; dez., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, III
(Gron. 1907), blz. 466, 467.
80 Zie hiervóór, blz. XIX.
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woorden en spreekwoordelijke zegswijzen komen er ter sprake 81•
Na het verschijnen van de Twe-spraack heeft Coornhert zich zeer
nauwgezet aan de door Spiegel voorgeschreven spelling gehouden 82. Kooiman prijst Coornhert als een man van voorbeeldige consequentie, een zeldzaamheid in binnen- en buitenland 83• Kooiman
geeft geen voorbeelden uit de Wellevenskunste, maar ten opzichte
van dit werk geldt alles wat hij over andere na 1584 verschenen werken van Coomhert zegt. Ten onrechte echter beweert hij dat Coornhert
in zijn veranderde spelling nooit meer ae schreef. In het begin van
de Wellevenskunste komt meestal voor: gaarne, ongaarne; maar later
worden deze woorden met ae geschreven (V. 7. 55: ghaarne en
ghaerne). Gewoon is ook de spelling maer, paerd, waerd (II. 6. 22:
waard en waerd), zwaerd, daer, draeyen, waeyen, ghevraeght. De ij
komt voor in de uitgang van vr. znw.: predestinatije, cermonijen,
historijen, partije, zotternije, spotternije, moorderije enz.; maar ook
ghedijen (III. 1. 15), ghemijet (III. 5. 37), vrije (III. 5. 51, 97 en
111), verblijende (IV . 11. 6), vrijelyck (V. 7. 56). Coornhert houdt
zich ook aan de „ingrijpende nieuwigheid" 84 ue in plaats van eu te
schrijven, daarom: dueghde, vrueghde, kuere, huer (I. 16. 21: heur
en huer), schueren, spueren (IV. 9. 33: speurt; VI. 5. 8: zeughen).
Coornhert schrijft consequent k in plaats van c; toch staat o.a. in I. 7.
25 vlg.: clare, cuyscheyd, cruys, can. De stemhebbende g duidt Coornhert geregeld aan door gh, naast elkaar komen evenwel voor: ghantselyck en gantselyck (1. 4, 15), gaerne en onghaerne (IV 12. 26 en 28).
Hij schrij ft z in plaat van s waar dit overeenkomt met het spraakgebruik: zonderlingh, zorghelyck, zulcx (V. 6. 11: altzamen en altsamen). Vóór 1584 schreef Coornhert de dentaalklanken aan het eind
van woorden phonetisch, in de Wellevenskunste valt het op hoe consequent hij de znw. op -heyd met een d schrijft: wysheyd, waarheyd,
ghoedheyd enz. (V. 7. 5: lydzaamheyd en lydzaamheyt). Best mogelijk
81 Een systematische analyse van Coornherts taalstijl, waarover Prof. Overdiep onlangs enkele opmerkingen maakte (Coornhert en de Renaissance in Onze Taaltuin,
III (1935), blz. 275-279), zou zeer gewenscht zijn.
82 Kooiman, a.w., blz. 110v1g.
83 A.w., blz. 148.
84 A.w., blz. 145.
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dat de vermelde inconsequenties geheel of gedeeltelijk op rekening
komen van den drukker 85
.

Tien jaar na haar verschijnen werd de W ellevenskunste te Amsterdam herdrukt:
Zedekvnst // Dat is // Wel-levéskunste I II vermids waarheyds ken-!/
nisse vanden Mensche / vande zon-//den / ende vande dueghden. fl Nu
alder eerst beschreven // int Neerlandsch. //
(Drukkersmerk 86 ).
Ghedruckt inden Jare 1596. 1/
8 ongenummerde, 258 genummerde, en weer 40 ongenummerde
bladen in -8°.
Aan het einde staat: Den tweeden Druck. Ghedruckt T'Amsterdam
by Barent Adryaenssz. int gulde Schrijf-boeck. Int jaer 1596.
[Universiteitsbibliotheek Amsterdam 87
Universiteitsbibliotheek Leiden.
Universiteitsbibliotheek Gent.]
In deze uitgave zijn de drukfouten die op de laatste bladzijde van
den druk van 1586 vermeld zijn, verbeterd; er zijn echter nieuwe bijgekomen. Een eigenaardigheid van dezen druk is dat de drukker ter
verduidelijking van den tekst vele woorden, uitdrukkingen en heele
zinnen tusschen haakjes heeft gezet.
Een herdruk van deze uitgave zag in 1630 het licht:
Ethica. fl Zedekvnst // Dat is // Wel-levens kunste / 11 Vermids waarheydts Kennisse // vanden Mensche / vande Zonden / // ende vande
Deughden. //
(Portret van Coornhert gegraveerd door M. le Blon). Ghedruckt
inden Jahre 1630. //
Onder het portret staat:
.

85 Ik wijs hier nog op een eigenaardigheid van den tekst, die misschien van belang
kan zijn bij het onderzoek naar de drukkerij waar de editio princeps ter perse werd
gelegd, n.l. op de wijze van afbreken; noodurft wordt afgebroken: nood-durft; deelinghen : deel-linghen ; uyten : uyt-ten ; dwaselyck : dwaas-selyck ; lichaam : lich-haam;
zaligheyd : zaligh-heyd enz.
86 Gereproduceerd in de Bibl. Belg. C 122 en bij C. P. Burger, a.w., III, blz. 302.
87 Aan dit exemplaar ontbreekt Fol. 1.
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Theodorus Coornhertius Amstelredamus.
Quid- valeant Bataui lingua ingenioque Batauo,
Rara inter Batavos lux, Theodore, doces.
Quis posthac crassam Batauis affinxerit aurem ?
Dispeream, si quis tale quid ausus erft.
Blon fe:
6 ongenummerde, 264 genummerde en 2 onbedrukte bladen in
-12°. Het voorwerk bestaat uit den Toe-eyghen Brief (7 blz.), daarop volgt de Korte) inhoudt en uittreksels uit twee brieven van Justus
Lipsius aan Spiegel (A5v—A6 88 ). Het hoofd van de laatste bladzijde
van het voorwerk luidt: „Ethica of Zede-konst, van Ces: Ripa beschreven", waaronder een aanhaling volgt uit Cesare Ripa's Iconologia 89
Het werk zelf beslaat de bladen 1-261r en wordt gevolgd door
Coornherts Proeve van goede Ruste des Gemoeds 9 ° (bl. 261v2649 .
[Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 2 ex.
Bibliotheek der Vrije Universiteit Amsterdam.
Universiteitsbibliotheek Leiden.]
In deze uitgave ontbreekt de Inhoudt, welke in de eerste twee
drukken op den tekst volgt en ruim 80 blz. beslaat. De spelling is
eenigszins gewijzigd, zooals dadelijk blijkt uit de titelpagina. De
drukker van deze afzonderlijke uitgave van de Wellevenskunste is
onbekend.
Intusschen was het werk ook verschenen als een onderdeel van het
Eerste Deel der W'ercken Dirck Voickaerts Coornhert, gedrukt te
Gouda bij Jaspar Tournay in 1612. Exemplaren daarvan zijn aanwezig
in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, in de Librye van Gouda en
in de bibliotheek van Dr. Zij derveld te Amsterdam. De Wellevenskunste beslaat hier de bladen 268-335r. Op de titelpagina staat be.

88 Voor den tekst, zie volgende bladzijde.
89 Er bestaan twee vertalingen van Cesare Ripa's Iconologia : de eerste werd uitgegeven door Cornelis Danckerts, de tweede door Dirck Pietersz. Pers, die ze ook
zelf uit het Italiaansch vertaald heeft. De aanhaling uit de Iconologia in de uitgave
der Zedekunst van 1630 is op kleine verschillen na identiek met de vertaling van
Pers (zie Iconologia of Uijtbeeldinghen des Verstants, Amst. 1644, blz. 632). Zou
Pers de hand hebben gehad in de uitgave van Coornherts ethica in 1630 ?
90 Geschreven 25 Juni 1587, zie W.W. I 376v.
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neden: Ghedruckt ter Goude, By Jasper Tournay. Anno 1612. Fol.
269r bevat het Extract uyt sommighe Brieven gheschreven by den
Hooghgeleerden J. Lipsium aan sijnen Vrundt H. L. S. beroerende de
Zede-kunst van D. V. Coornhert:
Tot Leyden den 26. Martij 1587.
Het Boeck vande Zedekunste ontvang ick gaerne van u. Soude ick
daer van walgen? so dwaalt ghy. Ick sie dat meest alle stucken van dien
Man subtijl ende wijslijck geschreven zijn. Ende och ofse alle waren
van dese stoffe. Want die hoogher dinghen, hoewel hij die mocht
roeren ofte handelen sonder vallen van hemselve, maer qualijcken
sal hy 't doen (so nu de Werelt is) van anderen. Deze wegh is veyligh
ende in onse Tael noch nyet betreden, ende over sulcx vruchtbaer. Ick
bidde u Luyden reynightse. Want de ghene die op de Predickstoelen
ende hooge plaatsen daghelijckx preken ende roepen, sullen gheen
meerder vruchten aanbrenghen, als ghyluyden, wanneer ghy dusdanighe schriften onder den man brengt. Hier hebt ghy mijn ghevoelen in
't ruych, by avontuyren suldy't hebben met meerder onderscheyt, als
ick't met meerderen onderscheyt sal ghelesen hebben, etc.
Den 4. Maert 1591.
Het mishaaght my dat ick eens met Coornhert ghetwistet hebbe 91•
Soo ick't weder beginnen soude, dat mijne gheheele schrift 92 soude
matigher zijn. Dan den Windt der Affectien verruckt ons altemet,
ende ick sie hoe wanckel ick stae op den wegh van onse Stantvastigheydt 93.
Het Kort inhouden staat op f. 269v, de Toe-eyghen Brief op f. 270r
en v; de Wellevens-kunste beslaat f. 271r-335r, het uitvoerige resumé
van het werk dat in de eerste uitgaven opgenomen is, ontbreekt.
Het is een herdruk van de editio princeps, maar de spelling is ver91 Lipsius' discussie met Coornhert over het ketterdooden had plaats in 1590. Op
29 October van hetzelfde jaar overleed Coornhert. — Enkele weken na het schrijven
van dezen brief verliet Lipsius voorgoed Leiden, zie G. H. M. Delprat, Lettres
inédites de piste Lipse (Amst. 1858), pp. 21, 61.
92 Adversus Dialogistam liber unus de religione, Bibl. Belg. L 491 493. In de
Liste sommaire van Lipsius' werken zijn 24 uitgaven van het boekje vermeld.
93 Lipsius' De Constantia verscheen voor het eerst in 1584.
-
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anderd, er komen 16 kantteekeningen voor 94 en wat het belangrijkste is, de tekst is — waarschijnlijk door Coornherts vriend Cornelis Adriaensz. Boomgaert 95
herzien. De veranderingen en verbeteringen die van eenig belang zijn, zijn in de noten bij den hierna volgenden herdruk vermeld, evenals de zinstorende drukfouten die in de
editie van 1612 (resp. 1633) voorkomen.
In 1633 96 verscheen bij Jacob Aertsz. Colom te Amsterdam de
bekende uitgave van Coornherts werken in drie folio-deelen. De eerste 32 geschriften in dl. I (tot en met Opperste goedts Nasporinghe)
zijn een woordelijke herdruk van de Goudsche uitgave die geen
andere werken bevat; ook de foliëering is in beide edities gelijk. Zoodoende vindt men ook hier de W ellevenskunste op f. 268-335r. Het
verschil in de spelling zal wel van den zetter afkomstig zijn.
De thans verschijnende uitgave is een herdruk van de editio princeps van 1586. Veranderingen zijn aangebracht in, de volgende opzichten: na een punt staat een hoofdletter; het weglatingsteeken bij
het lidwoord t' staat vóór de t; de interpunctie is eenigszins gemoderniseerd. Woorden voorzien van een sterretje zijn verklaard in de
woordenlijst achterin, terwijl er rekening mee gehouden is, dat de
W ellevenskunste behalve door Neerlandici, theologen en philosophen, ook gelezen zou kunnen moorden door niet academisch gevormden 97 Bij het samenstellen der lijst heb ik herhaaldelijk de hulp
moeten inroepen van Prof. Dr. A. A. Verdenius en Dr. A. Zij derveld,
die mij steeds met de grootste bereidwilligheid geholpen hebben,
waarvoor ik hun hier mijn oprechten dank betuig.
De noten onder den tekst zijn in twee rubrieken ingedeeld. In de
,

-

.

94 15 ervan geven met een of meer woorden den inhoud van den tekst aan, b.v.
Willekeur (II. 1. 21) , Voorsien(ig)heyt (II. 1. 28), In God is voor noch na (II. 1.
29) ; één geeft naast het woord „daadvaardigheyt" (III. 1. 33) Habitus.
95 Zie over hem Nieuw Biogr. Wdb. i.v.
96 Op de titelpagina's van dl. I en II is het jaar 1630 vermeld ; op de titelpagina's
van de afzonderlijke geschriften komen de jaren 1629-1632 voor. Dat de uitgave in
November 1633 het licht zag, blijkt uit de „Nieuwstijdingen by Jan van Hilten" dd.
19 Nov. 1633, zie Kleerkooper en Van Stockum, Boekhandel te Amsterdam II

('s-Grav. 19144916), blz. 1231.
97 Toch heb ik er van afgezien de woorden eynde (doeleinde) , gemeen (algemeen,

gewoon), mogen (kunnen) en voors. (= voorschreven, voorseyd ; voornoemd) in
de woordenlijst op te nemen ; het aantal sterretjes zou anders al te groot geworden zijn.
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eerste wordt naar de bronnen verwezen, resp. worden zij voor zoover
het om Latijnsche bronnen gaat in extenso aangehaald, om zoodoende
den lezer in staat te stellen na te gaan hoe ze door Coornhert zijn verwerkt; in de tweede rubriek vindt de lezer toelichtende aanteekeningen. In verband met wat Coornhert in den „Toe-eyghen brief" schreef
over de mogelijkheid den tekst van zijn ethica met bijbelteksten te
adstrueeren, heeft de bewerker een poging in die richting ondernomen; voor een theoloog zal het niet moeilijk zijn veel meer bijbelteksten of toespelingen erop te ontdekken. Voor de klassieke bronnen
van de W ellevenskunste werd dankbaar gebruik gemaakt van het
proefschrift van Dr. S. van der Meer; in enkele gevallen konden zij
aangevuld worden met citaten uit Epictetus, Plutarchus, Stobaeus e.a.
De „exempla" die Van der Meer in §4 van zijn boek behandelt,
bleken bijna alle ontleend te zijn aan de Apophthegmata van Erasmus,
bovendien kon ook in enkele gevallen invloed der kerkvaders en
scholastische schrijvers worden vastgesteld 98• Het is niet de bedoeling
van den bewerker geweest in elk afzonderlijk geval Coornherts rechtstreeksche bron aan te wijzen; om de klassieken, resp. middeleeuwschen achtergrond van bepaalde hoofdstukken van de W ellevenskunste te leeren kennen, was het voldoende de primaire bronnen ervan
aan te wijzen.
Na het verschijnen van Dr. Kuipers dissertatie — de tekst der W ellevenskunste was toen reeds in zijn geheel gezet — heb ik dank zij de
welwillendheid van de bibliotheken van Bazel en Freiburg i/Br. de
ethieken van Valerius en Foxius kunnen bestudeeren en zoodoende
de annotatie, behalve met de door Dr. Kuiper ontdekte parallelplaatsen, nog met enkele andere „loci" kunnen aanvullen. Het is echter
niet uitgesloten dat, gezien de haast waarmee de collatie van de
ethica's der bei& humanisten met de W ellevenskunste plaats had, nog
verdere punten van overeenkomst over het hoofd zijn gezien.
Wat de toelichtende noten betreft zij hier nog vermeld dat, eveneens in verband met het proefschrift van Dr. Kuiper, die de oorspronkelij heid van de W ellevenskunste in twij fel trekt, een aanvulling
plaats had die eerst overbodig scheen: door een aantal citaten, resp.
verwijzingen — dat gemakkelijk uit te breiden is — werd het verband
tusschen Coornherts ethica en zijn andere geschriften aangetoond.
98 Zie noot 70.
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Vele problemen die verband houden met Coornherts voornaamste
werk op ethisch gebied blijven nog onopgelost. Wij staan pas aan het
begin van het onderzoek. Het is te hopen dat, nu de tekst van de
W ellevenskunste gemakkelijker bestudeerd kan moorden dan tot nog
toe, Neerlandici, classici, beoefenaars van de cultuurgeschiedenis,
wijsbegeerte en protestantsche en katholieke theologie het hunne
ertoe zullen bijdragen om deze eerste Nederlandsche ethica van alle
kanten te belichten.
Amsterdam, December 1941.

KORT INHOUDEN DES
Eerste Boecx
1. Dat wel leven een kunste is.
2. Van de mensche ende krachten
der zielen.
3. Vande Hertstochten.
4. Of de Hertstochten angheboren
zyn.
5. Van 't onderscheyd tusschen gheneghenheyd ende begheerten.
Vande Minne.
7. Vande Liefde.
8. Vande begheerten.

9. Vande onderscheyd tusschen
liefde ende begheerte.
10. Vande hate ende afkeerlickheyd
met hueren onderscheyde.
11. Vande Hope.
12. Vande vreze.
13. Vande blydschappe.
14. Vande droefheyd.
15. Vande toornigheyd.
16. Vande Langmoedigheyd.

Tweede Boecx
4. Van't Oordeel.
5. Vande kennisse.
6. Van't gheweten of conscientie.

1. Vande Wille.
2. Vande Redene.
3. Vande Beradinghe.

Derde Boecx
4. Vander zonden deylinghe.
5. Vande wysheyd.
6. Vande dwaasheyd.

1. Vande Dueghde.
2. Vande Zonde.
3. Vander dueghden deylinghe.

Vierde Boecx
1. Vande Rechtvaardigheyd int ghemeen.
2. Vande onrechtvaardigheyd int
ghemeen.
3. Vande ware Gods-dienste.
4. Vande valsche Gods-dienste.
5. Vande onderdanigheyd.
6. Vande wederspannigheyd.
7. Vande Waarheyd.

8. Vande Loghen.
9. Van danckbaarheyd.
10. Van ondanckbaarheyd.
11. Vande miltheyd ende quistghoedinghe.
12. Vande ghierigheyd.
13. Vande vriendschap.
14. Vande vyandschap.
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1. Vande sterckheyd.
2. Van kranckheyd.
3. Van grootmoedigheyd.
4. Van kleynmoedigheyd.
5. Van ghelyckmoedigheyd.
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Vyf de Boecx
6. Van zwaarmoedigheyd.
7. Van lydzaamheyd.
8. Van onlydzaamheyd.
9. Van Stantvastigheyd.
10. Van onstantvastigheyd.
Seste Boecx

1. Van matigheyd.
2. Van onmatigheyd.
3. Van wellust.
4. Van pyne.
5. Van Tem-lust ende volgh-lust.

6.
7.
8.
9.

Eynde

Van zachtmoedigheyd.
Van wreedheyd.
Van Ootmoedigheyd.
Van Hooghvaardigheyd.

TOE-EYGHEN BRIEF*

Hier ziedy, Jonstighe* Spieghel 1, mynre ghedachten spieghel vande
zonden ende dueghden int Licht voortkomen voor alle mans ghezichte. Zo nu iemand zich daar inne alzo spieghelt datze hem dient tot
ware kennisse van zynen state, dats van zich zelve, die heeft naast
Gode ende zyn andachtigh opmercken in dezen spieghele, die ick u
mits dezen toe eyghene, u daar af te bedancken. Want ghy alleen zyt
de man die alder eerst my dit werck hebt angheraden ende door u
stadigh anporren by na anghedronghen. Ghemerckt* ick zo onghaarne
daar an quam, overmids* tzelve my dochte meer dan in myn vermoghen was te vereyschen, alst my wel scheen an te locken overmids*
den groten nut die ick zagh voor velen daar inne te zyn gheleghen, te
meer overmids ick wiste dat zulx noch noyt in ghemene talen en was
ghedaan. Hier toe hulp noch myn beduchten, dat door de grote verscheydenheyd van meyninghen in zaken des gheloofs, die nu al is,
daghelyx toe neemt ende by koevering* anwassen zal, de ghemeyne
man van zo menighvuldighe kyf-boecken te lezen walghen, van tot
waarheyds kennisse te moghen komen vertwyfelen, van alle ghoede
zeden zich roeckeloos afkeren ende al zo ghantselyck in een Libertynsche vryheyd 2 ende godloos leven verwilderen zal. Dan zal de
laatste noch d'alder arghste doling worden. Of dan noch al schoon
eenighe het lezen der boecken niet gheheel en zullen verlaten, zoo
zullen dit zyn partydighe, dier meest zyn, of een weynigh onpartydighe menschen 3.
1 Hendrik Laurensz. Spiegel. Over Coornherts vriendschap met hem zie Inleiding.
2 Volgens de libertijnen wordt alles wat geschiedt, gedaan door God, die goed is;

dientengevolge bestaat er geen kwaad of zonde. — Bij de bestrijding van de praedestinatieleer brengt Coomhert herhaaldelijk het „libertiniseren" en de „libertynsche
vryheyd" ter sprake, zie b.v. W.W. II 350b, 420v, 451b, 471d-472d, 586c, III 235d,
238d vlg.
3 Over partijdigheid en onpartijdigheid zie hierna, II. 3. 3, 10-20; 4. 4, 5.
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De partydighe lezen zelden de godlyke, maar doorghaans* de menschelyke schriften, te weten: elck die ghemaackt zyn byde leraren
daar an hy is hanghende. Daar inne vinden zy luttel dat henluyder
Adamsche weetghiericheyd mach vemoeghen*, maar veel dat de zelve
meer ende meer vergrotet ende tot meer onghenoeghens voert. Want
daar wroetmen diep om te gronderen* de drievuldicheyd, der dryer
personen onderscheyd, de twee naturen in Christo, oock de wyze
vande menschwording Christi ende of Christus na zyne menschheyd
een zone, dan een schepsel Godes is, of Christus na zyne menschheyd
over al is, oock de predestinatij e, de verkiezinghe Godes (nu God
betert by na noodlycke zaken gheworden zynde, zo 'tmesverstand* der
zelver twee stucken alle ghoed opzet ende beteringhe der menschen
belet of wechneemt) met meer andere dezer ghelyke hoghe trappen
inde leere, die de leeraren meest al zelve zegghen voor allen menschelycken verstanden te hoghe, ja onbegrypelyck te wezen Waart dan
niet wel eens tyd, dat niemand en bestond* te beschryden d'alderhooghste trappen vande lere, voor ende al eer hy d'aldernederste trappen eerst
schickelyck* voor-voets-op betreden hadde ? Dat niemand zich vergheefs thoofd en brake om te leren lezen, zo langhe hy de letteren of
a.b.c. noch niet wel gheleert en hadde ? Deze nederste trappen ende
a.b.c. zyn de ware ende ondervindlycke kennissen van onze eyghen
ghebreken, van onze eyghen wandel ende van ons eyghen quaadheyd,
dat is van ons zelve. Ist niet een loutere zotheyd, dat wy wanen d'onghemeten Godheyd met zyne godlycke verborghen weghen te doorgronden, daar wy onze bepaalde* menscheyd ende onze eyghen
weghen noch int minste niet en konnen verstaan ? Dat wy zoo vlytelyck spueren om ydele ende wroeghende kennisse te bekomen, met
moedwilligh verzuym vande ware ende vruchtbare, ja noodzakelycke
kennisse ons zelves ? Dat wy zo hovaardelyck opstyghen om te weten
tgheen voor ons noch onmoghelyck is, zonder eens te dencken van
in ons zelven neder te dalen om te verstaan tgheen ons licht ende
heylzaam waar om kennen ? Zo lezen, zo wroeten ende zo vemuftelizeren meest alle partydighe lezers, niet tot huer verbetering, maar
tot huer verbittering ende quellinghe.
Angaande d'onpartydighe lezers, die weynich zyn, vindmen onder
1 Zie W.W. III 338, waar Calvijn, Beza en Ruardus Tapper vermeld worden.
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de zelve mede noch al 'tminste deel die uyt een rechte oorzake ende
tot een recht eynde lezen. Dit zynse alleen, die uyt een ontwyfelyck
weten van huer onverstandighe blindheyd angheport zynde, alleenlyck lezen met een voorghenomen ernst om des Heren wille te doen:
int laten van tghene zy quaad ende int doen van tghene zy ghoed
verstaan zullen te wezen. Dat is: zy begheren niet anders te verstaan
dan huer eyghen quaadheyd om daar af te scheyden, ende Godes
ghoedheyd daar met te vereenighen. Zodanighe Lezers der Godlycker
schrifturen, Gode om verstand inden ghelove biddende, moghen wel
verzekert zyn, dat de Vader des lichts zo weynigh henluyden als zich
zelfs weygheren zal moghen. Maar dezer zynder luttel, hoewel elck,
zich zelf bedrieghende, meynt een dezer te wezen. Waart dat eenigh
Predikant onder zyn predicken bevaal allen Koopluyden over eynde
op te staan, alleen Koopluyden ende gheen andere zouden op staan;
bevaal hyt rentiers*, die alleen zouden op staan, bevaal hyt ambachtsluyden, gheen anderen zouden opstaan. Maar bevaal hyt alle den
ghenen, die zyn predikatie waren ghekomen horen, alleenlyck om
'tgheen zy verstaan quaad te zyn te laten ende 'tghoede te doen, wie
twyfelt daar en zonder niet een blyven zitten ? Zo bedrieghen wy
meest al ons zelve. Zo ghaat het mede met meest alle Lezers, zonderh en* mette partydighen. Die zwelghen inne, zo int lezen van bewyzinghen als van wederlegginghen, menighvuldighe verscheydenheyden van meyninghen. Huer onwyze herssenen en koenen die niet
vereenighen. Daar moeten de zelve dan in de nacht des onverstands
niet alleen teghen anderen, maar oock teghen zich zelve werren*,
twisten ende dollizeren*.
My ghedenckt, Jonstighe* Spieghel, dat een droncken buys*, een
Oostersch bootsman, als een buys* in zee lanx der straten quam zwieren ende laveren. Hy ghevoelde verscheyden drancken in zyn borste
vast walghen en balghen*, ende brack ten laatsten uyt met deze woorden: Ick zegghe dy, du Hamburgher, du Bremer, du Pruysser karel,
dat du dy mit eyn ander vereynighen schokte, edder* ick werpe dy al
te hope inden ghoten. Dit was ghezeyt, oock flux ghedaan. Daar lagh
het onreyne mengsele van 't Hamburgher, Bremer ende Jopen bier
ieder ghoten. Ghave God dat desghelyx noch oock mocht gheschie1 Hetzelfde beeld gebruikt Coornhert in zijn Synodus (1582), W.W. II 8d.
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den in vele Luyden, op dat zy alzo eens grondlyck wtghebraackt hebbende die menighvuldighe verwerringhen, by henluyden blindeling
inne ghezwolghen, daar af noch bevryet, benuchtert ende totten heylzamen dranck des louteren Waarheyds bequaam mochten werden.
Ghelyck nu de nuchtere luyden lichtelyck an den slimmen* ghanghen
mercken dat iemand droncken is, zo ist weder onmoghelyck voor den
droncken luyden te zien dat een ander, ende zwaarlyck dat hy zelve
droncken is. Datter nu vele droncken zyn in ghoeddunckenheyd*
vande ware Lere ende den zelven niet nodigher noch nutter en magh
zyn dan te komen tot kennisse van huer dronckenheyd, of ten minsten
tot lezinghe van hare onware meyninghen, weet elck ander daar af
berispende meer vele te zegghen, dan zelf van zich zelf zulx inder
waarheyd iet te verstaan. Welck verstaan van eyghen dwaasheyd
d'eerste trappe is tot ware wysheyd.
Hier toe merckte ick dit myn werck van Wellevens (of zo ghyt
noemt) Zedekunste ofte Zedevorm 1- te moghen velen nut ende niemanden schadelyck wezen; want alle 'tzelve voornementlyck handelt
vande middelen om te komen tot grondlycke kennisse vanden mensche zelve, van zynen state, handel ende wandel. Deze zaken zyn
niemand te hooghe, yghelyck van noode ende licht om te ondervinden in zich zelf, zomer maar op wil acht nemen. Want dit myn schryven niet en styght boven inde Hemelen, maar diep nederdaalt inder
menschen helle zelve, zo dat elck, dit naspuerende, licht zal moghen
verstaan of ick waarheyd dan loghen betuyghe. Dat ick hier vele
zaken schryve die ick uyt ondervinden wete, weet ick waarachtelyck.
Ick schryve hier oock zaken die ick ghelove ende hope. In 'tghene ick
wete en magh ick gheenssins, maar in tgheen ick ghelove ende hope
magh ick wel dolen. Hier inne door iemand beter onderricht zynde,
zal ick lichtelyck een yder, maar in 'tgheen ick wete magh ick niemanden wycken. Wie wisselt niet ghaarne koper om ghoud, eyckelen om
1 „Zedekunste" komt in Spiegels werken niet voor. Voor „Zedevorm" zie H. L.
Spieghels Hertspieghel en andere Zedeschriften, uitg. door P. Vlaming (Amst. 1723),
blz. 247, 266, 304. Vóór blz. 1 en vóór blz. 235 vindt men er „tafelen van Wellevenskunst" ; hieruit blijkt dat Spiegel aan Coornherts term de voorkeur heeft gegeven
boven „Zedekunste". — Dirck Graswinckel schreef een Wel-levens wetenschap ende
wysheyt ('s-Grav. 1643), de doopsgezinde predikant P. Langedult is de schrijver van
de Christelijke Sedekonst (Leiden 1684).
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terwe, loghen om waarheyd ? Deze myne arbeyd heb ick ghaarne tot
yghelyx betering ghedaan; alle vrome luyden (zonderlinghe* ghy
oock, jonstighe Spieghel) zullen oock ghaarne de moeyten nemen
van my, tot myn beteringhe, an te wyzen myne dolinghen die hier
inne moghen wezen. Dit zal my een ghewenschte beloninghe zyn
voor deze myne willighe moeyten. Want ick ben mede een mensche
als andere, die zo lichtelyck magh dolen, als ick onghaarne dole. God
alleen, gheen mensch, weet het alles; die is Gode naast, die de minste
dolinghe heeft. Zo is oock die opten wech om de minste dolinghen
te behouden, die meest bereyt is om ter liefden vande waarheyd zyn
dolinghen rondelyck te bekennen ende spoedelyck te verlaten. Hier
toe zal my (zo ick vast betrouw inden Here) alle berisper, hy zy my
dan hatelyck* of jonstigh*, bereyt vinden. Insghelyx mede om alle
dier zullen begheren, breder bewyzinghe te doen van tghene by my
hier werdt ghezeyt, met redene of met autoriteyt vande H. schrift,
zo elcken dat zal ghelieven. Want het my gheen grote moeyten ghevallen zoude zyn, al tghene hier bewezen is met Redene, oock te
bevestighen mette H. schrifture. Dit waar oock al gheschiet, ten waar
dan dat icx om zonderlinghe* oorzaken 1 met voorraad* hadde ghelaten. Doch heeft elck die wil de H. schrift zelve, by welcker
zonschynlycke claarheyd (als mer met eenvuldighe ootmoed inne
ziet) niet alleen dit myn gheschrift, maar oock alder menschen schriften gheen duyster sterlicht en magh verstrecken. Totte Godlyke
schrift wyze ick alle menschen. Die alleen behoort elck in allen te
gheloven ende te volghen, maar dit myn schryven magh elck verachten* ende verwerpen dient ghelieft.
Zo vele de tale by my hier inne ghebruyckt magh beroeren, ben
ick ghedronghen gheweest int handelen van nieuwe stof in Neerlandsch, by wylen oock nieuwe woorden te ghebruycken, als die al
in myne j onckheyd, daar ick mochte, vermyt hebbe vreemde bedellappen te brodden opten rycken mantele der Neerlandscher talen 2
Stoot zich iemand hier an, vrundlycke Spieghel, dat wil u, als oorzake
.

1 Zie Inleiding.
2 Vgl. Coornherts voorrede bij zijn vertaling van Cicero's de off. (Officia Ciceronis
nu eerst vertaelt in nederlantscher spraken door Dierick Coornhert, Haarlem 1561.
„De vertaelder totten Leser", bl. * 6) en zijn „Voorreden" bij de Twe-spraak vande
Nederduitsche Letterkunst, Leiden 1584 (ed. K. Kooiman, Gron. 1913, blz. V) .
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van dit rnyn werck, wel voeghen te verzachten. Deze verantwoordinghe wil ick u bevelen. Zynder dan oock die dit zo nieuwen werck
berispen voor onvolmaackt (wat wert ten eersten volmaackt ghemaackt ?), dat zal my van herten lief zyn, als zulx gheschiet niet met
onvruchtbare woorden, maar met een vruchtbare daad: int maken
ende int licht te gheven van een volmaackter ende beter werck dan
dit myne is. Want dat zal stichtelyck berispen zyn ende daar toe heb
ick dit eerst derren* bestaan*, op hopen dat het zelve haast* volmaacktelycker by een ander zoude worden ghedaan, ende dan zal icks my
niet schamen, door beter werck in dit myn doen achter de banck*
gheworpen te worden, als die niet myn eere (een vluchtighe dwaasheyd), maar der menschen betering, tot huer eeuwighe zalicheyd,
hiermede zoecke. Dat weet de hertenkenner, dat weet ick zelve ende
dat ghelooft ghy (hy vermoede wt zyn zelf hert van my anders die
wil) van
u hertsvriendelyke
Thiroplusios Laoskardi 1.
1 Graeciseering van Dieryck Volckharts, zie Inleiding. — In de vier gesprekken over
de praedestinatie die in 1611 te Gouda werden uitgegeven (Bibl. Belg. C 60, 61, 62,
115), treedt Coornhert op onder den naam Demosthenes. Onder den naam „Zythosthenes" komt Coornhert voor bij Henricus Antonii Nerdenus, Systema Theologicum,
Franeker 1611, Praefatio, f. C.

WELLEVENS KUNSTE
I. BOECK
EERSTE HOOFDSTUCK
DAT HET WELLEVEN EEN KUNSTE IS,

veroorzaakt uyt het wel navolghen vander
Dueghden Leeringhen
1. Myn voornemen is hier de kunste om wel te leven te beschryven. Die is een wel gheschickte* kennisse (macht hebbende door
ghewoonte) om de gheleerde dueghde te volbrenghen; wie deze
kunst heeft, die heeft het ware middel om dueghdelyck te leven.
Dueghdelyck leven is wel ende zaligh leven. Maar zaligh leeft hy
die stadigh is in een ghenoechlycke* luste.
2. Nu is het ghemoed ghenoechlyck* dat altyd zyn ghoed begheren
verwerft, want dat niet van 'tgheen ter zalicheyd nodigh is en derft.
Daar by is dan ook altyd de vrolycke luste, overmids* het verkryghen
vant begheerde ghoed stadelyck verlusticht, recht als het hebben
van behoefte* vernoeght*.
3. Maar zo en ist niet met de verkryghing vant quade datmen
begheert onder schyn van 'tghoede, want zulck verkryghen verlustight onstadelyck, ja schadelyck. Ghemerckt* deze lust kort is ende
in lang-duyrighe rouwe verandert. Daar teghen is d'eerste luste
bestendigh, voerende onophoudelyck van minder tot meerder
vrueghde, daar nimmermeer rouwe na en volght.
4. Deze kunste van wel leven werdt niemanden angheboren, maar
vanden ghenen dieze leren, vrywillichlyck vercoren. Het leven werdt
allen menschen angheboren (twelck wy ghemeen hebben met allen
dieren), maar wellevens moghelyckheyd is niet den dieren, maar
alleen den menschen angheboren. Alzo deze boven tghedierte met
de redelyckheyd zyn vereedelt.
5. Al wat iemand is angheboren en leert hy niet. Wie leert het
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eerst gheboren kindeken athemen, zien of beweghen ? Niemand. Zo
leert men dan het wel leven. Hier toe behoeft redelyckheyd; deze
is niet byden dieren, maar byden menschen. Zo is dan het wel leven
een menschelyke ende gheen dierlyke kunste of lering.
6. Int wel konnen van deze kunste bestaat de dueghde, int qualyck
konnen de zonde. De mensichen ende niet de dieren leven dueghdelyck ende zondelyck. Daar om is oock dueghd ende zonde, oock
straf ende loon byden menschen, maar gheenssins byden dieren.
7. Want de menschen hebben willekuere* om wel of qualyck te
leven, zo dat die wel leven, oock hadden moghen qualyck leven
ende die qualyck leven, wel leven. Dits verde van 'tghedierte. Dat
derft redene ende mitsdien willekuere ende moet daarom, elck int
zyne, noodlyck volghen hare angheboren gheneghentheyden*.
Daarom is oock elck dier in zyner aart ghoed ende onberispelyck.
8. Al gheheel anders ist metten redelycken dieren. Dese hebben mede
wel hare angheboren gheneghentheyden, maar zyn daar en boven
begaaft met moghelyckheyd om te volghen zo wel haar redene teghen
hare gheneghentheyd, als haar gheneghentheyd jeghens reden.
9. Dit zietmen an eenighe blyvende maaghden, an luyden die zich
willens dood hongheren, ende an meer andere dierghelyke
menschelycke wercken, plat* strvdende teghen d'angheboren gheneghentheyden. Zulx en gheschiedt nemmermeer inden onredelyken
dieren. Ende hier uyt kornet, dat veler menschen leven quaad, dats
zondigh, ende eenigher ghoed, dats dueghdlyck is.
10. Nu ist ghewis, dat alle menschen liever stadelyck zouden leven
in lustigher* ghenoechten, dat wel leven is, dan in verdrietelycker
onghenoechten, dat qualyck leven is. Het blvckt mede 'dat 'tmeerdeel
der menschen qualyck, dats in verdrietigher onghenoechten leven. Dit
wel leven ghebreeckt dan niet an haar wille, maar an haar vermoghen
ende dit door huer willigh ende schuldich verzuym.
11. Want dit vermoghen hangt (neven d'aangheborene ende natuyrlycke moghelycheyd) ande ware kennisse vande middelen tot wel
teven nodigh zynde. Niet anders dan 't vermoghen om wel te lezen
hangt an des menschen natuyrlycke begryp ende ande kennisse, oock
an 't wel ezamen voeghen der letteren.
12. Ghelyck nu niemand zonder deze middelen te hebben maght
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heeft om wel te lezen, al hoe ghaarne hy 'tzelve wel zoude kannen,
alzo en heeft oock niemand (al wilde hyt oock boven alle dinghen
ter wereld ghaarne) maght om wel te leven, zonder te hebben de middelen tot het wel leven van node wezende.
13. Nadien nu blyckt (na 'tspreeckwoord) dat niemand met kunste
en werd gheboren, ende daarom oock niet met deze wel levens kunste,
zo behoeft daer toe, zal deze inden mensche komen, oeffening ende
verzochtheyd*, die beyde in niemand en moghen wezen zonder tyd.
14. Nu en berispt, veel minder straft een verstandig vader zyn eenjarigh kindeken niet, om dat het niet en kan lezen noch schryven,
ghemerckt* hy wel weet dat het noch igheen middel en heeft ghehadt
om zulx te konnen, alzo en eyscht hy vant kindeken niet dat boven
zyn vermoghen is.
15. Maar kryght het kind zyn jaren, ghebruyck van reden, een onderwyzende schoolmeester, bevel om te leeren lezen ende schryven,
boecken, papier, pen, rockt ende al dat hem tot zulx te leren nodigh is,
ende het zich dan moedwilligh begheeft, niet tot het voors. leeren,
maar tot spelen ende tuyschen* alleenlyck, zo dat hy, een Jongheling
gheworden zynde, niet of qualyck kan lezen of schryven, dan eerst is
deze Jongheling te recht berispelyck van zynen vader ende strafbaar,
om dat hy niet en kan wel lezen ende schryven, twelck in zyrire macht
was ghestelt om nu wel te koenen.
16. Zo plantmen een jong rysken, men mest ende besnoeyt dat ende
men verwacht de beigheerde vruchten t'zynre tyd, zonder dat om zijn
vruchteloze jonghe jaren uyt te roeden. Maar ist dat het onvruchtbaar
blij ft, na dat het wel ghewortelt, dick van stamme, breed van tacken
ende bequaam om vruchten te draghen gheworden is, dan eerst werdt
zulcke onvruchtbare boom, als onnut ende hinderlyck wezende, omgehouwen ende uyt gheroedet, waar van meer ghezien zal moghen
moorden hier na.
17. Alzo mede en berispt noch en straft God den eerstgheboren kinderkens niet, om dat zy niet en hebben de kunste van wel leven, al ist
schoon dat zy de moghelyckheyd hebben, om door de middelen van
redens ghebruyck, oeffening, tyd, onderwys ende opmercken, omme
te manne komende, wel te kannen leven. Maar wel straft hy zwaarlyck
§16. Vgl. W.W. III 289 (1. 289 bis)c.
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den quaadwillighen, die doort navolghen van hare zotte lusten deze
voors. kunste moetwillighlyck te leren verzuymen ende kinderen blyven van honderd jaren.
18. Want ghelyck als de Rechtvaardighe God niet onghestraft en laat
den ghenen die alzo door haar eyghen schulde de kunste vant wel
leven ontberen, alzo en straft hy oock nemmermeer iemanden die
door ghebreck eenigher noodlycker middelen om wel te leven, dat
niet en kannen. Het is zo weynigh des Rechtvaardigheyds werck
iemanden iet af te eyschen boven vermoghen ende den onschuldighen te straffen, als wel haar werck is elcken 'tgheen hy vermagh
af te eyschen ende den schuldighen te straffen. Hier uyt is verspreydt
het zeggen eens gheboren zots op zyn doodbedde: Here God, ghy
hebt my niet ghegheven, ghy zult my oock niet eyschen.
19. Al waar nu een kunste is ende werdt gheleert, daar is oock een
kunstenaar of leermeester, dieze anderen onderwyst, ende daar zyn
oock Leerlinghen of jonghers, die zich de kunste laten leren. Of daar
dan schoon al vele zyn die de kunst niet wel en leeren ofte en vaten*,
zo moeten daar nochtans oock eenighe zyn, die de kunste zulcx* werdt
onderwezen, dat zy die zelf oock hantteren konnen, of men moet
zeggen atter gheen recht leermeester en is, dieze anderen kan voort
leren, of gheen verstandighe leerlinghen, diese moghen begrypen.
20. Is dit eerste zulcx, dat komt door dien de leermeester zelve de
kunste niet recht en kan. Want niemand en kan anderen 'tgheen hen
zelf onbekent is, te recht onderwyzen. Wie, zelf niet konnende wel
lezen of schryven, vermagh zulcx anderen wel te leren ? Is dat niet,
te weten: is daar eenigh Leermeester, die deze kunst recht kan, zo
most het ghebreck zyn byden leerlinghen, zo dat gheen mensche
moghelyck en is deze kunst van wel leven te begrypen, even zo
weynigh alst eenigh mensche moghelyck is om wel te leren vlieghen.
17 kinderen ... van honderd jaren zie Vuig. Jes. 65 : 20 : puer centum annorum
morietur et peccator centum annorum maledictus erit. Deze „kinderen van honderd
jaren" komen zeer vaak voor in Coornherts geschriften, zie o.a. W.W. I 121b, 122a,
124d, 132c, 143c, 149a, 248a; II 217b; III 19b, 398d.

18 Het is ... boven vermoghen ter staving hiervan verwijst Coornhert in zijn Ghelove
ende wandel der verstroyde ende eenzame Christenen (Gouda 1590, blz. 38) naar
Matth. 25 : 15, Luc. 10 : 27, 1 Cor. 10 : 13 ; zie ook W.W. II 314v.
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21. Maar dat God zelve een recht leermeester dezer kunsten is, belydt
elck, oock ontkent niemand, datter menschen zyn ende gheweest zyn
(hoewel zeltzaam) die deze kunste zulcx* vanden eenighen ende
waren Leermeester gheleert hebben ghehadt, dat zy wel, das dueighdelyck leven ende gheleeft hebben, ende mitsdien deze kunste te recht
koenen ende konden.
22. Behalven dezen oppersten leermeester dezer kunsten vindtmen
noch onder meesters of (twelc beter luydet) ghetuyghen. Dit zyn
deughdlycke menschen, of der zeluer schriften, of Godes schepzelen
zelve. Die alle ghetuyghen heerlyck ende leerlyck vanden waren leermeester Gode ende want wel leven, alsmenze hoort spreken of preken,
alsmenze leest of hoort lezen ende alsmen met aandachtigher verwonderinghe anschout het goddelycke mazel ende de wyze bestieringhe
vande Hemelen, vande aarde ende vande zee, elck met zyn ingheweyd* ende verciering, als sterren, wolcken, haghel, sneeu, dou, ghevoghelt, met de wonderlycke veranderinghe der menichvuldigher
ghedierten, gheboomten, kruyderen ende met die ontallycke zeltsaamheyd vander vischen ghedaanten, onder welcke oock zyn in die
grote, diepe ende vochtighe woninghen die ontzichlycke, vervaarlycke Walvischen.
23. Doch is hier inne te mercken zodanighen onderscheyd, dat alle die
blyven ziende alleenlyck op die ghetuygenissen der voors. ondermeesters, niet verder en moghen gheraken dan tot een beeldelycke
kennisse. Die en baardt gheen wezen, gheen lust noch gheen ware
22 Godes schepzelen zelve vgl. Rom. 1 : 20.
21 oock ontkent ... konden vgl. hiermede I. 4. 4, 5, waar Coornhert de tegenstanders
van zijn perfectistische denkbeelden laat zeggen dat er nooit menschen geweest zijn
die „waarlyck dueghdlyck waren".
§22. Opvallend is het dat hier niet vermeld wordt „d'eenighe leermeester Christus
Jesus" die „door instortinghe vanden H. geest ... in alle waerheyt leydt, van den
dienst der zonden bevrijt ende die liefde Gods uyt stort in onse herten" (Lydens
Troost omstr. 1582, W.W. III 374d). „Om zonderlinghe oorzaken" heeft Coornhert
er van afgezien ter staving van zijn denkbeelden in de Wellevenskunste ontwikkeld,
naar den bijbel te verwijzen (zie hiervóór, blz. 5). Dat verklaart zeker ook waarom
hij hier onder de „ghetuyghen" „dat heerlijcke middel vande Godlijcke Schrift"
(W.W. I 122d ; vlg. 126a—b) niet vermeldt. Over de Schrift als getuigenis van het
„levendigh ende eeuwige woort", zie b.v. W.W. I 3c, 8c, 199b ; III 401c.
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liefde tot het bekende ghoed inden mensae. Maar dit werdt dan
eerst, als 't oghe des ghemoeds dooi den schepselen alzo opghesteghen
zynde, de zelve achter rugge laat beneden zich ende zich streckt opten
schepper zelve, gherakende alzo doort middel vande ghetuyghen tot
ware kennisse vant betuyghde, dat is door de beelden tot het ware
wezen zelve, twelck het opperste ghoed is, dat zy dan naacktelyck
anschouwen, waarachtelyck kennen ende krachtelyck lieven. Maar
dit en vermach niemand, zo langhe zyn voornemen gheen voorder
eynde en heeft dan die schepselen, van welck eynde hier na breder
verhaalt zal werden.
24. Zo komt dan die beeldelycke kennisse voort uyt horen zeggen,
uyt lezen of uyt anschouwen. Deze magh zyn valsch of warachtigh,
maar zo en ist niet mette kennisse, diemen wezentlyck noemt, om
'thebben of om 'tghenieten vande bekende dinghen. Want deze en
komt in niemanden dan door ondervinding (vande verholene openbarinighen Godes en handelt men hier niet). Zo zoude yemand, noch
noyt honigh ghesmaackt, maar veele van haar zoeticheyd ghelezen of
ghehoort hebbende, een beeldelycke, maar dieze gesmaackt heeft,
een wezentlycke kennisse vande honigh hebben.
25. De beeldelycke kennisse is den mensche zo hy zelve is, te weten:
nut of schadelyck. Nut is zy den mensche, zo hy die recht ghebruyckt.
Dit gheschiedt als hy zich begheerlyck haast om vant beelde te
komen tot desselfs wezen, dat is tot de dueghde, ja totte ghoedheyd
zelf, die God is. Want die is het uyterste eynde, daar toe de beeldelycke kennisse anwyst. Maar hangt iemand an de verbeeldinghe stadelyck, zo werdt zy hem boven allen dinghen schadelyck.
26. Ghemerckt* de beeldelycke kennisse in zodanighen mensche is
ende blyft niet dan een gheschilderde, onwezentlyke ende doode
kennisse. Deze en vermagh niet het bekende ghoed te volbrenghen.
Want ghelyck byden dooden gheen werckinghen en zyn, zo en is
oock by zulcke doode kennisse gheen levende lust noch liefde ten
ghoeden, zonder de welcke niet ghoeds noch dueghdelyx en magh
ghedaan worden. Is dan het verblyven in zulcke dode kennisse niet
hoogh schadelyck ?
27. Zeker, waar wetten zyn en weten is watmen behoort te doen,
zonder datmens doet, ende daar by noch is het gheweten* dat mens
door willigh verzuym niet en vermagh te doen, wat magh daar doch
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anders zyn dan een stadigh onghenoeghen vant ontbeerde ghoed
ende daar en boven noch een pynlyck wroeghen om 'thebben vande
straf-iwaardighe schulde ? Schadelyck, ja pynlyck is zulck vruchteloos
weten, als baarmoeder van een onzaligh ende ellendigh leven.
28. Zo en gaat het niet te wercke byden rechten leerjongheren, want
deze komen ten laatsten doort rechte ghebruyck vande voors, ondermeesteren of ghetuyghen inde schole vande eenighe leermeester,
Gode. Hem zien, hem horen, hem volghen zy inde lessen die hy zelve
doet in hare ghemoeden. Daar onderwyst God zelf met zynen heylighen gheest der wysheyd, daar luystert oock met andachtigher
opmerckinghe der leerlinghen ghemoed op de zalichmakende lere.
Deze verstaat, bewaart ende beleeft henluyder ghemoed in dadelycke* oef feninghen.
29. Ende want zulck ghemoed nu niet schoonders noch beters en
kent dan deze leeringhe, ja dan de leermeester zelve, zo openbaart
zich in zodanighen ghemoed ware liefde tot de leringhe ende tonen
leeraar zelf. Watmen recht lief heeft, dat doetmen blydelyck ende
ghaarne; watmen gaarne doet, dat doetmen dickmaal; watmen dickmaal doet, dat oeffentmen dickmaal ende meest. Ende hier uyt komt
dan voort een ghewoonte, die machtich is omme te doen die dueghde,
diemen alzo van Gode heeft gheleert. Deze ist dan die als een volmaackt leermeester zodanigher leerlinghen kennisse wyselyck heeft
ghebaart ende gheschickt.
30. Dit zyn menschen die van,de eenighe ende rechten leermeester
Gode gheleert zyn, ende deze alleen konnen daaromme oock te recht
deze kunste van wel leven. Zo vele zy hier ghezeyt dat dit een
kunste is, oock wat kunste, hoemen die leert ende dat eenighe menschen de zelve kunste warachtelyck konnen. Nu moet ghezeyt
worden vande ghedaante der gheenre die daar ghehouden zyn ende
vermoghen hebben om dezelve te leren. Dit zyn, menschen tot ghebruyck van reden komende. Want daar door te beter verstaan zullen
moghen worden die middelen ende die wyze hoe ende waar door
men deze kunste best magh leren.
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TWEDE HOOFDSTUCK
VANDE MENSCHE ENDE VAN D'OVERSTE KRAFTEN
ZYNRE ZIELEN

1. De dueghde, daar af hier werd ghesproken, is 'tgheen dat der
menschen ghemoeden (daar inne zy woont) dueghdlycken maackt,
ghelyck als lyflycke ,schoonheyd of snelheyd 'tlichaam daar inne
zy zyn, schoon maken ofte snel.
2. Men noemt deze dueghde goddelyck, om dat zy uyt Gode haar
oorsprong neemt. Zy werd ooc menschelyck ghenaamt, overmids* zy
zonder des menschen oeffening niet en komt inden menschen. Nadien
nu de mensche het ding is waar inne de menschelycke dueghde bestaat, zo is om haar aart wel te verstaan, eerst van node datmen des
menschen ghesteltenisse* versta. Dit zal oock dienen tot verstant van
'tghene des menschen doen of laten is totter dueghden verkryghinghe.
3. De mensche zelf bestaat inde vereenighing van lyf ende ziele.
'tLyf is zienlyck, oock van zelfs onbeweechlyck ende mitsdien sterflyck. Maar de ziel is onzienlyck, oock haar van zelfs beweghende
ende daarom oock onsterflyck.
4. Het aartsche lichaam is snoder dan de hemelsche ziele. Daarom
voeghet haar, alst edelste deel, door hare krachten den lichame met
zyne krachten ende zinnen te bestieren. Hier toe behoeft verstand. Dat
en is int lichaam niet, maar inde ziele, van welcker, ende niet van
des lichaams krachten hier nu werd ghehandelt.
5. Den ziele zyn van Gode innegheplant twe byzundere kraften, waar
af d'eene vreemd is van, ende d'ander ghemeenschap heeft metten
lichame. D'eerste is hemelsch, die als een sterrreken zyin licht ontfangt
uyte goddelycke zonne. Deze noemtmen het shemoed. Maar d'ander
is een krachte, antreckelyck of afschouwelyck. D antreckelycke heet§§5, 6. Vgl. Valerius, Ethicae descriptio, p. 9sq. : Animus humanus mortali corpori inclusus, duabus veluti partibus distinguitur : quarum una coelestis est, tanquam radius
quidam divino splendore collucens, ut mens : altera corpori coniuncta, ut appetitio seu
cupiditas et ira. Superior est rationis particeps, inferior expers : illius est imperare,
huius vero parere. Sed haec saepe velut equus ferociens, aurigae non obtemperans,
impetu fertur ad ea quae placent, sive honesta sive turpia, non audiens rationem et
mentem atque intelligentiam, quae noticiarum est particeps illarum, quae natura nobis
innatae sunt, vel potius divinitus insitae : hortaturque semper ad honesta, sive iucunda
sint illa, sive tristia.
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men een begheerlycke, ende dander een afkeerlycke of afweerlycke
ende daarom oock (doch oneyghendyck*) een toornighe krachte.
6. Den ghemoede komt het ghebieden, maar d'ander 'tghehoorzamen toe. Doch ghevalt dit meest anders. Wammen ghemeenlyck bevint, dat deze twe andere krachten als hollende paarden
hueren onachtzamen ende onwyzen waghenaar verachten* ende
daar met wildelyck rennen in die verderflyckheyds grachten. Want
zy door een bedriechlycke waan van ghoede ende eerlycke dinghen
zich afkeren van ware duechde ende eere, ende zo ghezamentlyck*
inder zonden verderfenissen met schonden springhen.
7. Het ghemoed is de verstandelycke kracht der zielen, waar mede
de mensche al 'tghene men magh verstaan, ontfangt ende bewaart, of
kent ende oordeelt. D'eerste is ghedoghelyck*. Die ontfangt ende
behout als een zuyvere spieghel het licht met het begilde des dings
dat daar inne schynt ende daar voor verschynt.
8. Maar dander krachte is werckelyck*. Deze anschout, kent ende
oordeelt 'tghene voor d'eerste inden lichte verschynt. Inde eerste, te
weten in de lydelycke krachte des verstandelyckheyds, verschynen
zich de verbeeldinghen, komende uyten zinnen. Dit zyn dan de
ghedachten. Deze bewaart zy als voghelkens inde kouwe der ghedenckenissen*, alzo is zy als een leerling, ghedoghende des leermeesters onderwyzinghe.
9. Deze leermeester is de werckelycke* verstandelyckheyd. Want
zy de ghedachten of des ghemoeds verbeeldinghen (dat een is)
mette redene overweeght, met onderzoek anmerckt ende met onderscheydelycke kennisse oordeelt ende bestiert.
10. Zulx is die eyghentlycke aart vande edele scherpzinnicheyd des
redelyken mensches. Hier met bespeurt hy, vindt hy ende kent hy
uyt zich zelve, zonder iemands onderwys, dinghen hem te vooren
verholen wezende. Des verstandelyckheyds werck is te onderzoecken,
wat waarheyd of loghen is, maar de reden spuert na, wat ghoed is
of quaad.
6 deze twe ... verachten dit beeld — aan Plato ontleend — heeft Coornhert ook

elders gebruikt. In Van des Menschen Natuerlijcke Vleesch Wondersproock zijn de
rede en de wil de voerman, de „gheneghentheyden" — de „waghen-paarden" (I
142c) ; in brief XC ment de geest de ziel met haar „begheerlijcke ende af-keerlijcke
krachten" (Brieven-boeck, blz. 306 W. W. III 143a—b).
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11. Welcke reden zelf mede is een verstandelycke ende werckelycke
krachte. Doch schynt haar werckinghe een weynigh te verschillen
vande werckinghe des verstandelycken werckelycke krachts. Want
daar deze 't oghe vest op weynigh dinghen inde verbeeldinghe, daar
ziet de reden teffens* op veele dinghen. Want zy ooght* op dueghde
ende zonde, op late ende schade, op lust ende verdriet, op vrueghde
ende rouwe, op minder ende meerder, 't een teghen 't ander overweghende.
12. Ende want hier voor gheroert is vande verbeeldinghe, vande
ghedenckenisse* ende vande zinnen, zo eyscht hier mede wat verclarings vant ghene daar by werd ghemeynt. Zo noeme iek hier verbeeldinghe der zielen kracht, die beneden de reden is, wezende een
ontfangster vande ghedaanten, verschynende door de zinnen, die
onder de verbeeldinghe zyn, zo wel vande ghedaanten die teghenwoordigh als afwezigh zyn.
13. De teghenwoordighe zyn ghedachten, de verleden ist herdencken, maar de toekomende is tvoorzien. Alle welcke de menschen ghemeen hebben met eenighe dieren. Want de hond, voor
oghen ziende den stock daar hy eens met gheslaghen is, werd verbeeldt metter ghedaante, niet alleen vande stock in teghenwoordigheyd, maar oock mede vande voorleden smerte ende insghelyx
vande toekomende smerte, die hy verwachtende is, om welcke te
ontghaan hy wech loopt. Doch is alle zulx inden menschen krachtelyker.
14. Nopende nu de krachte der ghevoelycke dinghen, die werd
inwendelyck bevrucht met de ghedaanten uyt el& vande vyf uyterlyeke zinnen, die elck de huere zaayen inde verbeeldinghe. Dit zyn
lydelycke ende ghevoelycke ghedaanten, tastelycke als lichamen,
zienlyke als verwen, hoorlyke als stemmen, smakelycke als zoete
ende zuire, ende rieckelyke als istancke ende lieflyke roken. Alle
welcken verscheydenheyden van ghedaanten door die ghevoelycke
zinnen (als door pypkens) ghevoerd werden inde herssenen, schilderende alzo die verbeeldinghen.
15. Maar de ghedenckenisse is een verstandelycke krachte, van nieus
voor oghen stellende de ghedaanten der voorledene dinghen. Deze
12 hier voor zie §8.
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zyn haar teghenwerp* ende zyn daar voor al meer den ghemoede
inghedruckt gheweest. Niemand en herdenckt toekomende dinghen,
maar men voorziet die. Zo is deze ghedenckenisse* een bewaarderse
der verbeelde dinghen vermits* het dickmaal herdencken ende ververschen vande beelden der voorledene dinghen.
DERDE HOOFDSTUCK
VAN DE NEDERSTE KRACHTEN DER ZIELEN GHENAAMT
HERTS-TOCHTEN OF STOORNISSEN

1. Ick hebbe ghezeyd vander zielen overste krachten, nu kome ick
aan de nederste. Die hebben gheen of luttel ghemeenschap mette
verstandelyckheyd ofte redene, maar meest metten lichame. Dezer
zyn (zo voor II. H. gheroert is) tweereleye, als een begheerlycke
ende een afkeerlycke.
2. Deze twe brenghen vier andere voort, namentlyck hoop ende
vrueghde, die uyte begheerlycke, met vreze ende droefheyd, die
uyte afkeerlycke krachten spruyten. Van alle welcke mette ghene
die noch daar uyt voortkomen, hier na oock ghezeyt zal werden,
niet spitsvondelyck voor den gheleerden, die zulx in ander talen
weten te halen, maar eenvuldelyck voor d'ongheleerden, die daar
af in onze moeders tale niet veel en hebben.
3. Aant wel verstaan van welcke nederste krachten der zielen met
allen vele is gheleghen. Want het zyn ghereedtschappen of wercktuyghen die, wel ghebruyckt zynde, tot dueghden, tot vrueghden
ende tot zaligheyd, maar mesbruyckt wezende, tot zonden, tot trueren ende tot onzaligheyd dienen voor huere ghebruyckers ofte mesbruyckers.
1 Die hebben ... redene vgl. Cic. Tusc. Dis p. IV 10 : (Pythagorae et Platonis) qui
animum in duas partes dividunt, alteram rationis participem [faciunij, alteram
expertem.
1 zo voor gheroert is zie Hoofdst. 2 §5 (blz. 14).
2 die daar af ... hebben in Erasmus' Enchiridion militis Christiani komt een hoofdstuk

voor „De varietate adfectuum" (opp.v col. 13-16). Over de Nederlandsche 16de
eeuwsche vertalingen van het Enchiridion zie W. de Vreese, De Ned. vertalingen van
Des. Erasmus in Het Boek, XXIV (1936-37), blz. 81v1g.
BECKER, Wellevens Kunste
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4. Inde voorghemelde overste krachten der zielen, die verstandelyck
zyn, heeft plaatze, als in een vlacke ende klare bome des ghemoeds,
die stille gherustigheyd, maar in deze nederste ende onredelycke
krachten der zielen ruyschen die stormen ende razen die baren der
verstoorlyckheyden, stadelyck in deze zee vloeyende ende ebbende
met begheerlyckheyd ende afkeerlyckheyd.
5. Alzo en zyn deze verstoringhen niet dan beweghinghen des ghemoeds, te weten onredelyck, wanneer zy teghen, maar redelyck als
zy met die menschelycke natuyre zyn. Huer winden of anporrelycke
oorzaken komen voort (als uyt Acëdus hol) uyt het oordeel des
ghemoeds.
6. Want zo waar ghewaant of gheweten werd dat eenigh ding
moghelyck om worden ghoed zy, daar moetmen zulx begheren, op
hopen ende int verkryghen vandien verblyden. Zo mede moetmen
van zulck ghewaant of gheweten quaad afkeren, daar voor vrezen
ende int hebben van dien bedroeven.;
7. Voor ghoed oordeelt men alle wat eerlyck, nut of lustigh* is, maar
quaad achtmen 'tgheen schandelyck, schadelyck of verdrietigh is.
Maar tis niet al waar of loghen, dat zulx schynt. Hier op heeft de verstandelycke kracht het oghe. Maar de redene, van 't een opt ander
huppelende, onderzoeckt ende overweeght elck int zyne, anmerckt
het een teghen 't ander ende spuert int vlytigh onderzoecken, wat
ghoed is, wat quaad is, wat beter, wat argher is ende wat 't alderbeste
of alderarchste is.
8. Dit werck van reden noemtmen beradinghe, daar van hier na op
zich zelf ghehandelt zal werden. Uyt deze beradinghe verschynt terstond inden ghemoede een lust tot het behaghelycke gheweten of
ghewaande ghoed ende schoonheyd, of een afschrick vant quade
ende lelyckheyd, datmen zulx waant of weet te wezen.
9. Maar als het oghe des verstandelyken krachts volhardet int an§4. Vgl. Cic. Tusc. Disp. IV 10 : in (parte) participe rationis ponunt tranquillitatem,
id est placidam quietamque constantiam ; in illa altera motus turbidos, cum irae, tum
cupiditatis, contrarios inimicosque rationi.
5 Alzo ... des ghemoeds vgl. Cic.Tusc. Disp. III 24: nam omnis perturbatio est animi
motus.
8 daar van er staat : daar dan; hier na zie II 3 (blz. 113).
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schouwen op zulcke verbeelde behaghelycke ghoedheyd ende schoonheyd, of meshaghelycke quaadheyd ende leelyckheyd, zo werden daar
gheboren uyt de lust die begheerlyckheyd, of uyt die afschrick die
afkeerlyckheyd, wezende elck vele krachtigher hertsroeringhen* of
verstooringhen dan de voors. luste of afschrick, ende dit noch alles
voor ende al eer daar by des redelyckheyds oghe oordeel is ghegheven
tusschen ghoed ende beter, of quaad ende argher.
10. Daar na als dit oordeel is gheghaan, zo komt daar uyt voort de
wille. Deze is een besloten voornemen om zulck gheoordeelt ghoed
te verwerven, of om 'tgheoordeelde quaad te ontvlieden; dit is inde
menschen een ghebiedende Koninginne. Die verzamelt dan oock
flux alle der zielen krachten ende stelt die elck int zyne te wercke,
omme 'tghewilde ghoed te bekomen ende het niet ghewilde quaad
te ontkomen. Van welcke wille hier na oock zal werden ghezeyt.
11. Nadien nu de voors. vier hertstochten inden menschen spruyten
uyt het oordeel (zo ghezeyt is) , twelck magh wezen recht oordelende
voor ghoed dat ghoed is, voor quaad dat quaad is, oock valsch
oordelende voor ghoed dat quaad is, ende voor quaad dat ghoed is,
zo moet noodlyck volghen dat elck der voors. vier hertstochten zodanich oock moet wezen, als het oordeel is daar uyt zy voortkomen,
te weeten : oprecht* ende ghoed, of valsch ende quaad, ende mitsdien
gheen der zelver uyt zich zelve noch ghoed is noch quaad, maarmiddelbaar.
12. Zo en is dan oock het vervruechden of bedroeven, noch het hopen
of vrezen van eyghender aart noch dueghde noch zonde, maar
zodanigh als die dinghen zyn daar door men vrolyck of droevigh is
ende daar op of teghen men hoopt of vreest.
9 hertsroeringhen in 1562 spreekt Coornhert nog van „affecten", zie Van hooft ende
hert-sorghe (W .W
W. III *I, VIIIv ; ongefoliëerd).
10 dit is inde menschen een ghebiedende Koninginne vgl. Franck, Morie Encomion
(1534), Bl. 97b : „In des Menschen Seel ist der Will anstatt eines Kiinigs". —
Uitvoerig heeft Coornhert geschreven over den wil als „Meester, Heere ende ghebiedende Koningh" van de ziel in Of de Siele dan of de Wille zondight, Ondersoeck
(W .W. I 148-149v) en Van des Menschen Natuerlijcke vleesch Wondersproock

(W .W I 139-147) .
10 hier na zie II 1 (blz. 98).
11 zo ghezeyt is zie §5.
gheen der zelver ... middelbaar over deze indeeling zie hierna, I. 14. 6vlg. (blz. 73).
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13. Zyn de dinghen die ons verblyden of daar onze hope op ooght*
inder waarheyd ghoed, de blydschappe ende hope moeten mede
ghoed zyn. Want doort hoopen opt ghoede benaarstight* ende
verkrychtmen 'tghoede, ende doort hebben van 'tghoede is men
ghoed. Het moet den mensche immers ghoed zyn dat hem ghoeder
of beter maackt.
14. Nu merckt yeghelyck mede licht dat int jeghendeel de blydschappe ende hope quaad moeten zyn, die veroorzaackt worden uyt
het verkryghen van een ghewaant ghoed, twelck den mensche quaad
is ende quaad maackt, of doort hopen op 'tquade datmen ghoed
waant, daar door men 'tquade benaarstight*.
15.Niet anders hevet* zich oock mette droefheyd ende vreze: droeftmen om, of vreestmen voor tghene waarlyck quaad is, men moet de
droefheyd ende vreze te recht ghoed noemen voor den mensche, want
zy doen hem 'tquade ontworden* ende daar af vlieden, twelck
ghoed is.
16. Maar is men droevigh om, of vreestmen voor tghene dat den
mensche ghoed is (uyt een valsche wane), zo blyftmen ledigh vant
ghoede, dat vlietmen, ende houden zulcke droefheyd ende vreze den
mensche in zyne quaadheyd. Wat machmen arghers bedencken voor
den mensche.? Zo moeten dan oock zulcke valsche droefheyd ende
vreze quaad wezen.
17. Wte voors. begheerlycke ende afkeerlycke krachten der zielen
komen dan, vermits* die vermenghinghe ofte bykomste vant oordeel,
weder het recht of valsch is, inden ghemoede voort vrueghde ende
hope, droefheyd ende vreze.
18. Vrueghde is een begheerlycke hertsroeringhe*, uyt waan of weten
gheboren vant hebben van eenigh teghenwoordigh ghoed of vant
ontghaan van eenigh quaad dat teghenwoordigh was. Van blydschappe, die wat onderscheyds heeft vande vreughde, zal na ghezeyt
worden.
19. Maar hope is een begheerlycke hertstochte uyt kennisse (tzy dan
waan of weten) van eenigh toekomende ghoed datmen ghaarne
zoude hebben, of van 't ontghaan van eenigh toekomende quaad.
18 Vrueghde ghoed vgl. Cic. Tusc. Disp. III 24 : voluptas gestiens, id est
\praeter modum data laetitia, opinione praesentis magni, alicuius boni.
18 zal na ghezeyt worden zie hierna, 1 13.
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20. Hier teghen is droefheyd een afkeerlyke hertsroering, ghesproten
uyt kennisse datmen eenigh quaad jeghenwoordelyck heeft, of datmen eenigh ghoed datmen heeft, verliest ende quyt werd.
21. Nopende de vreze, die is een afkeerlycke hertstochte uyt kennisse
van eenigh anstaande quaad datmen ducht te zullen komen, of van
eenigh anstaande ghoed datmen ducht te zullen achter blyven.
22. Het ghoede ende 'tquade hier verhaalt, begrypen in zich eerlycke,
nutte ende lustighe*, oock schandelycke, schadelycke ende truerighe
zaken, zo gezeyt is. D'eerste verblyden hueren hebbere ende hopenden, maar de laatste bedroeven den ghenen dieze hebben of daar
voor vrezen.
23. Wt welcke vier fonteynen vlieten vele beexkens, elck na zynre
aart, als minne, liefde, jonste, vriendschap, barmherticheyd, medoghentheyd, oock hare, vyantschap, twist, nydt, afghonst, wanhope;
insghelyx anxte, verschrickinghe, zorchvuldigheyd, traacheyd, met
meer andere derghelycke, zomen hier na breder zien zal moghen.
VIERDE HOOFDSTUCK
OF DE HERTSTOCHTEN DEN MENSCHEN ANGHEBOREN DAN BY
HENLUYDEN VERKOREN WORDEN

1. Maar eer ick kome tot der zelver zaken beschryvinghe, is nodich te
onderzoecken of die voors. hertstochten, of eenighe der zelver,
eenighen menschen zyn angheboren, dan of zy by den ghenen daar
inne zy zyn, vrywilligh worden verkoren. Zo dat niet de hertstochten
zelve, maar de moghélickheyd om die te hebben den menschen angheboren worden.
Vgl. Cic. Tusc. Dis p. III 25 : aegritudot est opinio magni mali praesentis ;
III 61 : ... est enim nulla alia (sc. causa aegritudinis) nisi opinio et iudicium magni
praesentis atque urgentis mali. De tweede helft van Coornherts definitie komt
bij Cicero niet voor. — In de Lieffelijcke tsamenspreeckinge van de droefheydt,
gehouden tusschen Johan. Basius ende D. V. Coornhert (omstr. 1568) omschrijft
Coornhert de droefheid als „een verstorenisse des ghemoets, overmidts seeckere wetenschap dat men yet goedts ontbreeckt ofte yet quaedts heeft", waarop Basius opmerkt :
„Ghy en hebt niet al te vergheefs Ciceronem ghelesen, dat hoor ick wel" (W.W.
III 379c).
§20.
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2. Die daar houden dat zy den menschen angheboren werden, bouwen zulcke hare meyninghe op henluyder ondervinden, zeggende
datmen twerck boven 'twoord ende 'tverzoecken* boven 'tvermoeden
schuldigh is te gheloven.
3. Wy bevinden in ons zelven (zegghen zy), dat in alle menschen,
niemand uytghenomen, zyn ende al 'tleven door blyven, eenighe
angheboren ghebreken, daar toe zy van naturen nootlyck zyn gheneghen. Zo zyn zommighe jgheneyght tot vraticheyd, andere tot
dronckenheyd, eenighe tot hoerderij e, vele tot toornigheyd ende elck
tot alreleye ghebreken ende zonden, alle voortkomende uyt de
angheboome hertstochten.
4. Nu bevint het zich mede (zegghen sy voorts), datter altyd eenighe
menschen zyn gheweest ende noch zyn, die waarlyck dueghdlyck
waren ende zyn. Zodanighe haten altyd het quaad vyandelyck. Die
poghen dan met ghantschen vlyte ende machte om 'tquade gantselyck
uyt henluyden te verdryven.
5. Nu en is (zegghense) zulx noyt in iemande volkomelyck gheschiet. Daar by dan oock vastelycken blyckt dat de voors. quade
gheneghenheyden* allen menschen van naturen zyn angheboren.
Ghemerckt* zy niet min onverdryflyck zyn uyten mensche voor des
Lichaams dood, dan het aessemen uyten levendigh blyvende mensche,
of dan de hetten uyten viere, zo langhe het vier is.
6. Want dit aesemen ende deze hetten zyn den menschen angheboren ende den viere uyter naturen ingheplant. Daarom ist oock dat
§2 vlg. Coornherts betoog is gericht tegen Th. Beza, die in 1563 in zijn Responsio
ad defensiones et reprehensiones Seb. Castellionis het perfectisme bestreden heeft,
o.a. ook met het argument, dat hij zelf nog niet in staat is Gods geboden volkomen
te onderhouden : Et quid attinet alios commemorare? Me quidem miserrimum flens
et gemens agnosco per quindecim annorum spatium, quum aliis, per Dei misericordiam, iustitiae viam commonstrem, nondum vere sobrium, nondum ut oportuit
liberalem, nondum ut veritas iubet, veracem factum; sed in luto haerentem, et vix
oculos attolentem vix uno passu a carceribus ad metam progressum (Th. Bezae
Tractationum Theologicarum vol. I, 1582, pp. 490, 491). Zie IV. W. II 350d vlg. —
Ook de Delftsche predikanten schreven in 1580 ter weerlegging van Coornherts
denkbeelden omtrent de erfzonde: „Ghelijck nu d'experientie die wy van anderen
hebben, klaarlijc leert, dat die menschen een verdorven aert ende natuere hebben ...,
also leert dat in sonderheyt d'experientie ende bevindinge die een yeghelijcken aen
hem selve heeft" ( W. W. II 470c1 vlg.).
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deze beyde onverdryflyck zyn, te weten het aessemen uyten mensche
ende de betten uyten viere, zo langhe de menschen menschen ende
'tuier vier zyn ende blyven. Also mede ende niet anders zegghen
zyt te zyn met der menschen hertstochten ende gheneghentheyden
ten quaden.
7. Maar die daar houden dat niet de hertstochten zelve, maar wel de
moghelickheyd om die te kryghen, den menschen natuurlyck werd
angheboren, zegghen teghen tghene vooren byden anderen werd
ghezeyt alzo:
8. Wy en moghen met gheen redene ghelove gheven zulck voorghewendt ondervinden. Want daar zy eerst zegghen, wy bevinden in
ons zelve dat in ons zyn ende blyven al 'tleven duer, eenighe angheboren ghebreken ende quade gheneghentheyden, daar uyt blyckt dat
zy ons ende allen menschen zyn angheboren, willen wy wel gheloven
dat zulcke ghebreken ende quade gheneghentheyden in henluyden
zyn, maar dit door henluyder eyghen annemen, ende oock dat zy
altyd in henluyden blyven, ende dit door dien zyze niet met ernst en
poghen te verdryven. Twelck henluyden onmoghelyck is om te bestaan*, want niemand magh met ernst bestaan te doen tgheen hy
onmoghelyck ghelooft te zyn om te doen. Nu blyckt uyt henluyder
eyghen zegghen dat zy tverdryven vande quade gheneghentheyden
onmoghelyck te zyn gheloven. Ist dan vreemt datse stadelyck in
henluyden blyven?
9. Ten anderen en moghen wy zulcke henluyder voorghewende
ondervindinghen, als of die alghemeen waren, gheenssins gheloven,
maar moeten die voor verziert*, ghewaant ende onwaarachtigh houden, ghemerckt* wy na andachtigh ende bescheyden* opmercken in
ons zelve ondervinden, dat de quade gheneghentheyden ons niet en
zyn angheboren, maar door ons eyghen onverstand in ons veroorzaackt ende door langhe ghewoonte zo versterckt, dat zy schynen
(maar niet en zyn) gheworden te wezen een tweede nature.
10.Immers wij bevinden roder daad in ons zelve, dat vele vande zelve
gheneghentheyden* ten quaden, als tot hoerderije, tot gulzicheyd, tot
ghiericheyd* ende anders zo volkomentlyck uyt ons zyn verjaaght,
dat wy tzelve nemmermeer in ons en ghevoelen, maar wel het rechte
j eghendeel, die in der anderen plaatse zyn ghekomen, zulx dat wy,
die te voren gheneghen waren tot de voors. zonden, nu een grouwel
10 tzelve er staat : zelve.
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ende afkeer daar van in ons ghevoelen, immers dat wy nu gheneghen
zyn tot kuyscheyd, tot nuchterheyd, tot mildheyd ende anders.
11. Nadien wy dan mede zo wel menschen zyn als die anderen, ende
nadien wy inder waarheyd bevinden dat zulcke gheneghentheyden
ten quaden gantselyck wt ons zyn gheruymt* ende van ons afghescheyden, ende wy daar beneven met henluyden voor waarachtigh
houden dat alle tghene den mensche angheboren is, ghelyck het
aessemen, of 'tvier zyn henen, van den mensche ende van 'tvier niet
en magh afghescheyden worden, zo langhe de mensche ende 'tvier
mensche ende vier blyven, zo moeten wy vermids* deze ondervindtlycke waarheyd in ons niet alleen gheloven, maar oock weten dat de
voors. hare meyninghe onrecht*, ende dat ons ghevoelen in dezen
recht zy ende waarachtigh.
12. Alzo en moghen deze oock niet eens anders praat ende waan
boven huer daad ende weten gheloven. Daar d'andere nu zegghen
datter altyd eenighe menschen zyn gheweest, die 'tquade waarlyck
ghehaat ende dat opt vlytighste vyandlijck bestreden, maar noyt uyt
huer verdreven zouden hebben ghehadt, is mede een onzekere
bewyzinghe.
13. Want hoe ist dezen luyden moghelyck te weten wat (nopende
deze zaken) van allen ouden tyden, in allen anderen menschen, tot
allen plaatsen gheschiet is of niet? Dit weet alleen d'alwetende God,
maar gheen mensch op aarden en magh zulx weten, j a oock zich niet
te weten vermeten, zonder zich zelf een God te maken.
14. Maar willen zyluyden zich zelf meynen met die dueghdlycke
menschen, die zy zeggen zulcke uytdryvinghe vlytelyck bestaan*, maar
niet volbracht te hebben, zo zullen zy dat bewys op deze wyze moeten
voort stellen.
15. Zy zullen moeten zegghen: wy weten dat wy zyn de alderdueghdlyckste menschen, die 'tquade vyandlyxt haten ende vlytighst ghepooght hebben uyt ons ghantselyck te verdryven, die oyt op aarden
gheweest zyn, die nu zyn ende die noch zullen moghen komen. Nochtans en hebben wy die quade gheneghentheyden* uyt ons niet
gantselyck moghen verdryven, niet j eghenstaande wy nu al oud van
Jaren ende oud inden verstande zyn. Dus en vermagh gheen mensche
op aarden de quade gheneghentheyden gantselyck uyt zich te
verdryven.
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16. Zo die andere ons zulcken bewysreden voorwerpen willen, wy
zullen 'tzelve voor ghoed ende van waarden, maar den ghenen die
zulx zegghen, vol vermetele hovaardij e moeten houden te wezen.
Maar wat verzekertheyd moghen zy ons voortbrenghen om ons te
doen gheloven, dat de herten ende den staat van alle menschen op
aarden henluyden zo puntelycken* bekent is! Is zulx hen niet bekent,
hoe moghen zy weten (zwyghe* wy gheloven), dat zy die alderdueghdlyckste menschen op aarden zyn? Moghen zy zelf dit niet
weten, hoe magh 'tbewys, op zulcke hovaardighe ende blinde stutten
stuenende, vast ende gheloofwaardigh wezen?
17. Zoude zulck onbescheyden* bewys van iemand ghewaant ondervinden by yeghelyck gheloof moeten hebben, wat zoude dit anders
zyn dan of een zwack mensche, om te bewyzen dat gheen mensch
ter wereld honden ponden ghewichts vander aarden en magh
opheffen, sprake alzo: Ick en maght niet opheffen; daar by blijckt
dat het gheen mensch op aarden en vermag. Is dat al een vaste
bewysreden?
18. Voorts zegghende de laatste noch alzo. Laat ons eens nemen, na
der anderen zegghen, dat yemanden tghebreck, de gheneghentheyd ende tquade van dronckenheyd of van vraticheyd of van
hoerderij e, toornicheyd of andere zonden zo zy angheboren, als den
blinden zyn blindheyd of den kruepelen zyn manckheyd is angheboren,
19. Zulx dat de ghene die 'tghebreck van dronckenheyd, van
vraticheyt, van hoerderij e, etc. angheboren zy, zo noodzakelyck
moet droncken drincken, tghulzich eten of hoereren, als de blinde
moet dolen ende de Kruepele hincken. Zalt zulcken Dronckerd, Vrate
of Hoereerder meer moghelyck zyn om zich derhalven te schamen
of daar over te beschuldighen, dan de blinde of kruepele zich magh
schamen of beschuldighen van zyn dolen of hincken?
20. Nadien dan (zegghen deze) zodanighe luyden gheen ander
bewys hier toe voort en brenghen dan henluyder ondervinden, twelck
niet min onzeker en is dan d'onzekerheyd zelve, ende daar beneven
dat zulck huerluyder ghevoelen streckende is tot oneere Godes, als
of die den menschen strafte om 'tquade dat zy uyt naturen onvermydelyck moeten doen (zo huer meyninghe recht ware); ende tot
arghernisse der menschen om de zelve doort niet bestaan* van het
-
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quade te verdryven (dat zy onmoghelyck om doen wanen), int
quade te doen blyven, ja totter dood toe daar inne hartneckelyck
te verstyven,
21. Zo houden deze dat den menschen gheen zonde noch quade
gheneghentheyden, onvermydelyck tot quaad doen noodzakende,
en zyn angheboren, zo int jeghendeel niemanden ter wereld de
dueghde of zodanighe goede gheneghentheyden, onvermydelyck tot
wel doen noodzakende, en zyn angheboren. Maar dat over wederzyden zo wel de moghelyckheyd vande voors. quade, als vande
ghoede hertstochten den menschen werden angheboren, maar gheenssins de hertstochten zelve.

VYFDE HOOFDSTUCK
VANDE ONDERSCHEYD TUSSCHEN GHENEGHENTHEYD* ENDE
BEGHEERTE

1. Doorzake dat veele, oock gheleerde mannen, wanen dat allen
menschen quade gheneghentheyden angheboren worden, acht ick
te wezen, dat zy wat min mercken opten merckelyken onderscheyd
die daar is tusschen de gheneghentheyd ende tusschen de begheerlickheyd. Vande begheerlickheyd werden hier luttel menschen volkomentlyck bevryt. Die ghevoelt dan noch meest elck in zich. Derhalven zy, wanende dezelve te wezen gheneghentheyd die angheboren
zy, ende bevindende de zelve ghewaande gheneghentheyd (te weten
de begheerlickheyd) quaad te wezen, gheraken zy inde meyning
dat ons eenighe quade ghenegh.entheyden werden angheboren, diemen in dezen leven niet en magh verlaten.
2. Omme nu hier af met bescheydenheyd* te spreken, staat eerst
te anmercken dat allen menschen natuurlyck angheboren is het
noodzakelyck ghevoel van hongher, van dorste, van vermoeytheyd
ende van meer andere derghelycken zaken, wanneer des ghezonden
Vande onderscheyd tusschen ghenegentheyd ende begheerte. Over dit onderwerp
heeft Coornhert herhaaldelijk geschreven ; zie Becker, Volmaakbaarheid, blz. 65.
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mensches maghe van spyze ydel*, zyn lichaam van vochtigheyd dor,
ende de leden van arbeyd bezwaart zyn.
3. Welck behoeftigh ghevoel den mensche dient tot anporringhe
van eten, van drincken ende van rusten, op dat daar door de nature
ghesterckt ende in wezen onderhouden zoude werden. Dit alles heeft
der dieren nature ghemeen met de menschelycke.
4. Nu heeft de alwyze Schepper, tot verzoetinghe van zulcke daghelyxe moeyten, an zulcke versterckinghe ende onderhoudinghe des
lichaams gheknoopt een noodzakelycke lust. Zulx dat het onmoghelyck is dat een ghezond mensche hongherigh eten, dorstigh drincken,
of vermoeyt wezende rusten zoude, zonder in dat werck, tot versterckinghe der naturen dienende, te ghevoelen een zoete ende
lieflycke luste.
5. Op dat wederomme die smekende* luste den onwyzen mensche
niet verleyden, ja niet verladen* en zoude boven den nodurft tot
last ende verderf der naturen, zo is den zelven lust byden alwyzen
Schepper zodanighen mate ghestelt ende zulx bepaalt, dat met het
ophouden vanden nodurft, dat is met het ophouden vant hongheren,
vant dorsten ende vant moede zyn, oock noodzakelyck altyd in elcken
moet ophouden de natuurlyke lust int eten, int drincken ende int
rusten. De natuurlycke lust, zegge ick, ende niet de lust der verdorvene naturen, als die van drincken dorst kryghen, of die, de
maghe nu al van zatheyd respende*, een onnatuurlycke lust volghen,
door eenigh lecker smaaxken opter tonghen alleenlyck.
6. In dit laatste vergrypen zich vele menschen, die uyt smake van
leckere spyze of drancke zonder hongher of dorst boven nodurft eten
of drincken. Dit valt henluyden veel eer een rechte last dan lust,
ende verderf dan nut. Want dat en is niet de nature te verzoden,
maar te overladen. Die en strydt niet jeghen haar zelve. Haar voedzel
ende versterckinghe zoeckt zy ende vliet het gheen daar boven, ende
mitsdien daar teghen is, als een overlastighe verzwackinghe. Zy is
tot het gheen dat ghenoegl is gheneghen, maar wat te veel is, dat
quêtst ende is haar teghen.
7. Als zy dan die quetselycke* zatheyd ghevoelen, beschuldighen die
onbescheyden* luyden hare onschuldighe ende veronghelyckte nature
met haar eyghen schulde, die zy haar met onghelyck oplegghen. Dan
moet de nature tot gulzicheyd gheneghen zyn, om 't onvermydelyck
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ghedoghen van zulcker dwazen onm.atigh begheren. Wilmen dan
niet mercken, dat zich niemand lichtelyck*, na de vernoeginghe der
naturen, overladen zal met droogh brood te eten of met klare borne
te drincken.? Dan zoude het eten ende drincken wel ophouden, daar
des honghers ende dorstes welsmaken ophoud, doort niet hongheren
ende het niet dorsten.
8. De dolinghe dan in deze komt door ghebreck van ghoed onderscheyd tusschen de gheneghentheyden ende begheerten, welcke
onderscheyd licht kan ghemerckt worden uyt 'tghene hier volght,
uyt ghebeeldt zynde in twee bekende zaken, alzo an 'trecht verstaan
van dien meer dan men ten eersten opzien zoude kannen vermoeden,
is gheleghen.
9. Alle gheneghentheyd tot voedsel of tot voorttelinghe is een angheboren beweghinghe der lyflycker krachten, zonder alle voorghaande
verbeelding van deze of die spyze of vrouwe, altyd alleenlyck tot
sterckinghe of onderhoudinghe der menschen streckende.
10. Maar de begheerlyckheyd tot voedsel of voortteelinghe is een.
beweghinghe der nederste krachten vande ziele, die niet en is angheboren, maar zelf verkoren uyt voorghaande verbeeldinghe van deze
of die welsmakende spyze, tot d'een vrouwe meer dan tot d'ander
streckende, ende dit om een lustigh* ghevoel in zulck eten of byslapen
te ghenieten.
11. Zo zietmen nu dat hier int begheren de luste met weten, maar
inde gheneghenheyd der naturen onderhoud buyten weten des menschen het eynde is daar toe elck zich is streckende. De gheneghenheyd tot spyze is natuurlyck inden hongherighen, maar gheenssins
de begheerte van deze of die spyze. Want alle hongherigb mensche
is tot voedzel gheneghen, maar alle hongherighe menschen en begheren niet altijd eenreleye aart van voedzele.
12. Oock bevint elck dat de begheerte dickmaal, maar dat de gheneghenheyd nemmermeer voorkomt* de nodurftighe behoefte der
naturen. Want vele luyden ghevoelen wel begheerte tot eenighe
inghebeelde leckere spyzen, al eer d'oude spyze inde maghe is ver§§9, 10. Vgl. Aristot. Eth. Nicom. III. 11. 1: cibi cupiditas naturalis est ; alimentum enim vel siccum humidum vel etiam utrumque appetunt, quum eo indigent,
omnes ; lectum vero coniugalem adolescens et qui floret aetate ; at vero ut talia
aut talia appetantur, id non iam est cuiuslibet.
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teert, maar noyt en hongherde mensche voor dat de maghe de voorghaande spyze verdouwet hadde.
13. Ghelyck gheen wichtigh* lichaam los magh blyven hanghen
ieder Lucht, maar van zelf natuurlyck neerwaarts moet neyghen ter
aarden tot zyn onderhoud, alzo neycht zich mede de menschelycke
nature tot 'tghene zyn onderhoudenisse op rust. Hier uyt, te weten
uyt zulcke beweghinghe van neyghen, heeft de gheneghenheyd oock
huer name ontfanghen.
14. Wil iemand noch meer onderscheyds weten tusschen de gheneychtheyd ende de begheerten, die onderzoecke zich zelf, of hy
noyt hongher, oock spyzen ghenoegh hebbende, dien hongher vrywilligh en heeft gheleden, het zy dan door een begheerte, te weten
om Gode te behaghen, om ghewin te bejaghen, om de kost te sparen
of iet lustighs* te anschouwen. Dit doende zal hy moeten bekennen
datter grote onderscheyd is tusschen deze twe. Want dat een zelve
ding is ende gheen twe, en magh teghen zich zelve niet stryden.
15. Van zulx mits* dezen ghenoegh ghezeyt, omme voorts te komen
tot myn voornemen, daar icx hadde ghelaten, te weten tot die andere
hertsroeringhen*, spruytende uyt de voorghemelde viere, ende eerst
tot de minne.
SESTE HOOFDSTUCK
VANDE MINNE OF BYSLAPENS LUST

1. De minne werd by velen oock uytghesproken mette naam van
liefde, maar dat oneyghentlyck*. Want die ouden oock verstaan
hebben byde liefd een reyne, maar byde minne een onkuysche tochte
des herten. Dit vintmen inde oude Neerlandsche boecken doorghaans*, ende wel uytdruckelyck int oude liedeken vant Klerxken
ter scholen, te weten:
Dat heete min wel magh verkouwen,
Maar reyne liefd magh niet verghaan.
15 daar icx hadde ghelaten zie hiervóór, Hoofdst. 3 §23.
1 Liedeken vant Klerxken ter scholen zie het lied in het Antwerpsch Liedboek in
Horae Belgicae XI (Hannoverae 1855) N. CXII strophe 7 en N. LXIX strophe 3.
Zie ook M. Boas : C. A. Boomgaert, een vriend van Coornhert en Spieghel in
Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XLIII (1924), blz. 11, 12.
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2. Hier mede stemt oock over een d'Overlandsche* sprake, want
daar het woord minnen, twelck van minne komt, gheen minder
schande en is te noemen, dan hier oneerlyck* luyden d'alder dorperlyxte* woorden diemen opt alder onschamelste* magh verhalen inden
openbaren bordeelen.
3. Niet dat het werck van wettighe byslapinghe zelf zonde of
schande zy, veel minder desselfs name te noemen, maar alle verstandighe menschen verstaan licht dat het naackt benamen van zulck
werck, dat meest verzelschapt is met lustich* ghevoel, oock inden
zinnen brengt een lustighe inbeeldinghe, de welcke als groote ghemeenschappe hebbende met het ghevoelen, int zelve niet veel anders
en verstreckt dan een brandende voncke in droogh stroy.
4. Zo veroorzaackt dan d'onkuysche klap* onkuysche verbeeldinghe
ende deze eenen heeten vlamme inden zinnen. Om twelck te voorhoeden d'ouden d'onkuysche woorden vermyt wilden hebben. Want
het onnodigh is datmen een luys zoude zetten inden pelse, overmids*
die daar van zelfs wel pleghen inne te groeyen.
5. Byde naam minne werd dan eyghentlyck verstaan een heete
hertstochte, voortkomende eensdeels uyte rypheyd vande angheboren
gheneghentheyd* tot voorttelinghe, ende eensdeels uyte bevalligheyd des beminden persoons, tot byslapinghe vande welcke zy is
streckende.
6. Het byslapen in zich zelfs, gheschiedende na 'tbehoren, is een
natuyrlyck werck, ghelyck hongherigh et enende dorstigh drinken,
ende mitsdien zo weynigh als deze wercken quaad of zonde. Maar
desselfs mesbruyck, als oock 'tmesbruyck in eten of drincken, maackt
het byslapen zondigh ende quaad.
7. Recht ist ghebruyck ende tgheschiet behoorlyck, als het voortkomt
uyter naturen zelf ende als het streckt tot zynen rechten ende behoorlycken eynde, te weten tot voorttelinghe. Want dan werd ghevolght
die schickinghe* der naturen ende in haar den Schepper der naturen
zelve.
8. Maar als deze minne haren oorsprong neemt uyt een verbeeldelyck dencken of herdencken vande luste, des byslapens speelghenoot,
ofte oock uyt nieus ghierigheyd van met een ander dant behoort die
lust te ghenieten, zo is zy voorwaar onrecht ende oock schadelyck.
9. Zy is dan onrecht, overmids* zy een ander oorzake heeft dan die
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rechte, die welcke is een anporrende natuurlyke gheneghenheyd,
ende vermids* zy streckt tot een onrecht eynde, dat is een begheerte
om met schendinghe van een ghoede persone of met veronghelycken
van zyn ghade zyn heete lust te koelen.
10. Oock is deze minne schadelyck, wanneer hare onmatighe ende
heete vierigheyd, buyten anpoiringhe der naturen, de nature zelve
overweldight, uytmerghelt, veronghelyckt ende krenckt*. Daarom
men deze minne te recht wel magh heten een blinde begheerlyckheyd,
maar gheenssins liefde. Want deze is altyd zo wys als kuysch, zo
hier na ghezeyt zal werden.
11. Dit is oock voormaals wel ghemerckt by eenighe welziende
Heydenen. Deze zeyden vele luyder echt te wezen een eerbare hoerderije. Zy meynden de ghene die tot huere huysvrouwen inne ghaan,
niet om kinderen te winnen, maar om 'tghevoelen alleenlyck van
een snel lydende* luste. Ende zeker, als ment wel nadenckt, wat is
zulck gheyl man doch anders dan een overspeelder zynre zelfs huysvrouwen•?
12. Teghen deze schadelycke minne is raad, zo om haar te voorkomen daar zy noch niet en is, als om haar ghantselyck te verjagen
daar zy nu al is. Men voorkomtse met weghneminghe vande ledigheyd (des duyvels oorkussen), want minnen is der ledigher onlede*.
13. Der ghedachten molen drayt onophoudelyck. Werpt daar inne
ghoede terwe, zy zal ghoed meel malen. Maar werpt ghy daar inne
het kaf der schilderijen vande naackte Venus, wat magh zy anders
malen dan vierighe onkuyschheyd, brandende begheerten ende heete
minne•?
10 hier na zie Hoofdst. 7.
§11. Hetzelfde uitvoerige in Duyvels wet swaar (a° 1564; W.W. I 241b vlg.). Ook
daar beroept Coornhert zich op ,,eenige verstandige Heydenen". Volgens Van der
Meer, a.w., blz. 65 vlg., zijn hiermee bedoeld de philosoof Sextius en Seneca, beiden
geciteerd door Hieronymus. Dit citaat kan Coornhert ook gelezen hebben bij Lod.
Caelius Rhodiginus, Lectionum antiquarum 11. XXX, Bas. 1550, p. 620 (twee aanhalingen uit „Caelius" in Duyvels wet swaar, W .W . I 2440.
12. Men voorkomtse onlede vgl. hierna, VI. 3. 32. (blz. 405).
§13. Vgl. Korte Berichtinghe vander ghedachten waarneminghe (1568) „der gedachten molen drayet onophoudelijck, ende die gheen edele tarwe en heeft daar
inne te werpen, die werpt kaf daar inne, ende sy maackt hem stof, windt ende
ydelheyt" (W.W. I 190b).
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14. Wederstaat haar beghinsel int wortelen, wildy niet dat die verderflycke vruchten in u herte wassen. Zetse uyt uwen zinne, maackt
verbond met uwen aghen ghedachten, dat zy op des meyskens onschamelheyd* niet en dencken. Wildy u niet branden, speelt niet
met deze gloeyende kolen. Deze lust en wilt niet anschouwen van
voren, daar zy smekelycken* lacht, maar van achteren, daar zy doodelycken byt. Daar zuldy vernemen hare pynlycke staert-joffers*,
namentlyck het spade berou, wroeghende zonde, verfoeyelyke schande
met die knaghende straffinghe*.
15. Maar is deze hoere nu al ter herberghen ontfanghen, zo moetmenze opt spoedelyxte daar uyt dryven. Hier toe voordert* voorneemlyck andachtighe waarneming op tghene zy belooft int ankomen ende
op tgheen zy gheeft int scheyden. Dit zal doen verstaan dat huer
beloften lust zyn, maar hare ghiften verdriet ende pyne.
16. Want daar zy belooft een tonne wyns en gheeft zy gheen pynte,
maar wel een toelast* azyns, ja doodlyck venyns. Met hope van begheertens verkryghen komt zy an, maar met verlies van ruste, vryheyd
ende vrueghde ghaat zy wech. Die eens anders herte beloofde in
onzen handen te leveren, berooft ons van ons herte, dat zy in een
anders boeyens verstrickt. Ende op hope van over een vrouken te
ghebieden, maackt zy den zotten minnaar een dienstbare slave van
een brooddroncken wyfken.
17. Eyndlyck, daar deze bedriechlycke minne belooft een vrolyck,
ghenuchlyck* ende wenschelyck leven, gheeft zy niet dan een droevigh verdrietelyck ende ellendigh sterven. Dit weten zy dier ver14 maackt verbond ... dencken vgl. Job 31 : 1.
14 Deze lust ... byt cf. Er. Apophth., opp. IV 339 C: Idem (Aristoteles) admonebat
ut voluptates contemplemur non venientes sed abeuntes, hoc est, non a fronte, sed a
tergo. Venientes enim fucata specie blandiuntur, abeuntes autem paenitentiam ac dolorem relinquunt.

17 Deze wackere ... vertellen. In 1564 -,chreef Coornhert: „wil ick, als eenen die
langhe in Venus legher ghedient hebbe, sonder hare soudye (dat my nu van gantscher
zielen lief is) oyt ghenoten te hebben, een weynigh seggen vande manyeren haarder
soldaten, opdat de Jeucht die rasende slavernye verstaande, deses helschen Goddinneh
valscheyt mercken, ende der versochten raadt tot hunluyder baat teghen heure sinlijckheyt volgende, in verstandigher vrijheydt ghenyeten moghen" (W.W. 1 242(1).
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zocht hebben, die nu uyten droom van deze valsche minne ontwaackt
zyn ende die zich niet meer in haren slape van die pynlycke nachtmerrij e en laten beryden. Deze wackere, maar niet die slapers,
moghen haren lastighen dienst met waarheyd vertellen. Och, of
d'onwyze j ueght zulcker luyden verzocht verstand boven eyghen
lusten gheloofde, hoe wel zoudet huer bekomen !
18. Wat valt lichter dan zynen vyand, overmids* tquaad dat hy ons
doet, te haten ? Nu en meyne ick niet dat eenigh uyterlyck vyand
eenen anderen meer quaads magh andoen, dan deze vyandlyke
minne huer dienaren andoet. Zo moet het oock licht vallen voor den
ghenen die zulx te recht verstaat, deze vyandlycke minne met hert
ende tinne vyandlyck te haten. Vallet oock zwaar of lastigh, diemen
vyandlyck haat te verlaten, te verdryven, ja te vernielen ?
19. Hier met meynde ick van d'onzuyvere Venus te ghaan tot die
zuyvere liefde. Maar want ick ghedachtigh roerde een rym, by my
voormaals uyt een vanden ouden vertaalt, die zo stichtelyck als
19 een rijm ... vertaalt vrij naar Ovidius Metam. V 365sqq.
„Arma manusque meae, mea, nate, potentia, dixit,
illa, quibus superas omnes, cape tela, Cupido,
inque dei pectus celeres molire sagi ttas,
cui triplicis cessit fortuna novissima regni !
Tu superos ipsumque Iovem, tu numina ponti
victa domas ipsumque, regit qui numina ponti :
Tartara quid cessant ? cur non matrisque tuumque
imperium profers ? agitur pars tertia mundi !
et tamen in caelo, quae iam patientia nostra est,
spernimur, ac mecum vires minuuntur Amoris.
Pallada nonne vides iaculatricemque Dianam
abscessisse mihi ? Cereris quoque filia virgo,
si patiemur, erit ; nam spes affectat easdem.
at tu, pro socio, si qua est ea gratia, regno
iunge deam patruo". dixit Venus ; ille pharetram
solvit et abitrio matris de mille sagittis
unam seposuit, sed qua nec acutior ulla
nec minus incerta est nec quae magis audiat arcum,
oppositoquo genu curvavit flexile cornum
inque cor hamata percussit harundine Ditem.
'

19 voormaals Coornherts eerste „vertaling", welke van die uit 1586 nogal verschilt,
vindt men in W. IV. III 497vg1.
BECKER, Wellevens Kunste
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lustelyck uytbeeldt, dat ledighheyd de voedster ende naarstigheyd
de vernielster is vande onkuysche minne, hebbe ick my niet moghen
onthouden, de zelve hier te stellen, wezende een ghesprake tusschen
Venus ende Cupido.
Hoe komt het by Cupido, kind van minnen,
20.
Venus Nadien ghy al de goden kondt verwinnen,
Oock my, u moeder, niet en spaart uyt jonste,
Dat ghy Minerva in rusten stil laat zitten ?
Derft daar u koker schut ?* u fackel hitten ?
U hand een boogh ? U lust wel schietens kunste ?
Minerva ontzie ick moer, ter ghoeder trouwen.
21.
Cupido Want zy is streng en ernstlyck van anschouwen,
Oock manlyck, dapper, fier in al haar wezen.
Ghenake ick haar met myn ghespannen boghe,
Zy schrickt my zulx door haar omzichtigh oghe,
Dat my ontvallen boogh en pyl uyt vrezen.
22.
Is Mars niet vreeslyck ? zegt doch boefken eerloos ?
Venus Noch wondt en temt ghy hen en maackt hen weerloos.
Cupido Hy lockt my zelf met kussen en met licken.
Maar Pallas kuysch ghezicht hout scherpe wachte.
Verschyn ick haar maar met een heet ghedachte,
Huer woorden straf doen my vervaarlyck schricken.
23.

By jovem, zeyt zy, komdy my beneven,
Ick neem dy flux met dezen spiets het leven,
Verschuer en werp dy diep int doncker noorden.
Dan ziet zy fel, en schudt zo yselycken
Tslang-harigh hoofd Meduse afgryselycken,
Dat ick met beven vluchte, uyt anxt vant moorden.

24.

Dat ghy Minerva ontziet dus zeer is wonder

Venus En niet en acht op Jovis schrickigh donder.

Maar hoe zydy de Musen altyd sparigh ?
Wat spaardy daar u pylkens zoet-venynigh ?
Of hebben zy oock oghen fel doorschynigh
Als Pallas ? schudmen daar oock 'thoofd slang-harigh ?
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25.
Dees maaghden moet ick (moeder) eer bewyzen
Cupido Om tkuysch ghelaat, zeer zedigh waard om pryzen.
Oock rust tot gheender tyd huer vlyt en vroedheyd.
Altyd heeft zinghens lust haar hert bezeten.
Des ick my dick* by haar lang moet vergheten,
Ghelockt door haar ghezangs zo lieve zoetheyd.
Laat die ghespaart zyn om huer zoete zeden.
26.
Venus Waarom laat ghy Diana dan met vreden ?
Cupido Die ziet op ander zinlickheyden* lustigh*
Om hirten snel en hinden te belaghen,
Te vanghen, schieten of met brax* te jaghen;
Tot gheender stond en is zy leegh of rustigh.
.

27.

Zy zwerft als blixem over Bergh en dalen
Zo rasch, dat ickse niet en magh behalen.
Myn vlercken, pyl en boogh zyn daar te traghe.
Maar wel tref ick den meester vant wel schieten,
Huer broer, hem doe ick dick* myn vruegd verdrieten
Doort lieflyck leed, van lusts begheerde plaghe.
SEVENSTE HOOFDSTUCK
VANDE LIEFDE

1. Wt het voorzeyde vande hete ende onwyze minne valt licht om
mercken den aart vande reyne ende wyze liefde. Deze is een lustighe*
hertstochte om na maght int ghoede tgheliefde te ghelieven. Haar
eyghenschappe is den liefhebber te verenighen met het gheliefde,
maar dit mede alleenlyck int ghoede. Want liefde bestaat in die
ghoedheyd.
2. Daar uyt komt de liefde oock voort vermids* kennisse, niet die
valsch of twyfelyck, maar die warachtigh is. Want liefde heeft alleen
de waarheyd, maar de begheerte heeft waarheyd ende loghen voor
oghen. Dus lieft de liefde altyd alleenlyck tghene ghoed is ende
nimmermeer tquade, daar de begheerte zo wel het quade (ja leyder*
meest) als het ghoede begheert.
3. Nadien nu elck ding zyns ghelyck voortbrengt, zo is deze liefde,
zo wel als huer oorsprong schoon, warachtigh, wys ende ghoed;
hierom is zy oock door hare hemelsche schoonheyd behaaghlyck
voor alle waarheyds kenners.
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4. Want hare waarheyd maackt dat zy altyd ghetrouwelyck gheeft
'tghene zy belooft, te weten alle dat ghoed is, ja oock haar zelve.
Daar toe wyst ende stiert oock hare Goddelycke wysheyd. Want zy
kent boven al het ongheschapen oneyndlycke ende eeuwighe ghoed.
5. Dat doet zy den mensche dan oock lieven boven al met oneyndlycker liefden. Vraaghdy met wat mate? Ick zegghe boven alle mate.
Want het opperste ghoed en heeft gheen mate. Zo is dan onmate
der liefden rechte mate.
6. Deze heeft lief uyt alle krachten, die wassen oneyndlyck met het
wassen vande liefde totte ghoedheyd. Want dat verkryght zy altyd
ghewisselyck, zo vele zy des kan begheren, welck verkryghen van
ghoedheyd die liefde altyd meer ende meer doet vermeren.
7. Ter liefden van dat ongheschapen ende eeuwighe ghoed heeft zy
oock lief zyne schepselen, dat zyn de gheschapene ende eyndlycke
dingen, maar dit met haar rechte mate, te weten met eyndlycke ende
tydlycke liefde, zo dat met het eynden of verghaan vande gheliefde
dinghen deze liefde oock eynd ende verghaat.
8. Ick meynt aldus: heeftmer lief ryckdomme, ghezondheyd, wyf,
man of kinderen, zy matight zo na der dinghen aart des; liefhebbers
liefde, dat hy zulx lief heeft met vluchtighe, verdwynende of sterflycke liefde, zo dat int verlies vande ryckdommen, int verdwynen
vande ghezondheyd, of int sterven van gheliefde menschen, deze
wyze liefhebbers liefde tot ryckdom vlucht, tot ghezondheyd verdwynt ende totte gheliefde menschen sterft.
9. Dit maackt dat de wyze liefhebber de ryckdommen, ghezondheyd
ende vrenden zonder eyghenschap doet bezitten, zonder angst doet
ghebruycken ende zonder droefheyd doet verlaten, ende alle zulx met
ghelyckmoedigher herten doet opofferen den Schepper, alst hem

belieft zulx weder te nemen.
10. Dit valt altyd anders met d'onwyze liefhebbers zodanigher ende
andere derghelycke dinghen. Want zy binden 'therte zo vast an de
9 zonder eyghenschap vgl. Franck, Paradoxa, N 153 (S. 386) : „... hat der Heilige
Geist den Christen, acht ich, auch ihr Eigens zugelassen, doch also, dasz sie es ohn
Eigenthum besitzen, als besitzen sie es nicht'. Coornhert kan, evenals Franck, deze
uitdrukking overgenomen hebben uit de Theologia Deutsch; zie b.v. cap. 50, 51 (ed.
Mandel, Lpz. 1908, S. 94, 96). In Hooft en Hert-sorghe (1562) spreekt hij over
„eyghendom" ( W. W. III 410d).
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zelve, dat het moet schueren doort wechghaan vande zelve. Huere
onwyze begheerten tot de verganckelycke dinghen blyven in huer
onverganckelyck. Wat is dit anders dan altyd te begheren tgheen zy
altyd moeten, ontberen? Wat anders dan dit maackt die onrustighe
droefheyd? Deze dwazen leven dan niet wel, maar qualyck, niet
zalichlyck, maar ellendelyck; ende alzo hen zelve zulck jammerlyck
quaad andoende, en kannen zy niemand te recht ghoed doen.
11. Anders ist met ware ende wyze liefhebbers. Want de liefde die
in haar is zelve ghoed is, daarom en heeft zy in henluyden niet quaads
lief, maar alle dat ghoed is (zo ghezeyt is). Deze liefhebbers en doen
dan oock niemanden (oock niet haar doodvyanden) quaad, maar
elcken, daar zy moghen, al dat ghoed is. Hoe zoude deze liefde
iemanden moghen doen of gheven tghene zy zelf niet en is, noch
dat zy niet en heeft, dat is quaad? Neen, dat is onmoghelyck.
12. Want de liefde is ghoed ende doet ghoed. Altyd laat zy haar
ghoedheyd anderen ghenieten. Voor anderen, niet voor haar zelve
leeft zy. Zo licht ende warmt de zonne ons, niet haar zelve; zo bedouwet de lucht het land voor ons, niet voor haar zelve; zo draaght
het aardryck vruchten voor ons, niet voor haar zelve, ende zo draaght
het schaap voor ons de wolle ende gheeft melck, niet voor zich zelve.
13. Nemmermeer en zoeckt ware liefde haar eyghen, maar altyd een
anders eere of nut. Ten werd zelf niet lief ghehadt, darmen om wat
anders willen lieft. Zo heeft hy 'tghelt zelve niet lief die dat lieft
om ampt of ere willen. Dit zietmen licht daar an dat zulck een 'tgheldt
ghaarne over gheeft om die gheliefde leckerheyd, Venus, of ampt of
ere te bekomen. Want zulcke 'tghelt alleen begheert om zodanighe
zyne lieve afgoden te verkryghen. Dat mocht niet zyn, zo hy 'tgheld
om zich zelfs willen, dats om 'tghelds willen, lief hadde.
14. Die liefde is nut allen dier begheren, maar niemanden schadelyck. Zyn dat niet ghoede, ja d'alderbeste menschen? Wat machmen
beter leven bedencken? Dit vermagh deze zalighe liefde inde ware
liefhebbers vant opperste ghoed.
15. Want zy komt van Gode inden menschen, zy is zelf oock van
godlycker aart ende maackt elck daar inne zy woont, oock godlyck,
11 zo ghezeyt is zie §2.
12 zo draaght het schaap ... zelve vgl. W .W . III 368v en Brieven-boeck blz. 42

(= W.W. III 96c; Coornherts brief aan Spiegel, geschreven in Emden 1586).
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dats God ghelyck van aart, zo wyt als zulx de menschelycke nature
deelachtigh magh zyn ende ontfanckelyck. Nu ontfangt God noch
en begheert van niemande yet. Zo en begheert oock gheen ware
liefhebber van iemande wat zonder nood, maar stortet alle haar
vermoghen uyt in aller recht behoeftighen nood.
16. Tot wat eynde ? Om daar voor yet van iemande te ghenieten ?
Neen, dats gheen gheven, maar goey koop kopen, gheen schencken,
maar hanghelen, leenen, ja woeckeren. Zulx is de aart van elck die
zich zelf lief heeft. Want deze bemint gheen ding dan om zich zelfs
willen. Zyn vrend wenscht hy ryckdom, zyn wyn zoetheyd ende
zyn paert sterckheyd, want alle zulx acht hy nut voor hem zelf te
wezen.
17. Zo en ist niet mette ware liefde, die ziet op de ghoedheyd daar
uyt zy voortkomt, ende niet op eyghen baat, daar alle eyghenzoeckelycke begheerten op ooght*. Zonder alle eyghenzoeckelickheyd is de
Godlycke liefde totten menschen, ende zodanigh behoort oock de
menschelycke liefde te zyn tot God ende menschen.
18. Warachtighe liefde zoeckt vereenighing met alle dat ghoed is,
niet als 'tloon huers doens, maar als 't eynde daar toe zy streckt. Want
nemmermeer is liefde een ghierighe* loonzoextere, maar altyd een
recht milde gheefstere.
19. Wiemen recht lief heeft, diens welvaren ende verbeteringhe
zoecktmen. Zo heft een ghoede moeder haar kindeken. Honghert
dat, zy ontreckt den gheknouden smakelyken bete huer hongherighe
maghe ende gheeft die tgheliefde kindeken, niet op dat haar, maar
op dat den kindeken wel zoude zyn. Liefde is zelf weldoens oorzake
ende fonteyne. Om dat elck zich zelf lief heeft, doet elck zich zelve
ghoed, maar wie ist doch die zich zelf yet ghoeds doet om eenigh
loon van zich zelve te ghenieten? Niemand.
20. Zo ghoedtdadigh is alle oprechte liefde, dat haar 'tgoed doen,
'thelpen ende 'tgheven meerder lust is, dant den behoeftighen is weldaad te ghenieten, gheholpen te worden of te ontfanghen.
21. Nu doet elck ghaame al wat hem lustigh* valt int doen. Watmen
ghaarne doet, dat doetmen dickmaals. Watmen dickmaals doet, dat
19 zy onttreckt kindeken vgl. Franck, Paradoxa, N 155 (S. 390) : Eine Mutter
entzeucht ein Ding ihrem hungerigen Magen und streicht es den lieben Kind em.
Vgl. W.W. III 494b (a° 1577).
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leertmen wel doen. Den behoeftighen ghoed te doen, te helpen ende
te gheven, is wel leven. Dit leert alles die liefde. Tis dan oock die
liefde, die wel leert leven.
22. Nadient oock der liefden meeste blydschap is, anderen wel te
doen, nadien oock elck boven alle dinghen ghaarne ende dickmaal
doet tgheen hem meest verblydt, ende nadien niemanden tot ghenen
tyden of plaatsen, oorzaken en ontbreken om wel te doen den behoeftighen, die altyd over al ghenoech zyn, zo doet de liefhebber altyd
ende over al wel. Ende want dit wel leven zyn meeste blydschappe
is, zo leeft zulck liefhebber altyd ende over al blydelyck ende mitsdien oock zalighlyck.
23. Mede is waarachtigh dat de liefde in huer doen ende laten Gode
ghelyckt, als een recht heelde Godes. Zo maackt oock alle ghelyckheyd int ghoede vrendschappe. Vrendschappe vereenight de herten,
makende van vele menschen een. Immers die vriendelycke liefde vereenight den menschen in heylighe ende eeuwighe vrendschappe (of
vereenschap) met Gode zelf, die d'eeuwighe blydschappe is. Wie
anders zoudet dan wezen dan die liefde, die den mensche hier brengt
ter eeuwigher blydschappen ende zaligheyd?
24. Dat is dat zy den mensche zo vereenight met die eeuwighe
liefde Godes, datmen niet en magh vinden dat zulcken waren liefhebber daar af magh scheyden. Want hare wysheyd kent het ongheschapen ghoed zo heyligh, zo schoon ende zo hoochwaardigh, dat zy
zonder zwarigheyd om dats willen alle gheschapene dinghen
(zwyghe* het ongheschapene niet ende de wezentloze loghen) als
dreck doet verachten ende verwerpen.
25. Want men vint gheen wezen dan ongheschapen ende gheschapen
wezen (al 'tander is niet), dat is men vint niet dan schepper ende
schepselen. Die recht bekende schoonheyd ende ghoedheyd des scheppers is oorzake vande liefde tot hem inden mensche. Daar by en is
aller schepselen schoonheyd ende ghoedheyd niet dan onschoonheyd
ende onghoedheyd te rekenen; recht als 'tlicht der sterren, ja oock
vande mare, byder zonnen over clare glantse niet dan oplicht of
duysterheyd en is te achten. Ist dan oock ghelooflyck datter yet
23 vrendschappe-vereenschap vgl, de etymologie van vriend in IV. 13. 5 (blz. 295) .
.

24 het ongheschapen niet zie hierna, noot bij III. 2. 12 (blz. 162).
24 wezentloze loghen zie hierna, IV. 8. 2 (blz. 250) .
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schoonders of beters dan de schepper zelve is, voor d'oghen zynre
liefhebbers zoude moghen verschynen, dat henluyder liefde vanden
schepper tot zich anlocken, zwyghe* trecken zoude moghen ?
26. Dat God is het opperste ghoed en lochent niemand. Dit opperste
ghoed stadelyck na te volghen is wel leven. Nu ist die liefde die den
mensche, ghelyck de ghoudbloem de zonne volght, 't opperste ghoed
stadelyck doet na volghen. Zo is dan oock die liefde een moeder vant
wel leven.
27. Het wel leven maackt dat de mensche die deze reyne liefde
heeft, in cuyscheyd werd bewaart, 'twelck matigheyd is; dat hy door
gheen anvechtinghe noch cruys en werd verwonnen, 'twelck sterckheyd is; dat hy niemand boven noch neven God en eert, 'twelck rechtvaardigheyd is, ende dat hy door gheen list noch loghen en werd bedroghen, 'twelck wysheyd is. Dit alles vermagh inde mensche die
ware liefde. Niet en vintmen zo hard, dat doort vier der liefden niet
en werd verteert. Wy zien dat vele minnaren ende dienaren van
'tghelt, vande ere ende vande vroukens zich zelf om 'tghelts, om der
eren wille ende om een wyfkens wille willighlyck inden dood hebben
be °heven.
28. Vermagh dan zulx die blinde minne om dinghen die vluchtigh
ende oock dickmaal niet ghoed en zyn, wie zal moghen ontkennen
dat die liefde tot het ware eeuwighe ende eenighe ghoed (die stercker
is dan de dood) zulx niet en zoude vermoghen inden ware liefhebberen Godes?
29. Die dat wil lochenen, die moet lochenen datter martelaren zyn
gheweest die ter liefden van Gode met waarheyd, ja ketters die ter
liefden van haar waarghewaande loghen, huer zelf willighlyck inden
dood hebben begheven. Vermagh die nietighe ende zwacke loghen
zulx inden onwyzen, zal die wezentlycke waarheyd zulx niet vermoghen inden recht-wyzen menschen?
30. Zodanigh is dan de liefde ende dat in d'een mensche meerder,
in dander minder. Maar altyd is zy haar zelf daar inne ghelyck totten
menschen, dat zy niet altoos* om haar zelfs willen van iemande begheerd te ontfanghen, maar haar zelf met al dat haar is altyd uytstort
om met te deylen den ghenen diet behoeven.
28 die stercker is dan de dood vgl. Hoogl. 8 : 6.
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31. Een jong boomken dat nu al vruchten (maar die noch cleyn ende
luttel) draaght, magh, ja moet (blyft het groeyende staan) groter
worden van tacken ende stamme ende zal mitsdien in zyn volwassenheyd groter ende meerder menighte vruchten draghen, dan eerst in
zyn cleyne jongheyd; maar niet minder en draaght het jonghe boomken zyn vruchtghens in cleynen ghetale, na al zyn vermoghen voor
anderen ende nemmermeer voor zich zelve, dan Boude boom zyn
groten by menighten.
32. Zo gaat het mede te wercke mette levende ende ware liefde. Want
die niet minder in hare onvolwassen tederheyd dan in hare volwassen
oudtheyd na al haar vermoghen hare weldoens vruchten draaght voor
anderen ende nemmermeer voor haar zelve. Altyd zoeckt zy eens
anders, gheen tyd haar zelfs nut.
33. Hier zonde oock wat ghezeyd worden van valsche liefde, die in
allen dinghen haar zelven zoeckt. Maar dit en doe ick niet, om dat
ick niet en can gheloven datter valsche liefde byden menschen magh
wezen, maar wel valsche begheerte. Derhalven wil ick, om nu oock
wat vande begheerte te handelen, vande liefde niet meer handelen,
zo 'tgheen daar af ghezeyd is voor den ghoedwillighen ghenoech
is. Voor den quaadwillighen helpt gheen zeggen.
34. Doch zak iemand een wondersproock moghen schynen, dat ick
hier zegghe datter gheen valsche liefde en is, ghemerckt* meest
elck houdt* datter meest valsche ende zeer zelden ware liefde is
byden menschen.
35. Maar van zulck myn zegghen zal zich niemand verwonderen die
daar merckt datter zo weynigh valsche liefde, als valsche waarheyd
of valsche dueghde magh wezen. Magh waarheyd oock waarheyd
zyn, als zy valsch, dat is bedrieghlyck ende mitsdien loghen is ? Of
maghmen de ontrouwe loghen vermenghen mette ghetrouwe
waarheyd ?
36. Alzo mede en magh dueghde gheen dueghde wezen, als zy on36 liefde ... hooftsom vgl. Rom. 13 : 9.
33 zo 't gheen in alle uitg. staat hier : zo ick 't gheen.
34 wondersproock. Dit woord komt evenals wonder-reden, paradox, vrij vaak bij
Coornhert voor, zie o.a. W.W. I 215b, 218d, 415v ; III 87d, 101c, 387b, 380b. Seb.
Francks Paradoxa ducenta octoginta, Das ist: Zweyhundert unnd Achtzig Wunderred
(1534) waren Coornhert reeds in 1560 bekend (zie W.W. III 1913).
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dueghtlyck ware, vele min als zy ontrou of valsch ware. Nu is liefde
dueghde, ja alder dueghden hooftsom. Is dan oock ghelooflyck dat
liefde valsch zoude moghen wezen?
37. Oock ist dalder eyghentlyxte aart der liefden dat zy zoeckt niet
haar zelfs, maar een anders nut. Valscheyd zoeckt haar zelfs bate met
een anders schade. Maghmen oock iet bedencken dat de liefde platter* teghen is ? Zoude de liefde, indien zy valsch waar, oock niet
eyghenzoeckelyck moeten wezen ?
38. Zo magh dan die liefde zo weynigh valsch zyn, als waarheyd
loghen, als dueghde zonde, ja als 'tvier koudt zoude wezen. Maar dit
magh wel vallen* inde begheerlyckheyd, te weten dat zy valsch is.
Want deze hangt niet minder an loghen dan an waarheyd.
39. Dat zy nu ghenoegh tot bewys van myn zegghen datter gheen
valsche liefde en is. Van waar ick nu kome tot die begheerte, oock
tot d'onderscheyd die daar is tusschen haar ende tusschen de liefde.
Welcke onderscheyd by velen zo weynigh is ghemerckt, dat zy deze
twe ghenoegh* ghehouden hebben voor een zelve ding, immers dat zy
int beschryven vande liefde, de zelve noemen te wezen een begheerte.
ACHTSTE HOOFDSTUCK
VANDE BEGHEERTE

1. Des menschen begheerte is een verstandele krachte des ghemoeds,
na j aghende 'tverkryghen van eenigh ghewaant ghoed. Niet dat alle
begheerte, als alle liefde, verstandigh is, maar dat alle begheerte
zoude moghen verstandigh zyn. Want voort worden vande begheerte
heeft de mensch vermoghen om te verstaan de dinghen die daar
verschynen voor de verstandele kracht der zielen, doort onderzoecken
ende anmercken van huer aart ende wezen. Behalven dat, zo en magh
niemand iet begheren, zonder eerst te wanen dat het begheerde ding
begheerlyck ende voor den begheerder ghoed zy. Zonder zulcke ghewaande kennisse en magh gheen ding begheert worden.
2. De begheerte streckt, zo wel als de liefde, op 'tgheen dat ghoed is
of schynt. Want al wat ghoed is (daar op de liefde alleen ziet), dat
schynt oock ghoed nader waarheyd in onverdorven oghen. Maar ten
is niet al ghoed wat den onwyzen ghoed, als oock niet al quaad dat
den qualyck ziende quaad te wezen schynt.
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3. Ghelyck nu de liefd niet dan dat ghoed is en heft, zo en begheert
oock de begheerte niet dan dat ghoed is. Maar liefde weet, begheerte
waant wat ghoed is. Onmoghelyck ist dat iemand zoude begheren
'tgheen hy weet quaad voor zich te wezen. Zo ist mede onmoghelyck
dat iemand zoude begheren 'tgheen hij niet en waant ghoed voor
zich te zyn.
4. Zo heeft dan de begheerte 't oghe op dinghen waar af in haar is
(niet ghene of zekere, maar) twyfelyke kennisse, te weten een vermoeden ofte wave, maar niet een weten. Waan maghmen oock hebben van 'tghene warachtigh is, te weten dat is toot schynt, ende dan
ooght* waan op waarheyd, maar buyten haar weten. Doch valt zulx
meest anders, daarom is alle waan onzeker. Maar het weten weet
altyd waarheyd, dat is het ding zo als het schynt. Ende hierom is alle
weten zeker,
5. Begheerte magh dan door waan te recht gheleedet* ende oock verleyt moorden. Ist gheen zy najaaght waarheyd, dat is zo alst schynt,
te weten ghoed, zo werd zy te recht, maar ist anders, te weten quaad,
zy werd qualyck gheleedt.
6. Des niet te min, of schoon deze begheerte, volghende de waankennisse haar moeder, die waarheyd voor hadde, zo is nochtans deze
begheerte in zulck navolghen vande waarheyd (haar onbekent) onzeker, niet min dan de waan zelve is ,die nemmermeer zeker en magh
wezen.
7. Ten magh oock nemmermeer recht zyn datmen zonder noodlyke
drang den waan navolghe ende iet uyt waan beghere of besta.* Immers ist altyd onrecht datmen waan volghe in zaken daarmen zeker
hoort te wezen. Want wanen bedrieght meest.
8. Men neme dat iemand ghaat opten rechten wegh, die hy niet en
kent, maar waant de rechte te wezen. Ghaat hy volhardelyck voort, zy
zal hem ontwyfelyck leeden ter begheerder steden. Maar onmoghelyck ist voor zulcken waner zeker te zyn dat hy den rechten wegh
inne ghaat, voor ende al eer hy zich bevint ter begheerder plaatsen
ghekomen te wezen.
4 waarheyd dat is het ding zo als het schynt vgl. Augustinus, Soliloquia II 5 : Si igitur

aliquid inde falsum est quod aliter videtur atque est, inde verum quod ita ut est videtur
(P.L. 32, 887). - Verscheidene aanhalingen uit Augustinus over de waarheid vindt
men in Coornherts W. W. I 40b (vóór de Hert-spiegelGodlijcker Schrifturen).
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9. Alzo mede en magh zulck ghangher niet zekerlyck weten, zo hy
op een onwegh* waar die hy voor de wegh anziet, dat hy een onwegh
bewandert, voor dat hy ondervint dat zy hem af leedt ende ververdet
vande stede daar hy begheert te wezen, maar het ondervinden van
zulck zyn recht ghaan of dolen doet hem ontwyfelyck weten dat het
een de rechte wegh is ende d'ander een onwegh.
10. Welcke waarheyds kennisse in zulcken weter dan oock zodanighen kracht zouden hebben, dat hem, willende anderwerven ter
zelver steden ghaan, onmoghelyck zoude zyn den bekenden wegh te
laten ende den bekenden onwegh inne te ghane, want niemand met
opzet willigh en doolt, ghemerckt* elck weet dat hem het dolen
quaad is, zo en magh oock 'tbekende quaad by niemand vrywillighlyck begheert werden.
11. Wt het ghene ghezeyt is magh nu licht ghemerckt worden dat het
navolghen der begheerten altyd onzeker ende zorghelyck* is. Want
de begheerten strecken door een onzekere kennisse tot onzekere
dinghen. Zo ist dan zekerder datmen voort begheren zie wat ghoed
is, dan datmen beghere eenigh ghewaant ghoed dat quaad magh zyn.
12. Hier inne vergrypt zich j ammerlyck het meerdeel der menschen. Int begheren van onbekende dinghen dooltmen ghemeenlyck,
maar int niet begheren op twyfel en dook men nemmermeer. Ten is
gheen kleyne wysheyd zyn onwysheyd, maar groot verstand zyn
onverstand wel te kennen. Dit baart oock een zekere veyligheyd.
13. Want die daar verstaat dat hy 'tghene hem voorkomt niet
en verstaat, die wacht zich dat hy het doen van 't onbekende niet en
bestaat*, dit voorhoedt ghewisselyck voor alle quaad, niet alleen den
wyzen, maar oock den onwyzen, zulcke huere onwysheyd kennende.
14. Ghemerckt* deze wyze onwyzen niet onbekents ende mits dien
niet schadelyx en begheren, daar door zy oock voor alle schaden behoedzamelyck worden bewaart. Voort blinde begheren bewaart henluyden die kennisse vande ghevaarlyckheyd, gheleghen int begheren
vant ghene quaad is onder ghoedheyds schyne. Dit is het momaanzicht van 'tghene quaad is, in welx anschouwen alle bekoringhe*
bestaat.
§§12-16. Coornhert geeft hier een omschrijving van zijn zinspreuk : „Weet of
rust". Vgl. 1V. 1V. I 13a : „Vierdy dan altijd van yet te doen uyt waan, ende doedy
niet dan uyt weten, soo mooghdy nemmermeer dolen, veel min qualijck doen. 0 hoe
saligh is de mensch die in allen weet of rust!"
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15. Hier behoeftmen, om niet bedroghen te werden, een zeker of
gheen oordeel. Wie zekerlyck ghoed schynende quaad voor quaad
kan oordelen, die magh zo luttel met lusten bekoort werden om
'tbekende quaad met opzet te doen; als iemand, des uiers hetten te
recht kennende, lust magh kryghen zyn hand inde vlammen te steken
om die daar inne te verkoelen.
16. Maar wie noch niet zekerlyck en weet of het gheen hem voorkomt hem quaad is of ghoed, ende hy uyt vreze voor dolen hem
wacht voor ghoed te oordelen tghene hy weet hem onbekent te
wezen, deze en magh oock niet licht ghebracht worden tot het blindeling begheren van dinghen die hy weet hem onbekent te wezen.
Dit is een wel d'alderzekerste voet om niet te doolen voor alle onwyze
menschen, haar onwysheyd kennende. Want zo doende werden alle
quade begheerten veylichlyck voorhoed.
17. Al heel anders ist metten ghenen die uyt een vermetele rokeloosheyd toestemmen alle 'tgheen henluyden ieder ghedachten verbeeldinghe ghoed schynt. Want deze, na 'tghegheven oordeel dat
zulx ghoed is, middel ziende om daar toe te gheraken, noodzakelyck
'tzelve (al waart henluyden oock ghants verderflyck) begheren ende
dan voorts na alle vermoghen desselfs verkryghen bearbeyden*
moeten.
18. Zo bejaaght meest elck blindelyck zyn zelfs bederven* op een
valsche hope van zaligheyds verwerven. Deze hope verdwynt, het
verderven komt. Is dan niet vele ant oordeel gheleghen ? Want zo
't oordeel is, zo zyn de begheerten, zo de begheerten zyn, zo is der
menschen wandel ende leven. Ist oordeel valsch ende quaad, de begheerten zyn valsch ende quaad, ende volghens dien de wandel ende
'tleven. Magh hy ghoed zyn of worden die meest het quade begheert
ende hanteert ?
19. Ende of dan noch zulck lichtvaardigh oordeel by gheluck al
ghoed ware, zo en zyn de begheerten daar uyt voortkomende noch
niet eyghentlyck ghoed te noemen. Want zy en zyn niet bestendigh,
als niet uyt het zeker weten, maar uyt een onzekere waan voortkomende, daarom zy oock door een ander waan moghen weghghenomen werden.
20. Dit is zo niet mette liefde. Want deze komt voort niet uyt
waan, maar uyt waarheyd. Daarom en magh deze liefde oock gheens-
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sins uyt ghedreven worden door de begheerten. Want deze nemen
huer oorsprong ende kracht uyt de waan. Wat vermagh d'onzekere
waan teghen die ghewisse waarheyd ? Niet altoos*, want deze is
ghestadigh ende altyd haar zelve ghelyck. Daar teghen is de waan,
oock zyn de begheerten, hare dochteren, zo onstadigh ende hen
zelven dickmaal zo ghants onghelyck, dat de waan ende begheerten
van ghisteren veeltyds de waan ende begheerten vanden morghen
verdryven.
NEGHENSTE HOOFDSTUCK
VANDE ONDERSCHEYD TUSSCHEN LIEFDE ENDE BEGHEERTE

1. Dats dan wel een merckelyke onderscheyd tusschen de liefde
ende de begheerten, te weten dat alle liefde altyd bestendigh, maar
de begheerte den meesten tyd onbestendigh is. Oorzake is huer
beyder oorsprong. Want gheen liefde komt uyt waan, maar alleen
uyt weten, daar teghen komt gheen begheerte uyt weten, maar alleen
uyt waan, alsmen eyghentlyck ende niet na de ghemene onbescheydenheyd* wil spreken. Want als de wane verandert in weten, zo
verandert de begheerte oock in liefde, ende ghelyckmen na weet datmen eerst waande, zo heeftmen na lief 'tgheen men eerst beghee,rde.
2. Oock en ankleeft de liefde niet dan 'tghene inder waarheyd
ghoed is, daar teghen hanghen de begheerten meest an dinghen die
quaad zyn. Dit maackt, dat het navolghen vande begbeerde dinghen
zorghlyck* is, daar die liefde de gheliefde dinghen veylighlyck na
j aaght. Ghemerckt* men al de begheerde dinghen niet en verkryght,
die dan noch al verkreghen zynde, dickmaal den verkrygher verderven, maar al 'tgheliefde werd vanden liefhebber altyd verkreghen,
ende want het ghoed is dat hy heft, zo maackt hen 'tverkryghen van
dien altyd beter.
3. Daarom is de liefhebber altyd blyde, daar de begheerders
meesten tyd droevigh zyn. Wien verblydt niet het verkryghen van
'tgheliefde ghoed ? Wien bedroeft oock niet het ontberen van
'tbegheerde ghoed, ja het verkryghen vant ghevreesde quaad ? Dit
valt altyd by alle begheerders, maar dat in alle liefhebbers.
4. Zo maackt de liefde nemmermeer droevigh ende de begheerten
zelden blyde. Want liefde heft alle tydlycke dinghen na huer
waarde, dats met tydlycke liefde. Dit en vermagh d'onmatighe be-
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gheerte gheenssins, want deze ankleeft de eyndlycke dinghen met oneyndlycke begheerten verde boven huer waarde. Daar om zy den
begheerder, als die dinghen verdwynen, doet trueren met pynen.
5. Dit komt door dien dat alle liefde wys is, maat de meeste
begheerten zyn zot. Want wysheyd kent, maar zotheyd en kent
gheenssins der dinghen aart ende waarde, zo wel vant quade als vant
ghoede. Daar uyt kornet dat liefde niet en doet dat quaad, maar al
dat ghoed is, maar de begheerten doen meest dat quaad, maar zelden
dat ghoed is.
6. Altyd wil de liefde uyt deelen ende altyd wil begheerte ontfanghen. Liefde zoeckt eens anders, maar begheerte haar zelfs bate.
Zo is liefde altyd (daar zy magh) een yghelyck nut ende niemanden
schadelyck. Zo ist niet roette begheerte, die is zelden iemand nut
ende veeltyds velen schadelyck.
7. Want liefde maackt altyd onder den liefhebberen eendracht
ende nemmermeer twist, maar wie merckt niet wat groter twist de
begheerte veroorzaackt onder den begheerders ? Ghemerckt* deze
altyd huer eyghen bate zoecken, dat gheentyds en gheschiet byden
liefhebbers.
8. Ten laatsten zo streckt zich alle liefde altyd tot vereenighinghe
metten gheliefden, maar de begheerte streckt tot het ghebruyck vant
begheerde. Zo ziet de liefde op het eynde, maar de begheerte opt
middel.
9. Dat zy hier mede ghenoegh (tot myn voornemen) ghezeyt vande
liefde, vande begheerte ende van haar beyder zo merckelycken
onderscheyd. Daar inne ick wel weet zulck myn ghevoelen niet heel
over een te stemmen met de meyninghen van vele gheleerde mannen,
zonderlinghen* daar inne niet, dat zyluyden houden datter zo wel is
quade als ghoede liefde ende begheerte.
10. Maar zyluyden ghevoelen altzamen oock zelve in vele stucken
10 wet der naturen deze wet komt bij Coornhert in verschillende beteekenis voor.
Hij gebruikt haar soms in den modernen zin van een natuurwet en noemt b.v. den
dood een „wet der naturen" (W.W. I 219a). Soms bedoelt hij hiermede de ons
aangeboren instincten ; zie hierna, IV. 14. 2 (begin), waar de zucht tot zelfbehoud
verklaard wordt door de „gheneghentheyd ende wet der naturen". Maar in de d.o.v.
regel blijkt die wet identiek te zijn met de lex moralis naturalis, het geheel van de
zedelijke wetten die elk mensch van nature bezit (zie ook hierna, V. 7. 57). Als een
onderdeel of een aspect van deze „wet der naturen" zal Coornhert de z.g. „gulden
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anders dan andere gheleerde mannen. Dat hebben zy ghaarne, datmen henluyden niet qualyck af en neme. Zo zal henluyder wet der
naturen huer oock wel leren met my hier inne te handelen, zo zy
ghaame van anderen ghehandelt zouden zyn, dat is dat zy my
ghoedlyck (dole ick) onderwyzen ende kan icx niet begrypen, in myn
mesverstandt* dulden.
11. Dit zullen zy noch te lichtelycker doen, niet alleen ten anschou
vande redenen by my hier voor van dit myn ghevoelen verclaart,
maar noch vele meer ten anschou van 'tgrote gheloof, dat by my
hebben ende by henluyden oock behoren te hebben de woorden vanden beschryver vande liefde zelve.
12. Die houden dat zy niet en zoeckt dat haar is, dat zy niet quaads
en denckt ende dat zy is het eynde ende d'onderhoudinghe des wets.
Dit alles is verde vande begheerte, oock als die noch al ghoed ware.
Want dat de liefde nu al heeft ende doet, dat begheert de begheerte
te verkryghen ende te doen. Wie mach 'tghene hy nu al heeft begheren te verkryghen ? Wie en merckt dan oock niet dat de begheerte
niet en is tzelve dat de liefde is ?
11 beschryver vande liefde zelve zie 1. Cor. 13 :5 1. Tim. 1 : 5 ; Rom. 13 : 10.

regel" beschouwd hebben, waarop hij zich zoo vaak en zoo gaarne in zijn geschriften
beriep. Hij noemde ze „een tresoriere van de Wet ende Profeten" (W.W. II 385d)
en schreef hierover in 1564 : „Datter nyet ghemeenders en is gheweest by den Heydenen dan die Leere Tobie: Datmen eenen anderen nye: en sal doen dat wy ongaarne
lijden (Tob. 4 : 16), ende dan die Leere Christi, daar mede accorderende : Alle dat
ghy soudt willen u van den Menschen te gheschieden, doet henluyden (Matth. 7 : 12)
— is nyemant verborghen, die oyt eens Philosophen boeck gheopent heeft. Daar uyt
dese Wet oock in alle Mans mondt de Wet der Naturen ghenaamt schijnt te werden.
Sy moet dan ghewislijck oock natuerlijck wesen, ghemerckt die Wet oyt gheweest is
by den ghenen die wy segghen nyet Godtlijcks ofte over-natuerlijcx te moghen bereycken" (Godts Gheboden licht. W.W. I 227c). De „gulden regel" komt in de
Wellevenskunste behalve op de boven vermelde plaatsen nog acht keer voor : I. 10.
18; 16. 21; III. 1. 41; 5. 67; IV. 2. 15, 16 ;, 8. 49; 11. 7; 14. 3. Zie over den „gulden
regel" : A. T. Cadoux, The implications of the Golden Rule in The International
fournal of Ethics, XXII (1912), pp. 272 - 287. L. J. Philippidis, Die „Goldene
Regel", Eisleben 1929. J. 0. Hertzler, On golden rules in The International Journal of
Ethics, XLIV (1933 - 34), pp. 418-436. I. J. de Bussy, De wetenschap der moraal,
Amst. 1939, blz. 107 - 110.
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THIENSTE HOOFDSTUCK
VANDE HATE, AFKEERLICKHEYD MET DER ZELVER ONDERSCHEYD ENDE VANDE WANE

1. Vande liefde ende begheerlyckheyd kome ick nu toffe hate ende
afkeerlyckheyd, huere beyder teghendeelen. De hate is een ghewortelde hertstocht om 'tgehate quaad te krencken* daar zy magh.
Haar eyghenschap is twist te baren tusschen den hater ende 'tghene
roert ghehaat.
2. Zulcke hate is altyd ghoed, want zy, haat altyd het quade ende
'tghoede nemmermeer. Ghemerckt* haar moeder is waarheyds kennisse vande verderflycke leelyckheyd des quaadheyds.
3. Zo heeft de hate het ghezichte alleenlyck op waarheyd ende
niet op loghen. Maar op deze beyde ghezamentlyk ziet d'afkeerlyke
krachte des ghemoeds. Daar uyt kornet dat de hate 'tghoede niet en
magh haten. Want ghelyck de loghen 'tghoede leelyck ende hatelyck
doet schynen, zo toont de waarheyd het ghoede toot is, dat is schoon
ende lieflyck. Magh oock iemand 'tghene hy warachtelycken kent
ghoed, schoon ende lieflyck te wezen, haten ? Neen. Maar d'afkeerlycke krachte ziet oock wel op de loghen, werd dickmaal daar af
bedroghen ende vliedt vant ghoede, zo wel als vant quade.
4. Overmids* deze afkeerlycke krachte een hertstochte is, vliedende
van alle 'tghene men quaad waant te wezen. Nu is alle wane een
twyfelyck vermoeden, hanghende tusschen loghen ende waarheyd
met een slap of onvolkomen toestemmen van dit of dat.
5. Zo heeft dan oock de wane het oghe op loghen of op waarheyd.
Is 'tghene zy quaad oordeelt goed, zo volght deze hertstochte de
loghen ende vliedt van het quaad-ghewaande ghoed. Maar ist in zich
zelve quaad 'tigheen men quaad waant, zo vliedt zy van het quaadghewaande quaad.
6. Doch geschiet zulx beyde met onzekerheyd, of noch al schoon
de wane zulx verstyft* ware, dat zyt alzo ontwyfelyck meynt warachtigh te wezen. Want gheweten dinghen zyn alleen zeker, daarom
en magh gheen waan, hoe sterck oock, zeker zyn.
7. Tis oock onmoghelyck teffens* een zelve zake te wanen ende
5 't quade te sterven vgl. Rom. 6 : 2.
BECKER, Wellevens Kunste
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te weten. Die daar waant en weet noch niet hoemen weten zoude.
Want watmen waant en weetmen niet, ende watmen weet en waantmen niet. Overmids* al 'tghene dat ghewaant wordt anders magh zyn
dan mens waant.
8. Maar het weten is zodanighe ontwyfelycke kennisse der ghewetene dinghen, dat het weten niet onghelyck en magh zyn het ding
datter werd gheweten. Om dat het weten bestaat inde waarheyd
alleen, die gheen ding anders dant is en vertoont. Maar waan hangt
an loghen ende waarheyd beyde. Doch is de wane int meerdeel der
menschen de Koninginne. Daar uyt komt het spreeckwoord dat de
wereld byden menschen werd ghestiert door wanen.
9. Wt het voorzeyde is nu licht om mercken dat deze aftocht* des
herten, als uyt waan voortkomende, nemmermeer van zelfs ghoed en
is, zo voor mede ghezeyt is (VIII. H.) vande begheerlyckheyd, haar
teghendeel.
10. Want altyd is de wane onzeker, ende zy doet meer afwycken
van 'tghoede dan van 'tquade. Daar duer en maght oock niet ghoed
zyn datmen uyt waan afkere van 'tghoede, daarmen uyt weten
'tgheen zeker is magh doen.
11. Onzeker is al dat uyt wane voortkomt. Want oft schoon blindpottender* wyze gheluckt dat men uyt wane het quade als quaad
vliedet, zo stelt nochtans elck die wat bestaat* te doen zonder zekerheyd, zich zelf in ghevaarlyckheyd van qualyck te doene, ghemerckt*
deze waner zulx bestaande*, zo ghereedelyck mochte vlieden van
'tghoede als oft quaad ware, twelck quaad doen is.
12. Zo vliedet meest elck, daar hy magh, uyt wane die ghenezende
straffe der zonden, als of die quaad ware. Waar door 'tvolck meest,
vermids* ontberen van die ghenezende (hoe wel bytende) plaaster,
in hare smertelycke wonden der zonden ongheheelt blyven.
13. Al heel anders ist met het niet doen ende int niet vluchten van
'tghene men quaad waant, zo langhe niet in plaatse vant twyfelyck
wanen zeker weten is ghekomen, dat zulx quaad is ende niet ghoed.
Want dan en maghmen van 'tghoede niet vluchten ende mitsdien in
dezen deele niet quaads doen.
8 de wereld ... wanen Mundus regitur opinionibus, zie Franck, Paradoxa, N 239.

Ook in W.W. III 407b.
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14. Zo hier iemand denckt, datmen zo doende altyd zoude blyven
int quade, twelck quaad doen ware, Ick zal antwoorden datmen zo
doende inder waarheyd het quade verlaten zoude, twelck ghoed
doen is.
15. Want quaad doen is metter herten het quade te begheren of
vant ghoede af te keren. Dit en gheschiet in niemande dan inden
ghenen die daar gheloven den loghen in haar valsch voortstel*, daar
met zy 'tquade ghoed, ende 'tghoede quaad doet schynen.
16.Wie dan de wane mestrout, die verlaatse. Dieze verlaat en volght
haar quaad ingheven niet. Die dat niet en volght, en volght oock de
loghen niet. Deze en begheert het quade, noch en vlucht vant ghoede
niet. Zo doet hy dan oock 'tquade niet, noch en blyft niet int quade,
maar scheydet zich daar af ende werd vry, los ende ledigh vant quade.
17. Die zo stadelyck vierdagh* hout van alle dat quaad is, moet hy
niet stadelyck doende wezen int hanteren van 'tghoede? Int ghoede,
zegghe ick, niet int twij felyck ghewaande, maar int ontwyfelyck gheweten ghoed. Want der ghedachtens molen en rust niet. Die maalt
onophoudelyck ghoede of quade ghedachten, luste, begheerte, wille
ende daad.
18. Wat is dit ghoed? Dat niemanden tot redens ghebruyck ghekomen wezende zyns ondanx verholen en is. Ick meyne, datmen een
ander doe, zo men ghaarne zoude willen dat ons gheschiede. Dit
ghoed ende de ware kennisse en behoeftmen niet in duystere boecken, maar inde angheboren moghelyckheyd vander naturen wet te
zoecken. Daar maght elck licht vinden ende verstaan.
19. Dit ghoed altyd doende, laatmen altyd het quade. Daar af rustmen dan oock stadelyck. Dats nu wel verde van daar, datmen niet
altoos* doende van 'tghene men noch niet en weet, maar alleenlyck
waant iet quaads doen of int quade blyven zoude.
20. Zo vele nu anghaat d'onderscheyd tusschen de hate ende d'afkeerlyckheyd, is te mercken datmen, willende eyghentlyck spreken,
zal moeten zegghen datmen niet en haat, dan alleenlyck 'tgheen dat
quaad is. Zo en ist niet met de afkeerlyckheyd. Ghemerckt* zich deze
dickmaal oock afkeert van 'tghene dat ghoed is.
21. Want deze volght den wane na, die bedrieght meest. Ghemerckt*
zy 'tgheen ghoed is, meest quaad doet schynen. Maar de hate volght
niemanden dan alleen de waarheyd; dees bedrieght niemand. Zy
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toont het ghoed zo ghoed ende 'tquade zo quaad alst is. Daar maghmen dan gheenssins het gheweten ghoed, ende daar moetmen dan
oock altyd het gheweten quaad vlieden.
22. Door deze ware kennisse valider zonden lelycke quaadheyd is de
hate het quade zo hatelyck* vyand, dat zy 'tzelve inden hater zelf,
oock in anderen menschen (daar zy middel heeft om dat uyt te dryven) gheenssins en magh lyden.
23. Zo haat dan deze ghoede hate niet den zondaren ofte quaden
menschen, maar de zonde ende quaadheyd zelve. Dits anders met
d'afkeerlyckheyd. Want die wyckt zelden vande zonde ende quaadheyd, maar ghemeenlyck vande quaaddoender ende zondaar, niet om
henluyder quaadheyds wille, maar om zyn zelfs wille, als die hem
schadelyck zyn.
24. Immers door deze afkeerlyckheyd grouwelt meest elck voor de
straffe die rechtvaardigh, ghoed ende ghezont is voor den zondaren
zelf, om dat zy door valsche waan de zelve quaad wanen, als ghezeyd
is. Zo komt dickmaal uyt de wanende afkeerlyckheyd, maar nemmermeer uyt die wetende hate, 'tghene dat quaad is ende zonde.
25. Want de hate weet ghewisselyck wat zy haat. Daar om is zy oock
altyd zeker. Maar de afkeerlyckheyd waant altyd ende weet nemmermeer wat zy vliedet ende en is daaromme nemmermeer zeker. Dit
maackt dat zy, veeltyds wanende 'tquade te verlaten, het ghoede zelf
verlaat. Daaromme is dan oock deze waan-afkeerlyckheyd meest elck,
maar die wetende hate niemanden quaad of schadelyck.
26. Hier mede achte icx ghenoech tot bewys vande grote onderscheyd
in dezen, niet by alle man (zo ick mercke) ghemerckt. Waar by men
magh verstaan dat men d'afkeerlycke kracht door waan bedroghen
zynde, niet eyghentlyck hate en magh noemen. Daar uyt dan oock
volght dat hate wat anders is dan die afkeerlyckheyd ende volghens
dien dat niet alle afkeerlyckheyd, ghelyck ook niet alle begeerlyckheyd, maar wel dat alle hate goed is.
27. Duncket iemand zulck myn zegghen vreemd te, luyden, die mercke
dat ick hier alleenlyck handele van een ghoede hate, uyte ghoede
waarheyd voortkomende, ende niet dan 'tghene quaad is hatende.
Magh oock iemand ontkennen zulcken waren hate warachtelyck
ghoed te zyn?
28. Zo en wil ick mede gheenssins ontkennen quaad te zyn die hate,
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(maghmens anders te recht een hate noemen, als neen) die eenigh
mensche haat, die de waarheyd haat, ja die God haat (zomen dat wil
heten), maar doch oneyghentlyck*.
29. Want de zulcke eyghentlyck haten niet den mensche, niet de
waarheyd, oock niet Gode, maar het ghewaande onrecht dat menschen, die beschaamtheyd die de waarheyd, of de straffe die God
iemanden andoet. Dits dan metten hondt ghebeten opten steen, van
een mensche op hem gheworpen zynde, ende niet opten mensche.
30. Dit zoude elck licht bevinden, waart zo dat eenigh mensch, de
waarheyd, of God eenen anderen (die wy dood vyand zyn) quaad
dede, beschaamde of strenghelyck plaaghde. Want dat zoude ons lief
zyn, oock mede zulck mensche, die waarheyd ende oock God.
31. Wt alle 'twelck nu klaarlycken blyckt dat dit gheen hate en is
tonen dinghen zelve, maar een afkeer vander dinghen werckinghen,
die wy ons of iemand (of iemand van d'onze) quaad wanen te wezen,
niet j eghenstaande de zelve ons (waren wy ghoed) oock ghoed wezen
ende ten ghoeden dienen zouden.
ELFSTE HOOFDSTUCK
VANDE HOPE

1. Hope is een hertstochte uyt ware of waan-kennisse, begheerlyck
om te verwerven eenigh ghoed, of om te ontghaan eenigh quaad dat
toekomende schynt. Zy is een dochter vander voorzienigheyd*, verbeelt* zynde met goede of quade dinghen, die men waant of weet te
zullen .worden.
2. De hope is ghoed ende dient ten ghoeden, als zy weet ghoed te
wezen 'tghene zy op wacht ende zy daar by redene heeft om zulx te
verwachten. Niet ghoed en is de hope, als zy onzeker is, zo vande
ghoedheyd als vaat verkryghen des ghehoopten dings; maar quaad is
29 metten hondt ghebeten opten steen zie Erasmus, Adagia (Opp. n 377 D) : Hoc
genus homines Plato de Republ. libro quinto scripsit similes esse catulis, qui lapides
mordent, cum eos, qui iecerint, non ausint attingere. — Zie ook W.W. III 383d vlg.
28 oneyghentlyck er staat : d'oneyghentlyck.

opten mensche. Voor het spreekwoord : Lapis a cane morsus, zie
29 metten hondt
Otto, Sprichiarter der R5mer, N 323.
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alle hope die daar verlangt na dinghen, welcker verkryghen den
hopenden zelve quaad is.
3. 'tIs ontwyfelyck een ghoede hope die daar ooght* op 'tghene
den hopenden ghoed ende niemanden schadelyck magh zyn. Macht
oock iemanden quaad wezen dat hy hope ghoed te worden? Macht
schadelyck zyn dat het hooghste nut mede brengt?
4. Zulcke ghoede hope is tweereley. Want men hoopt na 'tmiddel
ende na 't eynde. Het middel is de dueghde. Deze is de wegh tot het
eynde. Wat is het eynde? Ghoedheyd ende door vereeniginghe mette
ghoedheyd ghoed te worden. De dueghde wordt als het middel tot
ghoedheyd ghebruyckt, maar de ghoedheyd wordt als 't uyterste
eynde ghenoten. Der dueghden ankomst* ziet opten mensche, op
dat hem wel zoude zyn doort ghoed worden. Maar het eynde der
dueghden ziet opte ghoedheyd zelve, daar heeft de volmaackte
dueghde lust inne, zonder opten mensche of zyn nut te mercken.
5. Zo is dan der dueghden beghinsele oock ghoed, maar haar volmaacktheyd ofte eynde is beter ende edeler. De beghinnende dueghde hoopt op 'tverlies vande zonde ende op 'tverkryghen van ware
dueghde, dat is om 't quade gheheelyck te sterven* ende 'tghoede
alleen te leven, maar der volmaackter dueghden hope is altyd meer
ende meer den ghoeden schepper onderdanig) te worden, om dat
hyt waardigh is, ende om in zyne hooghwaardigheyd te versmelten
ende onverscheydelyck een met te worden, om dat hy die ghoedheyd
zelve is.
6. Alle zulcke hope is niet alleen ghoed, maar oock zeker van 'tghehoopte te verkryghen, want zy is wys. Daarom weet zy warachtelyck
dat des oppersten ghoedheyds eyghenschap is te verlustighen daar
inne, dat vele haarder ghenieten ende ghoed, das zaligh worden.
7. Zo wil dan 't opperste ghoed ende zo magh oock dit almoghende
ghoed zich zelven mildelyck metdeylen ende uytstorten in allen
opene ende ydele* vaatkens, die doort weten van huer ydelheyd de
vervullingh van die zalighe ghoedheyd inder waarheyd begheren
ende zulx met Gode willen.
8. Waar dan de wille des menschen hier inne vereenight met des
Almoghenden wille, daar moet die ghehoopte ghoedwordinghe ende
7 vaatkens zie Irenaeus, Adversus haereses IV 24 : Exceptorium enim bonitatis
eius (sc. Dei) homo, gratus ei qui se fecit. Vgl. 1V. 1V. 1 77a en 11 412b.
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vereenighinghe met het opperste ghoed gheschieden; dit gheschiet
dan oock door het rechte middel daar toe, namentlyck door die
dueghden van deze wyze hope, vant ontwyfelycke ghelove, vande
heylighe liefde ende van hare dochter, de volhardinghe inden voortghang alder dueghden.
9. Maar ten magh met gheen waarheyd een ghoede hope ghenaamt
worden, die blindeling den mensche doet verlanghen na waan ghoeden, die den verkrygher quaad moghen wezen. Dit zyn ryckdommen,
hoghe staten, wellust des vleeschs ende des ghelycken meer.
10. Overmids* van huer verkryghen niemand zeker en is, huer mesbruyck menigh mensch verderflyck is ende huer verlaten voor allen
hebbers zeker is, twelck dan pynlyck ende truerigh valt voor alle die
daarop zo onwyslyck haar hope ende toeverlaat ghestelt hebben.
11. Dan komt spade berou van datmen door de zotte hope op ydele
ende bedrieghlycke schaduwen zo schandelycken heeft verzuymt te
hopen op dueghdlyck ende ghoed worden, twelck des menschen warachtighe ende eeuwighe ghoeden zyn. Men moet immers quaad te
zyn bekennen de hope die den menschen bedrieght int beloven van
een ware ende byblyvende zaligheyd, daar voor zy hem niet en gheeft
dan een valsche ende vluchtighe. Noch argher die de beloofde zaligheyd nemmermeer en gheeft. Maar d'alderarghste hope ist, die doort
verlanghen na valsche, de warachtighe ende eeuwighe zaligheyd doet
verzuymen ende eeuwelyck ontberen.
12. Dit werckt deze valsche ende bedrieghlyke hope opte vluchtighe
dinghen, die noch van alle hogers niet en worden verkreghen, ende
daar door met eeuwighe droefheyd dit ghoed worden ende d'eeuwighe vrueghde doet ontberen eeuwelyck. Want het zo onmoghelyck
is dat de hope in een zelve mensche begheerlyck zoude doen verlanghen na 'tverkryghen van de ware ende valsche ghoeden, alst den
mensche onmoghelyck is teffens* opwaarts ten Hemele ende neerwaarts ter aarden, of voorwaarts ende achterwaarts te zien.
13. Ten magh mede gheen ghoede hope zyn, die teghen de waarheyd
het verhoopte waant te verwerven. Want wat j eghen de waarheyd is,
die dueghden van .., hope, van ... ghelove, vande liefde Coornhert heeft aan de
drie theologische deugden — hijzelf noemt ze goddelijke (W.W. I 30c) of Katholieke deugden (I 45 1c) - geen speciaal hoofdstuk gewijd. Over de liefde, zie hiervóór,
I, 7 ; over hoop en geloof, zie hierna, §§ 23-34.
8
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dat is loghen. Loghen en magh niet anders doen dan het ding anders
te doen schynen dant is. Deze schyn moet bedrieghen. Zo moet deze
schynhoop altyd verderflyck bedrieghen. Ist oock ghoed dat den
menschen verderflyck bedrieght ?
14. Zulcke hope hangt dan an een valsche wane, gheen waan vermagh
der dinghen nature of aart te veranderen. Natuurlyck ist ende den
eyghendycken aart van alle rechte wegh, dat zy haren volhardighen
betreder leedt ter begheerder plaatsen. Maar teghen nature zoudet
wezen dat iemand zonder te ghaan door den rechten wegh tot eenighe stede, levende aldaar zoude komen. Zo zoudet oock teghen
nature wezen dat een gheneesdrancke een krancken zoude ghenezen,
zonder in ghedroncken te zyn.
15. Deze zotte ende verkeerde hope is by meest allen menschen. Wie
hoopt niet zaligh te werden, zonder te betreden den wegh, die alleen
ter zaligheyd is streckende ? Dit is de ware dueghde. Elck hoopt zonder dueghde zaligh te worden. Maghmen oock zotter ende verderflycker hope bedencken ?
16. Der zielen zieckte is zonde, die maackt onzaligh. Der zielen ghezondheyd is dueghde, die maackt zaligh. Meest elck leyt kranck an
dezer zielen pestilentie, die ruymt* uyt niemand dan doort inne drincken vande tryakle* der dueghden. Noch hoopt het zotte volck zonder
der dueghden ware gheneesdrancke inne te drincken, vande zondelycke pestilentie te ghenezen, ghezont ende zaligh te worden. Is dat
niet verkeerdlyck ghehoopt j eghen der dinghen nature ende teghen
zo openbaren waarheyd ?
17. Maght, zegghe ick noch, een ghoede hope zyn, daarmen hoopt
in zieckte, in 'tquade ende in onzaligheyd stadelyck blyvende, ghezont, ghoed ende zaligh te werden ? Deze verkeerde hope is in de
grootste menighte der menschen. Ende dit is d'oorzake, dat zy meest
in hueren ouden huyd ende quaadheyd blyven ende ter dood toe
hartneckigh daar inne verstyven.
18. Dat is dan waarlyck te recht een quade hope. Maar alder arghste
is noch de hope die daar verlangt na dinghen die van zelfs quaad
zyn ende mitsdien niemanden ghoed en moghen wezen, hoe ghoed zy
oock moghen schynen.
13 loghen en magh ... dant is zie hiervóór, noot bij 8. 4 (blz. 43).
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19. Zodanigh is de hope van zyn leed met leed te verghelden, om
'tghewaande ghoeds wille van des wraackghierigheyds moed-koelinghe; oock de hope van by een anders huysvrouwe te slapen, om
d'overspeeldersche lust te ghenieten. Insghelyx de hope van ghewin
met bedrogh te bekomen, om daar door tot weelden of tot hoogheyd
te gheraken. Want zulcke ende meer andere zodanighe dinghen zyn
zo quaad in huer zelfs, dat zy alle die zulx verwerven daar door quader of argher worden ende niemanden beter en moghen maken.
20. Alle zodanighe zotte hopen zyn niet dan ydele dromen van
wakende menschen met slapende zinnen. Daar door mesbruyken zy
onwyslyck huer dieren tyd int benaerstighen* van huer zelfs bederven.
Den zekeren huyjen wenschen zy voorby te zyn om den onzekeren
mallthen, ende dit noch op hopen van onzekere, ja oock van schadelycke dinghen.
21. Langhe valt zulcken verlanghers den snellen tyd, doort ontberen
van 'tgheen zy dwaaslyck begheren. Hierom noemtment oock verlanghen. Want alle vertoevinghe, hoe kort die oock zy, valt zulcke
begheerders lang. Reden: daarmen lang 'tbegheerde ontbeert, valt
verdrietigh; dit verdriet lydt niemand ghaarne lang.
22. Dits d'oorzake dat vele luyden zoecken te verkorten 'tgheen van
zelf kort ghenoegh, ja velen niet dan al te snel is, dat is de tyd. Tydkortinghe zoecken zy al die daar met verdriet verlanghen op eenigh
ghehoopt ding, dat zy ghoed wanen (al waart oock quaad) ende
midsdien ghaarne nu al teghenwoordigh zouden zien; deze hopen
altyd dat het marghen met henluyden beter zal wezen dant huyden is
ende gheraken meest vant quade int argher.
23. Zodanigh is der onwyzen hope. Deze is quaad ende verderflyck.
Een ander hope is byden vroeden menschen, te weten een ghoede
hope, die 't oghe nerghens anders op heeft dan op 'tghene altyd in
zich zelf ende voor eenen yghelyck ghoed is. Als die elcken diese
heeft ende hout te beter maackt.
24. Want zy hoopt het quade ghants te ontworden*, zy hoopt ghants
ghoed te worden ende zy hoopt met het eenighe ghoed vereenight te
worden onafscheydelyck, ende dit doort dadelyck* laten vande zonde
ende 'thantteren vande dueghde.
25. Dit is een zoete, heylighe ende veylighe hope, een ghenoeghlycke* ziele dezes sterflycken levens, een verlichtinghe des arbeyds,
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een vertroostinghe des teghenheyds ende een vrolycke vermakelyckheyd alre moeyelyckheyden. Zy verdryft het verdriet, zy vermindert
de vreze, zy vermeerdert de krachten ende verzoet alle bitterheyd.
26. Deze ghoede hope heeft in quade zaken meest hare werckinghe.
Zy vertoont haar in anvechting, in stryden ende in lyden. Daar baart
zy, mits* inde beproevinghe, gheduld, standvastigheyd ende eerlyck
verblyden.
27. Want alle verkryghing vant begheerde ghoed brengt een ware
verblyding int ghemoed. Nu verkryght deze ghoede hope 'tbegheerde
ghoed altyd. Want zy en hoopt niet op ontrouwe ende vluchtighe
schepselen, noch veel minder opte ydele ende valsche loghen, maar
alleenlyck opten ghetrouwen ende eeuwighe scheppere zelve. Die
geeft altyd het beloofde ghoed ende en verlaat nemmermeer den
ghenen die op hem hopen; dit altyd verkryghen maackt altyd blyde
ende zaligh.
28. Mede is warachtigh dat niemand hopen magh op dinghen, welcker
verkryghen hy onmoghelyck hout te wezen. Dit maackt dat het ware
ghelove altyd is een onafscheydelycke ghezellinne vande ghoede
hope. Deze hebben te zamen zo vele ghelyckheyds ende ghemeenschaps, dat niet alle mans ding en is die wel van malkanderen te
onderscheyden.
29. Want niet by alle man en is scharpe opmerckinghe opter dinghen
onderscheyd, zonder welcke de zonderlinghe* eyghenschappen die
elck dezer twe op zich zelf heeft, niet magh verstaan werden. Deze
zyn dusdanighe.
30. Het ghelove ghelooft zo wel dat den mensche op zullen komen
quade als ghoede dinghen, maar onmoghelyck ist dat iemand zoude
hopen dat hem iet quaads op zoude komen. Alle quaaddoenders gheloven wel dat zy noch eens ghestraft moghen worden, maar onmoghelyck ist den quaaddoender de straffe te hopen, want hy vreest die.
31. Men ghelooft zo wel verledene dinghen, als toekomende. Zo ghelooftmen dat de wereld eenighe duyzent jaren heeft ghestaan; ist
oock iemand moghelyck zulx te hopen? Want het ghelove ziet zo wel
achterwaarts als voorwaarts, daar teghen en ziet de hope nemmermeer te rugghe, maar altyd voorwaarts opt toekomende.
32. Zo is oock 'tghelove zulx de grondvest valider hopen, dat zy opt
ghelove stuent, ja dat zy niet magh wezen inden dinghen daart ghe-
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love niet en is. Want watmen niet moghelyck en ghelooft om te
gheschieden, dat is oock onmoghelyck om ghehoopt te werden. Zulx
dat Boort onghelove alle hope ghants moet verdwynen.
33. Hier teghen is wederomme de zoete hope zodanighen voedstere
des gheloofs, dat het ghelove zonder het troostelycke zock* ende
groeysame Jouwe vande ghoede hope inder j onckheyd versmachten
ende inde heete anvechtinghe verdorren zoude moeten.
34. Hier blyckt nu dat deze twe ghezusters niet en zyn een zelve,
maar twe verscheydene dinghen. Doch behoeft d'een d'ander zo noodlycken, dat hope zonder 'tghelove in gheenen, ende 'tghelove zonder
hope in vele dinghen niet bestaan en zoude moghen. Daar nu de
hope een eynde neemt, daar begint ghemeenlyck de vreze. Dit zal
hier nu oock zo vallen, zo dat by dit eynden vande beschryvinghe
vande blyde hope, de truerighe vreze beghinnen zal.
TWAELFSTE HOOFDSTUCK
VANDE VREZE

1. De naam vreze betekent zo wel zorghe als angst inde g,hemene
wyze van spreken. Nochtans is daar groot onderscheyd tusschen
zorghe ende angste. De vreze of angst is altyd droevigh ende zelden
omzichtigh. Maar de zorghe is niet altyd droevigh ende veeltijds omzichtigh.
2. Wie kan niet daghelyx omzichtelyck den noodurft zyns huyzes
bezorghen* zonder droevigh te wezen ? Maar magh oock iemand zonder trueren eenigh warachtigh of ghewaant quaad angstigh vrezen
zonder droevigh te zyn ? Zorghvuldigheyd voorhoedt het quade ghelyckmoedelyck, maar vreze verwacht het quade truerighlyck.
3. Zo is dan vreze eyghentlyck na zyne meyninghe ghenomen zynde
een afkeerlycke hertstochte uyt kennisse van eenigh anstaande quaad
datmen ducht te zullen komen, of van eenigh anstaande ghoed datmen ducht te zullen achter blyven.
4. Alle vreze is ghoed of middelbaar of quaad.- Ghoed is van zelf de
vreze Godes, want die maackt alle menschen daar inne zy blyft
ghoed, ende niemanden quaad. Maar quaad is alle vreze die, bedro4 ghoed of middelbaar of quaad over deze indeeling zie hierna, I. 14. 6vIg. (blz. 73).
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ghen zynde, 'tghoede voor quaad hout, daar voor vreest ende zo van
'tghoede vlucht. Want deze vreze maackt alle mensche daar inne
zy blyft quaad, ende niemanden ghoed.
5. De vreze Godes is twerelye. Deene maghmen metter waarheyd
eyghentlyck, d'ander niet, vreze Godes noemen. Wie Godes straf fing
vreest, die vreest (alsmen eyghentlyck zal spreken) niet Gode om
Godes wille, maar zich zelve om 'tghequels wille. Maar die daar
vreest iet te doen of te laten dat den gheliefden God zoude meshaghen, die heeft de ware vreze Godes.
6. Op deze laatste wyze vreest een kuysche vrouwe haar lieve man,
maar op d'eerste wyze, te weten uyt angste van straf, vreest een overspeelster haar man, dien zy niet lief en heeft.
7. Deze laatste vreze is onzuyver, maar d'eerste, als wezende ware
vreze Godes, is kuysch. Die en boeleert niet metten mensche, is niet
eyghenzoeckelyck ende ziet niet opten mensche zelve, maar op Gode.
Daar om gheduurt deze neven haar moeder, de liefde, eeuwelyck,
daar d'eyghen zoeckelycke vreze moet ruymen*, zo waar oprechte
liefde binnen komt.
8. Want deze en is niet ghesproten uyte vrye, maar uyt de eyghen
liefde. Zy is knechtelyck, vreest de straffe, heeft de zonde lief, ziet
opte dreyghende wet, maar niet opter duechden schoonheyd.
9. Dit wast dat een wys mensche, van een ghemeen man ghevraeght
zynde wat hem zyn liefde totte wysheyd doch voorderde*, ter antwoorde ghaf: dat ick uyt liefde vrywilligh de wetten ghehoorzaam
ben, twelck ghyluyden uyt vreze vande straffe doet.
10. Want de kuysche vreze heeft de dueghde lief in zulcker voeghen,
dat zy die niet en magh laten te doen, al zoude zy daarom ghestraft
worden. Zy vreest wederomme de zonde zo zeer, dat zy die om gheen
beloninghe ter wereld en zoude willen doen.
11. Zo vrezen alle quaaddoenders den recht-vaardighen Rechters, maar
gheenssins die onschuldighe ende oprechte* menschen; die quaad
doet, maar niet die wel doet, vreest het licht. Niet de eyghen* slave,
maar wel de vrye zone kent des huysvaders wille. Die heeft zyne
kinderen lief. Zo heeft oock de ghoede Schepper zyne schepselen,
§9. Vgl. Cic. de rep. I. 2. 3 : Quin etiam Xenocratem ferunt, nobilem in primis philosophum, cum quaereretur ex eo, quid assequerentur eius discipuli, respondisse, ut id
sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus.
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immers zyne kinderen, uyt hem gheboren ende van zynen aart zynde.
Dit weten deze, zy kennen huer vaders ghoedheyd. Wat verstandigh
mensche magh 'tghene ghoed is vrezen ?
12. Dit vermagh 't onverstand wel inden onwyzen knechten, door een
valsche wane dat God quaad is ende toornigh. Deze moeten den
ghoeden God, als oft een quaad ende streng tyranne waar, vrezen,
daar af hier na tot zynder plaatsen ghezeyd zal moorden. Maar dit en
valt niet byden verstandighen kinderen Godes ende der zelver lieflycke vreze, waar af ick nu voorts hier wil handelen.
13. Deze is een afkeerlycke hertsroer*, die altyd met omzichtigher
wackerheyd zorghe draaght dat inden mensche niet en gheschiede
met doen of laten, dat den lieven God eenighsins zonde moghen meshaghen. Dat is (opt kortste), zy is een vroedheyd die alle dat quaad
is voorhoed. Want zy door ware hate ten quaden vyandelyck daar af
doet wyken.
14. Deze kuysche vreze Gods bekomtmen vanden ghevere aller ghoeder ghaven doort middel van des wysheyds nasporing, van ootmoedigh begheren, vant ghoed onderwys, van andachtigh opmercken
ende van vlytigh vermyden vant gheweten quaad, ghetrouwe hantteringhe van 'tgheweten ghoed. Want wie in dat minder ghetrou is,
verkryght oock dit meerder, namentlyck deze heylig,he vreze Godes.
15. Dit is een edele ende zalighe vreze, een behoedzame Tresoriere
van alle godlycke ghoeden inden schatkamere der godvrezende herten. Huer vader is hate des quaadheyds, haar moeder liefde des
ghoeds. Maar haar grootmoeder is ontwyfelycke kennisse der waarheyd.
16. Die voors. haat ten quaden is zo groot, dat hare zorghvuldigheyd
niet altoos* en magh verzuymen dat dienen magh tot grondlycke uytdryving van haar vyand. Diens listighe anslaghen kent zy ende deze
kennisse van ghevaarlyckheyd maackt haar meer ende meer zorghvuldigh.
17. Het eyghentlycke werck van deze zalighmakende vreze Godes is
de zonde te myden, te bestryden ende te vernielen. Daar toe gheeft
haar die wyze ende Almoghende Waarheyd ghenoeghzaam verstand
ende sterckheyd.
12 hier na zie hierna, §§21-46.
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18. Hier toe helpen haar oock krachtelyck het onafscheydelycke ghezelschappe van 'tgrootmoedigh betrouwen Godes, vande onmattelycke* gheduldigheyd. Waar op dan altyd volght die vrolyke zeghe
ofte overwinninghe van dezen snoden ende hatelyken vya.nd, de
zonde.
19. Dan ghenietmer die bestendighe vrede ende zekere veylicheyd
met stadigher vrueghden des ghemoeds. Ghemerckt* deze omzichtighe vreze des Heeren zo wackeren wachstere is, dat omtrent de
ziele daar inne zy de wachte houdt, niet quaads en magh ghenaken.
20. Want daar zy woont, onderhoudtmen de gheboden ende men
hantteerter ware rechtvaardigheyd. Deze is een moeder van ruste
ende blydschappe ende by haar is altyd het leven, ghezondheyd ende
onverghanckelycke luste, 'twelck warachtighe zaligheyd is. Moet de
vreze des Heren niet te recht wel ghoed zyn, die altyd in alle menschen daar zy voochd is, zodanighen zalighen ghoedheyd veroorzaackt?
21. De tweede aart van vreze hier voor gheroert, was de middelbare.
Deze is niet, als de voorghaande, een kindlycke vreze Godes uyt
liefde tot Gode, maar tis een knechtlycke vreze uyt liefde tot zich
zelve, daar af hier voor oock al wat is ghezeyt.
22. Welcke liefde tot zich zelf inden bejaarden* menschen een ghebreck is overmids* henluyder schuldigh onverstand, recht* of de
rnensche, een schepsel, beter waar ende meer liefhebbens waardigh
dan God de schepper zelve.
23. Des niet te min verstreckt zy daar noch een middelbaar ding,
dannen zo wel ghebruycken magh als mesbruycken. Want al keerdt
zy 'srnènschen ghemoed niet af wint quade zelf, te weten vande
zonde, diemer noch uyt onverstand heft, zo schrickt zy nochtans af
vande pynlyke straffe, diemer te recht haat.
24. Waar deze knechtlyke vreze van zelfs ghoed, zo most dit ghoed
het quade, 'twelck de zonde is, zelf haten, doen verlaten ende voorts
den mensche ghoed maken, ghelyck de wysheyd allen menschen daar
18 onmattelycke in alle andere uitg. staat : onmatelycke.
hier voor gheroert zie §4.
daar af ghezeyt zie §12.
21

§21 vlg. Over de „slagvreezende knechten" en „loonzuchtige huurlingen" (§33v1g.)

zie Becker, Volmaakbaarheid, blz. 66v1g.
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inne zy woont, wys maackt ende verstandigh. Dit en vermagh deze
vreze niet, dus is zy van zelfs niet ghoed.
25. Waar zy oock van zelfs quaad, zy most allen den ghenen daar
inne zy woont, quader maken ende niemand tot ghoed moorden voorderen,* ghelyck alle zonde die inden mensche stadelyck woont, hem
zondigh maackt ende quaad. Dit en doet dees vreze oock niet.
26. Nu bevint het zich onlochbaarlyck dat deze knechtlycke vreze by
eenighe onwyze menschen mesbruyckt zynde, den zelven af ghestort
heeft inden vertwyfelden poel der wanhopen; daar tegien vintmer
eenighe, die uyt vreze vande straf een afkeer hebben ghedaan, zich
ter dueghden begheven ende alzo doort wel ghebruycken van deze
knechtlycke vreze ghevoordert zyn tot de zaligheyd der kinderen
Godes.
27. Deze istrafvluchtighe vreze en is dan van zelfs noch ghoed noch
quaad. Want ghelyck niet alle de ghene daar inne zy is tot wanhopen, zo en komen zy oock niet alle dieze hebben tor zaligheyd.
28.Waarom datte? 't Mesbruyck, niet deze vreze is daar an schuldigh.
Elck een ghebruycktze niet tot huer rechte eynde. Welck is dat? Waar
toe zonde zy ons dienen ? Tot wackere opmerckinghe op 'tghene ons
quaad is ende quelt, ten eynde wy dat voor een pynlyck verderven
haten, vlieden ende laten zouden.
29. Hier inne schynt der kinderen angheboren gheneghenheyd tot
behoudinghe der naturen wyzer te wezen, dan de ghemene wysheyd
der oude kinderen inde rechte verstandenisse. Want daar deze oude
zotheyd telcken wederomme zich stoot anden steen der zonden, die
zy nu al menighmaal quetzelyck* ende pynlyck hebben bevonden,
&at vreest een kindeken omzichtelyck het vier, na dat het zich eenmaal smertelycken daar an heeft ghebrandt, ja een botte ende domme
ezel myt de plaatze daar hy eens is ghevallen.
30.Weynigh bejaarde* menschen vindtmen, die der zonden pynlycke
straf meer vrezen dan zy hopen na de vluchtighe lusten des lichaams.
Deze werd meest in alle het zondighen ghezocht, maar in plaatze van
die waanlust werd altyd ware pyn of droefheyd ghevonden.
31. Maar al die ernstlyck hier op acht neemt, die werd deze pynlycke
vrucht der zonden, te weten haar straffinghe eerst ende ten laatsten
ook haar baarmoeder, de valsche, bedrieghlycke ende doodbarende
zonde, te recht vyand. Dan vlietmen anxtelyck daar af als van een
venynighe ende doodlycke slanghe.
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32. Waar heen streckt zich deze vlucht vant quade? Waar henen
anders dan ten ghoeden? Zo magh oock niemand te recht wycken
vande duysternissen of zich daar af ververren, of hy en moet zynen
keer nemen ten lichte waart ende 'tlicht ghenaken.
33. Zo doet het verlaten vande zonde de dueghde navolghen. Dit
gheschiet eerst op hope vande beloninghe der soete vruchten die zy
belooft. Dits de aart van alle huurlinghen. 't Loon kennen zy ende
vinden dat ghoed, al eer zy de dueghde zelf te recht kennen. Dit
maackt oock dat deze het zoete loon der dueghden meer dan de
dueghde zelve lieven.
34.Die lieve vruchten smaacktmen allenxkens, men begheert die meer
ende meer. Ende de dueghd belooft die zo langher zo meer. Zy gheeft
het beloofde loon altyd ghetrouwelyck, tot dat ten laatsten deze huurling doort ondervintlyck opmercken die dueghde zelf onghelyck
beter ende waardigher kent dan huere ghaven, zulx dat hy die eerst
de dueghde lief hadde om zyn zelfs wille, dat is om 'tghenut van
hare grote beloning ende lieve vruchten, haar nu meer beghint lief te
hebben dan huer loon, ghaven of vruchten. Zo dat hy de dueghde
dan lief kryght niet om zyn zelfs, maar om haar schoonheyds ende
ghoedheyds wille.
35. Niet veel anders dan op zulcker wyzen werdmen (zo gheroert
is) mede eerst de smertelycke zonde vyand om ons zelfs wille, dats
om dat zy straf ende pynlycke vruchten toe brengt, tot dat wy ooQk
ten laatsten de zonde zelf grontlyck vyand worden, om zyn hatelycke*
lelyckheyds ende quaadheyds wille.
36. Dit ist rechte ghebruyck van deze knechtelycke vreze. Deze is
eygentlyck een afschrick voor de straffe des Heren. Deze is niet zelf
de wysheyd, noch haar eynde, maar haar beghinne. Het is des Heren
roede, waar mede hy uytdryft der onwyzen zotheyd die in huere
herten schuylt.
37. Want waar deze warachtelyck is ende recht werd ghebruyckt,
daar doet zy vlytelyck acht nemen op des menschen ghanghen, opt
smertelyck stoten ende vallen, ende opte oorzaken van dien, om in
toekomende tyden zulx te vermyden, ten eynden men niet weder en
36 haar beghinne zie Spr. 9 : 10.
35 zo gheroert is zie §23.
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gherake int droevigh ghequel vande smerte, vant onghenoeghen ende
vant wroeghen.
38. Zo doet dan deze knechtelycke vreze Godes den zondaar zich
afkeren van 'tquade om des menschen wille. Want in deze beg,hinnende vreze de mensche hen zelve, om zyn ghemack, maar niet Gode,
om zyn meshaghen, ontziet ende vreest.
39. Nu ist warachtigh (zo voor oock is ghezeyt), dat zich niemand
inder waarheyd van eenigh quaad magh afkeren, zonder zich ten
ghoeden te keren. Wien ist moghelyck af te laten van ghulzicheyd,
zonder soberheyd te hanteren ?
40. Zo vele nu het quade door stadigh aflaten mindert, zo vele
moet noodzakelyck het ghoede doort stadigh hanteren vermeren.
Met zulx moet dan oock ontwyfelyck de pynlyckheyd der zonden
afnemen ende daar teghen de lust der dueghden toenemen. Want
zulck werck, zulck loon. Ende zo vele elck werck af neemt ende
toeneemt, even zo vele neemt oock elx beloninghe af ende toe.
41. Daan hanteren der zonden mindert, daar mindert de straf
ende vrucht der zonden, zo wederom de beloning ende vrucht der
dueghden vermeerdert, al waar desselfs hanteringhe vermeerdert.
Mindert de walghende zieckte doort minderen vande ghulzigheyd,
zal oock niet de hongherende ghezondheyd moeten meerderen doort
vermeren vande matigheyd?
42. Zo wast ende meerdert oock allenxkens de afkeerlyckheyd
vande zonde, met samt de toekeringhe ter dueghden. Ende dit eerst
om haarder vruchten zoeticheyds wille. Dan maackt oock de vreze
van inder zonden straf te vallen ende vander dueghden loon te verliezen, recht angstigh, bevreest ende omzichtigh voort zondighen.
43. Hier uyt komt voort een behoedzame wandel met een wackere
opzicht op 'smenschen doen ende laten. Met den anwas vande
kennisse des ghevaarlyckheyds, wast oock d'omzichtighe vreze ende
behoedzaamheyd des wandels. Ende zo oeffent zich de mensche door
vermeringhe vande vreze des verdervens, zorghvuldelyck int vlieden vant verderven.
44. Door zulck toenemen vande voors. oeffening int vlieden vande
zonde ende int najaghen der dueghde, neemt oock allenxkens toe
39 zo voor oock is ghezeyt zie §32.
44 zo ghezeyt is zie §34.
BECKER, Wellevens Kunste
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die waarheyds kennisre dat de dueghde (zo ghezeyt is) edeler is
dan haar vruchten of beloning, daar door men haar oock meer dan
haar loon lief heeft.
45. Tot dat ten laatsten de ondervintlycke waarheyd Gode als een
oorsprong alder dueghden, oock vele schoonder ende beter dan zyne
ghaven, te weten de dueghden, betoont te wezen. Dan werd God
eerst zelf boven zyne ghaven lief ghehadt niet meer om zynder
ghaven, maar om zyn zelfs ghoedheyds wille. Hier ruymt* alle voorghaande knechtelycke vreze ghantzelyck uyter herten, daar inne dan
komt die voors, kuysche ende heyligher vreze des Heren.
46. Hier toe verstreckt die knechtlyke of middelbare vreze, recht
ghebruyckt zynde, een oprecht middel ende behulpzame voorderinghe. Deze ghaat voor de voors. kindlycke vreze. Recht* als de
naalde voor den draad ghaat doort kleed, daar de naaide voorts
buyten blyft als de draad daar altyd inne blyft. Zonder de naald die
voorghaat en komter de draad niet inne ende zonder d'inkomste
vande draad en wyckter de naald niet uyte. Zo dryft oock de lieflyke vreze daar zy inne komt, de knechtlyke uyt. Ende dit is de
zalighe vrucht vande knechtlycke of middelbare vreze, als zy te recht
werd ghebruyckt tot haren rechten eynde.
47. Maar quaad ende verderflyck is alle vreze (dit was de derde
aart van vreze by my hier voor angheroert), zo wanneer men niet en
vreest dat te vrezen staat, of alsmen vreest 'tghene niet te vrezen
en is.
48. Allen zondaren, zulx blyvende, staat te vrezen voor der zonden
zware straffing, zo hier als hier na. Maar gheen recht boetvaardigh
zondaar en staat te vrezen dat de bermhertighe rechter hem onghenadigh zal wezen.
49. Het niet vrezen vande onboetvaardighe zondaren baart moed-

willighe godloosicheyd, maar het vrezen der boetvaardighe zondaren
voert af tot de vertwyfelde wanhope.
50. Dit alle beyde is een quade ende schadelycke vreze; beyde veroorzaacken zy een byblyvende quaadheyd ende beyde voeren zy an
tot eeuwighe onzalicheyd. Daar om zyn oock beyde deze vrezen
quaad, moghen nierranden ghoed wezen ende moeten voor alle huer
mesbruyckers verderflyck zyn.
47 hier voor angheroert zie §4.
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51. Niet anders dan den onwyze kinderen de mede, alzo is den
zondaren de straffing heylzaam ende voor alle dinghen ter zalicheyd
nodigh. Als dan de zondaren de ghenadighe ende ghenezende straffinghe Godes vrezen ende daar zy moghen vluchten ende niet
annemen willen, dat magh daar anders uyt volghen dan een onbeterlycke volharding int quade ende onzalicheyd?
52. Nu en vintmer niet weynigh die de zalichmakende roede Godes
niet minder en vrezen dan (zomen zeyd) de duyvel het kruys. Zo
vrezen de zotten de ghenezende plaaster, om dat zy het zeer bytet.
Wat schalde heeft hier an de mensch-lievende God, die met zyn
onderwyzende roede der zondaren zalicheyd zoeckt ende uyt loutere
liefde straft?
53. Magh oock iemand willigh annemen 'tgheen hy boven allen
dinghen vreest? Gheenssins. Wat vrezen de meeste menichte der
zondaren meer dan die onderwyzende straffinghen Godes? Nu en
magh gheen mensche zonder die verstandigh, zonder verstandigheyd
ghoed ende zonder ghoedheyd zaligh werden. Zo houwt dan zulcke
vreze den mensche buyten de zalicheyd, dats inde onzalicheyd. Moet
deze vreze dan niet van zelfs quaad zyn?
54. Men vinter die God houden voor een Tyran ende hem voor
zulx vrezen. Van zulcken God moghen zy oock gheen ghenade verhopen. Deze en maken dan oock gheen warachtigh opzet om zich
te beteren ende tot Gode te bekeren. Zonder zulx magh niemand
ghoed noch zaligh worden. Het moet quaad zyn dat den mensche
belet ghoed te worden ende in quaadheyd houwt.
55. Immers moeten zy noodzakelyck al van Gode vlieden die hem
voor fel ende toornigh anzien ende vrezen. Zo langhe de mensch
vlucht van Gode en ghenaackt hy Gode niet. Zo worden zy dan oock
de ghoedheyd Godes niet deelachtigh ende zo volherdtmen door
zulcken quaden vreze inde zondelycke quaadheyd.
56. Dit is boven alle andere vrezen d'alder verderflyxte ende
quaadste. Daarom omringt zy oock den onzalighen mensch met
d'alderarchste straffinghen, want huer onsterflycke wurm knaacht,
huer truerigh onghenoggen plaaght ende huer schrickelycke angste
vlucht veeltyds onghejaacht inde onbrekelycke stricken der wanhopen. Daar zy dan niet en vernemen dan tastelycke duysternissen,
56 huer onsterflycke wurm knaacht vgl. Marc. 9 : 44 ; zie hierna, noot bij I. 14. 40.
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eyschelyke grouwelen ende een rechte voorsmake vande eeuwighe
verdoemenisse.
57. Doch maght noch vallen, ja het valt oock by wylen dat de
ellendighe mensche door zulcke schrickelycke pynbancken zich bedaart, zynen ellendighen state verstaat ende met rechten ernst ende
leedwezen zich bekeert toffen bermhertighen Here, die zulcke ellendighen niet en magh laten inder hellen, zo dat zy noch komen tot die
wenschelycke ghoedwording ende zalicheyd.
58. Maar dit en valt nemmermeer inden zondaren, die moedwilligh volharden int zondighen, zonder alle vreze. Dits d'ellendighste ende arghste staat der menschen dienren magh bedencken.
Want daar en is gheen vreeslycker quaad dan zonder alle vreze te
zyn.
59. Meest verdrencken zy die opter zee zonder vreze voor verdrincken varen. Maar vreze voor schipbreeck voorhoedt menighen
schipbrueck. Het is zeker dat hy de ghevaarlyckheyden niet en kent,
dieze niet en vreest. Dieze niet en kent en maghse niet vermyden,
ende dieze niet en kan vermyden, moet verderfnisse lyden. Hier inne
gheraken alle menschen die in haar roeckeloosheyd volherden ende
zonder alle vreze in onachtzame veylicheyd wandeten.
DERTHIENSTE HOOFDSTUCK
VAN BLYDSCHAP ENDE VRUEGHDE

1. Men vint ghoede ende quade blydschap ende vrueghde. De
ghoede is godlyck ende eeuwigh, of godlyck ende tydlyck, tot
d'eeuwighe anwyzende. De eeuwighe ende godlyke is een lustighe
ruste of een rustighe luste, stil ende volkomen. Maar de godlycke
ende tydlycke blydschap is een onvolkomen ende zoete hertsroering*,
veroorzaackt uyt ondervintlyck weten van datmen eenigh quaad ontghaat, of datmen eenigh ghoed verkryght.
2. Als deze lustighe hertsroering* matigh is, zo werd zy blydschappe, maar is zy onmatigh, zy werd vrueghde ghenaamt. De
blydschap is een zoete, maar de vrueghde een krachtighe beweghingh
des ghemoeds, zo dat de blydschap inden vuyst (alsmen zegt) lacht,
2 Als ... ghenaamt zie hiervóór, de aanhaling uit Cicero bij I. 3. 18 (blz. 20).
uytbarende alleen in W.W. staat: uytvarende,
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maar de vrueghde luyde uytbarende* met handkloppen, roepen,
juychen haar zelven openbaart.
3. Want de vrueghde, verhueghende 'therte onmatelyck, den lichame
met springhen ende huppelen verhueght, daar na zy den name
vrueght (dat is verhueght) oock schynt ontfanghen te hebben.
4. Zo is dan blydschap een lustighe hertsroeringhe*, voortkomende
uyt kennisse van eenigh teghenwoordighe ghoed, onder welck ghoed
oock werd gherekent het quaad dat teghenwoordelyck wegh ghaat
ende verdwynt.
5. Is dit ghoed groot of kleyn, de blydschappe is mede groot of
kleyn. Zy is oock ghoed of quaad, na dat de dinghen zyn daar inne
zy bestaat. Dit hangt an de kennisse ende 't oordeel van dien. Is dat
oprecht*, zo kentmer inder waarheyd het ghoede ende men verblyt
zich dan nerghens in dan in dinghen die warachtelyck ghoed zyn.
Dit is dan oock ghoede blydschappe.
6. Maar is oock de kennisse valsch, zo datmer het quade voor
ghoed oordeelt, zo verblytmen zich in quade dinghen, die t' onrecht
voor ghoed gheoordeelt, begheert ende benaarstight* zyn. Wat kan
dit oock anders wezen dan een quade blydschap, welx eynde droefheyd is?
7. Oorzaken van ghoede blydschappe zyn datmen warachtelyck
vry ende ledigh werd van eenigh teghenwoordigh quaad, of datmen
eenigh ghoed datmen niet en hadde, teghenwoordelycken verkryght.
8. Dit gheschiet inden mensche die inder waarheyd het quade
verderflyck kent, dat vyandlyck haat, hatelyck* bevecht ende vromelyck* verwint, doet ende vernielt, ende inden mensche die waarlycken
'tghoede heylzaam kent, dat vriendelycken lieft, lieflyck naspuert
ende met wenschen vint, anneemt, beleeft ende met vereenighet.
9. Zo ontwordt* ende sterftmen* het quade ende de zonde, ende
zo moordmen ghoed daar inne men recht lieft het ghoede ende het
quade haat. Zulck ontworden vant quade ende zulck ghoed worden
zyn beyde ware oorzaken van oprechte* blydschappe. Dit is beyde
een godlycke blydschappe, een zalighe weelde des ghemoeds, een
bloeyende versterckinghe des lichaams ende een lustighe* ghezontheyd der zielen.
9 sterftmen het quade zie hiervóór, noot bij I. 10. 5 (blz. 49).
9 men recht er staat: met recht.
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10. Want alle die alzo het quade ontwordt, die wordt ghoed niet
in een verbeeldelycke wane, maar in een ondervintlycke waarheyd.
Dit gheeft een oprechte ende stadighe blydschappe ende is niet anders
dan weldoen ende vrolyck wezen, het alderbeste ghoed alder menschen. Wie dit kan, inder daat, niet inder praat alleenlyck, die heeft
ghewisselyck wel levens kunst.
11. Ick noeme deze blydschap oprecht ende ghestadigh, ende dat
niet zonder redene. Ist niet oprecht dat in oprechte zaken is bestaande ? Ist oock niet ghestadigh dat nemmermeer en verandert ? Tis
immers te recht oprecht datmen uyt quaad in ghoed wordt verandert.
Zo vintmen oockgheen beter ghestadicheyd dan daar men, ghoed
zynde, nemmermeer int quade en verandert. Daar en verandert zulcke
oprechte ende stadighe blydschap dan oock nemmermeer in rouwe,
zo de valsche altyd doet.
12. Het verkryghen vant gheliefde ghoed baart altyd blydschap.
Alle verkryghinghe van 'tghoede datmen lief heeft, verlustight die
ziele met blydschappe. Die alzo altyd het quade uyt zich verjaaght,
ende altyd het ghoede najaaght, doet altyd wel ende rechtvaardelyck.
Wel ende rechtvaardelyck te doen is den rechtvaardighen een lust
ende blydschappe. Deze verkryght zo doende oock altyd het gheliefde
ghoed. Hy is dan door zulck verkryghen ghestadelycken blyde. De
zichtbare zonne werd dickmaal met bruyne wolcken verduystert,
maar gheen truerighe wolcken en moghen deze ware blydschappe
benevelen.
13. Zodanigh is der oprechten* blydschappe. Welx dochteren
§§13-15. Vgl. Foxius, Ethicae compendium, p. 172sq.: Itaque unum est commune
quasi genus iucundarum affectionum, quod varias sub se formas complectitur, laeticia :
cui hae omnes formae subiiciuntur, Hilaritas, gaudium, voluptas, delectatio, recreatio.
Atque hilaritas quidem est, animi levis commotio, ex opinione boni praesentis.
Gaudium, opinio firma de bono praesenti, quae animum delinit suavitate. Voluptas;
opinio recens boni praesentis. Delectatio, voluptas animum suavitate aliqua sensus
emolliens. Recreatio, iucunda laboris levatio. Sed harum omnium formarum una est
radix, idemque usus : quanquam ratione diversa eaedem ipsae considerentur. Nam ad
vitae quidem necessitatem sublevandam, tollendamque animi tristitiam, laeticia est
nobis concessa.
10 weldoen ende vrolyck wezen vgl. Pred. 3 : 12 (Vuig.: Et cognovi quod non esset
melius nisi laetari et facere bene in, vita sua). Plantin schreef op 1 April 1586 aan
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ende ghezelschappe zyn vrueghde, vrolickheyd, wellust des ghemoets,
vermakelyckheyd, ghenueghte ende wat desghelyx meer magh zyn.
14. Vrueghde is (zo ghehoort is) een krachtighe, maar vrolickheyd is een zachte hertsroering* doort weten van eenigh teghenwoordigh ghoed. De welluste voors. is een lieflycke blydschap,
bestaande int ghenieten des teghenwoordighen ghoeds, maar de
vermakelyckheyd is een zoete verlichtinghe ofte verquickinghe des
arbeyds, ende ghenueghte is een verjaghinghe des ghebrecx door
verkryghinghe van alle 'tbehoefde*.
15. Van alle deze spruytkens, verscheyden zynde van ghedaante
ende grote ghemeenschap met elckander hebbende, is d'eenighe
wortelti blydschappe. Deze, met alle 'tvoors. haar ghezelschappe,
werd den ghoeden mensche van Gode ghenadelyck verleent, tot een
noodurftigh onderhoud zyns levens, om des levens moeyten zoetelyck
te draghen ende de verdrietelyckheyd van dien te verjaghen.
16. Maar onghelyck anders ist mette voorgheroerde quade blydschappe. Want die komt voort niet uyt trouwe waarheyd, maar
uyt een valsche wanti, die 'tquade voor ghoed doet achten. Deze is
den ghenen daar inne zy komt altyd quaad ende schadelyck.
17. Want deze vrueghde is van zelfs zo quaad, dat zy noodzakelyck
quaad moet maken ende maackt alleen den ghenen daar zy inne
komt. Zy komt in den mensche doort ghevoelyck ghenieten der
zinnelycke lusten, of doort verkryghen vande onwyze begheerten.
18. Altyd vallet schadelyck, daarmen om tsnoodste wille het
alderbeste verzuymt. Men wint niet snoders, ja beestelyckers, dan zich
te begheven inden dienst vande lichamelycke wellusten. Wederom
en vintmen niet dat beter ende edeler is dan de stadighe blydschappe
des ghemoeds. Zo wie dan ter liefden van die voors. dierlycke, dienstbare, ydele, vluchtighe ende rouwbarende lyflycke lust de ware,
vrye, edele ende godlycke, altyddurende blydschappe des ghemoeds
verzuymt, die lydt daar door de alder grootste schade dienren hier
magh lyden.
Arias Benedictus Montanus: Bene vivere et laetari optimum (Correspondance de
Christophe Plantin publ. par. J. Denucé, t. VII (Antw.—'s-Grav. 1918), p. 296) . —
Ook Spinoza's „bene agere et laetari" zal wel in verband staan met de woorden van
den Prediker.
14 zo ghehoort is zie §2.
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19. Schadelyck is dan die snoode vrueghde, als die d'alderbeste doet
ontberen, dat is die om te grypen na een valsch ende vluchtigh ghoed,
het ware ende eeuwighe ghoed mist ende derft, tweick men hadde
moghen hebben, zomen 'tzelve na vermoghen hadde willen benaarstighen*.
20. Maar boven al is schadelyck, quaad, ja duvelsch, de vrueghde der
godlozen, die zy scheppen uyt het verdriet huerder vyanden, te weten
der vromen. Want deze verblyden hen als zy quaad doen. Huere
voeten (of begheerten) strecken met lusten om bloed te storten ende
de ghoeden te vernielen.
21. Ghelyck het nu is een volmaacktheyd der dueghden, daar des
menschen hooghste blydschap ende lust is ander menschen te helpen,
nut te zyn ende ghoed te doen, zo ist oock de opperste volkomenheyd
aller boosheyden, daar des quaden menschen meeste vrueghde ende
lust is ander menschen, immers de besten, te quellen, te schenden
ende te vernielen.
VEERTHIENSTE HOOFDSTUCK
VAN DROEFHEYD

1. Het jeghendeel vande blydschappe is droefheyd, wezende een verdrietighe verstoringhe des ghemoeds, doort hebben van wat quaads
of doort ontberen van wat ghoeds. Of zy is een afkeerlycke hertsroeringhe*, veroorzaackt uyt kennisre van datmen teghenwoordelyck
eenigh quaad heeft of eenigh ghoed ontbeert.
2. Nu vintmen ghewaant ende oock gheweten quaad ende ghoed;
't een schynt, 't ander is quaad of ghoed. 'Tghene voor den mensche
schynt magh wel, maar 'tgheen is magh gheenssins anders weezen dant
schynt.
3. Opten schyn ziet de wane, opt wezen ziet het weten. Zo hebben
huere werckinghen inden schyne loghen ende waarheyd beyde, maar
int wezen niet de loghen, maar de waarheyd alleen. Want waarheyd
heeft wezen ende schyn of schaduwe beyde, maar loghen derft wezen
ende heeft niet dan schyn.
4. Daarom magh de loghen, ja zy moet, bedrieghen. Want zy 'twezen
20 huere voeten ... storten zie Jes. 59 : 7 en Jer. 14 : 10. — Vgl. W.W. I 180d,
III 118d, 119a.
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dat haar schyn belooft niet en magh gheven, maar waarheyd, niet
anders schynende dan zy is ende altyd ghevende 'twezen van 'tghene
zy schynt, en magh nemmermeer bedrieghen. Waan magh, maar
weten en magh niet dolen.
5. Nopende nu 'tquade ende 'tghoede datter werd ghewaant of gheweten, uyt welcker hebben of derven alle droefheyd voortkomt, staat
te mercken dat het ghemeyne volck daarinne meest doolt, by ghebreck
van onderscheyd in dezen.
6. Want alle dinghen zyn of middelbaar, of quaad, of ghoed. Alsmen
dan 'tgheen middelbaar is houdt voor quaad of voor ghoed, 'twelck
niet zo en is, wat magh uyt zodanighen verwerringhe van zo verscheyden dinghen in een, anders veroorzaken dan een zorghlycke*
dolinghe? Want hier neemtmen zonder oordeel ende onderscheyd
blindeling het een voor 't ander. Wie magh in eenighe dingen zonder
de zelve te onderscheyden oprechtelyck* oordelen ?
7. De middelbare dinghen, waar inne aldus werd ghedoolt, zyn zo
in als buyten den lichame ende oock inden ziele. Inden lichame zyn
ghezondheyd, sterckheyd, schoonheyd, lustigh ghevoel, 'twelck meest
elck ghoede dinghen noemt; insghelycken zyn mede inden lichame
zieckte, kranckheyd*, leelyckheyd ende pynlycke smette, 'twelck men
meest quade dinghen zeyt te wezen.
8. Buyten den lichame zyn Ryckdom, macht, vermaartheyd ende
eere, dienren ghoed waant, oock mede armoede, onvermo en, verghetenheyd ende verachtinghe, die quaad worden ghewaant.
9. Maar inde ziele zyn vernufticheyd met vaste ghedenckenisse* die
angheboren, met gheleerdtheyd ende kunste* die anghewent ende
gheleerdt worden. Daar is mede het angheboren grof begryp* ende
onvaste ghedenckenisse, met die verzuymelycke* ongheleerdheyd
ende onkunsticheyd. D'eerste twe worden mede voor ghoed, maar
de twe laatste voor quaad anghezien, doch alles teghen de waarheyd,
,

§§6-29. De indeeling van alle dingen in goede, slechte en middelbare, is van de
Stoïcijnen overgenomen (res bonae, malae, mediae) en vormt een van de grondslagen
van Coornherts moraalphilosophie („want om de kennisse van dien hangt niet alleen
'tgeen wy segghen willen, maer al 't gheen dat gheschiet ofte ghedacht mach werden
van alle menschen". W. W. III 380a). In zijn geschriften komt deze indeeling herhaaldelijk ter sprake, zie b.v. W. W. I 340a, 344c, 463d, II 211d, 377v ; III 79d,
369b vlg., 380r. Zie ook hierna, III 1. 13, 79 ; IV. 2. 22 ; V. 1. 44 ; VI. 5. 15.
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alsmen zulx te recht inzien ende eyghentlyck daar van spreken wil.
10. Want niemand en magh met waarheyd zegghen heet te wezen,
'tgheen byden kouden mensche komende hem niet heeter maar wel
kouder magh maken, zo het ys doet. Insghelyx noemtmens niet nader
waarheyd koud, dat komende by een warm mensche hem niet en
verkoelt, maar noch heeter dan voor maackt, ghelyck als het vier doet.
11. Alzo mede en magh niemand metter waarheyd ghoed zegghen
te wezen, 'tgheen byden quaden komt ende hen niet beter, maar wel
argher magh maken, ofte oock quaad, 'tghene byden ghoeden
komende, hem niet quader of quaad, maar wel beter magh maken.
12. Zodanighe dinghen zyn den mensche alle die voorschrevene,
zo in als buyten den lichame ende ghemoede bestaande. Ghemerckt*
hy die al t'samen ende elck der zelver door zyn mesbruyck quaad,
of door zyn ghebruyck ghoed voor zich magh maken.
13. Want alzulcke zaken zyn zo de mensche is dieze heeft, te weten
voor den quaden zulx mesbruykende quaad, ende voor den ghoeden
dieze recht ghebruyckt ghoed.
14. Men weet immers wel dat alle menschen die ghezond, sterck,
schoon ende weeldigh, oock dat alle die ryck, moghende ende edel,
zo mede dat alle die vernuftigh, langdenckende*, gheleerd ende
kunstich zyn, niet altyd ghoed, maar daar teghen dickmaal d'alder
booste luyden zyn.
15. Dat en mochte gheenssins zyn, by aldien de voorschreven ghoedghewaande dinghen inder waarheyd ghoed waren. Ghemerckt* zy
dan, niet anders dan alle vier heet maackt alle daart an ende in komt,
oock alle menschen daar zy of eenighe der zelver by of inkomen,
noodzakelyck oock zouden moeten ghoed maken.
16. Dit zelve blyckt alzo mede int jeghendeel van alle ende van
elck der voors. quaad ghewaande dinghen. Anghezien niet alle
ziecke, zwacke, niet alle arme ende verachte, oock niet alle domme
ende ongheleerde menschen altyd quaad, maar den meesten tyd de
alderbeste menschen zyn. 'Twelck oock gheenssins en mochte wezen,
indien die voors. quaadghewaande dinghen inder waarheyd quaad
waren.
17. Boven dien zietmen zulx ontwyfelyck waarachtigh te wezen,
alsmen merckt op de ondervinding, de zekerste leermeesterinne der
voors. dinghen. Want deze toont onlochbaarlyck dat dickmaal
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vele der voorghemelde ghoedghewaande zaken vele luyden int
verderven ende daar teghen vele vande voors, quaadghewaande
dinghen veel menschen tot zalicheyd ghevoordert* hebben ghehad.
18. Veler luyder schoonheyd is henluyden oortake gheweest van
onkuyscheyd, hoerderij e, overspel, pocken*, lazarij e*, schande ende
verderf, daar over d'ander zyde die leelyckheyd van ghedaante henluyden in kuyscheyd, in ghezondheyd, in dueghden ende in eerera
heeft bewaard.
19. Zo zyn mede niet weynigh luyden door die mesbruyckte Ryckdommen, lieflycke lusten ende moghentheyd in armoede, in smertelycke pynen ende in dienstbare slavernije ende vermits* het mesbruyck van huere scherpzinnicheyd, lang ghedencken*, gheleerdheyd
ende kunsten* in verderflycke dolinghen, in verkeerdheyd ende int
grontlyck verderven gheraackt.
20. Waar teghen vele menschen, wel ghebruykende haar pynlyck*,
arm ende veracht leven, oock ghetrouwelyck wandelende in huer
dom, ongheleerd ende eenvuldigh verstand ende kort ghedencken*,
zeer rustelyck, lustelvck ende zalighlyck gheleeft hebben ende wel
ghestorven zyn.
21. Dit en waar gheen van beyden moghelyck, zo die voors. waanghoeden ghoed ende die waan-quaden quaad waren inder waarheyd.
Ten is dan niet alzo, want elck licht magh mercken dat die dinghen
van zelfs noch ghoed noch quaad, maar middelbaar zyn: die daar
ghoed zyn voor den ghebruyker ende quaad voor den mesbruycker,
dat is die den ghoeden ghoed ende den quaden quaad zyn.
22. Zo en zynze dan oock voorwaar niet wys, die zich int hebben
van zulcke quaadschynende (maar niet quaad zynde) of int ontberen
vande voors. ghoedschynende (maar niet ghoed zynde) dinghen,
recht of zy wat quaads hadden en de wat ghoeds ontbeerden, bedroeven. Want dit is een ydele ende onnutte quelling des ghemoeds.
23. Maar te recht wys zynse al die daar inder waarheyd weten dat
alzulcke, met vele meer andere dierghelycke dinghen, van zelfs noch
ghoed noch quaad zyn, ende nierranden doort hebben of doort ontberen beter noch argher en moghen maken.
24. Vermagh 'tverkryghen ende 'thebben van vele gelds een ghie»

21 zo die voors. er staat : zo dier voors.
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righ* hert mild, een onkuysch hert kuysch, een hovaardigh herte
ootmoedigh maken ? Wie weet niet neen ? Zo mede en magh 't ontberen van vele gheldes gheen mild hert ghierigh*, gheeni kuysch
hert onkuysch, noch gheen ootmoedigh herte hovaardigh maken; zo
ghaat het oock mette moghentheyd, eeldom* ende alle d'andere
voors. dinghen.
25. Alle zulx weten de vroede menschen, die leren alle zulcke
dinghen te recht, dat is tot oeffeninghe der dueghden zo wel ghebruycken, dat zy int hebben van zodanighe by elck quaad ghewaande,
oock int ontberen van zulcke by elck ghoed ghewaande dinghen,
ghants ghelyckmoedigh in rusten konnen volherder.
26. Ist niet een kindsche onverstandigheyd, ja een schuldighe ende
quellende zotheyd, dat bejaarde* menschen zich opt onzeker bedroeven, als oft huer bedervenisse waar, om zaken die zy noch
dickwils namaals bevinden hare behoudenisse te zyn gheweest ? Als
zulx ghevalt, zo moeten zy immers oock huers ondanx zelf belyden
(ja wie van ons allen niet ?) dat zy huer zelve dan t'ontyd zottelyck
ende te vergheefs met zulcken willighen ende schuldighen droefheyd
ghequelt hebben.
27. Ick heb een vriend ghehadt, die ghereedt legghende om met
deerste ebbe na Spangier te zeylen, zich zelf zo groten wonde in
zyn been hieuw, dat hy zich an Land moste doen zetten, zyn verhoopte
ghewin moste ontberen ende zyn gheldeken int smertelyck ghenezen
verteren. Hy was droevigh om 'thebben van deze zyne smerte ende
schade, oock om 't ontberen van zyne verhoopte winninghe. Maar dat
vergheefs ende te vroegh. Alzo hy den derden dagh daar na zich zelf
om tzelve hertgrondelycken verblyde. Ghemerckt* hy doe roder
waarheyd vernam dat het schip daar inne hy was gheweest met alle
het scheepsvolck, niemand uyt ghenomen, verzoncken was ende
verdroncken.
28. Doe verstond hy blydelyck, hoe God Boort middel van die smert,
schade ende ontbeerde winning zyn lyf ende have hadde willen
27 vriend Gelle Glaasmaker van Staveren, „die van alle vrye torsten sijn aendeel
hadde, wiens gheselschappe van allen menschen begeert was, so om sijn abele kluchten
ende Eerbare vrolijcheyt, als om sijn naecte onbeveynstheyt ende oprechtigheydt". Zie
hierna, VI. 4. 26; W.W. I 417a (a° 1558) ; Paul Simons, Danziger Inventar (Miinchen-Lpz. 1913), N 376.
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behouden. Zo blind zyn alle menschen int zien vanden uytghang
der zaken. Van ghene uyterlycke dinghen magh iemand het eynde
voor weten. Niemand magh zeker zyn of het eynde van zyn doen
of laten in alle zulx schadelyck of nut zal wezen. Des niet te min
houden wy niet op in zodanighe onzekere dinghen ons zekerlyck te
bedroeven. Is dat niet openbare zotheyd ?
29. Dus langhe ben ick ghebleven inde verklaring,he vande middelbare dinghen, welcke die zyn ende int bewys dat die van zelfs noch
ghoed noch quaad en zyn ende daaromme oock hueren hebbers noch
ontbeerders ghoed noch quaad en koenen maken. Maar dat zy zo
worden als de ghene zyn dieze hebben of ontberen, dats ghoed of
quaad voor henluyden.
30. Zo en ist niet metten dinghen, die uyt huer eyghen aard van
zelf ghoed zyn of quaad. Want deze veranderen noodzakelyck den
ghenen dieze stadelyck behouden, uyt quade luyden in ghoede menschen, of uyt ghoede menschen in quade luyden.
31. Van deze beyde moet nu mede wat ghezeyt zyn, doch minder
dan ick gheschreven hebbe vande middelbare dinghen, ghemerckt*
zulx wel verstaan zynde, by na alleen ghenoegh zouden schynen om
den aard ende d'onderscheyd van deze twe oock te verklaren.
32. Van zelf ende uyt eyghender aard is altyd quaad de zonde. Want
zy is zelf ongherechticheyd ende haar vrucht is de dood des ghoeden
levens. Deze beyde zyn altyd allen menschen quaad, want alle menschen daar in zy zyn, altyd daar door oock quaad worden.
33. Men moet immers bekennen dat het schuldigh ontberen van
ghoedheyd altyd allen menschen quaad is. God zelf is gherechtichheyd ende ghoedheyd. D'ongherechtigheyd scheyd den mensche
van de gherechtigheyd, dats vande ghoedheyd, die God zelf is. Alle
zonde is ongherechtigheyd. Zo scheyd dan alle zonde den mensch
vande ghoedheyd, niemand doet zonde dan by zyn zelfs schulde. Zo
maackt dan alle zonde dat de zondaar de ghoedheyd schuldelyck
ontbeert. De zonde maackt dan oock allen zondaar quaad. Zo is dan
oock alle zonde zelf quaad.
34. Waarmee 'dicht ontbeert, waarmen 'tghezicht ontbeert ende
waarmen ghezondheyd ontbeert, daar moetmen noodlyck hebben
33 Alle zonde is ongherechtigheyd zie 1 Joh. 3 : 4.
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duysternisse, blindheyd ende zieckte. Wat maghmen dan oock anders
hebben dan quaadheyd ende de dood der zielen, daarmen Gode, die
zelfs de ghoedheyd ende der zielen leven is, derft ende ontbeert ?
35. Zulcke rechtschuldighe quaadheyd brengt dan oock noodzakelyck de verdrietighe droefheyd inden ghemoede. Want ghelyck als
God zelf alleen is die warachtighe ghoedheyd, zo is hy mede alleen
die oprechte blydschappe. Wie dan ghoedheyd door zyn zondighen
ontbeert, die ontbeert oock Gode zelf. Want men magh God zo luttel
hebben zonder zyne ghoedheyd, als de zonne zonder haar lichte.
36. Zo maghmen mede God niet hebben zonder zyne godlycke blydschappe, dienren mede gheenssins van God en magh scheyden. Men
magh dan oock gheen ware blydschap hebben, zonder God zelf te
hebben. De zonde scheydt den mensche van Gode ende mitsdien van
zyn ware blydschappe. Zo en heeft dan oock de zondaar door zyn
schulde gheen ware blydschap. Wat magh hy dan anders hebben dan
ware droefheyd, wroeghen ende onghenoeghen ?
37. Want elck houd gheduyrighe blydschappe, ghenoeghen ende
een rustighe conscientie ofte gheweten voor ghoed. Het is oock
ghoed inder waarheyd. Nu begheert elck 'tgheen hy voor ghoed
houdt. Zo werd dan zulx van yghelyck begheert.
38. Maar alle blyvende zondaren ontberen stadelyck zulcke ghoede
blydschap, ghenoeghen ende ruste. Nu is het ontberen van 'tghoede
datmen begheert, noodzakelycke oorzake van droefheyd. Zo moetmen dan oock belyden dat alle zondaar droefheyd moet hebben in
zynen gronde, hy schyne dan oock uytwendelyck zo blyde ende ghenoechlyck als hy wil.
39. Magh oock iemand recht blyde zyn, diens schuldighe conscientie
stadelycken wroeght ? Magh oock iemand ghenoeghen int ontberen
van 'tbegheerde goed ? Of magh iemand mids* onder het trueri,ghe
wroeghen ende int verdrietighe onghenoeghen zonder droefheyd
wezen ? Wie magh dat doch gheloven ?
40. De knaghende worm en sterft niet inden ghenen die de zonde
niet en sterven*. Zy is int zondighe herte als de matte* inde klederen,
als etter int ghebeente ende als d'onrust inden uurwercke. Zo ver40 knaghende worm vgl. Erasmus, Paraphrasis in Ev. Marci 9 : 44 (Opp. VII 231)
vermis arrodens penitentia miserorum conscientiam.
40 de zonde ... sterven zie Rom. 6 : 2.
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oorzaackt mede de zonde int quade herre noodzakelyck niet dan
droefheyd.
41. Wat doet de droefheyd inden zondaren ? Zy rooft den zoeten
slape, zy verdort het stercke ghebeente ende zy brengt pynlycke
zieckte ende den ghevreesden dood roder zondaren lichamen, ja zy
dood oock de ziele zelf.
42. De droefheyd omringt den ghemoede met jammeren, zy benaut
het met bedrucktheyden, zy verdruckt het met zwarigheden ende
doet den menschen in teeringhe verdwynen*.
43. Ende ghelyck de lust minnelyck anlockt tot zonden, zo schrickt
deze droefheyd hatelyck* af vande dueghde; zy maackt traghe, verdrietigh ende vertwyfelt. Die met alle zulcke quaden doorghaans*
werd ghequelt, magh hy immermeer* eenighe byblyvende blydschappe
hebben ? Immers moet hy niet doorghaans noodzakelyck droevigh
wezen ?
44. Dit en is waarlyck van zelfs gheen ghoede droefheyd. Zo en ist
mede niet als wy noch droeven om 'thebben van 'tghene dat ons ten
ghoeden zoude dienen. Zulx is deze straffe onzer zonden. Die straffe
is rechtvaardigh. Deze ghoede straffe acht elck verkeerdelyck oordelende voor quaad, ende daar teghen d'oorzake vande straf, te weten
de zonde, voor ghoed.
45. Zo zyn wy meest droevigh om 'thebben van 'tghene ons, zo wyt
willigh armamen, ghoed zoude wezen; maar wie is recht droevigh
om zyn zonde, die van zelf quaad is en hem gheenssins ghoed en
mag wezen ? Elck bidt God dat hy de gheneeslycke ende rechtvaardighe straf van hem wil nemen, maar weynigh vindmer die zo hertelycken Gode bidden dat hy die quade ende verderflycke zonde van
hem wil nemen.
46. Magh dan het droeven om 'thebben vande heylzame straffinghe
oock ghoede droefheyd wezen? Hoe kant ghoed zyn, dat wy ons
bedroeven om 'thebben van 'tghene (namen wyt recht an) ons van
quaadheyd reynighen zoude ? Dat ons zoude moghen dienen om
ghoed te worden ?
§42. Vgl. Cic. Tusc. Disp. III 27 ; aegritudo (habet) maiora quaedam, tabem, cruciatum, adflictationem, foeditatem ; lacerat, exest animum, planeque conficit. Zie ook
Foxius, o.c., p. 181.
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47. Hier toe voorneemlyck heeft de wyze ende liefhebbende God
der dinghen natuur zulx gheschickt, dat alle zonde huer eyghen
straf met brenghen ende huer zelfs buedel* zouden wezen, te weten
op dat wy de pynlycke* straffe vrezen, de zonde vlieden ende ons
ter dueghden keren zouden.
48. Deze droefheyd dan heeft God als stekelycke doornen doen
planten voor alle onze onweghen*, op dat wy die vermyden ende
inden rechten weghe volharden zouden t'onzer zalicheyd. Zy is een
noodvolghelycke staartjoffer* vande zonde. Niet anders dan de
zonde oock is een doodlycke vruchte vande vluchtighe quade luste,
wanneer die werd volbracht. Hierom is te recht ghezeyt dat droefheyd het eynde is vande vrueghde.
49. 0, hoe wys is de mensche ende zaligh, die, staande inde bekoringhe* vande zoetschynighe (maar te recht venynighe) luste, haar
niet van voren, maar van achteren anschouwet. Want hy vint zo
doende aldaar zo vele ende langduyrighe ende ware pynlickheyden,
dat hem de snode ende korte luste den wille niet en zal vermoghen
te stelen.
50. Ick zie zommighe voor wenden voor een natuurlycke ende noodlycke oortake van droefheyd eenighe vande voors. middelbare
dinghen, als onder anderen het verlies van een lief kind, oock mede
het hebben van lichamelycke pyne, die ick gheenszins en magh
toestemmen.
51. Ghemerckt*, zo vele het lieve kind betreft, de droefheyd desselfs dood haar oorsprong neemt niet uyt het ontberen van zulck
kind, maar uyt de wane dat zulck ontberen den moeder quaad zy.
Nu magh de wane zulx veranderen, dat zy kan meynen dat des kinds
leven haar quaad zy. Twelck alzo vallende, zoude de zelve moeder
niet droevigh moghen, maar blyde moeten wezen doort sterven ende
ontberen vant zelve kind.
52. Dit hebbe ick an een moeder ghezien. Die hadde een schoon,
47 alle zonde .., zouden wezen vgl. Franck, Paradoxa, N 277 : Die Siind ist ihr selbst
Siind und Buss, wie die Tugend ihr selbst Lohn und Kron. — Over het Stoïcijnsche
gezegde: Virtus ipsa pretium sui, zie Otto, Sprichw5rter der R5mer, N 1908.
48 doornen ... onweghen vgl. Hos. 2 : 5 en Spr. 22 : 5.

49 niet van voren, maar van achteren zie hiervóór, noot bij I. 6. 14 (blz. 32).
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lief zoonken. Dat hoopte zy den stock haars ouderdoms te zullen
wezen. Het kind werdt zieck. De moeder, uyt vrezen vande ghehoopte
troost te verliezen (die zy ghoed waande voor haar), bedreef j ammerlyck mesbaar.
53. Het knechtken werdt daar na ghezond, een diefken ende int
heymelyck om zyn dieveryen ghegheesselt. Doe veranderde de voorghaande hope van troost ende lief, in een vreeze van jammer ende
leed an 'tzoonken te zullen zien. Want zy haar niet anders en liet
voorstaan dan dat hy om zyn anwassende dieveryen noch schandelyck
an een ghalghe zoude ghehanghen worden.
54. Dit hield zy voor een schrickelyck quaad. De knecht werdt andermalen zieck ende sterf. Den moeder en zaghmen om zyn zieckte noyt
trueren ende verblyde haar dat hem God op zyn bedde thuys ghehaalt
hadde. Zo verdreef d'eene wave d'ander. Dit mocht niet zyn, zo
het sterven van een kind altyd natuurlyck ende noodlyck moste
bedroeven.
55. Dat ick mede de pyne niet en magh ghelooven te wezen noodzakelyke oorzake van droefheyd, verbieden my deze met vele meer
andere dezer ghelycke redenen.
56. Zal eenigh ding eens anders dings oorzake wezen, zo moet dat
oorzakende ding wat anders zyn dan het veroorzaackte ding. Want
gheen ding anders dan alder dinghen ding, ick meyn alder dinghen
schepper, en magh oorzake wezen van zich zelve.
57. Zo nu pyne oorzake zal wezen vande droefheyd, zo moet droefheyd wat anders wezen dan de pyne is. Dat nu droefheyd wat anders
is dan de pyne, blyckt noch, behalven uyt het voorzeyde, oock aldus:
58. Niemand en lochent dat droefheyd bestaat in kennisse des
ghemoeds van datmen wat ghoeds ontbeert of wat quaads heeft. Zo
weet oock yghelyck dat de pyne bestaat int ghevoel van smerte des
lichaams. Maar wie magh ontkennen dat dit pynlycke ghevoel des
lichaams wel magh wezen inden mensche, zonder op iet quaads te
dencken ? Zo en is dan pyn ende droefheyd oock gheen een zelve ding.
59. Behalven alle dat, zo is kennelyck dat droefheyd wel magh
63. Over het verschil tusschen pijn en droefheid handelt Coornherts vroegst
gedateerd ethisch vertoog : Een corte beschrijvinghe van Pijne ende Droefheydt (22
§§57

-

Maart 1556; W. W. I 371-373).
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wezen, ja meest is, zo wel inde voorzienicheyd* van toekomende, als
inde ghedachtenisse van voorledene quaden. Hier teghen en magh
gheen pyne wezen dan in het j eghenwoordelyck ghevoelen.
60. Immers, (twelck noch boven alle zulx huer beyder onderscheyd
onwedersprekelyck bewyst) zo maghmen blyde wezen in ende om
'tghevoel van pyne. Is dat dan niet wel opt alder wydste van daar,
dat pyne noodzakelycke oorzake van droefheyd zoude wezen ?
61. Van dit laatste neemt noch deze blycke*. Iemand zy zulx verstopt
datter nauwelyck meer hope is van leven. De Doctor gheeft hem
een drancke van Robarbar, met verklaringhe dat die drancke bitter
is ende pynlycke wringinghen in zynen lyve zal maken, ist dat zy
komt tot hare werckinghe. Maar valt* datte, zo gheeft hy een zekeren
hope van stbelghang ende volghens dien van ghenezing ende van
leven.
62. Deze troostelycke hope zal den krancken, die anxtelycken den
dood vreest, des dranx bitterheyd int drincken verzoeten ende hem
voorts met verlanghen doen luysteren na die pynlycke wercking.
Dewelcke by hem ghevoelt zynde, zal hem zulck ghevoel vande
lichamelycke pyne een blydschap baren in zyn herte, niet anders dan
een vrolyke boodschap van noch int leven te moghen blyven.
63. Dit waar onmoghelyck, zo alle pynlyck ghevoel inden lichame
noodzakelycken droefheyd moste baren inden, ghemoede. Dit is nu
zo verde van daar, datse oock wel blydschap veroorzaackt. Nu gheschiet ende bevinden wy zulx daghelyx. Het is dan onwarachtigh
dat pyne noodzakelycke oorzake van droefheyd zoude wezen. Hier
af werdt meer ghezeyt hier na VI. 4. xv.
64. Dats hier ghezeyt vande quade droefheyd, van haren oorzaken,
werckinghen ende ommestanden*. Nu ist oock tyd een weynigh te
zegghen vande ghoede droefheyd.
65. Ick weet wel dat alle droefheyds oorzake zonde is ende quaad.
Zo weet ick mede wel dat uyt quaad niet ghoeds van zelfs en magh
voortkomen. Daar uyt dan oock volght dat gheen droefheyd, in zich
zelfs anghezien, ghoed en magh wezen. Maar men noemtse wel
ghoed (hoe wel niet eygentlyck), als zy den mensche die haar recht
ghebruyckt, ten ghoeden dient.
66. Dit gheschiet als men Boort middel van deze bittere gheneesdrancke van des quaadheyds ziekte werdt verlost ende rotte
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ghezonde ghoedheyd komt. Zulx en gheschiet dan oock in nierranden
zonder waarheyds kennisse, zonder hatelycke* vyantschappe, zonder
vyandlycke stryd ende zonder krachtighe ende warachti,ghe uytdryvinghe vande venynighe zonde, in welx plaatse dan komt die
ghoedmakende ende ghezonde dueghde.
67. Dat alle menschen uyt angheborener naturen gheneghen zyn
tot zalicheyd, dat is tot ghoedheyd ende blydschappe, bewyst ontwyfelycken alder menschen doen, altsamen altyd daar na j aghende, hoewel meest met onverstand de zelve verkeerdelyck zoeckende, niet daar
zy te vinden is, maar int rechte jeghendeel.
68. Dit jeghendeel vint daarom oock meest elck met trueren, te weten
d'onzalighe ende droevighe quaadheyd. Die quelt ende plaaght den
zondaar zo zwaarlyck ende stadelyck (als voor is ghezeyt), dat gheen
zondaar en magh zegghen zulx niet met verdrietigher ellende ondervonden ende beproeft te hebben.
69. Nu en is dit alderschadelyxte bedrogh vande loghen niet altoos*
zwaarder te verstaan, dant een winstghierigh Koopman is zyn schade
te verstaan int uytborghen van een valsch bedrieghere. Dus magh
elck een, zo hy in deze zyne alderwichtighste zaken maar zo vele acht
wil nemen als een Koopman wel doet op zyne gheld zaken, lichtelyck
verstaan, dat hem zyn valsche wane vande blyde zalicheyd in aardsche
dinghen te vinden, schadelycken bedrieght ende grotelyck misdoet.
70. Ghelyck nu alle weldaad vriendschappe maackt, alzo mede
maackt alle mesdaad vyandschappe. Deze alzo uyt waarheyd gheboren wezende teghen de bedrieghelycke wane, mestrouwt die,
vreest daar af weder bedroghen te worden, neemt acht op alle hare
inblazinghen ende bestryt die in kracht des Almoghenden waarheyds.
Wat vermagh de ydele ende schaduwelycke wane doch daar teghen ?
71. Even zo weynigh als de niettighe duysternissen teghen het klare
licht der zonnen. Dat verjaaght lichtelyck de niettighe duysternissen
uyt de lucht daar zy inne straalt, die dan ghantselyck verdwynen
door de inglantsende klaarheyd.
72. Zo doet mede de ghetrouwe ende blinckende waarheyd Boort
innevoeren inden mensche van de dueghde ende vrueghde, daar
ghantselyck uyt ruymen* ende vluchten de duystere wane, de zonde
68 als voor is ghezeyt zie hiervóór, §35v1g.
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ende de droefheyd, ghemerckt* het onmoghelyck is, dat deze zo
ghants strydighe zaken stadelyck beneven elckanderen in een zelve
ziele huer woonplaatsen zouden hebben.
73. Want zo onmoghelyck als het is dat de zonne, een splete of
venster van een doncker huys open vindende, zoude laten huer stralen
daar door int huys te zenden ende door der zelver inkomste de
duysternissen daar uyt te verdryven, even zo onmoghelyck ist voor
den menschlievende Gode, dat hy met zyn alghemeyne ghenade
zoude laten te verlichten ende ghoed te maken door wechneming
van mesverstand* ende quaadheyd allen menschen, uyten welcken de
waarheyd nu wech ghenomen heeft de valsche wane ende zonde,
wezende den eenighen middel-wand tusschen God ende den zondaren.
74. Wt wat mensche dan alzo de zonde, dat is de ongherechticheyd,
werdt verjaaght, daar moeten oock noodzakelycken uyt ruymen*
hare dochteren, namentlycken onvrede ende droefheyd. In welcker
plaatsen dan komt de zalighe dueghde van rechtvaardicheyd met
haar vrolyck ghezelschappe, te weten vrede ende blydschappe; dan
en heerschapt daar inden mensche niet meer de valsche wane, maar
de ghetrouwe waarheyd. Dit is een waarachtigh rycke Godes inden
mensche.
75. Want ghelyck de duysternisse niet en magh verjaaght werden
uyt de lucht, noch de zieckte uyten lichame, ten zy dan zake dat inde
lucht het licht ende int lichaam de ghezondheyd kome, alzo mede
en magh d'ongherechticheyd uyt des menschen ghemoede niet
warachtelyck werden verdreven, ten zy dan zake dat de gherechticheyd warachtelyck zelf kome inden ghemoede der menschen.
76. Nu en gheeft d'ongherechticheyd niemand, maar zy berooft
een ander 'tzyne. Dit maackt altyd twist. Daar teghen en beneemt
de gherechticheyd nierranden, maar zy gheeft elcken 'tzyne. Dit

maackt vrede.
77. Alzo te voren zulcke onrustighe twist met God ende met die

conscientie droefheyd maackte inden onrechtvaardighen, alzo maackt
73 middel wand vgl. Jes. 59 2.
74 rycke Godef vgl. Rom. 14 : 17.
-

73

:

middel-wand zie hierna, noot bij III. 2. 14.
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wederomme die rustighe vrede met Gode ende de conscientie blydschappe inden rechtvaardighen mensche.
78. Dan werd dezes menschen droefheyd verandert in blydschappe,
zyn wenen in lachen ende dan vluchten uyt hem het trueren, klaghen,
schreyen, karnren, zuchten en duchten met al huer ellendigh ghezelschap.
79. Zulcke zalighe verandering neemt zyn eerste oorsprong by na
uyt de droefheyd over de zonde; magh die droefheyd dan oock
quaad zyn, door welx middel, als zy recht werd ghebruyckt, de
ghenade Godes zo ghoede ende zalighe blydschappe werckt inden
boetvaardighen ende recht droevighen zondaren?
80. Alzo wie dan niet meer droevigh, maar voort altyd blydelyck
wil leven, die doe voort an niet meer het quade, maar altyd het
ghoede. Want het quaad doen baart noodzakelyck droefheyd, maar
weldoen blydschappe; wie heeft oyt wat beters ghelezen, dan wel
te doen ende vrolyck te wezen?
81. In deze twe stucken van blydschappe ende droefheyd ben ick
wat langher ghebleven, overmids* zy beyde zyn de vruchten, Been
van wel, maar dander van qualyck leven. In welcke beyde oock
bestaan der menschen zalicheyd ende onzalicheyd, daar an het alles
is gheleghen.
VYFTHIENDE HOOFDSTUCK
VANDE TOORNIGHEYD

1. Datter onderscheyd is tusschen de gheneghenheyd* totte toornicheyd ende tusschen de toornicheyd zelve, is licht om mercken.
Want het een is een moghelyckheyd om te vertoornen, maar 't ander
80 die doe ... het ghoede vgl. Ps. 34 : 15; 37 : 27 ; Jes. 1 : 16. 17 ; Amos 5 : 15 ;
Rom. 12 • 9.
1 Datter
Iratus
toornicheyd vgl. Sen. de ira 1. 4. I: Ira (distat) ab iracundia
potest non esse iracundus : iracundus potest aliquando iratus non esse.

80 wie heeft ... wezen vgl. hiervóór, I. 13. 10 (blz. 70).
Hoofdstuk 15. Vgl. cap. XXI van Des Duyvels wet swaar: Van Toorn of Gramschappe
(W .W .1 243c 245c) en de samenspraak : Of Toornigheydt den Toornigen zy aengeboren (W .IV. I 446d 447a).
-

-
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is het werck vande toornicheyd. Zo hebben meest alle vrouwen de
moghelyckheyd om kinderen te telen, maar alle vrouwen en doen
dat werck niet dat tot kindertelen nodigh is. Dat wy de moghelyckheyd hebben om toornigh te worden is Godes werck inde nature,
maar dat wy vertoornen is ons werck uyt willekuere*.
2. Nu bevindet zich ontwyfelyck dat deze angheboren moghelyckheyd om te vertoornen inden eenen krachtigher is dan in d'ander.
Want des eenen nature is heeter ende drogher ende des anderen is
koelder ende vochtigher. Hier door komet oock niet luttel dat d'een
mensche haastigher vertoornt dan d'ander.
3. Doch ist zo onmoghelyck dat iemand toornigh zoude worden
zonder d'eenighe toornigheyds oortake, 'twelck is waan of weten
dat iemand onrecht gheschied, alst onmoghelyck is dat nat stro, ja
droogh stro, immers oock droogh buskruyd zoude branden zonder
bykomste van eenigh vier.
4. Men neme een vochtighe, een dorre ende een hete nature in drie
verscheyden menschen te wezen, zo dat dene ghelycke het natte,
dander het droghe stro ende de derde droogh buskruyd. Het zal zich
ontwyfelyck bevinden dat die koele van naturen, door iemands
veronghelyckinghe lang ghetercht zynde, toornigh zal worden, de
dorre nature spoedi,gher ende de hete of colerique nature boven deze
beyde snellyck ende schielyck. Maar komt henluyden gheen veronghelycking voor ooghen, zy zullen zo luttel, oock d'alder heetste
nature, vertoornen als 'tstro of buskruyd zonder bykomste vanden
viere branden moghen.
5. Nadien dan alle toornigheyd voortkomt uyt kennisse dat iemand
t' onrecht iet quaads werd ghedaan, zo maghmen de toom oock niet
t'onrecht zegghen te wezen een verstoring des ghemoeds, om eenigh
§2. Vgl. Sen. de ira II. 19. 1: Opportunissima ad iracundiam fervidi animi natura est.
Nam cum elementa sint quattuor, ignis, aquae, aeris, terrae, potestates pares his sunt,
fervida, frigida, arida atque umida ... et proinde aliquo magis incumbunt ingenia,
prout alicuius elementi maior vis abundavit.
3 Doch ist gheschied vgl. Sen. de ira II. 22. 2: Causa autem iracundiae opinio
iniuriae est.
4 Het zal zich ... schielyck vgl. Sen. de ira II. 19. 2: iracundos fervida animi natura
faciet ; II. 19. 4 : Quibus umidi plus inest, eorum paulatim crescit ira.
5 zo maghmen
verghelden vgl. Cic. Tusc. Dis p . III 11: Sic enim definitur iracundia, ulciscendi libido.
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gheleden quaad of ghedaan onghelyck metquaad te ver helden. Of
men maghse noemen een verstoorde straflust opten mesdoender.
6. Is de mesdaad groot of kleyn, de toornicheyd is medeg root of
kleyn. Zy bestaat inde afweerlycke kracht der zielen. Want daar
door pooght de toornigheyd met vergheldinghe van leed het ontfanghen leed af te weren ende voorts meer te voorhoeden. Dit is
het eynde waar toe de toornigheyd haar is streckende.
7. Nu verduystert de toornigheyd de reden, niet vele anders dan
de stormwinden het water dat inde vlacke stilheyd een klare spieghel
was, met zand omwentelende verduysteren. Want toornigheyd is een
verstoornisse des ghemoeds, een verduysteringhe des veestands, een
verblindinghe vande redene ende uytdryfstere van alle bescheydenheyd*.
8. Wat bescheydenheyd of mate magh dan de toornigheyd doch
ghebruycken inde vergheldinghe van mesdaad ? Zo maackt zy de
straf onghelyck veel groter dan de mesdaad was. Dit is dan oock
zelve mesdaad. Zo zondight deze straflustighe toom altyd zelf int
straffen van een anders mesdaad ende maackt den straffer zelf strafwaardigh, zonderling* daarmen veracht den ghenen daar op men
vertoornt is.
9. Wt zulcke innerlycke verstoring des ghemoeds ende desselfs
onghesteltheyd (al waar het bloed als in een heet ziedende ketele
spertelt) , als uyt het duystere stormhol van Aeiilus, vertoont zich
dan oock een woeste ende schrickelycke storm van des lichaams
onghesteltheyd.
10. Het voorhoofd rimpelt, d'oghen vlammen, de lippen beven, de
§ 10. Vgl. Sen. de ira 1. 1. 4 : irascentium signa sunt : flagrant et micant oculi,
multus ore toto rubor exaestuante ab imis praecordiis sanguine, labra quatiuntur,
dentes comprimuntur, horrent ac surriguntur capilli, spiritus coactus ac stridens,
articulorum se ipsos torquentium sonus, gemitus mugitusque et parum explanatis
vocibus sermo praeruptus et conplosae saepius manus et pulsata humus pedibus et
totum concitum corpus magnasque irae minas agens, foeda visu et horrenda facies
depravantium se atque intumescentium. — In 1564 heeft Coornhert Seneca's beschrijving van „de leelijcke veranderinghe (eens) toornighen aenghesichts" weergegeven
als volgt : „daar soude hy voor een vreedsaam bezatight aansicht sien een felle ontstelde gedaante, 't hayr te berghe staande, een schrimpelendt voorhooft, brandende
7 verduysteren in alle uitg. staat : verduystert.
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tanden knerssen, de hayren styghen als borstelen opwaarts ende
't anghezicht verandert zyn verve. Inde borst klopt het herte, inde
keel verkort de athem, inde mond breken de woorden, die niet uyt
en braken dan verwyt, laster ende dreyghementen, de handen slaan
opte dyen, de voeten stampen op d'aarde als de dolle stieren, ende
de toom verandert des anzichts ghedaante, zulx dat de mensch meer
een verwoede bete dan een mensche ghelyck is.
11. Zo verschept zich de toornighe mensche uyt een redelyck ende
zedelyck in een wreed ende wild dier dat na gheen reden en wil
luysteren.
12. De toornigheyd is inden menschen een willigh, gheen natuurlyck, een zelf verkoren, gheen angheboren ghebreck. Zy is een
dronckenheyd des ghemoeds ende een zorghlyck* beghinsele van
dolheyd.
13. Daar uyt komt voort berstinghe vande aderen, krenckinghe der
naturen, vallende popelsie* ende dickmaal een ontydighe, oock
haastighe dood. Zo verderft deze heerschappende tyranne hueren
dienaar om anderen te verderven.
14. De toornighe en luystert niet na een anders verontschuldighing,
hy verontschuldight zyn moedwillighe meshandelingen ende bejaaght de mindering van zyn, mette vermeeringhe van een anders
verdriet ende droefheyd.
15. Alle zulx vermagh inden toornighen luyden de ware van veronghelyckt te zyn, van altyd recht te hebben, van wat groots te wezen
ende dit meest al uyt verwaande ende hooghvaardighe eyghen liefde.
16. Watter oock al twist, vyandschap, ghevecht, wonden ende doodslaghen uyte toornigheyd spruyten onder den ghemeynen volcke, is
henluyden niet onbekent, als die zulx daghelyx dadelyck* int ondervinden met onghemack ende te spade herouwe beproeven.
ooghen, bleycke wangen ende bevende lippen. De tanden knerssen, 't herte dopt,
't bloedt welt, den athem dubbeleert, de mondt siffelt, de handen slaan elckander,
ende de voeten d'aerde" (W.W. I 244d)
12 De toornigheyd ghebreck vgl. Sen, de ira 1. 6. 4sq. : ideo ne ira quidem
secundum naturam hominis, quia poenat adpetens est; ... ergo non est naturalis ira.
12 zorghlyck beghinsele van dolheyd vgl. Valerius o.c., p. 20 : ut ... vete ab Horatio
dicatur, Ira furor brevis: et ab Ennio, insaniae principium.
13 Daar uyt ... aderen vgl. Sen, de ira II. 36. 4: Magis illud videndum est, quam
multis ira per se nocuerit. Alii nimio fervore rupere veeas.
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17. Zo ist mede zelden iemand onbekent wat die rasende ende ver-

bolghen toornigheyd werckende is inden groten van machte. Want
by deze verneemtmen niet zelden, alleen om een spot-woords wille,
heele Koninckrycken int harnasch, doodslaghen by duyzenden teffens*, brand, verderf ende verwoesting der platte Landen, plonderinghe ende vernielinghen van machtigher Steden, verkrachtinghen
van vrouwen ende maaghden, bloedighe moord van ghehele burgheryen, daar ouden noch jonghen ghespaart en worden, ende
grondlycke verderfnissen van ghantsche landschappen.
18. Ván alle welcke grouwelycke ende grimmighe daden de toornighe zelf gheen ander vrucht ghemeenlyck en ghenieten dan verlies
van have, van name, van ghezondheyd, ja vant leven zelve, of ten
minsten een ghedurigh berouw met een ellendigh, veracht ende
truerigh leven, argher zynde dan de dood zelf, overmids* het onophoudelyck wroeghen ende knaghen vande wrede conscientie die
zodanighen godlozen Princen nemmermeer in rusten en laat.
19. Al des niet jeghenstaande vintmen noch hooghachtbare gheleerden die den toorne nut, nodigh ende ghoed voor den menschen
achten te zyn. Rechts* of 'thovaardighe onverstand des volx zich van
zelf niet al te vele en verdurf door den toom, ende als oft nodigh
ware dit grouwelyck ende lelycke dier met een schoon momanzicht
te versieren om 'tzelve noch wat bevallycker ende ghemeender te
maken voor den zotte luyden.
20. De toom (zegghen zy) is ghoed, als zy matigh is. Dats niet
anders ghezeyd, het ghebreck is dueghd als het matigh is. Lieve,
zegt doch: vintmen oock eenighe matighe onrechtvaardigheyd ? Of
matighe ghulzigheyd, of matighe nydigheyd ?
19 hooghachtbare gheleerden o.a. Aristoteles, zie Sen. de ira 1. 9. 2: Ira, inquit
Aristoteles, necessaria est. — Coornhert noemt hem met name in W. W. I 243c.
20 De toorn ... matigh is vgl. Sen. de ira 1. 10. 4 : Ita, inquit (Aristoteles) , utilis
(ira) affectus est, si modicus est.
20 Dats niet ... onrechtvaardigheyd vgl. Cic. Tusc. Disp. IV 42 : Quamobrem nihil
interest, utrum moderatas perturbationes adprobent an moderatam iniustitiam.
§ 17. Uitvoeriger heeft Coornhert de verschrikkingen van den oorlog beschreven in

Des Duyvels wet swaar (W .W . I 244v1g.).
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21. Zy zegghen zelf dat de toom een ghebreck is. Magh 'tghebreck
immermeer ghoed zyn ? Ist ghebreck ghoed, zo moet het hoe groter
hoe beter zyn. Wie magh dat begrypen ?
22. Maar wie kan de toom nu al ontsteken zynde, matighen ? Zo
zoude men oock moghen zegghen dat in een legher die muyterie
ghoed waar, als zy matigh is. Maar wie vermagh in zo zeer zorghelycken* zake een ghewisse mate stellen ende doen houden ?
23. Maar (zegghen zy noch) de toom is nut voort kryghsvolck, want
zy maackt sterck ende moedigh. Ick heb noyt anders konnen verstaan dan dat de sterckheyd sterck maackt ende moedigh; zoude dit
gebreck nu sterck maken ?
24. Wat waar dat doch anders ghezeyt dan dat de sterckheyd ende
moedicheyd, 'twelck dueghden zyn, behoeven om sterck te maken
de hulpe vande toornigheyd, die een ghebreck is ende ondueghde ?
Wat kenner ende liefhebber der dueghden zal zulcke verachting der
dueghden tot eere ende lof vande ondueghde ende 'tghebreck doch
moghen toestemmen ?
25. Men vint immers gheen ware sterckheyd zonder de voorzichticheyd. De toornigheyd benevelt ende verblint zulx het verstand ende
de voorzichtigheyd, dat oock een stickziende* lichtelyck* een starck,
maar blind kryghsman zoude overwinnen.
26. Watte ? Zal nu de sterckheyd gheen kracht hebben om den vyand
te verwinnen, ten zy dan dat zy beghint te dollen, te razen, zot te
worden, de reden te verwerpen ende den mensche die anderen wil
verwinnen eerst zelf schandelyck van zyne toornigheyd doe overwonnen werden ?
27. Ten magh geen sterckheyd zyn dat onredelyck maackt. De toorn
verdryft de reden, handelt teghen reden ende maackt den toomighen
onredelycker dan eenigh wild dier, dus maackt zy den zwacken niet
§21. Vgl. Sen. de ira 1. 13 lsq. : quae habenda sunt [in bonis], quo maiora, eo meliora
et optabiliora sunt ... Ergo et ira quo maior, hoc melior.
23 Maar ... moedigh vgl. Cic. Tusc. Disp. IV 43 : Cotem fortitudinis (iracundiam)
esse dicunt. — Sen. de ira I. 11. 8: Non est itaque utilis ne in praeliis quidem aut
bellis ira.
24 Wat waar ... ondueghde vgl. Cic. Tusc. Disp. IV 52 : Non igitur desiderat fortitudo
advocatam iracundiam. — Sen. de ira I. 9. 1: Numquam enim virtus vitio adiuvanda
est.
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sterck, maar den stercken zwack ende kranck, dats verde van sterck,
dus is de toornigheyd gheenssins nut, maar schadelyck.
28. Wilmen my hier zegghen dat toornigheyd teghen de zonden
ghoed is, zo datmen daar teghen wel toornigh magh werden zonder
te zondighen, ja oock dat God zelf (die immers 't opperste ghoed is)
op de zonden vertoornt, ende dat daaromme het vertoornen op den
zonde niet quaad is, maar ghoed;
29. Ick zal niet ontkennen dat zulcken toom (maghmens toorn
eyghentlyck noemen) niet quaad en is maar ghoed, maar daar by
zal ick ontkennen dat dit eyghentlyck toom magh heeten.
30. Want qualyck zal my iemand derren* ontkennen dat God onveranderlyck is. Is dat, zo zoude God altyd ende zonder eenighe verandering toornigh, of hy zal nemmermeer toornigh moghen wezen.
Want zo God nu toornigh ware, ende dan weder verzoent of niet
toornigh, hoe zoude men moghen staande houden dat God onveranderlyck is ?
31. Is dan God onveranderlyck, zo en is God nemmermeer toornigh,
hoewel hy, den zondaren straffende, henluyden toornigh schynt te
wezen. Dit is dan de toornigheyd die de menschen Gode oneyghentlyck* toeschryven, te weten zyn rechtvaardigh oordeel, zyn vaderlycke
straffinghe ende zyn ghoedheyds afkeer vande zonde.
32. Zo waant der kinderen onwysheyd den vader gram op henluyden
te zyn, als hy met droevighe liefde de roede tot henluyder beteringhe
ghebruyckt.
33. Ghelyck nu in Gode is een afkeer, onwil, straffinghe, ja oock
een hate ('twelck in Gode niet anders betekent dan een niet liefhebben) der zonden, zonder dat in hem ghebenedyt zy die voors.
ondueghdlycke toornigheyd, die gheenssins en magh wezen inde
overvloeyende fonteyne alder dueghden ende ghoedheyden;
34. Alzo mede magh inden kinderen Godes, van zyner aard wezende
ende om zynen wille zich zelf ende den naasten liefhebbende, wel
,

§28. Coornhert polemiseert hier blijkbaar tegen Valerius en Foxius. Valerius, o.c.,
p. 21 : Nec omnis ira vitiosa videri debet, cum in Sacris literis ita legatur Irascimini,
et nolite peccare. Foxius, o.c., p. 209 : ... Paulus, electionis vas, Ephesios adhortans :
Irascimini, inquit, ac non peccetis, intelligens nimirum, iram illam a ratione recta
aversam, vitiosam : alteram illi contrariam, bonam, Deoque gratam esse.

92

VANDE TOORNIGHEYD

wezen opte voors. godlyke wyze zulcken toornicheyd ende straffinghe opten zonden der zondaren.
35. Maar deze ghoede toom (maghmens anders een toom noemen)
en heeft gheen lust, maar een onlust totte straffinghe, noch veel
minder om quaad met quaad te verghelden, maar haar lust wel het
quade, zo wel in den mensche zelf noch wezende als in anderen,
grondlyck te vernielen.
36. Niemands persoon, maar 'tquaad in allen menschen is deze
vyand. Daar toe ghebruycktmen niet de haastighe toom, maar de
lydzame langmoedicheyd. Deze, niet de dolle toom, is bequaam
om de zonde ende 'tquade uyten menschen te verdryven. Van welcke
langmoedicheyd nu tyd is oock wat te handelen.
SESTIENDE HOOFDSTOCK
VANDE LANGMOEDIGHEYD

1. Langmoedigheyd is het j eghendeel vande toornigheyd. Daaromme
dient (zo ghezeyt is) hare langzame koelheyd oock zonderlinghen*
tot blussching van des haastighen toorns vuyricheyd. Want waar
koude inne komt, daar moet de herten wt wycken.
2. Zo verderflyck als nu is 'tghebreck vande bittere toornigheyd, zo
heylzaam is oock de dueghde vande zoete langmoedigheyd. Deze is
een bedwang des toornighen krachts, door iemands overdaad tot
wrake beweeght zynde, of (zo andere zegghen) een bezadighinghe
des vetstoornis die verweckt werdt door toornigheyd.
3. Langmoedigheyd heeft hare oeffening int meshaghen van iemands
doen ofte laten. Dit is 'tstof daar zy inne werckt. Want Baart al na
wille gheschiet en magh gheen langmoedigheyd doende wezen noch
haar openbaren.
4. Alzo staan hier te anmercken personen ende wercken. Want daar
yet werdt ghedaan of ghelaten, daar moet oock iemand zyn die daar
doet of laat het werck dat int doen of laten meshaghen magh. Deze
personen zyn God of mensche, te weten God alleen of mensch alleen,
of Gods ende mensche te zamen.
5. Die wercken die God alleen doet, den menschen meest mes1 zo ghezeyt is zie hiervóór, I. 15. 36.
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haghende, zyn het zenden van plaghen tot straf der menschen, als
diere tyd, pest, overwateren* ende anderen meer dierghelyken, de
welcke eenighen God vrezenden overkomende wel schricking ende
droefheyd toebrenghen, maar gheen toornigheyd teghen den Almoghenden Gode.
6. De meshaghelycke wercken byden menschen alleen ghedaan, zyn
vertoornen, wraack zoecken ende zich te verlustighen int beschadighen ende bederven* van andere menschen, want alle zulcke
wercken zyn quaad. Dit en veroorzaackt noch en werckt de ghoede
God in noch met niemande. Want hy en magh in nierranden veroorzaken noch wercken iet anders dan hy zelf is, dat is ghoed. Uyt
ghoedheyd heeft hy zyne ghoede schepselen lief. Ist oock moghelyck
dat de liefde het gheliefde eenigh quaad doen zoude?
7. Nu is God beneven zyne ghoedheyd oock wys. Dus weet hy wat
elcken mensche ghoed is. Dat jont* zyn liefde elck mensche ende
dat stiert zyn wysheyd op elck mensche, na dat vereyschende is de
ghesteltenis* van elck mensche.
8. Zo zendt hy den ghenen die in teghenspoed versaghen zouden
voorspoed, maar die hem in voorspoed zouden vergheten zendt hy
teghenspoed. Dit doet God niet altyd door zyne onredelycke, maar
oock dickmaal door zyne redelycke schepselen, als door tyrannen,
rovers, dieven, bedrieghers ende door andere zodanighe quade
menschen.
9. Niet dat de ghoede Schepper zulcke quade menschen quaad schept
ofte maackt, neen, dat en laat hem zyne lieve ghoedheyd niet toe.
Maar hy ghebruyckt zulcke quade menschen, huer zelf nu quaad
ghemaackt hebbende, ten ghoeden tot oeffening der ghoeden, oock
tot straffe der quaden.
10. Zo schickt God toe* den weeldighen ende brooddroncken landschappen eenen bloeddorstighen tyranne die, zodanigh wezende, zich
van zelf opten marckt van deze wereld veyl bieder tot een lands
buedel*, ende dit uyt zyn, zelfs moord lust om breede bloedstortinghe
te bedryven.
9 Maar hy ghebruyckt ghoeden in 1572 schreef Coomhert : „dat God den quaden
gebruyct tot oeffeninge der goeden, en loochent niemant, want dat is een loflyck
meester stock Gods ende een heylsaem Boet werk". Van de Toelatinghe ende Decrete
Godes (Altera 1572), blz. 54 §120.
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11. God dan ziende dat zulcke landschappen behoeven eenen bloedighen buedel, neemt zulcken bloed-tap an, ende schickt henluyden
toe* tot ghenezinghe van hare zware kranckheyd zodanighen fellen
wond-artz, die niet anders en wil noch en kan dan armen ende beenen
af zaghen, met gloeyende yzers de wonden branden ende met grouwelyke handelinghen omme g:haan.
12. Hier wercken God ende menschen te zamen, doch uyt verscheyden voornemen. Want des tyrans felheyd zoeckt het verderven,
maar Godes barmherticheyd streckt tot het ghenezen der menschen.
13. Zo ghaat het mede toe voor elck mensche byzonder, metten
dieven, rovers, namenschenders, moorders ende met meer andere
quaaddoenders. Want dezer gheen en heeft zulck haar quaad voornemen van God, maar elck van zich zelve. Zy staan mede opte groote
merckt bereyt om in zulcke huere boosheyden die wyze bestieringhe
vanden ghoeden God te dienen, maar dit buyten huere meyninghe
ende opzet om Gode daar inne te dienen.
14. Dan gebruyckt oock Godes alwyze ghoedheyd zulcker quader
menschen boosheyd tot voorhoedinghe of tot wechneming vander
godvruchtigher menschen quaadheyd.
15. Recht als een ghoed Medicus die alderdoodlyxte venynen, niet
uyt zich zelve, maar uyt venynighe adderen voortkomende, wel weet
te ghebruycken int voorkomen of int ghenezen van kranckheyden
der gheenre die ghewillighlyck zynen ghoeden raad navolghen.
16. Als dan de Alziende God ziet dat eenigh ghoedwilligh mensch
uyt mesverstand* zyn herte zoude stellen op ydele dinghen, als op
ryckdomme, eere of luste des vleeschs ende alzo zynen afgod,
hooghste lust ende toeverlaat daar op te stellen,
17. Zo stiert God den diefachtighen, roverschep, naamschendelycken
of moordelycken pyle op zodanighen betrouwer op zyn ryckdomme,
op zodanighen eerzuchtighen of weeldighen mensche, tot wechneming van tgheen hem van Gode wech nemen ende hem door zyn
mesbruyck verderven zoude.
18. Alzo benemen oock ghoede vaders hueren onwyzen kinderen
messen, glas, vier ende andere zodanighe dinghen, daar met henluyder onkunde zich zelf zouden moghen quetsen ende verderven.
Zulcke verholen werckinghen Godes en zyn allen menschen niet te
recht bekent.
(
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19. Maar alle menschen die nu zulx verstaan, oock mede dat alle
'tghene henluyden gheschiet, huer opkomt van Gode, door zyn
bestieringhe, 'tzy dan zonder of oock doort middel van quade menschen, en moghen nemmermeer wanen dat huer van Gode, oock
van den quaden menschen iet quaads gheschiet, God gheve oock wat
het zoude moghen wezen. Dit zyn verstandighe ende daarom oock
zo langmoedighe menschen, dat niet wel moghelyck en schynt dat
zy toornigh zouden worden.
20. Want toornigh magh niemand worden zonder waan of weten
dat iemand t'onrecht iet quaads roert ghedaan. Dit en magh de verstandighe nemmermeer wanen noch weten. Ghemerckt* hy boven
allen dinghen vast houdt dat Godt elcken mensche toetent of ghedooght door menschen of anders te gheschieden, niet altoos* dan
dat hem allerbest is ende ten besten magh dienen. Zo en magh oock
zulck verstandigh mensche niet toornigh worden, maar bezit zyn
ziele in langmoedigher gheduldicheyd.
21. Zy hebben een ghezond verstand. Daar door zyn zy oock metten
menschen die heur meynen* quaad te doen, eer te lyden* dan zy daar
op vergrammen. Want henluyden oock noch ghedenckt van huer
zelfs voorleden onverstand. Doe waren zy in huer vergrypinghe an
anderen liever langmoedelyck ghedraghen dan toornighlyck meshandelt. Zo volghen zy hier oock den wet der naturen, doende
anderen zo zy ghaarne ghedaan, waren. Zo dulden zy met langt hoedicheyd de krankheyd* der gheenre die meer ontfarmens dan meshandelens waardigh zyn.
22. Mede ist onmoghelyck dat iemand zoude hebben een ware
kennisse van Godes wercken inde bestieringhe van aller menschen
wercken ten ghoeden, zonder daar by oock te hebben een ware
kennisse vande godlycke ghoedheyd ende wysheyd. Welcke kennisse
oock in niemand en magh wezen, zonder daar by oock te hebben een
oprechte liefde tot dit alderopperste ghoed.
23. Welcke liefde dan oock niet en magh laten haar langmoedig,he
aart in zulcken een te oeffenen totten menschen die zich teghen Gode
of menschen vergrypen. Waar uyt dan in zodanighe Godtlievende
menschen voortkomt een langmoedigh verdraghen vander zondaren
mesdaad ende een lust om henluyden, ja oock hueren hatelycken*
-
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vyanden zelve, wel te doen. Want zy die liefhebben om des lieven
Gods wille.
24. Nu ghuntmen den gheliefden alle ghoed. Dienren ghoed ghunt
en vuilmen niet quaads doen, dienren niet quaads en wil doen daar
teghen en ismen niet toornigh, maar ghoedertieren. Want de toom
wil wreken, maar de ghoedertierenheyd wil ontfarmen, helpen ende
ghoed doen.
25. Zo wyckt dan de langmoedicheyd der quaden boosheyd, vergheldet die met ghoedicheyd, breeckt met zachte antwoorde een
anders toornicheyd ende verwint met weldoen henluyder quaad doen.
26. Dit valt licht te doen, ja lustigh voor alle die Gode lief hebben.
Want liefde is sterck als de dood, zy vermagh ende verdraghet alles.
Hebben niet vele liefhebberen Godes om anderen menschen te winnen zich zelf willichlyck begheven in eenen harden dood ?
27. Vermagh dan de liefde 'tzwaarste, zy vermagh onghetwyfelt
het lichtste. Zwaarder vallet zyn leven te laten voor anderen, dan der
quaden ende toornighen toom ende mesdaad zonder vertoornen langmoedelyck te draghen. Zonderlinghen* nadien zy weten 'tzelve van
Gode op henluyden tot huere oeffeninghe ten ghoeden ghestiert
te wezen.
28. Hier toe helpt oock der langmoedighen voorzienicheyd*. Want
zy ziende al van verde opkomen eenighen storm van een anders
toomigheyd of boosheyd, kleynen zy 'tzeyl van hare toornighe
krachte, trecken dat inne ende wachten zich behoedsamelyck van iet
onbedachts of haastighs te doene, maar zonderlinghen* van te vertoornen.
29. Hier door ghenieten dan oock deze langmoedighe menschen
altyd langmoedicheyds wenschelycke vruchten, zo int ontberen vant
quade als int hebben vant ghoede. Want zy ontberen het langdurigh
berouw, de dochter van de haastighe toornigheyd, ende zy hebben die
zoete vrede ende lustighe ruste des ghemoeds, 'twelk zalicheyd is.
30. Zeker nadien langmoedicheyds eyghentlycke werck is zonder
verstoringhe te verdraghen lachteringhen*, verachtinghen ende meshandelinghen, by anderen menschen voor quaad ghewaant ende by
26 liefde is sterck als de dood zie Hoogt 8 : 6; verdraghet alles zie 1. Cor. 13 : 17.
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henluyden gheweten ghoed te wezen voor den ghenen die zulx verduldelycken lydet, wat zoude doch zodanighen wyzen menschen
moghen beletten die schadelycke toornigheyd te beletten ? Of wat
zoude henluyden, nu stadelyck wonende opt onwinlyke Kasteel van
langmoedicheyd, ontrusten, verstoren, quellen of uyt die veste trecken
moghen ? Voor waar niet altoos*.
Eynde des eersten Boex.

BECKER, Wellevens Kunste

VAN WELLEVENS KUNSTE
II. BOECK
EERSTE HOOFDSTOCK
VANDE WILLE

1. Int voorghaande Boeck is ghehandelt vande hertstochten. Van
daar plachtmen te komen toffen dueghden ende zonden. Maar hier
toe en komt niemand zonder wille, reden, berading, oordeel, kennisse ende (dat zich altyd daar by vermengt) het gheweten of die
conscientie. Daaromme houde icx nodigh van alle zulx ende eerst
vande wille wat te zegghen, al eer wy komen tot het handelen vande
dueghde ende zonde.
2. De wille is een toeghestemde begheerte om iet te doen datmen
laten, of om iet te laten datmen doen hadde moghen. Of de wille
is (zo andere zegghen) een beweeghlycke kracht des ghemoeds uyt
een vry opzet met redene ten ghoeden streckende ende van 'tquade
vliedende.
3. Met redene wener ghezeyt, overmids* alle onredelycke dieren uyt
een ingheplante gheneghentheyd* zonder alle redene zich ten ghoeden strecken ende vant quade vlieden. Ghoed noeme ick hier 'tgheen
elck dier in zynre aard ghoed, maar quaad dat elck quaad is.
Boek H. Dit boek wordt door Dr. Van der Meer (a.w., blz. 59) en Prof. Overdiep
(Onze Renaissance in proza, blz. 268) als „eigen" werk van Coornhert beschouwd;
sceptischer tegenover het zelfstandige karakter van B. II staat Dr. Kuiper (a.w., blz.
285 en 346). Wijlen Prof. R. Welschen schreef mij naar aanleiding ervan : „Er staat
zeker zeer veel in, wat bij Vaders en scholastieke schrijvers te vinden is, maar het is
moeilijk, om precies aan te geven bij welke auteurs." Prof. F. Sassen te Nijmegen
denkt aan „een sterke beïnvloeding door de contemporaine Laat-scholastiek. De terminologie is haast doorloopend scholastisch ; opzet en indeeling geven blijk van vertrouwdheid met de scholastieke methoden ; tal van gedachten komen hier voor, die tot
gemeengoed der scholastiek behooren" (brief dd. 31 Juli 1940).
1 plachtmen placht is hier praesens, zooals ook hierna, V. 8. 20, in W.W. III 222a en
Brieven-boeck, blz. 62, 156 (= W. W. III 99d, 114d) ; Coornhert kan dus contemporaine schrijvers bedoelen.
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4. Zo blyckt hier nu in de wille te wezen twee voorneemlyke
werckinghen, namentlyck het j aghen na 'tghoede met het vlieden
van 'tquade. Dees behoren beyde vreetut te zyn van vermetelheyd
ende van verzuymelyckheyd*.
5. Dit gheschiet dan te recht als de wille voortkomt niet uyte bedrieghlycke loghen, oock niet uyt de twyfelycke ware, maar uyt
ontwyfelyke waarheyd. Waar by nu te mercken staat datter gheen
wille en magh wezen inden mensche van zaken waar af noch gheen
opzet en is om iet te doen of te laten, te begheren of te vlieden.
6. Dit bevint daghelyx elck in zich zelve. Zo lange hy noch staat in
twyfelycken berade van iet te doen of te laten, zo lang en is in hem
noch gheen opzet of besloten voornemen tot zulx, ende midsdien
noch gheen wille, maar is in zulx noch zonder wille of willeloos.
7. Want nemmermeer is de dochter voor de moeder, noch de vruchte
voor de boom; de moeder vande wille is het verkiezen, de vader het
toestemmen van iet te doen of te laten. Zo lange men noch staat in
twyfelyken berade, en is daar noch verkiezen noch toestemmen, ende
volghens dien oock noch gheen wille.
8. Alle wille streckt haar tot iet te hebben of te doen dat begheerlyck,
of om iet te vlieden of laten dat hatelyck* is of schynt. Deze begheerlyckheyd ende hatelyckheyd spruyten uyt de luste of grouwele* ende
dit uyt het anschouwen, d'een van 'tghene ghoed, schoon ende mitsdien oock behaaghelyck, maar d'ander van 'tgheen leelyck, quaad
ende mitsdien meshaghelyck verschynt ieder ghedachten spieghele.
9. Als de wille dan uyt het verkiezen ende toestemmen van dit of dat
is gheboren, zo draagt zy haar als een ghebiedende Koninginne
over de krachten der zielen.
10. Valter eenighe twyfele, zy beroept de raadsluyden inde Raadkamer vande verstandelyckheyd. Die verschynen dan daar. Dit zyn
de reden, de kennisse, de willekuere* ende het oordeel.
11. Dezen stelt zy de twyfele voor oghen, vraaght raads, hoort de
meyninghen ende verwacht het besluyt. Ja, zy stelt oock (alst haar belieft door andere voorvallende zaken) 't eerste voortstel* ter zyden,
beveelt daar af te zwyghen ende brengt iet anders in berading. Want
in wat zaken de wille magh willen, daar inne magh zy oock niet
9 ghebiedende Koninginne zie hiervóór, noot bij I. 3. 10 (blz. 19).
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willen. Dit valt in zaken meest daar af noch gheen wille en is gheworden.
12.Maar anders ist inden zaken daar af nu al een wille is gheworden
inden mensche. Want zo deze wille is gheboren uyt kennisse der
waarheyd, zo is zy ghoed, wil 'tghoede benaarstighen* ende 'tquade
vlieden. Deze magh zo luttel in een zelve zake veranderen int quade,
als haar oorsprong, de waarheyd, magh veranderen in loghen. Dus
moet die ghoede wille blyven, zo langhe als de waarheyd blyft.
13. Want zoude de waarheyd verdreven worden, dat zoude moeten
gheschieden door de loghen. Deze is ydel ende zwack; de waarheyd
is wezen ende almachtigh. Ist dan oock ghelooflyck dat gheweten
waarheyd vande ghewaande loghen zoude moghen werden uytghedreven?
14. Maar ist oock zo dat de wille uyte waan ofte loghen huer oorsprong heeft, zo magh zy, ja zy moet noodlyck ontwonden* ende veranderen, terstond als de waarheyd (dat haar licht valt) de loghen
verdryft, ende komt dan aldaar terstond een ander wille dan daar
eerst was in desselvens plaatse.
15. Men neme dat iemand door een anders loghenachtigh angheven
ware dat een zeker persoon zyn vyand is ende hem na zyn eere ende
leven staat. Deze zal van wille worden om zulcken zynen vyand (zo
hy waant) weder te krencken* ende quaad te doen daar hy magh.
16. Laat nu de waarheyd zulck loghenachtigh angheven te schande
maken ende ontwyfelyck doen blycken dat deze zyne ghewaande
vyand zyn warachtighe vriend is, ende tot zyn zelfs levens ghevaarlyckheyd deze mans name ende welvaren benaarstight*. Moet men
niet bekennen dat terstond des mans vyandlycke willerom zynen ghewaanden vyand, maar nu zyn bekende ware vriend quaad te doene,
veranderen zal in een vriendelycke wille om den zelven te bedancken
ende alle j onst ende weldaad te bewyzen?
17. Hier uyt zietmen dat van elcke zake inden mensche wordt
zodanighe wille, als van elcke zake des menschen kennisse is. Indien
deze valsch is, de wille daar uyt komende zal quaad zyn, 'tquade
willen ende 'tghoede verwerpen ende dit alles uyt onverstand.
18. Maar is die kennisse oprecht*, de wille daar uyt voortkomende
zal ghoed zyn, het ghoede willen ende 'tquade verwerpen, met ghewisse wetenschap in een warachtigh verstand. Want alzo alle kennisse
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't oghe heeft op waarheyd of op loghen, alzo ziet oock alle wille op
'tghene ghoed is ofte quaad.
19. Daarom ist onmoghelyck dat iemand zonder dwang iet zoude
willen dat hy weet quaad voor zich te wezen, want daar en werd
niet altoos* ghewilt dan onder schyn of weten dat het ghewilde voor
den willer ghoed zy. Zo ist dan oock alleen den wille daar door de
menschen dueghdelyck of zondelyck leven.
20. Want daar en magh gheen wille wezen in zaken daar noodzakelyckheyd is. Hier uyt kornet dat gheen redelyck mensche magh willen
langher te leven zonder ouder te worden. Zo en magh oock niemand
willen doen 'tgheen hy weet hem onmogelyck te wezen. Wie magh
met ernst willen hen zelf een kubit* langher dan hy is te maken ?
21. Maar wel magh daar wille zyn in zaken daar al schoon eenighe
dwang inne is van dit of dat te moeten doen of lyden. Want hier is
beradinghe ende kuere* ende midsdien oock wille. Doch is deze
wille niet heel vry, maar met eenighe dwang vermenghet.
22. Zo magh iemand inden nood ghestelt wezende wanden afgoden te
offeren of van ghedood te worden, een van beyden willigh doen of
lyden, doch niet vrywilligh, zo datter een merckelyck onderscheyd
is tusschen iet wat willigh of vrywilligh te doen, an 'troel verstaan van
welck onderscheyd uyter maten veel is gheleghen, daarom ick hier
af breder ghehandelt hebbe int derde boeck wande dueghde, zo de
lezer zal moghen zien.
23. Wt het ghezeyde zietmen dan dat der menschen doen ende laten
int ghene zonde of dueghde anghaat willigh is. Want het zondighen
of niet zondighen moetmen verstaan ghestelt te zyn inder menschen
machte, of men moet verstaan alle zulx noodzakelyck te gheschieden.
24. Maar die dit laatste zo verstaan en moghen gheenssins verstaan
datter zonde of dueghde byden menschen ghedaan werd, datter loon
en straf behoort te wezen, maar dat alle vermaninghen ter dueghden
ende alle dreyghementen teghen 'tzondighen vergheefs zyn ende dat
20 Wie magh ... te maken zie Matth. 6 : 27.

23 Uyl het ghezeyde willigh is vgl. Boeth. Phil. cons. V 6 p. 126. Quae cum ita
sint, manet intemerata mortalibus arbitrii libertas nec iniquae leges solutis omni necessitate voluntatibus praemia poenasque proponunt.
22 int derde boeck zie hierna, III. 1. 63v1g. (blz. 154).
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alle dinghen noodzakelyck ende onvermydelyck, zo die gheschieden,
ende niet anders gheschieden moeten.
25. Dit zoude waarlyck een woeste verwerringhe alder dinghen inden
wereld veroorzaken, alle vreze voor straf ende hope van loon wechnemen, oock alle beradinghe, opzet ende wille der dueghden, ende
vanden menschen niet anders maken dan paarden ende muylen, die
buyten huer willekuere metten breydele betoomt ende gheleedt*
worden van anderen.
26. Zo moetmen dan tot vermydinghe van zodanighe verderflycke
verwerringhen alre dinghen houden*, ende dat te recht, dat het willen
zondighen of het willen niet zondighen van Gode ghestelt is inde
willekuere* ende int vermoghen der menschen. Alle macht is inden
mensche van Gode, maar niet alle wille.
27. Want datter menschen zyn ende gheweest zyn die quaad ghewilt
hebben, magh niemand ontkennen. Is nu alle wille van Gode, men
moet oock zegghen dat die quade wille van Gode komt. Zeytmen dit,
men zal oock moeten zeggen dat het quade van Gode komt. Maar dit
is valsch, want God is ghoed, ende van 'tghoed en magh niet quaads
komen.
28. Hier zal moghelyck iemand dencken aldus: men moet een van
beyden toestemmen, te weten dat God van eeuwicheyd alle dat van
alle menschen ende van elcken byzonder ghedaan of ghelaten zoude
25 paarden ende muylen vgl. Ps. 32 : 9.
§28. Vgl. Boeth. Phil. cons. V 3 p. 110sq. : Nimium, inquam, adversari ac repugnare
videtur praenoscere universa deum et esse ullum libertatis arbitrium. Nam si cuncta
prospicit deus neque falli ullo modo potest, evenire necesse est, quod providentia
futurum esse praeviderit. Quare si ab aeterno non facta hominum modo, sed etiam
consilia voluntatesque praenoscit, nulla erit arbitrii libertas ; neque enim vel factum
aliud ullum vel quaelibet existere poterit voluntas, nisi quam nescia falli providentia
divina praesenserit. Nam si aliorsum, quam provisae sunt, detorqueri valent, non iam
erit futuri firma praescientia, sed opinio potius incerta : quod de deo credere nefas
iudico.

25 woeste verwerringhe alder dinghen zie hierna, § 50 en het citaat uit Boeth. Phil.
cons.
27 dat het quade van Gode komt. Reeds in zijn Van de Toelatinghe ende Decrete
Godes (Altena 1572) heeft Coornhert Calvijn en Beza beschuldigd dat zij „Gode
maken oorsake van tquade" (blz. 188) ; zie vooral B. III dist. 12 : „Dat God is oorsake vande sonde oft quade".
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worden, heeft voorzien ghehadt, of niet. Zeytmen ja, zo moeten
noodzakelycken alle dinghen die daar gheschieden zo gheschieden,
of men zal de voorzienicheyd Godes onzeker moeten maken. Maar
zeytmen neen, men zal de voorzienicheyd* Godes blind moeten
maken. Nu is dit beyde lasterlyck te ghevoelen van Gode. Zo moetmen dan zegghen dat alle dinghen noodzakelyck ende onvermydelyck
gheschieden ende dat midsdien by gheenen mensche eenighe vryheyd
van wille is.
29. Antwoordes voort eerst dooltmen in zulck voortstel* groflyck daar
inne, dat wy menschelycke wyze van Gode dencken ende spreken. Zo
dichtmen in Gode een voor ende een na ende een teghenwoordichheyd, 'twelck alle zulx waarheyd is inden tydlycken menschen, maar
ghants onwarachtigh inden eeuwighen Gode.
30. Want inden oghen des eeuwighen Gods en is noch voor noch na,
maar een eeuwighe vooroghentheyd alder dinghen die waren, zyn
ende worden zullen. Alle zulx verschynt voor den zuyveren spiegele
vant eewigh gedachte Godes.
31. Wt deze menschelycke dolinghe spreken zodanighe luyden niet
anders vande godlycke dan vande menschelycke voorzienicheyd*.
Willen zy dan niet mercken dat alder menschen doen roder tyd
gheschiet, dat die tyd wanden ghister totten huyden ende vanden
huyden tonen morghen wentelt, in zulcker voeghen dat het ghene
ghister was ende dat morghen werden zal, huyden niet en is, zo dat
deze drie tyden, te weten de verledene, de teghenwoordighe ende
de toekomende, gheenssins teffens* voor oghen en moghen wezen ?
32. Dit moet anders wezen met Gode, zomen den eeuwighen God
niet tydlyck te zyn en wil eerzieren*. Zo moet dan by Gode gheen
voor noch gheen na ende midsdien gheen veranderlycke tyd, maar
een bestendighe eeuwicheyd, dat is een teghenwoordighe vooroghentheyd alder dinghen wezen, die zyn, waren ende worden zullen.
30 Want zullen ; 32, 33 zo moet ... wercken vgl. Boeth. Phil. cons. V 6 p.
123sq. : ... est autem deo semper aeternus ac praesentarius status, scientia quoque eius
omnem temporis supergressa motionem in suae manet simplicitate praesentiae, infinitaque praeteriti ac futuri spatia complectens omnia, quasi iam gerantur, in sua simplici
cognitione considerat. Itaque si praevidentiam pensare velis, qua cuncta dignoscit, non
esse praescientiam quasi futuri, sed scientiam numquam deficientis instantiae rectius
aestimabis.
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33. Zo dat by Gode niet en zy (alsmen eyghentlyck wil spreken toot
in zulcke ghewichtighe zaken betaamt) eenighe voorzienicheyd* vant
toekomende, noch eenighe ghedenckenis vant voorledene, maar
alleen een eenvuldigh teghenwoordigh anschouwen alder dinghen
ende wercken. Om 'twelcke naackt uyt te beelden ende niet tot bewys,
dat hier niet meerder nodigh is, stelle ick hier deze ghelyckenisse.
34. Ick zitte nu teghenwoordelyck gheboghen ende schryve deze
dinghen, iemand by my staande ziet datte. Moet zulx, dewyle hyt
ziet, alzo ick dit nu doe ende niet anders, niet noodzakelyck gheschieden ? Magh zulck ziender in dat zyn zien oock bedroghen worden ?
Maar dwingt ende veroorzaackt zulck zyn ontwyfelyck zien dit myn
vrywilligh werck zo noodlyck te moeten gheschieden, dat icx, overmids* zulck zyn zien, nu niet meer willigh als voor, maar noodzakelyck moet doen ? Wie zal dat moghen zegghen ?
35. Want ghelyck zyn ghezichte vor dat icx Bede zulx niet en zach,
zo dat icx niet en doe om dat hyt voorzach, maar dat hyt ziet om dat
icx nu doe, alzo mede en noodzaackt zyn zien my niet nu ick dit doe,
zulx te doen, maar wel noodzaackt zulck myn doen zyn open oghen,
int licht op my ziende, dat hy 'tzelve myn doen alzo moet zien. Zo
en is dan niet zyn zien van myn doen, maar myn doen van dat hyt
ziet een noodlycke oorzake.
36. Even zo weynigh als een klare ende onbedeckte spieghele waar
voor iemand int licht staande zich buyght of draeyt, noodlyke oorzake magh zyn van zulcks zyn buyghen of draayen, maar dat daar
teghen zulck zyn werck noodlycke oorzake is dat het zelve, zo hy
dat doet, inden bloten ende klaren spieghele moet verschynen
onvermydelyck.
37. Even zo weynigh is die zuyvere spieghele vant al ziende ghezichte Godes, waar voor alder menschen dencken ende doen onvermydelyck moet verschynen, eenighe noodlycke oorzake van zulck
doen of dencken der menschen.
§§34, 35. Vgl. Boeth. Phil. cons. V 3 p. 111: Etenim si quispiam sedeat, opinionem,
quae eum sedere coniectat, veram esse necesse est atque e converso rursus, si de quopiam
vera sit opinio, quoniam sedet, eum sedere necesse est. In utroque igitur necessitas
inest, in hoc quidem sedendi, at vero in altero veritatis. Sed non idcirco quisque sedet,
quoniam vera est opinio, sed haec potius vera est, quoniam quempiam sedere praecessit.
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38. Maar daar teghen is zulck menschelyck dencken of doen noodlycke oortake dat het alzo ende niet anders inden zuyveren spieghel
van Godes eeuwighe alwetenheyd niet en magh verholen wezen,
maar daar in moet verschynen.
39. Dats nu zo verde van daar datmen doort ghevoelen vander menschen vrywillicheyd in huer doen ende laten Gode zoude maken
blind, of zyn voorzienicheyd (zo zy oneyghentlyck* noemen zyn
eeuwighe vooroghentheyd) onzeker, datmen int j eghendeel doort
voors. ghevoelen Gode moet houden voor alziende ende zyne alwetenheyd boven alle dinghen zeker ende ghants ontwyfelyck.
40. Waar uyt nu oock klaarlyck blyckt dat zulcke haarlieden teghenwurp* ydel is, ende dat Godes voorweten (zo zyt noemen) ons niet
en noodzaackt om alzo wy elck doen te doene. Want God ziet alzulck
ons doen, om dat wyt zo doen, maar wy en Boent alzo niet, om dat
het God alzo ziet gheschieden.
41. Wat anders is te willen ende wat anders is te zien Batten iet
gheschiet. Iemand ziet zyn lieve kind doodslaan, dit magh zyn zien
niet maken dat het niet en gheschiede, maar ist zyn wil oock dat
zulx zal gheschieden om dat hyt ontwyfelycken ziet gheschieden ?
42. Een van beyden moet warachtigh zyn, te weten dat God (zo icx
44, 47 50 (passim). Vgl. Boeth. Phil. cons. V 3 p. 113 : Quodsi apud illum
rerum omnium certissimum fontem nihil incerti esse potest, certus eorum est eventus,
quae futura firmiter ille praescierit. Quare nulla est humanis consiliis actionibusque
libertas, quas divina mens sine falsitatis errore cuncta prospiciens ad unum alligat et
constringit eventum. Quo semel recepto quantus occasus humanarum rerum consequatur, liquet. Frustra enim bonis malisque praemia poenaeve proponuntur, quae nullus
meruit liber ac voluntarius motus animorum. Idque omnium videbitur iniquissimum,
quod nunc aequissimum iudicatur, vel puniri improbos vel remunerari probos, quos ad
alterutrum non propria mittit voluntas, sed futuri cogit certa necessitas. Nec vitia
igitur, nec virtutes quicquam fuerint, sed omnium meritorum potius mixta atque
indiscreta confusio, quoque nihil sceleratius excogitari potest, cum ex providentia
rerum omnis ordo ducatur nihilque consiliis liceat humanis, fit, ut vitia quoque nostra
ad bonorum omnium referantur auctorem.
§§42

-

-

40 dat Godes ... te doene Coornhert bestrijdt hier Calvijn, die in zijn Inst. had beweerd : Inficiari ergo nemo poterit, quin praesciverit Dominus, quem exitum esset
habiturus homo, antequam ipsum conderet, et ideo praesciverit, quia decreto suo sic
ordinarat (Genevae 1550 p. 484). Vgl. Van de Toelatinghe ende Decrete Godes (Altena 1572), blz. 111 §55.
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boude) alle onze wercken ziet om dat wy die zullen doen, of dat wy
die doen om dat God wil dat wy die alzo doen zullen.
43. Zeytmen het eerste, zo en volghter niet ongheschickts* altoos*,
maat zeytmen 'daaste, wie zal den mensche beschuldighen ende
Gode ontschuldighen moghen vande zonde ende vant quade als
voortkomende uyten wille Godes zelve ?
44. Want zonder d'Almoghentheyd des scheppers te lochenen en
magh niemand ontkennen dat in gheen schepsels macht is, iet te
beletten of te wederstaar van al dat de Almogende schepper van
eeuwicheyd heeft ghewilt, dat aldus of alzo zal gheschieden.
45. Alle zondighe wercken alder menschen, van Gode ieder
eeuwicheyd voorzien (immers teghenwoordelyck ghezien) zynde dat
gheschieden zullen, worden veroorzaackt uyt die wille alleen der
menschen, zonder Godes wille, of uyt Godes ende der menschen
wille te zamen, of uyt Godes wille alleen, zonder der menschen wille.
46. Zeytmen het eerste, zo maacktmen den mensche alleen schuldigh
an de zonde, zonder Gode, ende dat te recht, tot der menschen
schande ende tot Godes eere. Zeytmen het tweede, men maatkt Gode
ende den menschen te zamen schuldigh ande zonde, tot minderinghe
van der menschen schande ende tot een leelycke schandvleck vande
godlycke eere. Maar zeytmen dan oock het derde, zo maacktmen
den zondighen mensche onschuldigh ende den heylighen God alleen
schuldigh ande zonde ende 'tquade.
47. Zo moetmen hier dan oock noch al zegghen dat God aller menschen wercken eeuwelyck voor oghen ziet, niet om dat hy wil dat die
zulx zullen gheschieden, maar om dat die zulx zullen gheschieden,
ende en noodzaackt dan zulck ontwyfelyck zien Godes vande zonde,
die hy niet en wil dat gheschiede, gheenssins der menschen willen
of wercken.
48. Wilmen dit niet toelaten, zo zalmen noodlyck moeten zegghen
dat God is een mede oorzaker ende mede doender, of ten minsten
d'enighe oorzake ende werckman vande zonde ende van 'tquade,
'twelck openbare lasteringhe des ghoeden scheppers zoude wezen.
49. Wilmen dan deze grove lasteringhe Godes vermyden ende
nochtans het zegghen niet vermyden dat alle dinghen gheschieden
zo die gheschieden, om dat God eeuwelyck ghewilt heeft, voorzien
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ende ghepredestineert heeft dat die alzo ende niet anders zouden
gheschieden,
50. Zo zalmen noodlyck moeten zegghen dat noyt zonde of quaad
ter wereld is gheschiet, nu en gheschiet, noch en zal gheschieden,
'twelck zegghende (zo eenighe nu al zegghen) zal alle onderscheyd
van dueghde, van zonde, van loon, van straf ende van eere ende
schande wegh ghenomen moeten worden uyt de wereld, daar in dan
niet en zal blyven dan een woeste verwerringhe alder dinghen.
TWEDE HOOFDSTUCK
VANDE REDENE

1. Na den eysch van dezen wercke (dat is zo ick kortste mocht)
heb ick ghesproken van 'smenschen wille. Daar van kome ick nu
tot de redene. Deze ist die den mensche (beneven zyne onsterflyckheyd) onderscheyd van alle 't ander ghedierte.
2. Want boven al 't ander ghediert is de mensche gheëdelt met
redene. Deze is een kracht des ghemoeds, vele zaken onder een
anschouwende ende 't een uyt het ander onderscheydende, zo dat zy
toestemt alle de zelve, gheen vande zelve, of eenighe vande zelve.
'Tghene zy voor waarheyd kent stemt zy toe, verwerpende het
valsche.
3. De verstandelyckheyd en ziet maar op een ding of voortstel, maar
de reden op vele dinghen, die zy hout jeghen malkanderen. Daar
zynder die de reden zegghen te wezen een ghezichte des gemoeds,
'twelck het &hoede houdt j eghens 'tquade ende zulx van elckanderen
onderscheydet.
4. Hier uyt verstaatmen nu des Redens werckinghe, te weten die
redenpleghing of redenizeringhe te wezen een naarstighe bedencking van 'tghene men voor heeft te doen of te laten. Want
waar de reden int werck is, daar zyn de ghedachten onledigh om uyt
eenighe bekende dinghen andere die onbekent zyn, na te spueren.
5. Zy springt of huppelt vant een opt ander. Daar anschouwt zy nu
4 redenpleghing of redenizeringhe 6. discoureren, dats redenpleghen. In Van de Toelatinghe ende Decrete Godes (Altena 1572, blz. 88) heeft Coornhert het over „het
bedriechlicke vernuft, ... de onsekere ratiocinationes oft discoursen".
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ditte, dan Batte, onderzoeckende wat ghoed is ende waarachtigh. De
reden bestiert de ghedachten, recht als een vrouwe vanden huyze
hare maarten*, die anders int wilde zouden zwerven. Dit bevindt zich
daghelyx int dromen. Daar en werdt dat stuyr niet ghehouden vande
Redene, derhalven het schip der ghedachten zonder zeker voornemen
dryvende, vreemde monstren ofte verbeeldinghen verthoont.
6. In zulck huppelen ende springhen, herwaarts ende ghins lopende
(twelckmen ghemeynlyck nu noemt discoureren, Bats redenpleghen),
wanderf de reden door alle middelen van bewyzinghen. Zy neemt
hare blycken* vant lochenen tot het toestemmen of ja zegghen, als:
tis nacht of tis dagh. Ten is gheen nacht (dits het lochenen), dus
ist dagh (dits het toestemmen).
7. Zy neemt oock hare blycken vant lochenen tot het lochenen, als:
Gheen tydlyck verstand en magh 't eeuwighe verstand volkomelyck
begrypen; Gods verstand is eeuwigh, dus magh gheen menschelyck
verstand, als altsamen tydlyck zynde, het Godlycke verstand begrypen.
8. Ende zy neemt oock hare blycken* vant ja zegghen tot het
lochenen, als: al wat een redelyck dier is, dat en is gheen beest; Jan
is een redelyck dier, dus en is Jan gheen beest.
9. De Reden is inden mensche zo heerlycken ghave Godes, dat alle
mensche die zich zelf des redens bestieringhe onderwerpt, daar door
een Heere werdt ende bestierder aller anderer dieren.
10.Zy is den mensche verleent omme door haar onderzoeck te spueren
na 'tghoede, op dat de wille int najaghen van 'tghoede wel leven,
de mensch het ghoede doort stadigh wel leven verkryghen, door
ghoedheyds verkryghen ghoed worden, ende doort ghoed worden
zaligh wezen zoude.
11. Want als de reden wel ghebruyckt werdt tot kennisse vande
dueghde, zo vintmen den rechten wegh, tot verkryghinghe van
'tghoede leerlende. Maar wanneermen de reden mesbruyckt tot verkryghinghe van ryckdommen, eere, lust of tot derghelycke ydele
dinghen, zo verstrickt zy den mensche met moeyelycke verwerringhen
op duystere onweghen* ende den mensche alzo afleedende vant ware
tot het valsche ghoed, doet zy hem de ware ghoeden ontberen. Dan
werdt het edelste ghoed der menschen huer schadelyxte verderffe11 middelbare dinghen zie hiervóór, I. 14. 6 vlg.
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nisse. Zo vele vermagh het mesbruyck in alle middelbare dinghen.
Tot voorhoedinghe van zulx behoeft de reden waarachtighe
onderwyzing met stadighe ende dadighe* hantteringhe van 'tghoede
onderwys:
Want alle lering
zonder hanttering
is een ydele* luchte.
Maar die stadigh doet
het gheleerde ghoed
kryght der dueghden vruchte.

13. Dan werdt de Reden volmaackt, een betemster der hertstochten
ende een leydsterre des levens. Ende dan verstreckt zy een licht inde
duysternissen ende een wegh des wets inde wildernissen.
14. Het is de reden waar duer de mensche natuurlyck is gheneghen
tot het ghoede ende tot dat warachtigh is. Daarwerts wyst zy (als
een zeynsteen* na het noorden) die bestieringhe des menschelycken
levens.
15. Op dat oock daar toe den mensche gheene middelen en zouden
ghebreken, zo heeft de redene in haar de moghelyckheyd alder
leringhen ende koesten, waar uyt, als uyt een vruchtbaar zaad, de
zelve voortkomen. Maar dit in niemande anders dan die dezen vruchtbaren Redens-acker vlytelyck ende ghetrouwelyck bouwen.
16. Men vint tweerelye aart van Redene, te weten d'overste ende
de nederste redene. D'overste is 'dicht of de wet der naturen. Deze
is een krachte der zielen, ghebiedende Godlycke ende menschelycke,
oock eeuwighe ende tydelycke dinghen, alles oprecht* ende eerlyck*
wezende.
17. Zy ghebied den schepper in allen te ghehoorzamen. Waarom
dat ? Tis recht (zal zy zegghen) ende mitsdien eerlyck* dat het
schepsel den schepper, de knecht zynen Heere diere ende eere.
16 d'overste ende de nederste redene. Deze onderscheiding tusschen ratio superior en
ratio inferior heeft Coornhert blijkbaar van Petrus Lombardus overgenomen, zie Libri
IV sententiarum 1. II dist. XXIV c. V : De ratione et partibus eius.
'dicht of de wet der naturen over de verhouding van lumen naturale tot lex naturalis
zie Lexikon fr Theologie und Kirche, VII (1935) i.v. Naturgesetz.

110 VANDE REDENE

18. Oock ghebied zy ander menschen te doen, als elck ghaarne van
anderen ghedaan ware. Waarom dat ? Hoort de redene. Al dat
gheschapen is streckt tot zyn behoudenisse. Tot behoudenisse van
alle gheheel voorden* d'eendracht der deelen des gheheels. Dit
gheheel is hier de menschelycke nature, waar af elck mensch een
deelken is.
19. Als dan elck mensche ander doet zo hy ghaarne ghedaan ware,
zo en word niemand veronghelyckt. Waar niemand en word veronghelyckt, daar is ende blyft vrede ende eendracht. D'eendracht
streckt tot behoudenisse vande ghantse menschelyke nature. Die is
niet tot bederf*, maar tot behouden gheschapen. Het is dan oock
billich ende recht dat elck deze wet onderhoude, oock is dat eerlyck*
ende wel betamende d'eerwaardicheyd vande edelen mensche, met
redene verciert wezende.
20. De voorghemelde overste redene en is gheenssins onderworpen
de quade hertstochten, maar zy heerschapt, als zy wel gheoeffent is,
daar over als over haar ghezinde*. Met lusten uyt liefde doet zy
'tghoede. Ende ter liefden van 'tghoede vyand wezende de snoode
ende dienstbare zonde, laat zy die, zo een oude wel zeyt vande vrome:
Het zondighen haat de ghoede mensche
uyt liefde ter dueghd, die is zyn wensche.

21. Want haar oghe ziet alleenlyck op het ware eynde alre ghoeden,
dat is op Gode, alder ghoeden fonteyne ende de ghoedheyd zelf.
Maar op haar zelfs nut, eere of lust en acht zy niet. Immers zy porret
den mensche tot weldoen, al en stond daar voor niet alleen gheen
loon, maar oock pyne te verwachten.
22. Zo leestmen dat de Romeyn Regulus liever zyn leven met pynen
dan de dueghde met ontrouw verliet, als hy int houden van zyn trouwe
an den wreeden Karthaginensers zyn leven verloor met smerten.
18

Dit gheheel deelken is vgl. Sen. ep. 95. 52: Omne hoc, quod vides, quo divina

atque humana conclusa sunt, unum est ; membra sumus corporis magni.
20 een oude zie Hor. epist. I. 16. 52: oderunt peccare boni virtutis amore.
§22. Vgl. Cic. de off. I 39.
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23. Ick gheloove wel dat eenighe hier zullen dencken dat deze vrome
Heyden zulx ghedaan heeft niet uyt liefde ter dueghden, maar uyt
eerzucht. Voorwaar, zo vele der gheenre die de beste Christenen
willen schynen, noch maar zodanighen eerzuchticheyd in henluyden
hadden, zy zouden om huer eere het meynedigh eedtreken wat
minder hantteren dan zy nu wel doen zonder alle vreze voor schande,
ick zwyghe* zonder alle vreze Godes.
24. Maar wie heeftet deze luyden doch ghezeyt dat Regulus zulcke
zyne, ende andere vrome heydenen andere huere eerlycke daden
ghedaan hebben uyt eerzucht ? Titus Livius ? Plutarchus ? Laertius ?
Of andere die henluyder Historij en hebben beschreven ? Zeker
neen. Want die schryven dat zy veel alzulx uyt liefde ter dueghden
ghedaan hebben. Wie zeyt dan zulx? Dezer luyder eyghen herte dat
zulx niet uyt liefden vermoghen en zoude te doen, dat is argh, dat
denckt argh ende dat duydet alles ten arghsten.
25. Zo vele nu betreffet de nederste reden, daar met hevet* zich
anders. Want deze en is niet de klare spieghel zelf inde welcke de
zonne des eeuwighen ghemoeds zyn zelfs bedde zonder middel
glanses, maar zy is een glansken komende van dit beeld uyt dezen
spieghele des menschelyken ghemoeds, ende daar uyt stralende inde
duystere nederste krachten der zielen.
26. Daarom en is dit tweede glansken, dat den spieghel anschout,
niet van zulcker klaarheyd als dat eerste glansken, dat de Godlycke
zonne zelf zonder middel anschout. Hierom werdt het oock meer
mesbruyckt. Door dit mesbruyck staan de menschen niet na godlycke,
maar na aardsche, niet na eeuwighe, maar na tydelycke, ende niet
na ware ende eerlycke, maar na valsche ende nutschynende dinghen.
27. Overmids* dan deze nederste reden duysterder is dan die voors.
overste, zo heeft zy oock vande hemelsche dinghen minder kennisse
dan d'overste reden. Immers zy ziet meest door de verbeeldingen op
uyterlycke dinghen. Zo heeft zy oock daar van meer kennisse dan
vande innerlycke. Hier maackt dan oock onkunde onminne.
28. Maar na d'uyterlycke streckt haar zinree. Die houdt zy voor de
§§ 23, 24. Meer dan eens heeft Coornhert het opgenomen voor de „vrome heydenen",
zie hierna V. 7. 57 en W. W. I 37v, 131b, 458 vlg. ; II 383b; III 374v ; zie ook Van
der Meer, a.w., blz. 7 vlg.
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beste, daarom volcht zy die oock voor de beste dinghen. Dit is de
zichtbare mensche met zyne zinnelycke lusten int ghevoelen, int zien,
int smaken, int horen ende int riecken.
29. Deze nederste reden dan niet beters dan zulx kennende, zoetkt
in allen 'tgheen dezen aardschee, zinnelycken ende vleeschelycken
mensche anghaat, niet altoos* of zeer luttel achtende op de dueghde
noch opt opperste ghoed, als luttel of gheen kennisse altoos daar van
hebbende.
30. Zo vliedet dan deze nederste reden al wat dien uyterlycken
mensche quaad schynt, ende bej aaght al wat hem ghoed schynt. Dit
doet zy al alleenlyck om des menschen wille zelf, die haar uyterste
eynde is. Want zy boven den zelven niet beters en kent noch en
begheert.
31. Daar toe strecken dan oock alle de wetten van deze nederste
reden, allenxkens meer ende meer doort mesbruyck verduystert
wezende, te weten tot vermydinghe van al dat quaad, ende tot verkryghinghe van al dat ghoed werd ghewaant van deze nederste reden
voor den dierlycken mensche.
32. Hoedt u, zegt zy, voor mesdaad, want zy maatkt voor den
menschen te schande. Ja, zy werdt ghestraft met gheld-boeten, met
vanghenisse, pynighinghe ende dood. Maar handelt rechtvaardelyck,
zo eeren u de menschen, zo kryghdy beloninghen, hoghe staten ende
een vrolyck leven.
33.De mensche dan alzo alleenlyck na de wetten vande voorschreven
nederste reden, levende, doet wel veel dat ghoed schynt, doch niet
ter liefden vande ghoedheyd of vande dueghde met lusten, maar ter
liefden van zich zelf met verdrietigher moeyten.
34. Zyn hantteren van zulcke schyndueghde valt hem zuur. Zo werckt
de huurling met verdriet op hopen alleen vant loon, ende zo ziet
deze mensche alleen opt loon, dat is zyn eynde, ende niet de dueghde,
want die en kent en meent* noch en lieft hy niet.
35. Ende zo laat oock d'ander de zonde, niet om dat hy de zonde,
maar hare straffinghe vyand is. De quade zonde bemint hy, de
ghoede straffe haat hy. Ist niet ghoed dat rechtvaardigh is ? Wat is
rechtvaardigher dan de straffe van 'tquade ?
34 huurling zie hiervóór, noot bij I. 12. 21 (blz. 62).
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36. De vreze vande straffe belet hem by wylen zyn lust int zondighen
te ghebruycken. Hier door haat hy de straffe. Dit maatkt dat de
quaden wel zouden willen datter gheen straf ende midsdien oock
gheen rechtva ardich.eyd altoos* en ware, op dat zy onghestraft zouden
moghen na luste zondighen.
37. Al ist nu zo dat deze vreze voor de straf de beste niet en is, zo
is zy noch al mede nut tot voorderinghe* ter dueghden inden beghinners, als wezende d'eerste trap tot de edelste vreze, die vry is;
deze is knechtlyck ende zodanigh, dat indien zy de boosheyd onghestraft mochte bedryven, men zoude gheen boosheyd zo groot vinden,
die zy niet en zoude hantteren, zo de voors. oude mede anwyst,
zegghende:
-

De quade verlaat de zonde uyt vrezen,
Om niet mette straf gheplaaght te wezen.

DERDE HOOFDSTUCK
VANDE BERADING

1. De beradinghe, daar af ick nu wil handelen, is het naaste eynde
daar toe zich is streekende het werck vande redene int onderzoecken
wat ghoed ende waarachtigh is of quaad ende valsch, omme te komen
tot kennisse, welcke van zodanighe dinghen ghedaan of ghelaten
behoren te worden.
2. Deze beradinghe toont, als in een weeghschale, wat meest of
minste weeght, want in beyde schalen ghewichte ghevoelende, heller
zy by ghebuerten over weder zyden, tot dat het tongsken, stille
staande ende dat recht op, beyde die ghewichten van ghelycker, ofte
hellende, van onghelycker zwaarheyd te wezen betoont, oock mede
welck het lichtste of zwaarste zy, oock hoe vele die ghewichten in
zwaarheyd verschillen.
3. Ghelyck nu zulck overweghen in ghelycke schalen met langzame
opmercking het rechte middel is tot die ware kennisse, welck van twe
ghewichten het zwaarste is ende hoe vele zy schelen, alzo is mede die
37 de voors. oude (zie hiervóór, §20) Hor. epist. I. 16. 53 : tu nihil admittes in te
formidine poenae.
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andachtighe ende langzame beradinghe, zonder voor oordeel ende
partydicheyd, het rechte middel tot ware kennisse van ghoed of
quaad, beter of alderbest, quader of alder archste.
4. Die beweghende ofte anporrende oortake van alle beradinghe is
twyfelachticheyd, dat is kennisse van dat de mensche niet en weet
vande voorvallende zaken welck van allen is ghoed of quaad, beter
of argher, alderbest of alderarchste.
5. Daar uyte kornet dat verstandighe menschen zich meer beraden
dan onverstandighe luyden. Want hoe de mensche verstandigher is,
hoe hy zyn onverstandicheyd groter kent, maar hoe onverstandigher,
hoe verstandigher in zyne eyghen oghen. Die dan in alle voorvallende
zaken meest wanen te weten, die twyfelen minst ende beraden zich
oock minst.
6. Maar de verstandighe menschen kennen hare onwetenheyd meest,
twyfelen meest ende beraden meest. Dit doen zy des noch te meer,
om dat die verstandighe meer dan d'onverstandighe voorzien koenen
die menighvuldighe ghevaarlyckheyden.
7. De verstandighe menschen beraden zich dan oock (zo ghezeyt is)
meest ende ernstlyxt. Dit maackt d'onverstandighen meest veyligh,
oock in hare meeste ghevaarlyckheyden, want zy die minst mercken.
y verderven dan oock meest daar inne door heurluyder onberadicheyd, die dickmaal zottelyck het pericule ofte ghevaar beminnen
ende daar inne oock verghaan. Daar int j eghendeel die verstandighe,
de ghevaarlyckheyden meest ziende, meest twyfelen, zich meest
beraden ende minst vallen in schaden.
8. Het eynde daar toe alle berading gheschiet, is om in allen
dinghen 'tghoede te verkiezen ende 'tquade te vlieden. Zo zoude
oock iemand, die kuere* tusschen twee zilveren bekers hebbende, de
zelve in schalen weghen teghen elckanderen om te weten welck de
zwaarste ende beste zy, ten eynde hy de beste machte verkiezen.
9. Dus heeft alle beradinghe den voorghang voor alle verkiezing
ende werck inden vroeden. Dit valt ghemeenlyck anders by den
onwyzen luyden. Het brengt hen oock disk in lyden, na 'tspreeckwoord houdende:

z

Dat eerst ghedaan en na bedacht
heeft menigh mensch in druck gebracht.
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10. Maar of dan noch al eenighe willen schynen te ghebruycken

beraad voor daad, zo gheschiet dat noch al ghemeenlyck qualyck,
te weten met een partydigh oordeel (dats met onghelycke schalen)
of niet andachtelyck, of haastelyck ende daart meest al an hangt
onverstandelyck.
11. Met een valsche schale maghmen niet recht weghen, noch ware
kennisse van 'tzwaarste of lichtste bekomen. Zo en magh zich oock
iemand zo luttel recht beraden met een partydigh ghemoed als met
valsche schalen recht weghen.
12. Zeker even zo weynigh als iemand, ziende door een rode of
blauwe brille (nu al verwe in zich hebbende), te recht magh oordeelen vande verwen, ghemerckt* oock witte, groene, ghele of andere
verwen door dien gheverwden brille ghezien zynde, voor zulcken
ziender rood of blaeu zullen schynen te wezen, zo weynigh magh
iemand nu al in een waan of meyning van eenighe zaken staande,
te recht daar af oordelen.
13. Maar laat iemand noch al een onpartydigh ghemoed, een oprechte* schale, of een klare brille zonder alle verwe ghebruycken,
wat zak hem moghen baten tot een oprechte* beradinghe, indien hy
niet andachtelyck en merckt opten eyghenschappe ende aard der
dinghen, die de redene int doorlopen der zelve hem is verthoonende
ende voor oghen stellende ? Niet altoos*.
14. Nu en magh dit overweghen ende anmercken oock gheenssins
ter loop gheschieden, zonderlinghen* als de zaken niet zeer onghelyck en zyn ende elckanderen wat na by schynen te komen.
15. Want die te zeer haastende oordeelen wilde welck van beyden
het zwaarste is, dewyle de tonghe vande schalen noch niet stille en
staat, maar noch over weder zyden is hellende, en zoude voorwaar
gheen ware kennisse voor zyn oordeel moghen hebben, welck van
beyden het zwaarste waar, immers gheenssins hoe vele 't een zwaarder
is dan 't ander.
16. Daar men dit niet en heeft, daar en heeftmen gheen kennisse
vande zaken daar van men zich beradet, zonder welcke alle beradinghe doch zo qualyck oprecht* magh wezen, als de beradinghe
eens blinden, welck vande verscheyden weghen voor hem legghende
de rechte wegh is om te komen ter begheerder plaatsen.
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17. Zo behoeftmen dan noodzakelyck int wel beraden ende overweghen deze vier zaken, te weten: onpartydicheyd, andachticheyd,
langzaamheyd ende wysheyd of kennisse van zaken. Want wel
beraden is een eyghen aard vande wysheyd. Langzaamheyd zegghe
ick int beraden, maar niet int volbrenghen van 'tghene besloten is.
Want hier is de langzaamheyd zo schadelyck, als zy nut is inde
beradinghe.
18. Hier zal moghelyck iemand vraghen, hoe zich int beraden zal
draghen de ghene die in zich niet en bevint een onpartydigh ghemoed
of ghelycke schalen, tot wel overweghen noodlyck zynde, ende die
niet en kan die partydicheyd verwerpen in zo korten tyd hem maar
om te beraden toeghelaten zynde.
19. Dezen waar nut zich zelf te stellen in de plaatse van zyn partije
ende zyn zelfs meyninghe te achten oft zynre partijen meyninghe
ware, om alzo met alder ernst te onderzoecken wat hy dan zoude
weten te mercken dat daar ware teghen zyn zelfs ende voor zyns
partijen ghevoelen.
20. Ick ben twyfelens vry, zo hy zulx dede, dat hy meerder kennisse
ende klaarder oordeel in zodanighen zake zal vernemen dan hy te
voren hadde. Maar dit valt zelden. Elck is meest en jonstigh* rechter
in zyn eyghen zake, ende zo bedrieght meest elck zich zelf door zyn
partydigh beraden.
21. Het is inden mensche de wille die zich beraadslaaght. Dit doet
zy, als haar voorvalt eenighe twyfele. Dan (ist haar de moeyten waardigh) beroept zy als ghebiedende vrouwe alle de verstandele krachten
der zielen ten rade. Daar stelt zy voor haren twyfele, vraaght om by
stemmen elx ghoed duncken ende hoort elck zo langhe alst haar
ghelieft. Hier inne ghehoorzamen haar alle d'andere. Valt haar daar
en tusschen wat anders voor, zy laat de zake onvoleynt varen ende
werpt wat anders op na haar believen, zo voor is verhaalt.
22. Maar nemmermeer en beraad zy haar van zaken die verleden
17 Langzaamheyd beradinghe vgl. Aristot. Eth. Nicom. VI. 9. 2: In consultando
autem multum temporis consumitur ; aiuntque id de quo consultaveris celeriter agendum
esse, at lente consultandum.
22 Maar ... onmoghelyck zyn vgl. Aristot. EM. Nicom. VI. 2. 6: Nam neque de re
praeterita deliberat quisquam, sed de futura et ea quae fieri potest. VI. I. 6: Iam
vero nemo de iis consultat, quae aliter evenire non possunt. — VI. 5. 3: Consultat
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zyn, die noodzakelyck zyn, noch die onmoghelyck zyn. Beraad zich
oock iemand of hy 'tghene hy nu al heeft ghedaan, wil doen dan
niet ? Of hy noch eens van ouderdom wil sterven dan niet ? Of hy
een steenrootse wil worden dan niet ? Niemand, want elck weet dat
hy 'tghedaan niet onghedaan magh doen worden, dat hy noodzakelyck moet sterven ende dat hem onmoghelyck is een steenrootse te
worden. Maar alle beradinghen gheschieden van toekomende, van
willighe ende van moghelycke zaken.
23. Daar en valt oock gheen berading inden eynden daar toe, maar
wel inden middelen daar door men eenigh werck zal doen. Gheen
ghoed Artst of Medecynmeester en beradet zich of hy den krancken
ghenezen wil dan niet, gheen ghoed Rechter of hy oprecht* Vonnisse
wyzen wil dan niet, noch gheen ghoed timmerman of hy een vast
huys wil timmeren dan niet. Want zulx te doen is elck dezer opzet
ende eynde. Maar elck der zelver beraad zich, hoe ende door wat
middelen hy best den krancken ghenezen, een oprecht vonnis wyzen
ende een vaste huyzing timmeren zal.
24. De dinghen daar van men zich beradet zyn alghemeyn, als:
of alle loghen in allen tyden, plaatsen ende zaken, dan of eenighe
loghen in zommighe tyden, plaatsen ende zaken zonde is dan niet.
Men beradet zich oock van zaken die zich zelf alleen of die niet zich
zelf alleen anghaan, als* die in beradinghe staat van zyn eyghen
zalicheyd of vanden welvaren des ghemeynen besten, zynre maghen,
vrunden, ghebueren, medeborghers ende vreemden.
25. Daar inne ende in elck der zelver werdt overwoghen wat nut
of schadelyck, eerlyck* of schandelyck, lustigh of pynlyck zoude
vallen; oock mede wat meerder of minder nut of schade, eere of
schande, lust of pyne zoude moghen toe brenghen.
26. Doch en valt in gheen zodanigher, oock in gheene andere zaken,
autem iis re rebus nemo, quae aliter sese habere, quaeque ab ipso agi non possunt.
...et de iis, quae necessario sunt, consultari non potest.
§23. Vgl. Aristot. Eth. Nicom. III. 3. 11 Consultamus autem non de finibus, sed de
iis quae ad fines pertinent ; neque enim aut medicus an sanaturus sit consultat, aut
orator an persuasurus, aut politicus an bonis legibus civitatem constiturus, nec reliqui
denique artifices de fine deliberant : sed oornes, proposito sibi certo aliquo fine, quemadmodum et quibus rebus possint eum assequi, cogitant.
26 zo voor is ghezeyt zie §22.
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hoedanigh die zouden moghen wezen, eenighe beradinghe met
rechten ernst (zo voor is ghezeyt), als de zaken zyn zo onmoghelyck
om gheschieden of zo noodzakelyck, dat zy niet anders dan zy ghevallen en moghen ghebueren.
27. Waar uyt noch al mede blyckt naacktelyck ende vastelyck dat
alle beradinghe, ja oock ghoed opzet vande zonde te laten, de
dueghde te benaarstighen* ende wel te leven, wech werdt ghenomen
uyten menschen door de Leere der nieuwe Stoycienen, houdende dat
God door zyne eeuwighe predestinatie alle dinghen die daar gheschieden, niet altoos* uytghenomen, zelve werckt ende doet door den menschen als wezende zyne instrumenten of ghereedschappen, die van
zelfs niet en doen, maar ghedaan worden, ende met huer doen of niet
doen niet altoos* en moghen voorfleren* noch hinderen tot huere
zalicheyd of vordernisse, maar dat zulx alleen is hanghende arden
onveranderlycken noodketting der verkiezinghen Godes, annemende
den eenen ende verwerpende den ander, zonder eenigh anschouw te
nemen op eenigh menschen doen of laten.
VIERDE HOOFDSTUCK
VANT OORDEEL

1. Nade berading, niet voor, ghaat het oordeel, zalt oprecht* zyn.
Dit is een willighe toestemming* of verwerping vande dinghen die
byde reden vertoont ende byde berading overweghen zyn. Want zo
lang de reden ende de beradinghe noch onledigh zyn, rust het oor- deel, maar als die twee rusten, komt het oordeel int werck ende stemt
toe 'tgheen hem waarschynlyck dunckt te wezen, verwerpende het
j eghendeel.
2. Alle zulx doet het vrywilligh, want het onmoghelyck is flatmen
iemands oordeel zoude dwinghen. Dit maghmen de wille doen, maar
gheenssins het oordeel. Een tyran zal moghen een redelyck mensche
door dreyghementen des doods dwinghen metten monde te belyden
dat hy een zwyn is, maar gheen macht, dwang of vrees magh
iemanden dwinghen zulx te oordelen of te houden*.
27 nieuwe Stoycienen Calvinisten ; zie W. W. I 154c; II 128b, 530d (Stoysche predestinatie).
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3. Zo en maghmen oock met gheweld niemands onrecht* oordeel
benemen, maar wel met ware bewyzing. Deze krachtigher bemerckt
zynde dan de grond daar op het quade ende eerste oordeel bestaat,
beghint dat zelve eerste oordeel te wancken, verdacht te worden ende
moet ten laatsten ghantselyck ruymen* voort oprechte* oordeel. Dat
werd dan anghenomen door kracht van des waarheyds redenen.
4. Maar alst ghebuert dat iemands redenen krachtigh ghenoegh zyn
om ons eerste oordeel te doen verwerpen, zo vallet* noch dickmaal
dat wy die redenen niet krachtigh ghenoegh en vinden om d'ander
meyninghen, ons daar met voor ghehouden, toe te stemmen. Daar
werdt het eerste oordeel wel verworpen, maar gheen ander inde
plaatse gheboren.
5. Hier komtmen in twyfele, zonder datmen van zodanighen zake
dan noch een oordeel heeft. Dit heermen eyghentlyck onpartydigh
of zonder voor oordeel te wezen. Hoewel men oock niet heel zonder
reden oock onpartydigh noemt luyden die nu van een zake al een
oordeel hebben, maar dat zo los, dat zy bereyt zyn zulck huer oordeel
te gheven om een beter.
6. Maar dit is by niemand dan die huer eyghen oordeel verdacht
hebben ende niet al te vast en betrouwen, door dien zy weten dat zy
dickmalen ghemeynt hebben dat zy van eenighe zaken een warachtigh
oordeel hadden, 'twelck zy daar na bevonden hebben valsch te wezen.
7. Zulx is zelden by jonghe, vierighe luyden, overmids* hare onverzochtheyd*. Maar de verzochte* verstaan dat zy nu zo wel moghen
dolen, als zy voormaals ghedoolt hebben ghehadt. Deze hebben huer
oordeel verdacht.
8. Maar d'andere betrouwen huer onverzocht* verstand, want zy en
koenen noch niet mercken dat de waarschynlyckheyd zeer menighvuldigh ende de waarheyd zelve eenvuldigh is. Maar dit verstaan
de verzochte*, wetende dat het al gheen ghoud en is datter blinckt
(na 'tspreeck-woord), ende dat het al gheen waarheyd en is dat
zulx schynt.
9. Zo kornet dat deze omzichtigh ende langzaam zyn int oordelen
ende oock niet haast* en worden bedroghen. Maar donverzochten*
oordelen onbedachtelyck ende haast ende laten zich oock haast
bedrieghen.
10. Alle oordeel is oprecht* of valsch. Een oprecht oordeel ist, daar
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de sententie of 'tghevoelen in allen ghelyck is het ding datter wordt
gheoordeelt. Want zulck oordeel bestaat op waarheyd. Zo is het oordeel eens ghoeden ghoudsmits van een ghouden of koperen verghulden penning. 't Ghoud oordeelt hy voor ghoud ende 'tkoper
voor koper, toot is. In beyden stuent zyn oordeel op waarheyd.
11. Daar teghen zal een ander door den bleycken schyn vant ware
ghoud dat voor koper ende den koperen penning vermids* de versche
verghulding voor ghoud oordelen ende dit valschelyck of qualyck.
Want niet op waarheyd, maar op loghen bestaat zyn oordeel, in
beyden onghelyck wezende 'tghoud of koper.
12.Zo ist dan een valsch oordeel Baart ghevoelen in allen onghelyck
is het ding daar af men oordeelt. Dit is by vele menschen in vele
ende wichtighe* zaken, Jaarmen 'tghoede voor quaad, het quade voor
ghoed of het minder ghoed beter dan het beste, oock het minder
quaad argher dan 'tquaadste oordeelt te wezen.
13. Lichter komt hy an een warachtigh oordeel die noch gheen, dan
die nu al een valsch oordeel heeft van een zake; maar niet zo licht
en vallet een valsch oordeel, datmen langhe bezeten ende met ghoeddunckenheyd* omhelst heeft ghehadt, te verlaten om een warachtigh
oordeel te aasvaten*. Daarom vintmen gheen zorghlycker* werck
op aarden dan lichtvaardelyck erghens af te oordelen.
14. Want men magh niet verderflyckers vinden voor den mensche
dan een valsch oordeel, welx nature is het quade ghoed ende 'tghoede
quaad te achten. Ghemerckt* hy, zo langhe zulck valsch oordeel in
hem is, noodzakelyck vlieden moet van alle dat hem ghoed is, ende
daar teghen moet begheren 'tghene hem quaad is.
15. Dit mercktmen licht an d'onwyze kindsheyd. Die oordeelt ghoed
voor haar te wezen dat zy niet na huer ouderen rade, maar na haar
eyghen wille magh leven, ende houdt daar teghen voor quaad datmen
haar niet en laat leven na haar eyghen, maar na huer ouders Rade.
Wat maghmen nu verderflyckers vinden voor de jueghet dan willekens leven ? Wat vintmen oock heylzamers voor de zelve dan te leven
na der ouderen Raad ?
16. Laat ons dit voeghen opren bejaarden* luyden. Vintmen oock
al vele bejaarde menschen in dit oordeel verstandigher dan die
kinderen ? Elck onderzoecke hier zyn oordeel, hy zal bevinden dat
hyt beter houdt voor hem te wezen dat alle dinghen mochten ghe-
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.schieden na zynen dan na Godes wille. Wat anders. is oortake van
alder menschén droefheyd ? Ist niet om dat het gheen zy willen niet,
ende om 'gheen God wil immers* gheschiet ?
17. Zo verkiest meest elck blindelyck metten kinderen 'tghene hem
quaad is ende verwerpt het ghene hem ghoed is. .God is immers wel
zo vele wyzer dan wy bejaarde* mannen zyn, als wy wyzer zyn dan
onze jonghe kinderen. Noch oordeelen wy beter te zyn voor ons, dat
wy na onze onwyze wille dan naden wyzen Raad Godes leven.
18. Zo langhe zulck valsch oordeel in ons staat, moeten wy zulx
oock begheren, willen ende doen in allen daar ons gheen macht en
'ghebreeckt. Houden wyt oock niet voor quaad dat Gods ende niet
• onze wille gheschiet, waarom zyn wy droevigh als God ons teghen
onzen wille doet worden arm, zieck of veracht ?
19. Zo zyn ende blyven wy dan meest al kinderen met grawe hoofden, jonck van verstand, maar oud van daghen tot onzen verderven.
aide dit alleen door ons vermetel, valsch ende verkeert oordeel,
achtende 'tquade ghoed ende 'tghoede quaad te wezen.
20:Recht anders ist met een oprecht* oordeel. Dat oordeelt den
qiiaden mensche zelf, Baart inne is, voor onwys ende midsdien voor
quaad, als vol ydelheyd, Bats quáad zynde door zyn onwys ende ydel
begheren. Zo kant oock licht uyt de wonderlycke wercken Godes zyn
wysheyd mercken ende uyt zyn langmoedigh verdraghen van des
menschen quaadheyd, - ja int ghoedigh handelen metten doodschuldighen, Godes ghoedheyd.
21. Deze, kennende zyn onwyze blindheyd ende de ghevaarlyckheyd
int vermetel oordeelen gheleghen zynde, wacht zich angstelyck van
iet onbekents toe te stemmen ende te oordelen. Zo en begheert hy
oock niet dan Gode meer ende meer onderdanigh te worden, 'twelck
hy voor ghoed toestemt ende zeker is dat niemand in dat oordeel en
magh dolen. Oock mede niet in dat oordeel, dat Godes wysheyd
alleen best weet wat hem ghoed is ende dat zyn ghoedheyd dat
ghaarne gheeft.
22. In dit oordeel berustende en verkiest noch en begheert hy niet
altoos*, dat hy niet inder waarheyd weet ghoed te wezen. Oock houdt
hyt al voor ghoed - dat hem opkomt. Want . hy weet dat God alle
.
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19 kinderen met grawe hoofden vgl. met de kinderen van honderd jaren I. 1. 17.
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datter gheschiet zelf bestiert ende nadien hy dan weet dat hem alles
opkomt van Gode, zo oordeelt hyt alles voor ghoed, ja voort alderbeste. Daarom is deze dan oock nemmermeer droevigh. Wie magh
droevigh wezen om dat hem niet dan dat ghoed is, ja 't alderbeste
gheschiet of opkomt ? Zo zeer vele is an een oprecht* oordeel gheleghen.
23. Want zo des menschen oordeel is, zodanigh is zyn begheerte, zyn
wille, zyn werck, wandel, ghewoonte, ja de ghantse mensche zelve.
Ist oordeel ghoed, zo wordt of is de mensche ghoed; is dat quaad,
hy wordt of is quaad.
24. Nu dient alle oordeel tot gheen ander eynde dan om dat wy het
ghene dat quaad is gheoordeelt laten, 'tghene ghoed is gheoordeelt
doen ende door dickmaal 'tghoed of dueghde te doen, ghoed ende
dueghdlyck worden zouden.
25. Om tot een ghoed oordeel te gheraken zyn voorderlyck* tyd, verzochtheyd*, ware kennisse van zaken met zorghvuldighe omzichticheyd. Maar die int oordelen haast, die spoedgit zich ten herouwe
waart; die zonder verzochtheyd waant te weten, blyft stadigh in
onwetenheyd, ende die blindelyck oordeelt, moet noodlyck dolen
door zulcke zyne stoute roeckelozicheyd.
VYFDE HOOFDSTOCK
VANDE KENNISSE ENDE WETENSCHAP

1. Ghelyck gheen ghoed oordeel en magh zyn zonder voorghaande
berading, alzo en magh oock gheen oprecht* oordeel wezen zonder
voorghaande ware kennisse der dinghen daar af men oordeelt. Want
zo luttel als men zonder wel toestemmen recht magh oordelen, even
zo luttel maghmen zonder oprechte kennisse recht toestemmen.
2. Van deze kennisse werden byden gheleerden ghestelt verscheyden
deylinghen, meer al te spitsvondigh dan nodigh by my gheacht tot
dit myn voorghenomen werck, dat niet voor den scherpzinnighen
gheleerden, maar voor den leerghierighen ongheleerden werdt gheschreven. Des niet te min moet hier, om beter tot kennisse te komen
vande kennisse (dienren hier handelt), wat int korte van hare deylinghen met der zelver ankleven ende ampteren* ghezeyt werden.
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3. Tweevuldigh is het ampt vande kennisse, te weten het anmercken
vande ghedaante der twyfelycke verschynende dinghen (daar af is
ghezeyt) naden inwendighen zinre ofte verstandenisse, twelck ghenaamt werdt berading, ende het toestemmen ofte afstemmen des dings
daar af het oordeel werdt ghegheven, twelck is ghelooven of niet
ghelooven dat de zake alzo zy.
4. Deze toestemming* gheschiet zonder of met bewyzinghe. Zonder
gheschiet zy viervout, te weten als de kennis int toestemmen navolght
den ghevoelycken zinnen niet dan eenvuldelyck, als : dit vier dat ick
an taste is heet, deze schilderye die ick zie is schoon.
5. Voorts werdt uyt die ghevoelyckheyd de herdenckenisse. Deze
dickmaal ververscht zynde ende vernieuwt baart verzochtheyd*.' Alzo
wacht zich best voort vier te na te komen, die dat dickmaal te na ghekomen hebbende, zich dickmaal met smerten heeft ghebrant.
6. Zonder bewyzing gheschiet oock het toestemmen vande beginselen der betrachtingen, als inden natuurlycken dinghen: datter niet en
werdt ghemaackt dan van iemand diet maatkt, dat alle wat wordt
weder ontwordt*, dat het gheheel meerder is dan zyn deel, dat alle
plaatse groter moet zyn dant ding dat inde plaatse is, met meer anders
desghelyx.
7. Ende ten laatsten als het toestemmen zich betrout alleenlyck op
des zegghers gheloofwaardicheyd, ghelyck als wy Christenen, horende: dat zegt Christus, dat Moyses, dat Isaij as, dat Mattheus, dat Paulus,
zulck zegghen zonder eenigh twyfelen toestemmen. Dit heetmen ghelooven. Alle deze voors. vier kennissen komen voort uyt toestemming
zonder middel van bewyzing.
8. - D'andere toestemminghen, gheschiedende doort middel van bewyzinghe, zyn mede vier, te weten de drie door waarschynlycke, doch
niet noodzakelycke, maar de vierde door ware ende noodzakelycke
bewyzinghe.
9. D'eerste daar af is een vermoeding, als: ghemerckt* die man beroydelyck ghekleed is, zo mocht hij wel arm zyn. D'ander drie spruyten uyt eenighe voortstellen*, waar af de twee valsch zyn int stof of
3 daar af is ghezeyt zie hiervóór, Hoofdst. 3.
5 huppelt vgl. wat over de huppelende rede reeds in I. 3. 7. is gezegd.
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inde ghedaante, als* zo iemand eenen verghulden Ring koopt voor
een ghouden, welck toestemmen vande kope komt uyt dolinghe,
10. Ende zo Parrhasius een ghordyn zo meesterlyck hadde gheschildert dat Zeuxis, oock een schilder, wanende 'tzelve een warachtigh
voorhangsel te wezen, Parrhasium bad dat hy 'tghordyn opschuyven
wilde ende hem de schilderije (die hy daar achter waande te schuylen) wilde laten zien. Dit toestemmen dat daar schilderije achter was,
is waan. Zo kannen de welsprekende luyden een loghen met waarschynende woorden zo kunstelyck beschilderen, dat de meeste luyden
de zelve wanen waarheyd te wezen.
11. Maar de vierde toestemming der kennissen hangt an ware, zekere
ende noodzakelycke voortstellen*, ghenomen uyt ontwyfelycke bewyzinghen, 'tzy dan uyt verzochtheyd*, uyte beginselen der betrachtinghen of uyten wet der naturen. Ende deze werdt ghenaamt wetenschap. Alzo vintmen hier nu achtreleye aard van kennissen, te weten
die daar komt door de zinnen, door verzochtheyd*, item verstandicheyd, ghelove, vermoeding, doling, waan ende wetenschap.
12. Hier toe voeghen zommighe de voorzienicheyd*, de koeste, de
wysheyd, d'opmercking, Redens ingheven ende 'tgheweten of conscientie, daar af hier na oock ghesproken zal werden. Makende in als*
veertien ghedaanten van kennisre, altramen (behalven alleen de
zinnen of 'tghevoelen) bestaande inde verstandelycke ende redelycke
krachten.
13. Boven deze veertien zalmen nauwelyck eenighe meer vinden.
Vande welcke eenighe den mensche zyn angheboren met huere
werckinghen, als de zinnen; want men niemand en leert zien, ghevoelen, riecken, smaken of horen. Maar van d'anderen is de moghelyckheyd angheboren, daar af eenighe van zelf, buyten eenighe leering
of oeffening tot zynre tyd wercken, als redenpleghinghe ende het
10 Ende zo Parrhasius ... wilde laten zien zie Er. Apophth.,

opp. IV 315 D Zeuxis

certamen artis exercuit cum Parrhasio. Quum enim Zeuxis tam scite effinxisset uvas,
ut in scenam aves advolarent, Parrhasius detulit linteum pictum, ita veritate repraesentata, ut Zeuxis alitum iudicio tumens, flagitaret tandem remoto linteo ostendi picturam.
Mox intellecto errore, Vicisti, inquit, Parrhasi. Nam ego aves fefelli, tu artificem.
12 hier na zie Hoofdst. 6 (blz. 133 vlg.).
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ghetuygh des ghewetens, ende d'andere niet zonder oeffeninghe of
leringhe.
14. Omme nu voorts te komen ande kennisse zelve, tot verklaring
vande welcke alle 'tvoors. is ghezeyd, zo houde ick de kennisse of
wetenschappe, daar af ick nu handele, te zyn een warachtigh verstand
der dinghen, te weten een ontwyfelyck begrip des ghemoeds door
zekere redene ende oorzaken vanden dinghen dienren weet. Of wetenschap is (na 'tzegghen van andere) een zeker verstand, vastelyck
besloten* uyt warachtighe voortstellen*.
15. Eenighe zegghen de wetenschap te wezen 'tghene alle menschen
houden niet anders te moghen zyn dan alzo wy dat weten, zo dat de
wetenschap zoude zyn zodanighe ghedaante des ghemoeds, dat daar
by oock zy eenrehande kracht om zulx te bewyzen, ghemerckt* men
deze niet toe en stemt dan met zekerheyd ende met ghantse kundschappe vande beghinselen ende oorzaken van 'tghene men weet.
Anders ist al onzeker, twyfelyck ende avontuurlyck, zo vele dit zeker
weten ang,haat.
16. Ick menghe hier by wylen onder een de woorden kennisse ende
wetenschappe ende dit na de ghemeen wyze des volx, maar dat oneyghentlyck*. Want al ist zo dat zy beyde zyn het verstand der
dinghen, zo hebben zy nochtans dit merckelyck onderscheyd.
17. Men neme dat iemand gheen honigli en heeft ghezien noch ghesmaackt ende dat hy anderen hoort zegghen met eyghentlycke ende
ware woorden hoedanigh de ghedaante ende smake vanden honigh
zy. Deze zal daar door zo vele ware kennisse al hebben vanden
honigh, dat hy, die komende te zien ende te smaken, met zekerheyd
zal moghen zegghen: dat is honigh, daar af my ghezeyt is, of hem
dan schoon niemand en zeyde dat 'tgheen hy daar ziet ende smaackt
honigh is.
18. Al was nu die kennisse des honighs uyt hooren zegghen warachtigh, zo en bestont zy maar, als een schilderij e, inde verbeelding,
maar dit navolghende weten bestaat inde ondervinding, ende heeft
daarom oock meerder krachts om de begheerten te trecken tot des
honighs zoeticheyd, dan de voors. beeldelycke kennisse. Hier uyt
§§17, 18. Vgl. hiervóór, I. 1. 24, waar met hetzelfde voorbeeld het verschil tusschen
„beeldelycke" en „wezentlycke" kennis duidelijk wordt gemaakt.
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komt het spreeckwoord nopende den j onghen weduwen ende maaghden: die noyt en at, dien hongherde noyt.
19. Doch overmids* arde kennisse des menschen al zyn heyl of verderven is gheleghen ende ick zie dat by weynigh menschen veel
kennisse is wande kennisse ende wetenschappe, zo hevet my hooghnodigh ende nut ghedocht wat meer wanden onderscheyd in dezen te
handelen, ende dit inde zaken van gheloove ende weten, ghemerckt* het ghelooven mede gheen blind ding en is, maar oock een
kennisse, ende by weynighen wat beter werdt verstaan dan de
kennisse of weten zelve; ten eynden d'onderscheyd in dezen wel
verstaan zynde, d'ander oock te lichter verstaan magh worden.
20. Het en magh gheen een zelve ding zyn dat verschillende is in zyn
oorsprong, of in zyn ghedaante, of int ghene het in bestaat, of eynde,
of wercking, of vrucht. Alle deze onghelyckheyden zyn ontwyfelyck
tusschen het gheloven ende weten.
21. Een gheboren blinde ghelooft datter zyn die zien, maar de ziende
weten dat zy zien. Des blinden gheloof komt uyt tuyghnisse van
anderen, maar des zienden weten komt uyt ondervinden van huer zelf.
Zo ghelooftmen dat anderen ghetuyghen, maar men betuyght datmen
zelf weet.
22. Anghaande d'onghelyckheyd gheleghen ieder dinghen ghedaante, is kenlyck dat alle watmen weet, maar niet alle watmen ghelooft warachtigh is. Zulx dat het ghene men ghelooft wel, maar
tgheen men weet gheenssins anders magh wezen danmens ghelooft
of weet. Want men ghelooft wel loghen die anders schynt dan zy is,
maar men weet waarheyd die niet anders en is dan zy haar vertoont.
Daar uyt kornet oock dat veelmaals het ghelove valsch is, maar wat
wetenschap magh onwarachtigh wezen ?
23. Want het weten nerghens anders inne bestaat dan in ontwyfelycke waarheyd, dat en magh dan gheenssins valsch zyn, maár wel het
ghelove, dat veel op des belovers achtbaarheyd, ende meest op waárschynende loghen is bestaande. Daarom ghelooftmen veeltyds qualyck, maar altyd weetmen wel.
24. Ghemerckt het ghelove ziet op loghen ende op waarheyd beyde,
-

22 Zulx dat ... weet vgl. Aristot. Eth. Nicom. VI. 3. 2: omnes existimamus evenire
non posse, ut id quod scimus, aliter sese habeat.
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als haar eynde daar toe zy streckt, maar weten en heeft niet anders
voor oghen dan alleen de waarheyd. Men magh dan de loghen
gheloven, 'twelck is qualyck gheloven, maar men magh niet dan
waarheyd weten, dat wel ende recht weten is.
25. Dit komt om datmen meest weet dinghen diemen ziet ende ondervint, maar zodanighe dinghen en magh niemand ghelooven. Elck
magh ghelooven datmen hem over zekeren tyd zal doen eenighe
betaling diemen hem belooft, maar wien ist moghelyck te ghelooven
datmen hem zal doen die betalinghe die hy weet hem nu al ghedaan
te wezen ?
26. Zietmen oock op dezer beyder wercking, men zal bevinden dat
het gheloove vertoont inden ghedachten der dinghen heelde, 'twelck
valsch of oprecht* magh zyn; maar het weten toont der dinghen
wezen zelf, dat niet anders en magh verschynen dant zelve is.
27. Hier uyt kornet oock dat niet alle gheloove, maar wel alle weten
het quade verwerpt. Want het gheloove is dickmaal zelve valsch,
doende het ghoede verwerpen ende 'tquade verkiezen, maar dit valt
ghants anders int weten, dat verwerpt altyd het quade ende verkiest
altyd het ghoede. Ghemerckt* men wel magh ghelooven te wezen
'tgheen niet en is, maar onmogelyck ist dat gheweten zoude worden
'tghene niet en is.
28. Zo is dan niet alle gheloove, maar wel alle wetenschappe zo
krachtigh in zyne werckinghe, Jatter uyt wordt het ghene men voor
heeft te doen worden, twelck zich vertoont in huer beyder vruchten.
Want alle wat het gheloove hoopt te verkryghen en kryghet niet,
maar wat iemand weet te hebben, dat heeft ende bezit hy ghewisselyck.
29. Zo werdt dickmaal de mensche in zyn gheloove, maar nemmermeer in zyn weten bedroghen. Want het ghene dat ghelooft werdt en
maghmen zo langhe mens ghelooft niet weten, zomen wederomme
'tghene men weet gheenssins en magh ghelooven, ende is midsdien
onmoghelyck dat iemand int ghene hy weet bedroghen zoude worden.
30. Daar zietmen nu zeer vele ende grote onderscheyden tusschen het
weten ende 'tghelooven ende midsdien oock (nadien 'tgheloove
oock een kennisse is) tusschen kennisse ende wetenschappe. Ende
maghmen uyt het ghene in dezen onderscheyd verhaalt is vande
wetenschappe, oock lichtelyck* een groot deel vande zelve kennen.
,
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31.Want men ziet daar dat zy voortkomt uyt het ondervinden, 'twelck
niet en gheschiet zonder oordeel, oeffening ende ghedenckenisse,
die 'tghene ondervonden is bewaart ende ter gheleghender tyd als in
een spieghel vertoont.
32. Zo is oock alle datmen weet warachtigh, als in waarheyd bestaande, ende midsdien eenvuldigh ende zeker. Want zy, de wetenschap, oock alleen op waarheyd ziet. Haar alleen volght het weten
na ende niet waan, noch veel min loghen. Daarom verwerpt het
weten nemmermeer 'tghoede, maar altyd het quade; dat magh zy
oock niet annemen, maar alleenlyck 'tghene ghoed is. Dit alleen
bezit het weten altyd inden vromen, alzoot vry is van alle bedrogh
ende altyd het begheerde ghoed verwerft.
33. D'alder eerste wortel inden mensche, daar uyt de wetenschappe
voortkomt, is de nature zelve. Want de gheneghenheyd* om te weten
is allen redelycken menschen angheboren. Doch heeft hy rechte oorzake om tot ware wetenschap te komen die daar weet dat hy onwetende is.
34. Maar daar toe komt hy nemmermeer die daar waant te weten
tghene hy niet en weet. Wie magh begheren te weten tghene hy nu
al waant te weten? Zo wanen zy doorghaans* veel te weten die alderminst weten. Daar teghen weten zy altyd dat zy luttel weten, die
veel weten. Want daar veel wetens is, daar is oock noch meer twyfelens. Ende wel twyfelen is zo behulpelycken voorderinghe* tot het
zeker weten, als 'tzelve wel groote oortake is vande begheerten om
weten 'tghene nodigh is.
35. Want wie daar twyfelt, die meynt dat hy niet en weet; wie daar
meynt dat hyt niet en weet, die begheert dat te weten; die dat begheert magh aart weten komen, maar niet diet niet en begheert.
36. Maar zo alle dinghen huer mate hebben, zo heeftse oock de begheerte om weten, zulx dat deze mate zo nodigh is te weten, als het
weten zelve. Want te vele te willen weten is curiositeyt of onnutte
weetghiericheyd, te luttel willen weten is strafwaardighe onwetenheyd, maar het rechte middel is begheerte om te weten noodzakelycke
waarheyd.
37. Noodzakelyck is alle wetenschappe die daar pooght of maackt
dat de nertstochten haar dienen ende gehoorzamen, maar onnut, ja
schadelyck is de kennisse die een dienaarsse blyft vande ghewoon-
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lycke hertstochten ende haar laat mesbruycken in d'een om zyn
onkuysheyd, in d'ander om zyn ghiericheyd*, om wraackghiericheyd
ende andere zonden te dienen ende tot de begheerde wellust, winninghe ofte wrake te gheraken.
38. Wat nut brenghet doch inden eyndlycken schepsele, dat het vast
wroet met scherpzinnigh onderzoeck volkomelyck te begrypen d'oneyndlycke scheppere? Even* dat, dat het zulcke onnoodighe, ja onmoghelycke wetenschappe nemmermeer en verkryghet, maar den
weter niet beter en maatkt dan hy eerst was, ja hem door 'tzoecken
wande onnodighe, de nodighe wetenschappe van zich zelf doet verzuymen, die men hadde moghen verkryghen.
39. Deze kennisse is nodigh ende voordert* tot d'ander opt alder
meeste. Want wie zyn eyghen quaadheyd te recht kent ende waarlyck
weet, die leert ghezamentlyck* daar door oock waarlyck weten Godes
ghoedheyd ende dit daar inne, dat hy zulcken snooden ende verdorven, ja zondighen schepsel zo ghoedlyck spaart.
40. Dan baart zulcke kennisse zyns zelves een hate zyns zelves ende
een liefde eens zo ghoedighen Godes. Dit is nutte kennisse ende
noodlyck. Want deze baart inden mensche ware godsvruchticheyd.
41. Ten is gheen nodighe of nutte kennisse die niet en heeft deze
heylzame godsvruchticheyd; zo en ist oock gheen nutte godsvruchticheyd die daar ontbeert deze bescheydene* wetenschappe. Maar de
wetenschap werdt tot verscheyden eynden begheert. Want daarmee
begheert te weten alleen om dat ment zoude weten, en is niet dan
een onnutte weetzucht; het begheren van wetenschap om die anderen
te verknopen, is ghierighe* gheldzucht; wetens begheerte alleen om
voor verstandigh gheweten te worden, is ydele hovardije; maar daart
weten werdt begheert om zelfs beter te worden, is wysheyd, ende
begheerlyckheyd na wetenschappe om anderen te stichten, is jonstighe* liefde.
42. De dinghen dienren nuttelyck begheert te weten zyn valsch of
warachtigh. Het valsche, om 'tgheen nu al by den mensche is te
ontvlieden, of om zich voort anstaande te voorhoeden. Dit valsche
is het verderflyck bedrogh des loghens.
43. Maar het warachtighe begheertmen te verkryghen ende darmen
heeft te bewaren, twelck is de heylzame ende ,getrouwe waarheyd.
BECKER, Wellevens Kunste
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Alzo is d'eerste trap in dezen datmen versta wat valsch is, maar de
tweede datmen waarheyd kenre.
44. Men werdt eerst ghewaar datmen de loghen betrout, alsmen int
opmercken bevint datmen door haar niet en verkryght het beloofde,
maar het j eghendeel. Neemt dat des ghelds begheerlyckheyd den
mensche belooft te gheven die ghenoeghlycke* Ryckdom, ende hy
bevint dat door vermeering zyns gheldes zyn begheerlyckheyd ende
mitsdien zyn onghenoeghen vermeert, zo dat hy door de ghiericheyd*
zyn ghenoeghen verliest.
45. Anders gaat het over d'ander zyde. Want daar de waarheyd
belooft datmen de ghenoeghlycke* ryckdom vermeert door vermindering vande ghierighe* begheerten, daar bevint de mensche dat hy
int verarmen an begheerten te recht ryck wordt int ghenoeghen. Hier
moet immers noodzakelyck in zulcken een gheboren worden eenrehande ware kennisse, zo wel van des loghens bedriechlyckheyd, als
van des waarheyds oprechticheyd*. Zo kryghtmen oock in allen
anderen zaken eerst kennisse van loghen ende van waarheyd.
46. Maar hier toe behoeftmen het ghezichte des redelyckheyds, het
licht des verstandelyckheyds, die vlyt des andachticheyds ende de
tyd der oeffening.
47. Want waar de mensche onredelyck ende blind, vergheefs waar
'dicht; blijft de mensche onachtzaam, vergheefs ist licht voort open
oghe des Redens. Ghebreeckt daar tyd om 'tgheen men verstaat te
hanteren, vergheefs is ghezicht, licht ende opmercking om dueghdlyck
te worden. Want niemand en kan eenighe kunste die hy noyt en
heeft gehantteert.
48. Maar alsmen ziet int licht met andacht, de dinghen recht verstaat
ende men die allengskens oeffent metter daad, dan verlaatmen de
loghen, dan volghtmen de waarheyd ende dan werdtmen dueghdlyck.
Dan ismen ghescheyden uyten duysteren nacht van onwetenheyd,
gheghaan door de schemerighe twyfel des wanens ende ghekomen
inden dagh des klaren wetenschaps.
§§44, 45. Hetzelfde, maar veel uitvoeriger in de toespraak van de waarheid, zie hierna,
57 (blz. 245).
§§46, 47. Vgl. Of men W aarheyt mach weten (a° 1565), W.W. I 79a.
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49. Dit gheschiet, zegdy, zelden inden bejaarden* redelycken menschen, daar is immers ghezicht, licht ende tyd. Waar an ghebreket
dan henluyden ? An die twee stucken by u hier achter ghelaten*,
namentlyck an opmercken ende oeffening. Waarmen niet op en acht,
dat en ghaat eenen niet ter herten; wat eenen niet ter herten en
ghaat, dat en benaarstight* noch oeffent men niet, ende watmen niet
en oeffent, dat en leert noch en kan men niet.
50. Laat iemand met open oghen, by lichte daghen, zo langhe hy
wil, wezen in een ghoudsmits of schrynwerckers winckele, zonder op
die ghereedschappen daar inne zynde te mercken ende zonder die
te handelen*, zalt wonder zyn dat hy die ghereedschappen niet en
kent, de zelve niet recht en kan ghebruycken ende midsdien het
ambacht van ghoudsmeden of schrynwercken niet en kan ?
51. Immers het zoude een wonderlyck wonder zyn dat hyt koude.
Maar dit kan d'ambachtsman, die de zelve ghereedschappen met
opmercken vlytelyck elck tot het zyn heeft leren ghebruycken ende
alzo door oeffening dat ambacht zelve gheleert, zo dat hyt nu te
recht kan. Onachtzame ledicheyd teelt onwetenheyds onkruyd, maar
andachtighe arbeyd brengt voort het koorn van verstandicheyd.
52. Wel is waar datmen vint voornemelyck tweereleye wetenschappen, elck tot een zonderling* eynde streckende, zo dat de betrachtelycke* kennisse opte waarheyd, ende die hantteerlycke* opte werckinghe der dueghden 't oghe heeft. Maar des niet te min en werdt
noch die betrachtelycke van nierranden verkreghen zonder dat innerlycke werck vant betrachten, van anmercken, van nadencken, redenpleghinge ende overweghinghe van 't een teghen 't ander.
53. Zo dat hier al mede op des Luijards acker zyns ghemoeds niet
anders en wast dan 't onkruyd vande pynlycke ende stekelighe distelen
ende doornen des quetselycken* onverstands. Zo mede ghaat het over
d'ander zyde met de hanteerlycke* kennisse. Voor deze ghaat de
betrachtelycke*.
54. Want watmen te voren niet recht en verstaat en komt nemmermeer recht inder daad. Blyftse dan oock alleen inde betrachting,
zonder te komen inde hantteering, daar en zal nemmermeer zedelycke
dueghde (daar af ick voorneemlyck hier handele) uyt voortkomen.
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55. Want deze bestaat inde hanttering der zeden zelve, zo datse
uyt dickmaal te doen werd gheboren. Maar waarmense niet en hantteert, daar en kanmense niet. Daar en doetmense niet. Waarmen gheen
dueghd en doet, daar doetmen zonde. Want de mensch is niet ledigh,
doet hy 't een niet, hy doet het ander. Waar men dan altyd zonde
doet, daar komt der zonden ghewoonte, voorts haar daadvaardicheyd
ende alzo de zonde zelve. Wat is dit anders dan een doornigh ghequel
ende verdriet des ghemoeds ?
56. Om dit naackter uyt te beelden zal lek hier nemen een Telmeester
ende schilder. Des Rekenmeesters kunste bestaat ghenoegh* alleen in
de betrachting, daar 'tverstand alleen werckt inde ghetalen, doch
werckt het daar ende en is niet ledigh. Maar des schilders kunste
bestaat ghezamentlyck inde betrachting van 'tverstand ende inde
oeffening vande hand.
57. Alzo mede en bemoeyt zich de betrachtelycke* kennisse niet
altoos* met de oeffeninghe vande hertstochten wel te bestieren, maar
vernoeght* zich alleen met het anschouwen vande dinghen die
warachtigh zyn. Wat vermoghen dan die onbetemde ende onbestierde paarden der hertstochten doch anders dan int wilde na moetwil te hollen, te zwerven ende te verderven ?
58. Maar anders ist met de hantteerlycke* of werckelycke* kennisse.
Ghemerckt* die by hulpe vande voors. betrachtelyke haar voornaamlycke, ja eenighe oeffening heeft int wel bevoochden vande hertstochten, welx dickmaal hantteren de zelve met reden leert bestieren,
met bescheydenheyd betemt, meester daar over werdt ende ten
laatsten oock want wel leven.
59. Het betrachten of speculeren des vernufts, oock in hooghe zaken,
is by velen, maar het hantteren der zedelycke dueghden is by weynighen. Daarom en verstaat niemand inder waarheyd meer dueghds
dan hy kan hantteren. Zo dient dan zulcke betrachtelycke kennisse
zonder de hantteerlycke, daarmen schynt te verstaan watmen behoort
55 daadvaardicheyd dit is Coornherts vertaling voor habitus, zie W.W. I 146c, 188d,
292b i.m.; Brieven-boeck, blz. 229, 257 (= W.W. III 126a, 131b). In 1564 wordt

habitus weergegeven door „gestaltenisse" (W.W. I 215c), in 1565 door „gedaante of
gestaltenisse des ghemoedts" (I 157b; vgl. 56a), in 1574 door „daatvaardighe gestaltenisse ofte gewoonte" (I 182d). Spiegel vertaalt habitus door „hebbelyckheid", zie
Ruygh-bewerp vande Redenkaveling, Leiden 1585, blz. 37.

MEDE BOECK. V HOOFDSTUCK

133

te doen, zonder datmens doet, wel tot vermeerderinghe vande
schulde, maar de hantteerlycke* kennisse tot vermeerderinghe vande
dueghde.
60. Wat baat tot sterckte ofte ghezondheyd de spyze die niet inde
maghe verdouwt zynde afghaat, zonder in voedsel, in bloed ende in
kracht te veranderen ? Niet altoos*. Alzo mede is die betrachtelycke*
kennisse, zonder door oeffeninghe in een krachtighe daadvaardicheyd der dueghden te komen, ghants onnut tot verkryghen vande
zedelycke dueghden.
61. Wat de kennisse is, oock hare deylinghe, onderscheyd, oorsprong,
eynde ende werck, oock hoemense bekomt, is nu ghenoegh af ghezeyt.
Van waar ick nu kome opte conscientie.
SESTE HOOFDSTUCK
WANDE CONSCIENTIE OF 'TGHEWETEN

1. Conscientie heet in Hoogh-duytsch ghewussen ende in Nederlandsch het gheweten, dat is een medeweten, betuyghende of oordelende van al des menschen doen ende laten, ende of zulx wel dan
qualyck ghedaan of ghelaten is. De sillaba of het woordstuck ghe
koppelt ghemeynlyck in onze tale an een twee zaken ghemeenschappe
t'samen hebbende, als ghevader, ghebuur, ghespeel etc., dat is die
daar is een mede vader, een mede buur ende mede speelden.
2. Alzo koppelet oock hier twee wetens te zamen of twee kennissen:
deen kennisse tuyght van ons doen of laten, te weten of dit ende dat
oock ghedaan of ghelaten is dan niet, maar d'ander tuyght oft wel
ghedaan of ghelaten zyn zoude of is dan qualyck; alzo maken deze
twee kennissen of wetens te zamen een gheweten of mede-weten.
60 ofte ontbreekt in de uitg. van 1586.
1 betuyghende of oordelende deze indeeling van het geweten komt nog niet voor
in Coornherts Ware Beschrijvinghe der Conscientien, geschreven omstr. 1565, anoniem
uitgegeven in 1585.
1 de sillaba of het woordstuck ghe „Die Vorsilbe Ge hat perfektive Funktion : die

Wahrnehmung wird in ihrem Ergebnis gefasst. Falsch ist die Annahme, das deutsche
Ge habe irgendwie denselben Sinn wie lateinisch con oder griechisch syn, welch letztere
ein soziatives Moment zum Ausdruck bringen." Willy Bremi, Was ist das Gewissen,
Z ü rich 1934, S. 110.
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3. Doch werdt zulx hier over d'een zyde oneyghentlyck* weten ghenaamt. De ghetuyghende kennisse is wel als een klare spieghel, waar
inne al 'smenschen doen ende laten oprechtelyck* verschynt, maar
de oordelende kennisse is als een wet des ghemoeds, oordelende
't eene ghoed ende 't ander quaad te wezen.
4. De tuyghende kennisse is altyd zeker ende oprecht*, want zy
bestaat inde herdenckenisse van tghene men heeft ghedaan, of inde
ghedachtenisse datmens doet. Daarom zeytmen van deze te recht
dat het gheweten duyzent ghetuyghen verstreckt.
5. Zy is een spieghel der daden: doet de mensche ghoed, zy vertoont
hem zelven ghoed, doet hy quaad, zy vertoont hem zelven quaad in
zynen oghen. Want zy ontfangt in haar zodanighen ghedaante als
dinnerlycke mensche daar voor brengt.
6. Ist dat iemand, schouwende in dezen spieghele zynre daden ofte
ghewetens (te weten inde verbeelding* zyns wandels), een dueghdlycke schoonheyd daar voorbrengt, zy zal hem oock een schoon beeld
(zyn ghedaante in als* ghelyck schynende) vertoonen. Maar indien
iemand een zondelycke leelyckheyd daar vooren brengt, zy zal hem
gheen schoon, maar een leelyck beeld voor oghen stellen. Zo is dan
dit tuyghende weten een warachtighe verbeelding eyghender daden.
7. Deze en oordeelt niet vande ghoedheyd of quaadheyd van 'smenschen doen of laten, noch en pryst noch scheldet zulx niet. Neen,
dats 'twerck vande oordelende kennisse. Maar valter twyfel of eenigh
werck ghedaan is, oock op deze of die wyze, ende uyt zulcke oft uyt
een ander meyning ende oortake, daar van ghetuyght deze verbeeldinghe der voorleden of teghenwoordighe daden inde herdenckenisse
of inde ghedachtenisse oprechtelyck*. Ende is hier inne verde te
ghelooven boven alder menschen tonghen.
8. Zo dat alder menschen onschuldighing haar niet en magh vertroosten, weet zy dat de mensch dat quaad bedreven heeft; zo mede,
weet zy dat hyt niet en heeft ghedaan, alder menschen beschuldighen
en magh haar gheen wroeghen daar over doen hebben. Dits de
conscientie dienren te recht zeyt te wezen duyzent ghetuyghen.
9. Maar al gheheel anders ist met het oordelende weten ofte ken4 het gheweten duyzent ghetuyghen verstreckt. Over het gezegde „conscientia mille
testes" zie Otto, Sprichw5rter der R5mer, N 421.
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nisse. Want deze en is niet altyd zeker ende oprecht* in allen menschen, maar daar teghen in 'tmeerder deel onzeker ende onrecht*,
'twelck oock alzo is met haar oordeel.
10. Want zo deze kennisse is, zo is haar oordeel. Deze tuyght niet
of eenigh werck gheschiet is dan niet, als d'ander doet, maar oft wel
dan qualyck is gheschiet dan niet.
11. Hier mede en bemoeyt haar wederom het voors. tuyghende weten
niet altoos*, want dit is stom, ja blind, alsmen vraaght of dit of dat
doen of laten (dat zy ghetuyght gheschiet te zyn of te gheschieden)
ghoed is dan quaad. Want dit weten van 'tghene Jatter gheschiet of
niet en gheeft gheen oordeel, maar alleenlyck ghetuyghnisse,
ghelyck wederom oordelende kennisse niet en tuyght watter gheschiet
of niet, maar gheeft alleenlyck oordeel wat wel of qualyck gheschiet.
12. Dunckt iemand dat ick hier stelle twee zonderlinghe* conscientien
of ghewetens, die dook. Ick stelle hier wel twee zonderlinghe kennissen of wetens van welck d'een niet en is dat d'ander is, doch zyn
zy zulckdanigh, dat gheen van beyden op zich zelf alleen een
conscientie of gheweten magh wezen, maar dit worden zy te zamen
als zy beyde eerzamen* in een eenigh gheweten.
13. Elck op zich zelf magh wel een weten of kennisse zyn, maar
gheenssins een gheweten of conscientie, dats daar twee wetens in
een zelve zake over een stemmen, zonder 'twelck gheen t'samenweten,
medeweten of gheweten en magh wezen.
14. Want wat voorderet* om een conscientie te zyn of een gheweten,
dat iemand zekerlyck wete wat hy ghedaan heeft, als hy (ghelyck een
onverstandigh kind, dat tusschen rechts ende linx gheen onderscheyd
en heeft) daar nevens niet en weet of hy wel dan qualyck daar an
heeft ghedaan ? Wat heipet wederomme over d'ander zyde dat
iemand wel weet wat wel of qualyck is ghedaan in eenighe daad,
als hy daar by niet zeker en weet of hy zulx ghedaan heeft dan niet ?
Magh uyt een dezer beyder wetens of kennissen op zich zelf oock
voortkomen een veroordelen of vry spreken ? Dat en zal niemand
zegghen; nochtans is dit het eyghentlycke werck des ghewetens of
conscientie.
15. Maar als deze twee kennissen of wetens te zamen in een verzamen*, zo dat iemand zeker weet dat hy eenigh werck heeft ghedaan
ende by zulck weten vertelt is de kennisse of het weten dat zulck
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werck wer of qualyck is ghedaan, dan is daar eerst inder waarheyd een
geweten of medeweten, 'twelckmen conscientie naamt in latyn.
Want alle oordeel bestaat niet in een, maar in twee ghetuyghen,
daarom zeyt het spreeck-woord : een tuygh gheen. tuygh.
16. Ghelyck nu dit tuyghende weten noodlyck zodanigh moet wezen
ende niet anders als des menschen wandel, leven ende wercken zyn,
alzo moet mede dit oordelende weten noodlyck zodanigh wezen ende
niet anders, als zyn kennisse ende ghevoelen is van ghoed ende quaad.
17. Want zulx alsser ghedaan wordt byden mensche, 'tzy ghoed of
quaad, zulx moet dit tuyghende weten noodlyck weten, ende zulx
als zyn kennisse verstaat, zulx moet die oordelende kennisse ofte
weten noodlyck oordelen voor ghoed ofte voor quaad.
18. Zo hanghet al an des menschen daad ende oordeel. Zyn zyne
daden ghoed of quaad, zyn tuyghende weten is oock zulx, ende is
zyn kennisse warachtigh of valsch, zyn oordelende weten is oock zulx.
19. Ende hier by zietmen nu dat ter inden grondt zyn vierreleye voorneemlycke ghedaanten des ghewetens, te weten een ghoed ende een
quaad, oock een warachtigh ende een valsch gheweten.
20. Hier zy alle lezer die dueg,hd-ghierigh is, vermaant tot een
andachtighe ende vlytighe naspuering van een warachtigh of valsch
oordeel ende ghoede of quade wandel. Want an deze beyde hanghet
het wel of qualyck, dats het dueghdlycke of zondighe leven, van een
ghoede of quade, oock van een ware of valsche conscientie, ende
midsdien van een rustigh ende lustigh*, of een moeyelyck ende pynlyck* leven, hier inder tyd ende hier na eeuwelyck.
21. Om die noch wat naackter na vermoghen te verklaren, zo an 'tverstand van dezen boven allen mate vele is gheleghen, zo laat ons hier
stellen een vierschare der conscientien of des ghewetens, ende daar
doen spreken d'onderzoecker, tuyghen, beklaaghde ende rechter,
ende zegghen alzo:
-

Onderzoecker
22.

Zyt ghy, 0 mensche, al onschuldigh van diefte? Tuyght nu waar-

21 vierschare der conscientien. Coornherts allegorie herinnert eenigszins aan de ver-

gelijking van het geweten met een rechtbank, die wij voor het eerst bij Philo van
Alexandrië ontmoeten. Zie Willy Bremi, a.w., S. 52f., 90f.
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heyd, ghy, zyn Daderes-weten: heeft deze waard op ghister niet
ghestolen ende ghehouden het zwaerd van een zynre ghasten ?

Dadens-weten.
Ja, hy voorwaar.

Onderzoecker.
De diefte blyckt hier onlochbaar. Zegt nu, ghy Heer Rechter, als
Oordeelighe kennisse: heeft deze waerd an deze dieflycke daad ghezondight of niet ?

Oordelighe kennis.
Wie magh daar an twyfelen ? Tuyght oock de wet niet uytdruckelyck:
Du en zulste niet stelen, ja niet een anders ghoed begheren,? Dit heeft
deze waerd beyde ghedaan. Het doen teghen de wet is zondighen.
Zo heeft dan deze waerd ontwyfelyck ghezondight.

Onderzoecker.
Hola, Heer Rechter, haast zo niet int oordelen, wildy zelf niet tot het
zondighen haasten, maar laat ons uyt Dadens-weten vernemen, uyt
wat meyning deze diefte is gheschiet. Dadens-weten, zegt ons nu ditte.

Dadens-weten.
De ghast was droncken ende toornigh; hy wilde een ander dood
steken ende quam ghelopen om zyn zwaerd. Dit merckte deze waerd.
Die ontstalt hem behendelyck om den doodslagh te voorhoeden ende
'tzwaerd zyn ghast 's anderen daaghs weder te gheven. Die was
vroegh verreyst zonder 'tzwaerd, meynende dat het verloren was.

Onderzoecker.
Zegt nu, Oordelighe kennisse, nadien diefte zonde is, nadien deze
diefte is gheschiet, maar dat niet uyt begheerte van een ander mans
ghoed, ook niet om dat zwaerd te behouden, maar om dat den ghast
weder te gheven ende om te voorhoeden doodslagh, of dit werck
zonde is dan niet ?

Oordelighe kennisse.
Ten is gheen zonde noch mesdaad, maar dueghd ende weldaad.
23. Op zodanigher ende derghelycker wyzen ghaat het te wercke in
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des ghewetens vierschare, daarmee omzichtlyck ende bescheydelyck*
oordeelt. Daar heeft elck zyn eyghen wercking, namentlyck het
onderzoecken, het tuyghende weten, de tuyghende wet ende die
oordelighe kennisse. Ende alzo valt daar het werck van beschuldighen
ende ontschuldighen in zaken ten eersten twyfelyck schynende.
24. Maar in klare zaken, als daar iemand overkeet* werdt van zyn
werxweten dat hy ghestolen heeft uyt begheerten om een anders
ghoed te behouden of ander derghelycke zaken, daar verklaart de oordelighe kennisse dat zulx zonde is, ende daar uyt volght een onwederroepelyck beschuldighen van ghezondight te zyn byden mensche.
25. Zo wederomme daar teghens de werx of dadenstuyghe zeyt, zulck
werck van stelen byden mensche noyt ghedaan te wezen of, waart
gheschiet (zo ghezeyt is) met bescheydenheyd* ten ghoeden eynde, zo
werdt de mensche vry ende onschuldigh gheoordeelt vande oordelende kennisse.
26. Zo zietmen nu dat uyt die t'zamen-voeghinghe van de voors. twee
wetens, namentlyck van onze daden ende oordeel, voortkomt het gheheele gheweten, 'twelckmen na 'tghene voors. is niet toerecht zoude
moghen zegghen te wezen een ghewis weten van onze wercken, verzelschapt met een kennisse of die ghoed zyn dan quaad.
27. Alzo heeft het gheheele gheweten drie zonderlinghe* werckinghen of ampteren*, waar af het eerste is dat ghewisse weten 'twelck,
ziende op 'tgheen wy ghedaan of niet ghedaan hebben, daar af
ontwyfelycke ghetuyghet; het twede, dat het oordeel betuyght of
zulck rechtelyck of onrechtelyck ghedaan is ofte magh worden, ende
is het derde, dat het oordeel 'tgheen onrechtelyck ghedaan is be§27. Vgl. Thomas S.Th. Ia qu. 79 art. 13 : Dicitur conscientia testificari, ligare, vel

instigare, vel etiam accusare, vel etiam remordere sive reprehendere Uno modo
secundum quod recognoscimus aliquid nos fecisse, vel non fecisse ... Et secundum
hoc conscientia dicitur testificari. Alio modo applicatur secundum quod per nostram
conscientiam iudicamus aliquid esse faciendum, vel non faciendum. Et secundum hoc
dicitur conscientia ligare vel instigare. Tertio modo applicatur secundum quod per
conscientiam iudicamus, quod aliquid quod est factum, sit benefactum, vel non benefactum. Et secundum hoc conscientia dicitur excusare vel accusare seu remordere.
24

werx-weten het getuigende geweten heet in §22 ,,dadens-weten".
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schuldight ende 'tghene recht ghedaan is verantwoord of ontschuldight.
28. Het eerste is een betuyghnisse of ende hoe het werck gheschiet
is dan niet. Het tweede een betuyghing oft wel dan qualyck ghedaan
is of (ist noch te doen) een afschricking van 'tquade ende anlocking
ten ghoeden, ende is het derde een verdoemen of vryspreken.
29. Dickmaal is hier voor gheroert dat het tuygende weten des ghewetens zeker is, daar om ick 'tzelve oock eyghentlyck weten noeme;
maar niet zeker en hebbe ick ghezeyt te wezen alle oordelende weten,
daarom icx oock niet eyghentlyck weten, maar eyghentlycker een
kennisse noeme. Doch begrype ickse dickmaal beyde onder den ghemeynen name weten, overmids* zy beyde, ghezamentlyck een juck
draghende, veeltyds ghezamentlyck ghenoemt mosten werden.
30. Hier door zoude iemand moghen meynen (niet j eghenstaande ick
in d'onderscheyd tusschen kennisse ende wetenschap my zelf ghenoegh hier van hebbe verklaart hier voor II. Boeck V. Hoofdstuck),
dat ick een zelve zake versta by weten ende kennisse. Maar dit en is
alzo niet, want ick houde weten voor zodanighen ontwyfelycken
kennisse, dat het niet anders en magh zyn dan daar werd gheweten,
zulx dat het weten als eenvuldigh zynde ende niet dan op waarheyd
ziende niet dolen, oock nierranden bedrieghen en magh.
31. Maar kennisse als alghemeynder wezende magh oock twyfelyck
zyn, anders dant schynt. Want zy is niet eenvuldigh of eenreleye,
als zo wel op loghen als op waarheyd 't oghe hebbende, ende magh
daarom in allen zaken daar zy op loghen ziet, dolen ende bedroghen
zynde bedrieghen, niet int ghene daar zy warachtigh, maar int ghene
daar zy valsch inne is. Dit zalmen licht aldus mercken.
32. Men neme iemands kennisse zodanigh te zyn, dat zy voor zonde
houdt op zekere daghen vleesch te eten. Eens anders kennisse zy zulx,
dat zyt niet en houdt voor zonde. Eten zy beyde op zulcken tyd
vleesch, d'een zal daarom van zyn gheweten of conscientie veroordeelt
werden van ghezondight te hebben, maar d'ander niet. 't Is een zelve
werck. Hier in verstaat d'een plat* anders dan d'ander. Deze kennisse
of dit verstand en magh beyde niet wezen warachtigh. Zo moet ten
minsten een van beydens kennisse onwarachtigh zyn ende in zulck
oordeel zyns ghewetens, vermids* d'onwaarheyd zynre kennissen,
dolen.
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33. Dit zaghmen in Socrate ende in zynen wroegher* Melite. Deze
met zynen anhang hielt de Zonne voor God, maar Socrates hielt die
voor een schepsel Gods ende voor gheen God. Hier waren oock twee
strydighe kennissen van een zelve Zonne. Alzo oordeelde Melite uyt
zulcke zyne kennisse dat Socrates met zyn kennisse de ghemeynte verleyde. Socrates hielt dat hy, volghens zyn kennisse, de ghemeente een
nutte waarheyd zeyde.
34. Men neme nu dat Melites zo oprecht zy gheweest (als hy
valschelyck voorghaf), dat hy niet uyt hate, maar uyt een ghoede
conscientie oft gheweten Socraten moste beklaghen. Daar teghen
hielt Socrates kennisse dat hy den volcke moste zegghen, dat gheen
schepsel een schepper of God en magh wezen, om henluyden t'haarder zalicheyd recht an te wyzen totten schepper Godt. Wie merckt
hier oock niet twee strydighe kennissen ? Twee strydighe ghewetens ?
Hier moste immers mede d'een of d'ander valsch wezen.
35. Dient ghelieft magh dit wyder met ernst nadencken, want hier
an is boven alle maten vele gheleghen. Ghemerckt* vele meynen dat
het alles oprecht* ende waarheyd is dat haarluyder conscientie of
gheweten huer betuyght.
36. Deze en mercken niet dat dit deel ghewetens, 'twelck bestaat int
oordelen van ghoed ende quaad, ende midsdien inde kennisse,
onrecht ende valsch magh zyn, ja moet zyn, als onrecht* ende valsch
is de kennisse daar op zulck oordeel des ghewetens is g,hegrondvestet.
37. Dit komt by ghebreck van onderscheyd tusschen het oordeel des
ghewetens van 'tghene ghoed is of quaad, ende tusschen de tuyghnisse des ghewetens van 'tghene geschiet is of niet, ende dat aldus
33 Dit zaghmen gheen God. Blijkbaar een gevolgtrekking uit Plato's Apologia
26d : Hoc dico te existimare, nullos esse deos. Amabo, Melite, cur hoc dicis ? neque
solem neque lunam igitur existimo esse deos, sicuti alii homines existimant. Non per
Jovem, iudices. Quandoquidem solem lapidem esse ait, lunam vero terram (Plato,

Opera, Paris. 1578, I p. 26).
35 Ghemerckt betuyght. In de Ware Beschrijvinge der Conscientien heet het : „Wie
en verstaet niet dat alle Conscientien niet te betrouwen en zijn ? Dat alle 'tgunt de
Conscientie prijst, niet oprecht is ? Ende dat niet alleen de Conscientie liegen ende
bedriegen mach, maer dat meest alle menichten der menschen van dese hoerachtighe
ende sotte Conscientien ... j ammerlick bedroghen, verleyt ende ter hellen gevoert
worden ? Elckerlijck ... zie wel wackerlick voor hem, dat hy zijn Conscientie (indien
die een hoere is) niet al te ghetrou en zy" (W. W. II 216a).
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of alzo, uyt deze of die meyning. In dit laatste is 'tgheweten altyd
in allen zeker ende ghewis, maar int eerste niet verder dan als die
kennisse, daar uyt het oordeel komt.
38. Weten en is gheen vermoeden. Int vermoeden magh zulck oordeel dolen, maar int weten niet. Zo is dan mede het oordeel, uyt
wetende kennisse voortkomende, altyd zeker, maar meest ist onzeker,
alst voortkomt uyt vermoedelycke kennisse. Want deze kennisse magh
op loghen ende op waarheyd zien, maar d'ander ziet altyd niet dan
op waarheyd alleen.
39. Zo is dan het ghetuyghende weten des ghewetens als een klare
spieghel of gheschreven Boeck, daar inne zich de gheschiede wercken
altyd met haren oorzaken ende ommestanden* laten zien, zo zy nader
waarheyd zyn. Maar d'oordelende kennisse is zodanigh als d'oghen
zyn daar door zy oordeelt. Zyn die klaar, de kennisse is klaar ende
waar. Zyn die duyster, wat kennisse magh daar doch anders zyn dan
een duyster, benevelt ende onzeker vermoeden ofte meynen ?
40. Het tuyghende weten ziet altyd ende in allen menschen ontwyfelyck wat van elck in zich zelf begheert, ghewilt ende ghedaan
werdt. Zaghe nu oock zo ontwyfelyck alder menschen oordelende
kennisse wat in al zyn begheren, willen ende doen ghoed of quaad
ware, o weleken vromen, oprechten*, verstandighen, dueghdlycken
wandel zouden wy vernemen in allen menschen ! Maar dit valt onmoghelycker om te hopen dan om te wenschen. Tot hier toe zy dan
ghezeyt vant gheweten ende van desselfs twee voorneemlyxte eyghenschappen, namentlyck 'tghetuyghen ende oordelen.
Eynde des tweden Boex.

VAN WELLEVENS KUNSTE
III. BOECK
EERSTE HOOFDSTUCK
VANDE DUEGHDE

1. Int naastvoorghaande Boeck ghesproken hebbende vande middelen daar door men komt totte dueghde, ist nu eens tyd om van haar
zelve oock zo vele te zegghen, als de mate van dezen wercke zal
moghen ghedoghen. Alzo kome ick nu vande ghereedschappen
van Wellevens kunste tot de kunste zelve, bestaande oock in de
dueghde zelf.
2. Deze is de rechte wegh tot het uyterste eynde van alle begheerlycke dinghen. Dit eynde wanen vele luyden onwyselyck wat anders
te zyn, te weten eenighe : ryckdommen, zommighe : wellust, anderen:
moghentheyd, eere of vermaartheyd.
3. Maar alle wyze menschen, anmerckende dat alle dinghen, ende
daar onder oock deze voorghemelde dinghen, hueren oorsprong
hebben uyten eenighen oorsprong ende schepper aller dinghen, te
weten uyt Gode, houden met groot recht God den schepper zelve
beter dan alle zyne schepselen ende uytvlietende deelkens of glanskens zynre ghoedheyd.
4. Alzo zegghen deze vroede menschen dat God zelve het uyterste
§2. Vgl. Boeth. Phil. cons. III 2 p. 47sq. : alii summum bonum esse nihilo indigere
credentes, ut divitiis affluant, elaborant, alii vero, bonum, quod sit dignissimum,
veneratione iudicantes adeptis honoribus reverendi civibus suis esse nituntur. Sunt
qui summum bonum in summa potentia esse constituant : hi vel regnare ipsi volunt,
vel regnantibus adhaerere conantur. At quibus optimum quiddam claritas videtur,
hi vel belli vel pacis artibus gloriosum nomen propagare festinant. Plurimi vero boni
fructum gaudio laetitiaque metiuntur : hi felicissimum putant voluptate diffluere...
§4. Vgl. Boeth. Phil. cons. III 10 p. 65 : Deum, rerum omnium principem, bonum
esse communis humanorum conceptio probat animorum ; nam cum nihil deo melius
excogitari queat, id, quo melius nihil est, bonum esse quis dubitet ? Ita vero bonum
esse deum ratio demonstrat, ut perfectum quoque in eo bonum esse convincat.
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eynde is van alle datmen ghoeds magh begeren. Zo is dan God
als het eenighe ware ende volkomen ghoed alleenlyck om zyn zelfs
ghoedheyds wille ende nemmermeer om iet anders wille (ghemerckt*
daar niet beters en magh zyn) te begheren. Want daar en is niet dat
hy meer magh begheren die God zelven heeft.
5. Tot Gode, die vande wegh het eynde is, komtmen alleenlyck doort
hantteren vande deughde, die d'eenighe wegh is tot Gode waart;
deze wegh is van eyghender aard licht ende lustigh om te bewanderen. Maar de ghewoonheyd der zonden inden zondaren doetse henluyden zwaar schynen ende verdrietigh.
6. De dueghde en is gheen erfgoed, zo datmense vanden ouderen
magh an-erven. Want vele ouderen winnen quade kinderen. Dus
werdt de dueghde niemanden angheboren vande ouders, maar allen
menschen angheboden van Gode ende byden menschen vrywilligh
verkoren ende anghenomen.
7. Maar de moghelyckheyd om dueghdlyck te worden is allen redelycken menschen angheboren. Doch ghelyck als een zeer vernuftigh
mensche vermids* zyn angheboren vernuft niet en wordt gheprezen
voor dueghdlyck, ende alle vernuftighe menschen niet altyd dueghdlyck en zyn, alzo en wordt oock een dom verstand om zyn dom verstand niet voor quaad of zondigh ghelastert*, ghemerckt* zy niet
alle zondigh of ondueghdlyck en zyn die niet scherpzinnigh en zyn
van naturen.
8. Voorwaar, zo de dueghde den mensche angheboren is, zo en
mochte niemand, vande jonckheyd op, eenigh quaad of zonde
5 deze wegh ... te bewanderen vgl. Sen. de ira II. 13. 1: Nec arduum in virtutes
et asperum iter est : plano adeuntur.
6 werdt de dueghde niemanden angheboren; 7 de moghelyckheyd angheboren vgl.
Aristot. Eth. II. 1. 2sq. : Ex quo etiam perspicuum est, nullam virtutem
moralem insitam nobis esse a natura. ... Ergo neque natura, neque praeter naturam
in nobis exsistunt virtutes; sed insunt ut sic affectis, ut ad eas suscipiendas apti simus
natura, perficiamur autem perpoliamurque more et consuetudine.
§8. Vgl. Aristot. Eth. Nicom. II. 1. 2 : Nihil enim eorum quae natura constant, assuefaciendo potest affici aliter, quam est a natura comparatum : ut lapis, qui deorsum
fertur natura, nulla ratione assuefieri possit, ut sursum moveatur, ne si decies millies
quidem aliquis eum sursum iacens assuefacere conetur ; neque ignis unquam deorsum
feratur ; neque quicquam aliud eorum quae aliter a natura comparata sunt, aliter assuefieri possit.
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anwennen. Want wat angheboren is en magh niet altoos* teghen zyn
nature anwennen. Men werpe hondert duyzent maal an malkanderen
een steen inde lucht opwaarts, zy en zal nemmermeer ghewone warden van zelfs opwaarts (als des uiers vlammen) te styghen, zo weynigh
als men met onderdrucken den vlammen magh wennen neerwaarts te
zincken.
9. Nu zynder verscheyden dueghden. Daarom wil ick hier eerst
spreken vande dueghden int alghemeen ende daar na van elck der
zelver op zich zelf alleen. Datter dueghde is, blyckt inde dueghdlycke daden vande dueghdzame menschen. Zo behoeft dat gheen
bewys. Dus wil ick haar met haren aard, eyghenschap, oorsprong,
vruchten, werck ende ghedaante int korte beschryven.
10. De verstandigste vande ouden zeyt de dueghde te zyn een
ghelyckenisse Godes, oock d'alderbeste ghedaante der redelycker
menschen, wezende uyt eyghender aard pryslyck. Item oock een stadighe vluchte vant quade ten ghoeden. Hier mede stemt oock over
een Horatius, zegghende:
Tis dueghd te vlieden 'tzondigh begheren,
En d'eerste wysheyd zotheyd t'ontberen.

11. Andere wyze mannen hebben de dueghd anders beschreven,
doch in zodanigher wyzen, dat zy meest al inde grond over een stemmen. Om nu door 'teerhaal alle der zelver beschryvinghen niet te
§9. Vgl. Foxius, o.c., p. 210 : Quamobrem de toto quidem prius earum genere disseremus, tum singula membra subsequentur. Itaque quoniam virtutem esse aliquam in
hominum actionibus constat, quid sit eadem, primo statuamus : nam unde nascatur,
deinceps exponemus.
§§10, 11. Vgl. Foxius, o.c., p. 211 : Plato vero in Theaeteto similitudinem cum Deo
virtutem definit, tum optimum animantis habitum, ac per se laudabilem, aliis in locis
appellat ; p. 212 : qui dum virtutem fugam esse ex hoc mundo, et cum Deo similitudinem inquit, illam ipsam similitudinem summum esse bonum statuit : actionem autem et
virtutem ad idem consequendum, fugam ex hoc mundo appellavit, id est, ab hip vitiis
corporeis ; p. 211: Nos ergo, ne plurium definitiones enumeremus, virtutem esse statuimus, rectam mentis affectionem, qua recte homines vivant, quaque nunquam male
utantur.
10 Horatius Epist. 1. 1. 41sq. : virtus est vitium fugere et sapientia prima stultitia
caruisse.
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langhe *te worden, houde ick de dueghde te wezen een oprechte*
ghewoonte des ghemoeds, daar door de menschen wel leven.
12. De ghewoonte is een daadvaardicheyd om te doen dierghelycke
wercken, als die zyn daar uyt zy is gheboren. Ick zegghe de dueghde
te zyn een oprechte* ghewoonte. Want alle ghewoonte en is van zelf
niet ghoed, maar zy is zo de dinghen zyn daar toe men daadvaardigh
ende dienren ghewoone is.
13. Deze dinghen moghen ghoed wezen, als een ghewoonte van
zynen toom te bedwinghen, ende oock quaad, als een ghewoonte om
zynen toom den rugmen tueghel te gheven. Zo zyn dan oock eenighe
ghewoonten ghoed ende eenighe quaad ende eenighe noch ghoed
noch quaad, als bestaande in middelbare dinghen, die van zelfs noch
ghoed noch quaad en zyn.
14. De dueghdlycke ghewoonte komt dan voort inden mensche uyt
een stadighe oeffening van dickmaal dueghde te hanteren. Want
ghelyck één bontekray (zomen zeyt) gheen winter en maackt, alzo
en maackt eens aalmis te gheven gheen bermhertigh mensche. Als
insghelyx over d'ander zyde eens droncken te drincken gheen dronckaard en maackt.
15. Want dat eerste beter een weldaad dan bermherticheyd, ende
het laatste beter een mesdaad dan dronckenschap ghenaamt moghen
worden, Maar zoude uyt zulx beyde stadelyck te pleghen, 't een tot
dueghde ende 't ander tot zonde ghedij en ende veranderen moghen.
16. Voorwaar, als de mensche zo ghestadelyck ende dickmaal met
ernst de dueghde hantteert, dat zy in hem door een krachtighe Oewoonheyd een tweede nature schynt gheworden te zyn, zo valt hem
het pleghen der dueghden een lust ende het laten van dien een
verdriet. Daar de dueghde zodanigh is, verdient zy eerst eyghentlyck
der dueghden name.
17. Want dan eerst doet de mensche alle ghoede werck willens,
wetens, van zelfs ende stadelyck, met een standvastighen moede ende
14 de dueghdlyke ... te hanteren vgl. Aristot. Eth. Nicom. II. 1. 4: At virtutes consequimur prius exercentes illa quae virtutes sunt ; ... Item iustis actionibus exercendis
iusti, temperantibus temperantes, fortibus fortes efficimur.
middelbare dinghen zie hiervóór, I. 14. 6 vlg.
maackt hetzelfde voorbeeld ook in W.W. II 585c, III 88d.
14 eens droncken
13
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opzet om der duechden wille. Waar de dueghde haar werckinghe in
zulcker wyzen heeft, daar is zy warachtelyck, ende maackt zulcken
mensche oock inder waarheyd dueghdelyck.
18. Ghemerckt* in deze mensche de dueghde niet en is alleen in een
ledigh betrachten*, maar in dadelycke krachten. Men doet daar
'tgheen men verstaat recht te zyn. 'tVerstand volght de wil int beraden, ende de kracht volght het verstand inde daden. Dan ghebruycktmer alle dinghen recht, in dit recht ghebruyck bestaat alle
dueghde. Want dueghde en magh niet, maar vernuft ende kunst*
moghen wel mesbruyckt worden. Alle middelbare dinghen maghmen
licht mesbruycken, maar dueghde, als van zelfs ghoed wezende,
nemmermeer.
19. Wt deze edele wortel der dueghdelyckheyd spruyten dan voorts
veel lieflycke vruchten, als namentlyck een eerlycke wille, oprechte*
daden, een dueghdelyck leven ende een ghoede, rustighe ende vrolycke conscientie, 't alder beste ghezelschappe wezende in dezen leven.
20. Des dueghds woonplaatse is der menschen heyligh ende neder
ghemoed, dat onzichtbaar is, ghelyck de verborghen Hemelen de
wooninghen Godes zyn. Men vintse oock uyterlyck veel eer in arme
ende nedere dan in xycke ende hoghe huyzen. Want in deze zyn meer
weeldighe aftrexelen*, ende in die meer teghenspoedighe oeffeninghen der dueghden.
21. Het eynde daar toe de dueghde streckt is God, dat is ghoedheyd;
daar leedet zy den mensche, daar maackt zy hem deelachtigh der godlycke goedheyd, daar door wordt de mensche ghoed ende mits dien
vereenight met het eenighe ware ghoed, dat is met God zelve.
22. Maar doorzaken daar uyt de dueghde werdt gheboren inden
18 Alle middelbare dinghen
nemmermeer vgl. Augustinus, De libero arbitrio
1. II 50 (P.L. 32, 1268) virtutibus nemo male utitur. Vgl, slot van de aanhaling uit
Foxius bij §§ 10, 11.
20 Des dueghds er staat : De dueghden.
22 God biedt an ... lichte vgl. Ps. 36 : 10 : in uw licht zien wij het licht. Dat met

„zyn verschyning zelf in dat zyn,, ghenaden lichte" Christus is bedoeld, blijkt o.a. uit
W. W. III 194d §99 („'t licht dat Godt is ... wy niet en moghen zien noch kennen
dan in Godes licht, dat Christus selve is") en uit III 375c („zodanighe bedroefde ...
geesten verschijnt het licht der ghenaden Christus Jesus"). Zie ook Van de Erfzonde
(1579 ; niet in de W. W.) f. 7a : „in synen lichte ('twekk Christus is) mach men alleen
het lichte sien". Vgl. ook W. W. 1152d-153a.

DERDE BOECK. I HOOFDSTUCK

147

mensche, zyn God ende de mensche te zamen. God als een mild
ghever, de mensche als een begheerlyck ontfangher. God biedt an
doort licht zynre alghemeyner ghenaden ende zyn verschyning zelf
in dat zyn ghenaden lichte. Ende de mensche, daar op met begheerlyker andacht merckende, ontfangt die edele ,have.
23. Daar uyt dan komt een war-achtigh oordeel met een ghoede
wille. Het oordeel bestiert dezen wille ter dueghden, ende die wille
volght ende ghehoorzaamt zulck wel stierende oordeel. Het oordeel
heeft waarheyd, maar de wille ghoedheyd voor oghen ende als tot
een wit daar elck op mickt ende zich na streckt.
24. Hier uyt koenen nu verstaan worden tweereleye gheslachten van
dueghden, waar af d'eene ghenaamt werdt redelycke ende d'ander
zedelycke. De redelycke ist dienren alzo voors. staat bekomt doort
aasschouwen met het oghe des redelyckheyds, ziende opte inlichting*
ende verschyning Godes, daar door waarheyds kennisse toeneemt
int verstand. Deze heeft oock groot behulp uyt waarheyds onderwyzinghen ende leeringhen.
25. De zedelycke dueghde en bestaat niet alleen inde kennisse, maar
oock inde werckinghe. Daarom en is zy niet daarmense niet en hanteert, of mense al schoon meynt te verstaan ende te hebben. 't Is maar
een onvruchtbare verbeelding, wanneer zy zonder dadelycke* oeffening blyft gheschildert inde speculerende of schouwende ghedachten.
26. Zo behoeft die zedelycke dueghde dan een dadelycke oeffening,
zo dat de wille werckt het verstaan ghoed. Door dit dickmaal bewercken of hanteren wordt allengskens gheboren, ghevoedt ende
versterckt de ghoede zede, dat is de zedelycke dueghde. Want zede
betekent ghewoonte, zo betuyght werdt by 'tspreeckwoord : Lants
eere, Lants zede.
24 Hier uyt zedelycke vgl. Aristot. Eth. Nicom. II. 1. 1: Quum sint autem duo
virtutum genera, unum earum, quae rationis sunt, alterum earum, quas morales a mora-

libus appellamus

werckinghe vgl. Aristot. Eth. Nicom. X. 9. 1: virtutis non sola
notio sufficit, sed actionem usumque accedere oportet.
25 De zedelycke

24 redelycke (dueghd) in §31 heet zij „verstandighe", in §76 „verstandelijcke" deugd.
Bedoeld is de 44E71'1 lotvonT1c14 van Aristoteles, die bij Thomas van Aquino virtus
intellectualis, bij Foxius (o.c., p. 126) virtus intelligibilis heet.
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27. Maar men gheraackt eer ande redelycke dan ande zedelycke
dueghde. Want elck ding werdt eer verstaan dan ghedaan. Zo maackt
een zake, eens te recht verstaan zynde, wel de redelycke dueghde,
maar tot de zedelycke behoeft meer dan een daad. Met eenmaal schietens en werdt niemand een ghoed schutter, ende met eenmaal verdraghens en werdt niemand gheduldigh.
Die dueghde wil leeren,
Moetse stadelyck hanteren.

28. Veel onbedachte luyden en bestaan* zulx niet, ick zwyghe* dat
zyt zouden doen. Zy houden zich zelf al voor dueghdlycke menschen,
wanneer zy maar eenighe vernuftighe woorden vander dueghden
koenen naklappen, die zy door horen zegghen of door lezen van
anderen hebben ghestolen.
29. Deze doen rechts* als eenighe ziecke luyden die den Medecynmeester ghaarne ende vlytelyck horen ende van huere qualen ende
ghenezing met der zelver oorzaken ende middelen fynkens klappen,
ende nochtans niet altoos* en doen of laten van 'tghene de Medecynmeester henluyden te laten ende te doen beveelt. Deze en ghenezen
niet naden lichame, ende d'andere niet naden ghemoede, maar blyven
met haar klapper-zucht stadelyck in huer oude zondelyckheyd ende
kranckheyd.
30. Want dat is ghewis, dat alle wyze mannen daar inne over een
stemmen dat de zedelycke dueghde bestaat niet int vernuftigh bedencken alleen, maar ghezamentlyck int recht verstaan ende int wel
doen. De redelycke dueghde vernoeght haar alleen met waarheyds
kennisse, maar de zedelycke dueghde eyscht een stadigh pleghen van
'tghene men weet ghoed te wezen, ende dit in twereleye wyzen.
27 tot de zedelycke gheduldigh vgl. de aanhaling uit Aristoteles bij §14.
§§28, 29. Vgl. Aristot. Eth. Nicom. II. 4. 6: Sed multo maxima hominum pars quum
haec agere minime curet, ad verba confugiendo philosophari se arbitratur, itaque
sperat futurum ut boni sint ac virtute praediti : quales non multum ab aegrotis differunt iis qui medicos studiose quidem ac diligenter audiunt, at nihil eorum, quae ab illis
praecipiuntur, facere volunt. Porro quemadmodum aegrotis talibus nunquam valetudo
bona constatura est, dum ita curantur, sic neque istis animus recte erit affectus, dum
hoc modo philosophantur.
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31. Van alle dueghde ende zonde komt eerst een kennisse inden
ghemoede, dat zulx ghoed is of quaad. Daar men zulcke kennisse
dickmaal erkauwet ende nadenckt met overlegging van redene, werdt
zy zo vast gheprent inden ghemoede, dat daar uyt voortkomt een
daadvaardicheyd int wel oordelen van zulcken bekende zake. Hier
openbaart zich die redelycke of verstandighe dueghde.
32. Wanneer dan deze dueghde werdt angheport vande hertstochten,
het zy dan tot anlockinghe vant bekende ghoed, ofte oock tot afwyckinghe vant bekende quaad, zo volght daar op (ismen deze kennisse ghetrou) het dadelycke* werck van 'tbekende ghoed te doen
ende 'tbekende quaad te laten.
33. Zulx werdt dan in zodanighen mensche dickmaal, zo int doen
als int laten, ghehanteert, zulck dickmaal hanteren baart een ghewoonte of daadvaardicheyd tot het ghoede te doen ende 'tquade te
laten. Ende hier uyt werdt dan alzo gheboren de zedelycke dueghde,
daar af ick in deze Boecken nu handele.
34. Waar uyt nu licht werdt verstaan dat die innerlycke werckinghe
der redelycker dueghden den voorghang heeft voor de wercking der
zedelycker dueghden, zonder welcke de redelycke oock wel magh
bestaan. Doch en magh deze, tot eenighe waarheyds kennisse ghekomen zynde, haar zelf in zulx niet inwendelyck verberghen, maar
zv moet ter eerster gheleghenheyd dat tonen (zo ghezeyt is) inden
uytbreck des werx vande zedelycke dueghde.
35. Maar deze en magh oock niet altoos* ghoeds doen noch uytrechten zonder die voorghaande innerlycke werckinghe vande redelycke dueghde. Uyt het verstand komt zy inde hand, maar niet uyte
hand int verstand. Neen, het ghoed weten ghaat voor alle ghoeddoen.
36. Der dueghden eyghen aard is anderen wel te doen met meerder
§§31-33. Vgl. Foxius, o.c., p. 215sq. : In omni ergo virtute ac vitio, primum rem
animo comprehensam vel bonam esse, vel malam intelligimus, propten naturale dignoscendi boni iudicium. Eius vero rei cognitio a mente diiudicata, examinataque et in
animo impressa, cum in habitum iam evasit ex usu virtutes efficit intelligibiles: cum
autem eiadem ab affectu quasi motu quodam impellitur, et in aliquam actionem prodit
externam, cuius usu frequenti confirmatur, virtutes parit morales.
36 de eyghen Poëet Van der Meer, a.w., blz. 72, veronderstelt dat eyghen hier de
beteekenis heeft van „ipse (bij uitstek)" en identificeert den „poëet" met Homerus. Hij
haalt aan Od. 19. 332sq. : Qui autem bonus ipse sit et bona sentiat, huius quidem

150 VANDE DUEGHDE

lust dan van anderen weldaad te ontfanghen. Daar uyt kornet dat de
dueghd niet als de waarheyd vyandschap, maar vriendschap baart.
Dit verstond de eyghen Poëet als hy zeyde:
Ghonners heeft hy veel en ghoed
Die altyd wel en dueghdlyck doet.

37. Want elck heeft ghaarne datmen hem wel doe. Dit doet de
dueghde, yghelyck ghont ende doet zy ghoed, maar nierranden quaad.
Dit maackt den dueghdsamen (uytghenomen int waarheyd zegghen
alleenlyck) altyd anghenaem by een ieghelycken.
38. Nu en ontbreeckt een mensche by menschen wonende nemmermeer gheleghenheyd om iemanden met raad of met daad weldaad
te bewyzen. Hier inne heeft de dueghdlycke mensche zyn alder
hooghste luste. Zo doet hy dan oock altyd iemanden wat ghoeds. Zo
gheniet hy dan oock altyd in zulck ghoed doen de hooghste ende
edelste luste.
39. Hier by blyckt nu oock dat het dueghdlyck leven het alderlustighste ende vrolyxte leven is, want de edelste ende eerlyxte wellust
is een onafscheydelycke ghezellinne van alle ware dueghde. Zo is
dueghde altyd haar zelfs beloning.
40. Want zy is een dood der quader begheerten, een ghezondheyd
des ghemoeds ende een schoonheyd der zielen. Overmids* zy haar
schoonheyd mede deelt allen zielen daar met zy vereenight. Die hare
schoonheyd is zo wonderbaarlycken anghenaam, dat zy alle herten
40 zo een oude wel zeyt Plato, aangehaald bij Cic. de off. I 15 : Formam quidem
ipsam et tamquam faciem honesti vides; quae, si oculis cerneretur, mirabiles amores
(ut ait Plato) excitaret sapientiae.
gloriam latam hospites perferunt omnes ad homines, multique eum eximium dicere
solent. De overeenkomst is m.i. vrij vaag; bovendien is het niet Coornherts gewoonte
een citaat te verkorten, hoe vrij hij het soms ook moge vertalen. — Indien eyghen hier
zelfde beteekent (zie Ned. Wdb. III 3986), moet met Poëet Horatius bedoeld zijn,
dien Coornhert in §10 heeft aangehaald. Eyghen kan ook onvrij beteekenen : dan zou
het kunnen slaan op Plautus of Terentius (vgl. Spiegel, Hertspieghel IV 100 ; zie ook
hierna, het citaat uit Terentius in IV. 11. 4, dat men ook in deze paragraaf kan
herkennen). Als men er op let dat in het citaat sprake is van ghonners, terwijl men
in verband met den voorafgaanden tekst het woord vrienden verwacht, is men geneigd
te veronderstellen dat Coornhert hier een eyghen d.i. Nederlandschen dichter heeft
aangehaald.
39 dueghde altyd haar zelfs beloning zie hiervóór, noot bij I. 14. 47 (blz. 80).
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tot haar liefde zoude anlocken, indien zy met menschelycke oghen
mocht ghezien worden, zo een oude wel zeyt. Zelf is zy ghoed ende
onverwinnelyck ende maackt oock ghoed ende onverwinnelyck allen
menschen die haar annemen tot een meestresse haars levens.
41. Tot verkryghinghe van deze dueghde voorfleren* niet altyd
schoone woorden alleen, maar wel het da0.elyx hantteren van oprechte* daden, zeden van ghedaante de dueghde ghelyck zynde, tyd
of beleeftheyd*, ghoede opvoeding van jonghs op, ghoede onderwyzinghe ende hertelycke vermaninghen. Oock wetten met loon ende
straf, eerlycke* oeffeninghen, ende byzonder een vlytighe navolghing
vande wet der naturen int doen van een ander alsmen ,gaarne ghedaan zoude zyn. Welcke wet allen menschen als een zaad ende uytghenomen behulp der dueghden is angheboren.
42. Daar uyt dan al mede verstaan magh worden dat de dueghde
inden mensche niet en is van, noch oock niet jeghen nature, maar dat
de menschen van naturen ghemaackt zyn ter dueghden, dat is bequaam om dueghdelyck te worden ende dit door 'tbegrip vande
redelyckheyd ende door de wille, haar door dadelycke* oeffeninghe
tot een ghewoonte makende.
43. Laat ons nu tomen ten onderzoecke of de wercken daarinne de
dueghde bestaat, willigh zyn dan niet. Daar en magh gheen werck
zyn of ten heeft een beghinne, flats iemand die dat werck veroorzaackt of werckt. Want zonder oorzake en gheschiet niet.
44. Alle menschen doen eenighe wercken. Van deze is oorzake de
mensche zelf alleen, of wat anders dan de mensche alleen, of de
mensche ende wat anders dan hy is te zamen. Ist wat anders alleen
dan de mensche, dat is buyten of inden mensche, te weten tis God
alleen, of des menschen nature alleen.
45. Doet God iet inden mensche zonder of teghen des menschen
wille, dat is dwang ende voor den mensche onvermydelyck. Zo en
magh zulx dan voor den mensche gheenssins wezen noch dueghde
noch zonde, want ten is niet des menschen werck, maar noodlyck
lyden. Wat schepsel magh des Scheppers almoghentheyd moederstaan ?
Buyten ende zonder wille des menschen heeft God den mensche
41 wet der naturen zie hiervóór, noot bij I. 9. 10 (blz. 47).
42 daar uyt ... te worden zie hiervóór, noot bij §6 (blz. 143).
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gheschapen redelyck. Wie mag om zulck werck Godes den mensche,
als oft zyn werck ware, pryzen ? Of wie magh een gheboren zot om
zyn onverstand te recht mespryzen ?
46. Zo dan oock alle der menschen wercken hueren oorsprong
hadden ende voort quamen uyt 'smenschen nature, ghelyck als het
athemen komt, men zoude die wercken altsamen moeten noemen
noodzakelyck. Wat noodzakelyck gheschiet en magh niet anders dant
gheschiet gheschieden. Alle zulx is onvermydelyck.
47. Zo moet een hongherighe Koe, ghestelt zynde op een grazighe
weyde, onvermydelyck eten, overmids* haren ingheplanten nature.
Ist nu dat alle menschelycke wercken alzo mede veroorzaackt worden
uyt een onvermydelycke ingheplante nature, men zal voorwaar
moeten bekennen dat oock de dueghden, als mede menschelycke
wercken wezende, natuurlyck, onvermydelyck ende noodzakelyck
zyn. Maar dit en zal niemand moghen zegghen die wel eer, hongherigh komende an een tafele vol goede spyzen, zonder eten daar
van is ghescheyden door eenighe voorghevallen droevighe mare of
andere oorzake.
48. Ende voorwaar, zo deze ingheplante noodzakelyckheyd oorzake
ware van alle menschelycke wercken, zo zouden oock noodzakelycken
alle menschen altyd zonder eenighe verandering moeten wercken niet
dan ghoed, niet dan quaad, of niet dan ghoed ende quaad te zamen.
49. Dan waar oock onmoghelyck dat eenigh mensche, die noodlyck
niet dan ghoed moste wercken, immermeer* eenigh quaad doen; die
noodlyck niet dan quaad moste doen, tot eenigher tyd eenigh ghoed
doen, of die noodlyck ghoed ende quaad te zamen moste doen,
eenigh minder of meer ghoed of quaad dan zyn ingheplante nature
mede brengt, doen zoude.
50.Want wat niet anders en magh gheschieden dant gheschiet, gheen
verandering en magh lyden ende zouden midsdien alle menschen,
ghelyck het met allen onredelycken schepselen toe ghaat, noodzakelyck altyd moeten blyven in hueren eersten natuurlycken state, zonder
iet daar teghen te moghen doen, dat is zonder te zondighen.
51. Indien zulx ware, zo zoude men trouwen moeten bekennen dat
gheen mensche zelf, maar alleen de ingheplante nature oorzake ware
van des menschen wercken. Maar dan zoude men oock moeten
zegghen dat gheen mensche ter wereld dueghde of zonde doet, ghemerckt* alle zyne wercken niet zyne, maar der naturen wercken zyn
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zouden, die zulx alles inden mensche zelve zoude doen, zonder toestemmen of bewillighing vande mensche.
52. Immers, zomen niet en wil zegghen dat de nature haar zelve heeft
gheschapen, maar van Gode gheschapen is, men zal, vande nature
opstyghende, moeten komen tot God zelve ende zegghen dat God
zelve oorzake ende werckman alleen is van alle datter by den menschen werdt ghedaan.
53. Dit zegghende moetmen noodzakelyck zegghen een van beyden,
te weten dat in gheenen menschen eenigh quaad of zonde en gheschiet of ghedaan werdt ende midsdien datter gheen zonde en gheschiet, of men zal moeten zegghen dat God zelve, als schepper ende
werckman vande nature, door haar alleen doet alle de zonden die
inden menschen gheschieden.
54. Maar dit is beyde openbaarlycken valsch. Zo ist dan mede openbaarlycken valsch dat alle des menschen wercken zouden voortkomen
uyt Gode of uyt de nature. Zo en zyn dan noch God noch de nature
gheen oorzake alleen van alle der menschen wercken.
55. Wie zal nu anders de derde zyn die daar mede oorzake is vander
menschen wercken, dan de mensche zelve ? De mensche is dan een
medewercker met Gode vande dueghde in hem, maar hy is de werckman alleen van zyn zonde.
56. Voorwaar, zo de mensche inde dueghde of zonde zelf niet altoos*
en dede, maar alleenlyck vande ingheplante nature of van Gode
zonder zyn willigh toestemmen beweeght of ghebruyckt worde,
ghelyck een zwaerd, byl ofte ander ghereedschappe van een mensche
werdt beweeght of ghebruyckt, men zoude zo weynigh den mensche
om eenighe zyne ghoede of quade wercken pryzen of schelden, belonen of straffen moghen met redene, alsmen 'tzwaerd ofte byl daar
mede iemand een mensche beschermt of doorsteeckt, ofte een schip
wel of qualyck ghetimmert hadde, te recht loven of laken, verghelden
of straffen zoude.
56 pryzen of schelden, belonen of straffen in de gesprekken Vande veranderinge
vander Menschen quade in een goede Wille (ongedateerd ; geschreven in 1583 : in
§8 verwijst Coornhert naar het „onlancx uytgegeven" Nadencken opt sevende capittel
zotten Romeynen, dat eind 1582 of begin 1583 verscheen) zegt Coornhert dat het

ontkennen van den vrijen wil „gantschelijck wech (neemt) loon ende straf, prijs ende
laster, welcke vier stucken wel het vierde deel zijn vande gantsche Bij hele" (W.W.

I 154d).
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57. Nadien nu alle wercken gheschieden uyt bedwang, uyt noodzakelyckheyd, uyt willekuere of uyt vryen wille, ende men uyt het
ghene voors. staat bekennen moet dat de dueghdlycke of zondelycke
wercken niet en gheschieden uyt bedwang of uyt noodzakelyckheyd,
wat maghmen hier uyt doch anders besluyten dan dat alle zondelycke
of dueghdelycke wercken gheschieden uyt willekuere of uyt vrye
wille ?
58. Daaromme ist oock dat zy inder waarheyd pryzen ende belonens,
of lasterens ende straffens waardigh zyn, 'twelck anders gheenssins
en zoude moghen wezen, ende midsdien prys ende laster, beloninghe
ende straffinghe van alle menschelycke wercken zouden moeten
wechghenomen werden.
59. Hier toe komt noch dat elck redelyck mensche in alle zyn doen
ende laten 't oghe alleen heeft op 'tghene hem ghoed is of quaad,
om 'tgheweten of ghewaande ghoed te verwerven, of om 'tgheweten
of ghewaande quaad te ontvlieden. Zo verschynen dan oock voor den
menschen dinghen die daar zyn ghoed of quaad, ghoed ende beter,
quaad ende argher.
60. Hier tusschen is de kuere* ghestelt, die niet anders en is dan een
toestemminghe* in twyfelycke zaken tot het gheen dat best werdt
gheacht.
61. Na de toestemming ie volght altyd het oordeel. Dan treckt zy
het herte tot het ghene ghoed, ende schricket af van 'tghene quaad
is gheoordeelt. Op deze hertstochte ofte afkeer volght het toestemmen des oordeels ende voorts de wille, bereyt om te doen 'tgheen
daar ghoed ende om te laten 'tghene daar quaad te wezen is gheoordeelt ende ghestemt.
62. Waar dan macht is om 'tghewilde te volbrenghen, daar doet de
mensche 'tghoede ende laat het quade, al waart oock zulx dat zyn
oordeel zo verkeert ware, dat hy het ghene ghoed is quaad, ende
'tghene quaad is ghoed gheoordeelt mochte hebben. Hier uyt komen
voort dueghd ende zonde, te weten uyt wille ende kuere*, daarom
mens oock wel noemt willekuere*.
63. Nadien nu alle menschelycke wercken, gheene uytghenomen
-

63 zo zietmen
willigh zyn vgl. Aristot. Eth. Nicom. III. 5. 2:... virtus in nostra
est potestate ; similiterque et vitium.
63 daar voor af is ghezeyt zie §§ 45-47.
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(dan alleen die noodzakelycke of dwinghelycke wercken, daar voor
af is ghezeyt), haren oorsprong hebben of uyt begheerte om wat
ghoeds te verkryghen, of uyt een afkeer om wat quaads te ontghaan,
ende ,heen van alle zodanighe wercken inden mensche en gheschieden zonder wille ende kuere tot ende tusschen dinghen die ghoed of
quaad zyn ofte schynen, waar inne alleen alle dueghde of zonde is
bestaande, zo zietmen licht dat alle zondelycke ende dueghdlycke
wercken, hoedanigh die oock moghen wezen, niet en gheschieden
uyt dwang of noodzakelyckheyd der naturen ofte anders, maar alleenlyck uyte voors. willekuere ofte vrywillicheyd, ende dat midsdien ieder waarheyd alle dueghdlycke ende zondelycke wercken
willigh zyn.
64. Ende ghemerckt* ick hier voor neven den name willigh tot een
onderscheyd oock hebbe ghestelt den name vrywillig,h, werdt hier
of oock alhier vereyscht de verklaring vandien. Deze zal licht
ghemerckt worden inde beschryving van die twee, oock vande voors.
twee andere namen, by deze twee ghestelt wezende.
65. Alzo houde ick voor vrywillighe wercken te wezen alle die alleen
uyten meeschee zelve hueren oorsprong nemen, ende die daar gheschieden uyt voorghaande berading ende kuere*, zonder alle bedwang of noodzakelyckheyd.
66. Anders zyn de wercken die gheschieden uyt willekuere, want al
ist zo, dat zy mede niet en gheschieden zonder voorghaande berading
§§65, 66. Vgl. Aristot. Eth. Nicom. III. 1. 10 : Atque e divers() quae per se quidem
invite suscipiuntur, sed hoc tamen tempore et prae alteris, sunt optabilia, quorum item
principium est in eo qui agit ; ea per se quidem invite facta sunt, verum hoc tamen
temporis puncto et prae istis alteris, sponte suscepta. Iis quidem certe quae sponte suscipiuntur, talia sunt similiora.
§64. In 1584 schreef Coornhert aan Justus Lipsius : Hier toe dient eerst d'onderscheyt
tusschen dese vier namen, in 'smenschen wercken te aenmercken, als bedwangh, noodtsakelijckheydt, willigheyt ende vrywilligheyt. Waer van d'onderscheydt tusschen die
twee laetste soo cleyn schijnt als sy groot is : Ende by my noch noyt uyt yemandt
ghelesen of ghehoort ( W.W. III 139c). In zijn tractaat, vermeld in de noot bij §56,
maakt Coornhert het onderscheid tusschen „willigh" en „vrywilligh" nog niet. Ook
daar komt hetzelfde aan Aristoteles ontleende verhaal voor (zie hierna, §§ 68-72),
maar daar begeeft de koopman zich „vrywilligh" op zee en geschiedt het werpen van
zijn have in de zee „vrywillighlijck" (W. W. I 153d).
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ende kuere, zo en nemen zy haren oorsprong niet alleen uyten
mensche zelve, ende en zyn oock niet gheheel vry van bedwang, als
ghemengt wezende met dwang, maar zyn doch mede gheheel vreemd
van alle noodzakelyckheyd.
67. Maar die ghedwonghene ende oock noodzakelycke wercken
gheschieden beyde zonder alle voorghaande berading ende kuere.
Doch hebben zy onderlinghen deze onderscheyd, dat de ghedwonghene door eenigh uytwendigh gheweldt boven des menschen
machte zynde, maar de noodzakelycke door een ingheplante nature,
doch beyde onvermydelyck wezende, gheschieden.
68. Des neemt tot verklaring alle ende elck der voors. vierderleye
verscheyden aard van wercken, uytghebeeld in een eenighe ghelyckenisse. Men neme dat een Koopman waren heeft, daar an hy hier te
lande int verkopen magh winnen. Hy begheert meerder winst ende
twyfelt* dat hy in Spaignen meer zoude winnen, zo hy ende zyne
waren daar waren.
69. Zo treedt hy in beradinghe of hy zich zelf met zyn waren over
zee zal hazaarderen dan die hier verkopen. Hy verkiest het hazaarderen over zee. Hier is beradinghe ende vrije kuere ende wille.
70. Hy vaart met zyne waren na Spaignen. Dit werck is ghants vry§67. Vgl. Arist. EM. Nicom. III. 1. 3: Per vim porro illud agitur, cuius principium
extra est, atque id eiusmodi, nihil ut adiumenti afferat is, qui agit aut qui patitur ; id. ib.
1. 10 : Quaenam igitur sunt dicenda vi facta ? Anne simpliciter quidem ac proprie,
quum causa in eis est, quae sunt extra et is, qui agit, nihil operae suae ad actionem
confert ?
§§68-72. Vgl. Aristot. Eth. Nicom. III. 1. 5: Cuius modi ratio est in iacturis, quae
tempestate in mari coorta fieri solent. Nam si rem absolute simpliciterque consideres,
nemo sua sponte rerum suarum iacturam facit ; ceterum pro salute sua ac ceterorum
omnes faciunt, qui quidem sanae sunt mentis. Atque huiusmodi actiones sunt illae
quidem mixtae, ceterum iis, quae sponte aguntur, similiores esse videntur. Sunt enim
optabiles et eligendae tum, quum aguntur. Actionis porro finem opportunitas moderatur
Quocirca sponte agi aliquid aut invite dicendum est tum quum agitur. Atqui eo tempore
sponte agit talis ; in ipso enim est principium movendarum earum, quae instrumentorum
locum obtinent in huiusmodi actionibus, partium ; quarum autem rerum in aliquo principia insunt, earum quoque agendarum vel non agendarum penes ipsum est potestas.
Sponte facta ergo dicenda sunt, quae sunt huiusmodi ; interim tamen simpliciter spectata
fortassis invite facta dicentur. Nemo enim quicquam tale ipsum propter se optaverit.
.

70 zyn 1)1 ende waren

er staat : van lyf ende waren.
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willigh, nemende zyne oortake alleen uyten Koopman zelve. Op zee
dwingt hem een storme zyn waren in zee te werpen, of in de
hooghste nood zyn lyf ende waren, doort verzincken vanden schepe,
te verlieses.
71. Hier is mede beradinghe, oock mede kuere ende wille, maar
gheen van beyden heel vry, als die bedwonghen is een van beyde die
quaden te verkiezen, te weten zyn waren alleen, of hem zelf met zyne
waren te verliezen.
72. Alzo werpt de Koopman met zyn zelfs handen zyne waren overboord ende dit willigh, doch niet vry van dwang. Dit is wel een
wilkuerigh of willigh, maar gheen vrywilligh werck.
73. De storm vermeerdert, breeckt het schip ende werpt gheweldelyck den Koopman in zee; die magh dat niet keren, ende is een
ghedwonghen werck zonder alle beraad, kuere ende wille des Koopmans, die alzo legghende inde zee het lyf zo vervult met water, dat
d'athem ende leven daar uyt moeten ruymen*.
74. 'tWelck gheschiedende moet noodzakelyck de Koopman sterven
door d'ingheplante nature, die zonder athemen ende onder 'twater
blyvende niet en magh int leven blyven. Dit is een noodzakelyck
werck, zonder alle berading, kuere ofte wille gheschiedende.
75. Daar zietmen nu licht den onderscheyd tusschen elck dezer vierreleye wercken onderlinghen zeer merckelyck ende groot te wezen.
76. Tot deze voorghaande beschryving des dueghds magh noch ghevoeght worden 'tgheen by eenighe werdt ghehandelt vande middelmaticheyd. Want hier inne stellen eenighe hooghgheleerde mannen
de dueghden, te weten niet de verstandelycke, maar de zedelycke, die
daar bestaan inde hertstochten.
76 Want hier ... hertstochten vgl. Foxius, o.c., p. 221 : (virtutum mediocritas) quibusdam philosophis adeo placet, ut sine illa non putent constare posse virtutes : aliis
vero tantum improbatur, ut tanquam inutilem et ridiculam (zie §79), ab hac morum
philosopha illam explodant ... Aristoteles in Ethicis ad Nicomachum mediocritatem ... in ipsis etiam virtutibus ponit, ita ut cum eaedem vel morales, vel intelligibiles sint, illae qudem duntaxat in mediocritate ponantur, hae vero non item.
§76 vlg. Dat Coornhert zelf in 1562 de „middelmaticheyd" als kenmerk van de deugd
beschouwde, blijkt uit dl. I van zijn Hooft ende Hert-sorghe : Alle deughde bestaet in
't middele dat's in de mate, soo dat alle 't gunt dat te vele is of te luttel, sonde is
( W.W. III* L ongefoliëerd). — Zie ook hiervóór, II. 5. 36.
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77. De middelmaticheyd houden zy voor een ghelyckheyd tusschen
'tghene dat te vele is of te luttel, zulx dat die beyde uyterste even
verde zyn vande middelmate. By na ghelyck als of neghen te vele
ende drie te luttel ware, daar zes de middelmate zoude wezen.
78. Zo stellen zy inde schrickelycke dinghen vrome* stercmoedicheyd
voort middel als dueghde, maar vermetele stoutheyd voor 'tghene
dat te vele ende vervaarde angsticheyd voor 'tghene dat te luttel is,
ende beyde zonde. Insgelyx int uytgheven van 'tgheld, mildheyd
voort middel als dueghde, onbescheyden doorbrenghing* als te veel
ende zonde, ende onnutte ghiericheyd* als te luttel ende zonde. Ende
inden daaghlyxen ommeghang metten menschen stellen zy beleefde
boerticheyd voort middel, maar slordighe* rabauwerij en* voor te vele,
ende boerachtighe stuursheyd voor te luttel, ende so voorts an in
meer andere derghelycken.
79. Daar teghen verwerpen andere gheleerde mannen zulcke middel§77. Zie Aristot. Eth. Nicom. II. 6. 4sqq. : Aequum autem quiddam medium est inter
nimium et parum. Iam medium appello, quod aequaliter abest ab utroque extremo ...
exempli causa, si decem multa, duo pauca sunt, sex medium ad rem sumi oportuerit :
aequaliter enim superant et superantur.
§78. Zie Arist. Eth. Nicom. H. 7. 2: Ac fortitudo quidem medietas est inter metus et
fidentias, ... qui ... fidendo modum superat, audax appellatur. Qui autem metuendo
ultra modum progreditur, fidendo modum deserit, ignavus. — 7. 4: In dandis autem
et accipiendis pecuniis medietas quidem est liberalitas ; nimium autem et parum, effusio
et illiberalitas. Id autem, quod est in dando et accipiendo medium, contraria inter se
ratione vitiosi homines superant et deserunt. Prodigus enim in profundenda quidem
pecunia ultra modum progreditur, in accipienda vero modum deserit ; illiberalis in ea
accipienda immoderatus est, in accipienda parcior ac restrictior aequo. — 7. 13: In
iucunditate porro ea, quae in ioco cernitur, medius quidem facetus ac urbanus' et affectio
ipsa urbanitas nominetur; nimium scurrilis dicacitas et qui ea affectus est, scurra ; qui
modum deserit, rusticus quidam seu insulsus et habitus rusticitas sive insulsitas.
moghen wezen vgl. Foxius, o.c., p. 224:... considerandum
§79 en 80 Die ghoed
est quidem affectuum esse alios natura sua bonos, alios autem malos, alios demum
neutros. Prioris generis sunt benevolentia, misericordia ; secundi, odium, petulantia,
invidia, livor, superbia, desperatio : tertii, ira, spes, audacia, cupiditas, amor, gaudium,
§§79, 80. Uit den eersten zin, die een paraphrase is van wat Foxius op p. 221 van zijn
werk zegt, blijkt dat Coornhert voornemens was het standpunt uiteen te zetten van de
tegenstanders van Aristoteles' theorie der „middelmaticheyd". Wat daarop volgt is echter een weergave van Foxius' eigen opvatting, die een middenpositie inneemt tusschen
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maticheyd in dezen dinghen voor een onnodighe ende spottelycke
verziering* door dezer ghelycke redenen. De hertstochten daar inne
alle zedelycke dueghden bestaan, zyn van zelfs ghoed, als liefde
Godes, lust om helpen ende ghoedwillicheyd tot allen menschen, of
zy zyn van zelfs quaad, als nydicheyd*, hovaardicheyd ende wanhoop
van ghoed worden, of zy zyn middelbaar, als hope, vreze ende
droefheyd.
80. Die ghoed zyn van zelf en behoeven gheen middelmate om
dueghden te wezen, want zy zyn al dueghd, weder zy opt alderkleynste of opt uyterste groot zyn. Die quaad zyn van zelfs, en moghen
door gheen vermindering of maatstelling* dueghden worden, want
zy zyn ende blyven zonde, hoe kleyn zy oock moghen wezen. Maar
die middelbaar, dat is die van zelfs ghoed noch quaad en zyn, en
zyn noch gheen dueghde noch zonde, 'twelck zy oock niet en worden
doort matighen of onmatighen, maar alleenlyck doort eynde daar
toe zy strecken. Is dit ghoed, zo zyn zy dueghde, maar is dit quaad,
zo zyn zy zonde, het zy dan dat zy kleyn zyn of groot.
tristicia, metus. Quicunque igitur boni affectus sunt, mediocritate illa Aristotelis non
egent, quando vel si nimii, vel exigui sint, bonitatem retinent suam ... Contra vero ii qui
per se vitiosi sunt, quantumcunque temperentur, virtutem efficere non poterunt, cum
vitiositas vel mediocris mala sit Postremo neutri, et indifferentes, ut ira, amor, gaudium, voluptas, mediocritate rationis indigent, si virtuti debeant congruere, nec per se
sunt aut vitiosi, aut boni appellandi, cum irasci, gaudere, delectari, afficique multis
modis liceat, dummodo fuerit rationi consentaneum. Contra. sine consilio et immoderate
perturbari, aut nullo prorsus affectu tangi, valde vitiosum est.
de aanhangers en de bestrijders der theorie. Hij schrijft (p. 223) : Nos ergo, ... brevi
quadam affectuum distinctione facta, quo pacto mediocritas possit constare, videamus.
Neque enim Peripateticis plane assentiendum existimo, dum affectuum quamcumque
mediocritatem satis ad virtutem esse existimant : nec iis etiam, qui omnino illam labefactant et tollunt. Itaque ut nos mediam inter illos (p. 224) sententiam sequamur, considerandum est etc. (zie het citaat bij §§79, 80). Coornhert, die begonnen was met
Foxius' denkbeelden abusievelijk den tegenstanders van Aristoteles toe te schrijven,
schijnt aan het eind van zijn uiteenzetting Foxius' meening overgenomen te hebben ;
hij liet het slot ervan, waarmee hij het in geen geval eens kon zijn, weg en verving
het door een opmerking die meer in zijn lijn lag.
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1. Die rechte kennisse heeft vande dueghde, en vallet daar uyt niet
zwaar haar teghendeel te kennen, maar lichter als het een ghestelt
werdt jeghen d'ander, zo datmense by na met een asschouwen beyde
teffens* magh zien.
2. Dit jeghendeel vande dueghde zoude ten eersten anzien niet heel
qualyck ghewaant worden te wezen ondueghde, dat is ghebreck of
ontbering van dueghde, ghelyck als blindheyd een ghebreck of ontbering is vant ghezichte inden mensche die, zal hy een volmaackt
mensche zyn, 'tghezichte behoort te hebben.
3. Op die wyze zoude men moghen zegghen dat alle kinderkens,
noch niet ghekomen zynde tot redens ghebruyck (zonder welck de
dueghde in gheen mensche en is), ondueghdlyck zouden wezen, maar
daar by en maghmen niet toelaten dat het ontberen vande dueghde
in zulcke kinderkens zonde of quaad is. Ghemerckt* zy noch 'tghebruyck van reden niet hebbende, oock de dueghde niet en moghen
hebben.
4. Magh oock iemand zonde doen of schuldigh ende strafbaar zyn
om dat hy niet en heeft tgheen hem onmoghelyck is gheweest te
hebben ? Daarom zietmen oock gheen verstandighe ouders huere kinderkens straffen om dat zy de dueghde noch niet en hebben, maar
dit zouden zy doen, indien zy zo langhe gheleeft hadden, dat zy de
dueghde hadden moghen hebben ende die dan noch ontbeerden.
5. Ghelyck gheen verstandigh bouman een jong rij sken uyt zal
roeden, om dat het int eerste of tweede jaar gheen appelen en
draaght, maar wel alst eenighe jaren ghestaan heeft ende een diepe
wortel, een volwassen stamure ende tacken bekomen hebbende, dan
noch gheen vruchten tot zynder tyd en draaght. Want dan haddet
vermoghen ende behoren vruchten te draghen, ende dan eerst maghmen weten dat het een onvruchtbare boom is.
6. Doch nadien de dueghde niet alleen en bestaat int laten vant
quade, maar oock ghezamentlyck* int doen van 'tghoede, zo en magh§5. Vgl. hiervóór, I. 1. 16 (blz. 9).
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men de voors. ondueghde ofte ghebreck met gheen ghoede redene
het eyghentlyke teghendeel vande dueghde noemen, maar wel ende
te recht de zonde, als bestaande niet alleen int laten van ghoed te
doen, maar oock mede int doen vant quade.
7. De zonde werd mede, ghelyck als de dueghde, by verscheyden
gheleerde mannen met verscheyden woorden (doch meest eens inden
zinne) verscheydelycken beschreven. Want zommighe zegghen zonde
te zyn een willighe afkeer van 'tghoede ten quaden. Anderen houden
de zonde voor een stadigh laten van 'tghene ghoed, ende een doen
van dat quaad is. Eenighe noemen de zonde een onghehoorzaamheyd
Godes; men vinter dieze houden voor een overtreding vande rechtvaardighe wetten.
8. Daar zynder oock die vande zonde niet anders en maken dan een
wille om te behouden of om te verkryghen 'tgheen de rechtvaardicheyd eerbiet, welcke wille in onze macht staat te laten. Andere
spreken vande zonde met andere woorden, maar doch meest mette
zelve meyninghe, elck na 'tvoornemen ende gheleghenheyd der zaken
die hy handelt.
9. Al ist nu zulx dat ick niet en einde inde voors. beschryvinghen
vande zonde dat ick niet ghaarne en zoude toestemmen, zo hebbe
ick nochtans hier mede willen stellen myn ghevoelen vande zonde,
zo ick die weet meest tot dit myn voorghenomen werck dienstelyxt
te wezen, die doch niet vreemd, maar eens is inde grond met elck
der voorghemelde beschryvinghen.
10. Alzo houde ick de zonde voor een onrechte daadvaardicheyd of
quade ghewoonte des ghemoeds daar door de zondaren qualyck
leven. Wat ick nu versta by dat woord daadvaardicheyd is by my
7 Enighe noemen de zonde een onghehoorzaamheyd Godes Ambrosius, De paraduo:
Quid est peccatum nisi praevaricatio legfis divinae et caelestium inobedientia praeceptorum ? P.L. 14, 292 (aangehaald bij Petrus Lombardus, Libri IV sententiarum, 1. I
dist. XXXV c. 1). — Vgl. ook Theologia Deutsch c. 14 : Ungehorsam und sund ist
eins. Es ist kein sund den ungehorsam und was ausz dem ungehorsam geschiet (ed.
Mandel, 1908, S. 37).
8 Daar zynder te laten. Zie Augustinus, De duabus animabus c. XI 15 (P.L. 42,
105) : peccatum est voluntas retinendi vel consequendi quod iustitia vetar, et ende
liberum est abstinere.
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ghezeyt hier voor. Maar met dat woord onrecht meyne ick die onrechtvaardicheyd der zondaren, ghelegheii' inde onghehoorzaamheyd van
God huer schepper, hueren Heere ende hueren Voeder. Het is immers
openbaar onrecht dat het schepsel zynen schepper ende de knecht
zynen Heere onghehoorzaam is.
11. Veelreleye alghemeyne namen zynder daar met de zonde werdt
uytghesproken. Men noemtse verderffenisse, om dat zy, komende in
een gheschapen menschelyck ghoed, 'tzelve terstond niet anders
en verderft dan venijn, ghemengt zynde in ghoeden wyn, de wyn
verderft.
12. Men heetse oock Niet, ghemerckt* zy zelf een ongheschapen
Niet is ende den menschen daar zy inne komt behindert het verkryghen vant goede wezen, zo dat hy, dat Niet verkryghende, niet
anders in zich en bevint dan niet ende ydelheyd* .van al dat ghoed
is. Onrechtvaardicheyd werd oock de zonde gheheten, overmids*
zy Gode niet en gheeft dat Gode te recht, maar den mensche toeschryft dat den mensche gheenssins toekomt, dats heerschappen ende
ghebieden, zo dat de mensche, daar hy zich behoorde Gode onderdanigh te maken, zyn beste doet om God des menschen ghehoorzaamheyd te onderwerpen.
13. Wat betekent doch anders meest alder menschen daghelyx willen
teghen de godlycke wille ? Wil die ons zieck, arm of veracht hebben,
wy willen zulx niet, maar willen ghezond, ryck ende hooghgheacht
11 verderfenisse zie Rom. 8 : 21 en 2 Thess. 2 : 3,
12 onrechtvaardicheyd zie 1 Joh. 3 : 4 en 1 Joh. 5 : 17.
§§11 - 15. Hoewel bijna alle benamingen der zonde aan den bijbel ontleend zijn, wil
of mag Coornhert hem ook hier niet vermelden.
12 Men heetse oock Niet. God is niet slechts de schepper van alles wat is, maar ook
„alder wesen wesen" (W.W. I 135d) ; het kwaad of de zonde heeft „self-standigheyt
(= substantie) noch wesen" (W. W. II 324a). Vandaar de omschrijving van, de zonde
en het kwaad als ontbering van het goede (zie hierna, VI. 8. 6.), als een „ydel ende
krachteloos niet" (zie hierna, V. 2. 39v1g.). Met „men" bedoelt Coornhert Augustinus,
Petrus Lombardus, Tauler, Theologia Deutsch, S. Franck, die allen het kwaad of de
zonde als een „privatio" opvatten. Voor Coornherts theologische denkbeelden is deze
opvatting van groot belang ; voor een uiteenzetting ervan zie Brieven-boeck blz. 133
vlg., 316 vlg. (= W. W. III 111, 144d) ; Bronnen, blz. 244 (brief 25) ; W.W. I 167a;
III 324a.

DERDE BOECK. II HOOFDSTUCK

163

wezen, ende zeker toot daar niet meer en gebrake an macht dan an
wille, wy zouden niet na Godes ghebieden, maar God na onzen pype
doen danssen. Das dan zo openbare als ghemene onrechtvaardicheyd,
die zo kleyn gheacht werd als de zonde wel groot is ende leelyck.
14. Nadien nu de mensche door zulcke onghehoorzaamheyd Godes
zich afkeert van Gode ende zy midsdien den mensche maatkt zonder
God, zo werdt de zonde oock te recht godlozicheyd gheheeten.
Daarom noemenze oock eenighe een middelwant tusschen Gode ende
den mensche, als die den mensche afscheyd vant zonnelicht der ghenaden. Dit zyn dan duysterlinghen ende oock niet t'onrecht duysternissen ghenaamt die des lichtes niet deelachtigh en worden.
15. Ende want deze niet altoos* en achten op God noch zyne gheboden, maar de zelve stoutelyck overtreden, zo werdt de zonde oock
niet qualyck overtredinghe gheheeten.
16. Der zonden rechte eyghenschappe ende aard is een quade
ghewoonte, die zo waar zich maar gheleghenheyd vertoont om te
zondighen, behendighlyck of daadvaardelyck metser daad terstond
voor der menschen ooghen int werck brengt de lust tot zondighen,
die te voren int herte schuylde ende woonde. Niet anders dan of op
dat brand-vaardighe droghe boskruyd der zonden inder herten
eenighe voncke van bekoringhe* quame vallen, de vlammen des
boskruyds zich zelf terstond zouden openbaren.
17. Dit zietmen daghelyx inden toornighen luyden, als henluyden
iemand maar een woordeken onwille spreeckt, inden onkuyschen
menschen, daar henluyden middel ter handen komt om huer geylheyd
te pleghen, inden bedrieghere, daar hy te handelen komt met een
onvoorzichtighe* rycke die ghierigh* is, ende zo voorts in allen anderen, want zy dan terstond huer toornicheyd, onkuyscheyd ende bedrieghlyckheyd dadelyck* int werck laten uytbersten.
14 godlozicheyd zie Ezech. 33 : 12, 19 ; middelwant zie Jes. 59 : 2; duysternisse zie
2 Cor. 6 : 14.
15 overtredinghe zie o.a. : Gen. 31 : 36; Job 13 : 23; Spr. 29 : 16 ; Ez. 33 : 10.

16 behendighlyck of daadvaardelyck. In W.W. 1 483b zegt Coornhert dat „door
dickmael doen een daetveerdicheyt ofte behendicheydt om yet wat recht te doen wert
geboren". In W.W. I 146c is sprake van een „behendighe daadtvaardicheydt ten
quaden" en van een „habitus, daatvaardicheydt, behendicheydt ofte ghewoonte des Innerlijcken Vleesches".
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18. Anghaande der zonden deyling, die is mede menighvuldigh.
Want men stelt zonde die moedwillens gheschiet, die uyt zwackheyd
doch mede met voorweten gheschiet, ende die uyt onwetenheyd gheschiet; onwetenheyd zegghe ick, die doch niet onschuldigh en is.
Oock in zonde die inden mensche is, maar niet en heerschapt, ende in
zonde die daar inne na wille ghebiet. Oock mede in vreemde ende
in eyghen zonde, in openbare ende verholen zonde, in verghevelycke
ende in onverghevelycke zonde, ende in zonde die daar is zonder
daadvaardicheyd of veroude ghewoonte, met wroeghen ende opzet
van betering, die licht gheneselyck is; in zonde met daadvaardicheyd
ende veroude ghewoonte, oock met wroeghen ende opzet van betering, die zo haast* niet en is om ghenezen, ende in zonde met veroude ghewoonte ende met wroeghen, maar zonder opzet van
beteringhe, die zo langhe dat opzet weck blyft hants onghenezelyck is.
'
19. Waar iemand is die zondight, daar moet iemand zyn daar teghen
ghezondight werdt. Dit is God of mensche. Teghen God zondight
elck die anders wil dan God wil. Maar hy zondight jeghen den
mensche die zich zelf of een ander mensche belet tot het ghoede,
of voordert* tot het quade te komen.
20. Nadien nu Godes wille almachtigh is, zo gheschiet alle wat God
wil. Daarom en gheschiet dan oock niet des menschen wille daar
teghen willende. Het niet gheschieden datmen wil, is altyd voor alzodanighen een quellyck verdriet. Zo en magh dan niemand teghen
God zondighen, zonder oock ghezamentlyck* teghen zich zelf te
zondighen tot zyn zelfs ghequelle.
21. Mede magh niemand Benen anderen wat quaads willen, int willen
behinderen van 'tgheen hem ghoed is, of int willen benaarstighen*
van 'tghene hem quaad is, zonder daar over te queuen zyn ghewissen,
zonder ghewroeght te werden met onrusten ende zonder zich zelf
argher dan hy was te maken. Dus belet alle zondaar doom zondighen
een anders welvaren, belettende zyn zelfs ghoedworden ende lustighe
roste, ende voordert* alzo mede int beschadighen van anderen zyn
eyghen schade ende quaadheyd in zyn zelfs verarghering.
18 vreemde zonde de Middeleeuwen kenden 9 peccata aliena (zie Vulg. 1 Tim. 5 :

DERDE BOECK. II HOOFDSTUCK

165

22. Zulx dat niemand Benen anderen wat quaads magh willen of
doen, zonder eerst hem zelven quaad te doen vermids* zulck zyn
zondighen. Dat heet dollyck in' een anders zwaerd lopen om een ander
te doorsteken, ende zo en werdt niemand (als een oude recht heeft
ghezeyt) ghequetst dan van zich zelven.
23. Hier vraaghtmen of de mensche willigh dan noodlyck zondight.
Eenighe zegghen noodlyck, maar andere willigh. Hoewel hier af
ghehandelt is int naastvoorghaande stuck vander dueghden, zo moet
hier oock een weynigh daar af ghezeyt worden om d'oorzaax wille,
daar uyt vele de zonde trecken. D'eerste vraghen alzo: wil elck in
al zyn doen ende laten 'tghene hem ghoed of 'tghene hem quaad is,?
Niet dat hem quaad, maar goed is. Recht. Alle wie zondight, die doet
wat dat hem niet ghoed, maar dat hem quaad is ? Hy doet. Zo volght
dat niemand en wil zonde doen die hy quaad is. Zo gheschiet dan
oock de zonde niet willigh, maar noodlyck.
24. Tot dit laatste zegghen d'anderen neen. Want al wil niemand
doen 'tgheen hem quaad is, zo wil nochtans elck doen het zondighe
werck dat hy doet, ende dit om dat hy zulck doen ghoed voor hem
waant te wezen, het zy dan om ketelighe* lust vant ghulzigh eten, van
hoereren of anders, maar die vrucht zulcker wercken, als koortsen,
pocken* ende dierghelycken meer en begheert noch en wil niemand.
25. Tot het werck van zondighen werdt dan de wille ghelockt door
onverstand, maar tot iet te willen datmen weet quaad voor zich zelf
te wezen, en magh niemand ghebracht werden. Zo is hier in zulck
zondigh werck wande onverstandighe wille, hope van 'tghequel te ontghaan of waan dat des wens vrucht, te weten het ghequel, kleynder
22) : iussio, consilium, consensus, palpo, recursus, participans, nutus, non obstans, non
manifestans. De geheele indeeling der zonden heeft Coornhert waarschijnlijk uit
den een of anderen catechismus overgenomen.
22 een Oude Joh. Chrysostomus. Een vertaling van diens declamatio Quod nemo
laeditur, nisi a semet ipso verscheen in Antwerpen in 1546: Hoe dat niemant ghequetrt en wort dan van hem selve (in : Joh. Chrysostomus. Van die beweechnisse des
herten tot berouwe der ronden overgheset door Anthonis van Hemert, bl. L7-08).
In zijn W.W. haalt Coornhert de „vermaarde spreucke Chrysostomi" vaak aan, b.v. I
219b—c, 225a, II 86d, 378c, 497b, 502b.
23 naastvoorghaande stuck zie hierv66r, III. 1. 43v1g.
25 onverstand vgl. Dat Onverstandigh blijven des men.ichen eenighe Zonde ende
oorsake van alle Dolinghen zy (1564; W.W. I 130-134).
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ende korter zal zyn dan de loste des werx, zo datmer zeyt: een ghoed
spelen ghaan is een ghatslagh waardigh.
26. Immers de mensche doet wel dat hy zich weer quaad te zyn om
een meerder quaad te ontghaan, als* zo een vertwyfeld mensche uyt
wanhopen een korte pyne des doods verkiezende voor een lang
ellendigh leven, zich zelven 'tleven beneemt.
27. Men moet dan houden (zegghen d'andere) dat zulcke ende alle
andere zondighe wercken willigh gheschieden, ghemerckt* het alles
zonder dwang of noodzakelyckheyd, maar met beradinghe ende
koere* gheschiet. Welcke twee gheenssins en moghen bestaan by
'tgheen dat noodzakelyck of door dwang gheschiet.
28. Immers deze laatste voorghaande zegghen dat niemand te recht
en magh ghestraft worden om ghedaan te hebben. 'tgheen hy noodzakelyck moste doen ende hem onvermydelyck was. Daar op zegghen
d'eerste zulx wel eensdeels recht te zyn inden eersten mensche, daar af
alle menschen zyn ghekomen. Die bekennen zy dat vrywilligh
zondighde ende niet noodzakelyck. Maar zegghen daar by deze noodzakelyckheyd van zondighen in hem zelf ende alle zyne afkomste
ghekomen te zyn als een straf van zyn vrywilligh zondighen.
29. Rechts* of hem het recht ghaan gheboden ende hincken verboden
waar gheweest, oock het klimmen op Benen hofhen boom tot voorhoeding vant zondelyck hincken, met dreyghement zo hy daar opklam, dat hy vallen, een been breken ende al 'tleven door hincken
ende daar an zondighen zoude; ende dat deze eerste mensche, 'tverbod verachtende, opten boom klam, 'tbeen brake, hinckte ende
zondighde al 'tleven door, ende alzo afkomste wan die altsamen noodlyck hincken, dats onrecht ghaan ende zondighen moste, zoude zulx
(zegghen deze eerste) niet wezen een rechtvaardighe straffe in alle
des eersten menschens afkomste?
30. Daar toe zegghen d'andere neen, oock dat deze ghelyckenisse
groflycken hincket. Want de straffe werdt zeer breed uytghestreckt
ende verzwaart boven de wet zelf. Die en dreyght zulck zondigh
hincken niet dan den klimmer zelve ende gheen van zyne nakome§ 29 3 5 . De voorstelling dat Adam kreupel werd na zijn val en dat dientengevolge
zijn nakomelingen zouden moeten hinken, komt ook voor in W.W. I 153d, III
138d vlg., 180d, 317d.
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linghen, zo dat de voors. straf op alle de nakomelinghen felheyd
zoude wezen ende gheen rechtvaardicheyd.
31. 'tWelck zich daar inne noch meer openbaart, dat na zulck ghevoelen d'afkomste van zulcken hincker, zelfs niets mesdaan hebbende,
om eens anders mesdaad ghestraft zouden moorden, dat mede ghants
vreemd is van alle rechtvaardicheyd, die nemmermeer den onschuldighen en straffet. Tis immers een anders mesdaad dat een anders
werck of daad is.
32. Magh oock (zegghen zy) die niet en is iet doen ? Die niet en
doet en magh oock niet mesdoen. Eer d'afkomste voors. gheboren
waren, en waren noch en deden zy niet. Zo en mesdeden zy oock niet.
Nochtans zouden zy (waar der anderen zegghen recht) de straf vant
noodlyck hincken draghen om de mesdaad van huer aldereerste
vader. Dat waar dan immers de straf van een anders mesdaad.
33. Oock ist onmoghelyck dat iemand zich zelf met ernst magh beschuldighen of wroeghen over de wercken die hy zo onvermydelyck
moet doen als het athemen. Nader voors. luyder zegghen moeten
deze zo onvermydelyck hincken als athemen; zo en moghen zyluyden
zich daar over met gheen ernst wroeghen. Daarmen dit niet over en
magh doen, dat en magh oock gheen zonde wezen, ghemerckt* alle
zonde noodlyck wroeghen baart.
34. Wie magh (zegghen deze noch doch zondighen int gheen hy
gheenssins en magh vermyden ? Magh oock een gheboren kruepel zyn
onvermydelyck hincken eenighsins vermyden ? Neen moet men
zegghen. Zo en magh hy zich over zulck hincken niet wroeghen of
met ernst beschuldighen, al waart al schoon dat al de wereld hem
zulx bestond* vroed te maken.
35. Is dan het zondighen den mensche (alst hincken) angheboren,
zo moet het noodzakelyck zyn. Ist noodzakelyck, zo ist onvermydelyck. Ist dan onvermydelyck, hoe maght zonde ende straf schuldigh
wezen?
36. Zodanighe met vele meer andere derghelycke redenen (hier zo
vele te lang, als meest buyten 'tvoornemen) werden over weder
zyden voortghebracht. Behalven de welcke noch andere zyn, die
daar wel houden dat alle menschen van naturen gheneyght zyn tot
zondighen, maar ontkennen dat zy al noodzakelyck moeten zon-
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dighen ende dat de gheneghentheyd* zelf, schoon al niet bewillight

zynde, zonde zy.
37. Deze houden datmen de gheneghentheyd tot zondighen wel
magh moederstaan, ja datmenze magh overwinnen. 'tWelck gheschiedende is de gheneghentheyd (die zy houden voor teghenheyd) een
wetsteen der dueghden, dats verder van zonde te zyn.
38. Hoewel ick nu deze meyninghe qualyck in allen kan toestemmen,
zo acht ickse nochtans draghlycker dan de voorghaande eerste
meyning, houdende allen menschen een onvermydelycke noodzakelyckheyd van zondighen angheboren te wezen.
39. Want is dit, wat zalmen alle Teringhen, tuchtighinghen, vermaninghen, beloften, dreyghementen, beloninghen ende straffinghen
doch anders moghen zegghen te wezen dan ydele quellagien der
ellendighen menschen, als niet altoos* voorderende* tot aflatinghe
van zulck angheboren, noodzakelyck ende onvermydelyck zondighen?
40. Waart met het werck der zonden ghelyck als het is met het werck
der vlammen int opstyghen ende des steens int nederdalen, 'twelck
beyde gheschiet uyt elck dezer ingheplante nature zonder eenigh
beraad, kuer* of wille, men zoude licht toestemmen dat des menschen
zondigh werck mede alzo noodzakelyck ende onvermydelyck gheschiede.
41. Maar dan zoude mede moeten ghezeyt worden dat de menschen,
alzo int werck van zondighen huer ingheplante nature volende, oock
niet altoos* meer en mesdeden dan de vlammen in huer werck van
opstyghen ende de steen in zyn werck van nederdalen. Dat luydt
al qualyck, want dat waar de zonde uyter wereld weghghenomen
ende ghezeyt Jatter gheen zonde meer en gheschiet byden menschen.

42. Immers, alsmen behalven dat, dan noch al zulck onvermydelyck
werck der menschen zoude willen zegghen zonde te zyn, zo zalmen
oock moeten zegghen dat het zondighen uyten menschen zo weynigh
magh verdreven, ja oock iet in hem ghemindert worden, als dat
opstyghen der vlammen uyten eiere ende dat nederdalen uyten steen
verdreven of iet an vermindert magh worden.
43. Dat en zullen d'anderen oock zo weynigh derren* zegghen, als
zyt noodzakelyck moeten zegghen, nadien zy houden dat den menschen het zondighen is an,g^eboren ende dat zy noodzakelycken
moeten zondighen.
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44. Om des willen ende om dat oock gheen mensche en zondight
zonder voorghaande berading, kuere* ende wille, uyt welcke wille
de zonde haren oorsprong neemt, die oock bestaande is in het werck
des menschen zelve, 'twelck hem vry staat te doen of te laten, zo en
achte ick niet dat zulcke leere vant noodzakelyck zondighen by eenigh
omzichtigh mensche anghenomen magh werden.
45. Te minder noch nadien der menschen nature niet en magh stryden
teghen haar zelve. Wie het werck der zonden te recht anmerckt, die
zal bevinden dat het den menschen verderft.
46. Dit moghen niet ontkennen de ghulzighe dronckerts ende hittighe hoereerders, ja oock gheen ghierighe* ende nydighe* menschen.
Waar af d'eerste huer lichaam, de laatste hare ziele verderven.
47. Ghemerckt* der zonden werck niet anders en is dan een stryd
jeghen de nature, een verblindinghe des ghemoeds, een uytweringhe
van 'tghoede, een invoeringhe van 'tquade ende een afscheydinghe
van Gode zelve.
48. Daar heerschapt zy dan voort over den ellendighen mensch als
over haar slave, dien zy quelt, pynight ende plaaght onophoudelyck
met pyne, met onghenoeghen ende met wroeghen. Maghmen oock
iet bedencken dat meer teghen de menschelycke nature strydet ? Hoe
zoude dan de zonde den mensche angheboren ende natuurlyck in
hem moghen wezen?
49. Deze ende meer andere derghelycke zyn de werckinghen der
zonden, welcker gheboorte, opwassing ende volmaacktheyd by
eenighen niet vreemdelyck werdt beschreven aldus.
50. Het quaad inne gheven des loghens heeft den voorghang als
§§49, 50. Bij wien Coornhert deze omschrijving van der zonden ,,gheboorte, opwassing ende volmaacktheyd" gelezen heeft (zie §54), kan ik niet opgeven. Gedeeltelijk
komt deze „trappe der zonden" bij Augustinus voor, zie b.v. De sermone Domini in
monte : tria sunt quibus impletur peccatum : suggestione („inne gheven") , delectatione
(„behaaghlyckheyd") et consensione („toestemmen") ; ook het „werck" (factum)
wordt er vermeld (P.L. 34, 1246) . In Sermo XCVIII, VI, 5, 6, treft men deze reeks
aan : delectatio, consensio, factum, consuetudo (P.L. 38, 594) . Men ontmoet ze ook
bij 16de eeuwsche katholieke en protestantsche schrijvers ; zie Aug. Hunnaeus, Catechismus Catholicus, Antw. 1570, p. 30 ; Wolfg. Musculus Dusanus, Loci communes,
Bas. 1567, p. 56 (Quis sit peccati exortus et quis progressus) . Over het ontstaan
der zonde zie ook W.W. I 173c, 188d; III 88d.
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'tzaad der zonden. Daar op volght de behaaghlyckheyd int lustigh
anschouwen. Voorts het toestemmen, 'twelck al zonde is, of daar
schoon macht ghebrake om de zonde int werck te brenghen. Maar is
daar macht, zo volght het werck, daar na de ghewoonte van zondighen. Dan komt schaamte, poghende die te bedecken, dan volght
het ontkennen van mesdaan te hebben. Ten laatsten werdt door
ghewoonte van zondighen de schaamte uytghejaaght. Dan begint
allengskens 'thoofd voort te steken het roemdraghen vande zonde.
Hier is de zonde op haar volmaaxte. Ende dan vetert* de verstyfde
hardneckicheyd zulcken slave der zonden met d'anklevende ketene
van quade ghewoonte.
51. Och, hoe zwaarlyck vallet voor zulcke verdiepte zondaren vander zonden slavernije verlost te moorden! Doch maght gheschieden,
want het de loghen mette quade ghewoonte voorneemlyck zyn die
den mensche in zonden houden ghebonden. Nu is de waarheyd
almachtigh; die verdryft (daar zy komt) de loghen met haar ydele
schaduwe, niet anders dan der zonnen stralen de duysternissen uyten
zwarten lucht daar der zonnen klaarheyd inne komt, verdryven.
52. Ende want der zonden ghewoonheyd den mensche niet en is
angheboren, maar allengskens ende metter tyd komt inden mensche,
zo is zy oock wel verdryflyck door een wederwertighe* ghewoonte,
te weten der dueghden die, oock allengskens inden mensche komende,
de zonde daar uyt verdryft,
53. Doch ist vroedheyd zich te voorhoeden voor zulcken anwas
vande zondighe ghewoonte ende de zelve in zyn beghinne eer zy
krachtigh wordt, krachtelyck te wederstaan. Want het licht valt de
zonde te verwinnen, eer zy door ghewoonte van overwinninghe inden
mensche krachtigh is gheworden.
54. Die voorghaande trappe der zonden is 'tghevoelen van anderen,
by my voormaals ghelezen. Waar by nu oock moet ghestelt zyn myn
ghevoelen wanden rechten oorsprong der zonden inden mensche.
55. Die neem ick hier nu niet voor een daadvaardicheyd, als hier
voor III.2.X., maar alleenlyck voor een willighe afkeer van 'tghoede
ten quaden. Dat is, ick neemse hier in haren beghinne of oorsprong
ende niet in haar opwassing.
;
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56. Dit willigh afkeeren van 'tghoede ten quaden is een toestemming
van des loghens inbeelding. Zulck toestemmen spruyt uyt het vermetel verkiezen. Dit werdt gheboren uyt het begheren vant onbekende. Van dit begheren is moeder een lustighe* schyn. Hier af is
oorzaack een ydele waan. Dezes wortel is een wezeloos niet. Alzo
komt de zonde voort uyt niet. Dit niet, daar wat hadde moghen ende
behoren te zyn, ist quaad inden mensche.
57. Alzo is het niet hebben van dueghde quaad inden bejaarden*
menschen, daarze behoorde ende vermoghte te wezen, maar gheenssins inden onbejaarden zuyghelinghen, die noch 'tghebruyck van
reden, gheen tyd, gheen onderwys, noch oeffening ghehat en hebben.
Zo hier voor af is ghezeyt, I.1.XIII. en III.2.V. Want dan eerst
beghint inden mensche te komen de gheleghenheyd om te zondighen,
als hy beghint des wets ghebod of verbod te verstaan, maar daar
voor niet.
58. Die opte voors. ofte andere dierghelycke wyze ghevoelen vander
zonden oortake, moghen daar af te recht Gode ontschuldighen ende
den mensche beschuldighen. Maar dit is beyde onmoghelyck voor
alle de ghene die daar leren dat God den eersten mensche met alle
zyne nakomelinghen ten valle of tot zonden heeft ghepredestineert
ofte ghenoodschickt, of dat alle menschen Boort zondighen des
eersten menschen zo zondigh zyn van naturen, dat zy noodzakelyck
niet anders en moghen doen dan zondighen.
59. Want indien God, die almachtigh is, den mensche tot zondighen
heeft ghenoodschickt, wie magh God van zyn eyghen werck ontschuldighen ? Of wie magh den mensche van zulck werck Godes (niet
zyn eyghen werck) beschuldighen ? Vermagh het zwacké schepsel
des Almoghende scheppers werck te wederstaar?
60. Ist dan oock zo dat de mensche zondight door zyn angheboren
nature ende dat noodzakelyck, wie magh den mensche om zulck zyn
onvermydelyck werck met eenighen schyn van recht beschuldighen ?
Neen, God en veroorzaackt gheen zonde, maar hy bestiert die wel
ten alderbesten eynde.
61. De mensche is zelf oortake van zyne zonden door zyne roeckeloze
§§56, 57. Bijna woordelijke herhaling van wat Coornhert over den oorsprong der zonde
aan Artus van Brederode heeft geschreven, zie Bronnen, blz. 224, en W.W. I 134d.
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onachtzaamheyd, schuldighe onwetenheyd ende stoute* vermetelheyd
int blind toestemmen (zo ghezeyt is) van onbekende zaken.
62. Zyn lichtvaardigh oordeel ghelooft de valsche loghen, zyn ydele
waan begheert dinghen die schadelyck zyn, ende zyn onverstand
mesbruyckt alle ghoede dinghen ende dit al door een bedrieghlycke
schyn van ghoed.
63. Want onmoghelyck ist dat iemand tgheen hy weet quaad ende
verderflyck voor zich te wezen zoude begheren of willen, overmids*
alle nature niet anders dan 't Vee den watere ende de vischen 'tland,
als van 'tghene dat haar verderflyck is, vliedet.
64. Alzo komen dan voort uyten bedreven zonden het rechte jeghendeel van tgheen men daar inne waande te vinden, te weten 'tverlies
vant ware ghoed ende 'tverkryghen van warachtighe quaden,
met alle hare menighvuldighe verderflycke vruchten, namentlyck
schaamte, schande, vlucht van Gode, dood vant onschuldighe leven,
dienstbaarheyd, zieckte, ghequel, verdriet, pyn, onghenoeghen ende
een onophoudelyck wroeghen, welcke knaghende warm nemmermeer
en sterft noch en rust.
65. Zo is alle zonde haar dienaars buedel* ende brengt altyd haar
eyghen straffe met zich. Zo_ dat de menschen hebben even zo vele
pynbancken als zonden. Daarom staat de zonde te vrezen als een
vierighe slanghe vol doodlyck venyn der zielen, welcker tanden
tweesnedighe zwaarden zyn, wondende ende vermoordende alle
onwyze zielen.
DERDE HOOFDSTUCK
VANDER DUEGHDEN DEYLINGHE
1. De Dueghde werdt ghedeylt by eenighe wande ouden in rechtvaardicheyd ende sterckheyd, by anderen in wysheyd, rechtvaardicheyd, sterckheyd ende maticheyd. Men wint andere die zeg§§1 8. Vgl. Valerius, o.c., p. 28sq.: Dividitur virtus ab aliis in duas partes, Iusticiam
et Fortitudinem : ab aliis in quatuor, Prudentiam, Iusticiam, Fortitudinem et Temperantiam. Alii virtutem, ut totum ex partibus constare censent, quod actionibus diversis

64 knaghende worm zie noot bij I. 12. 56.
65 zonde ... brengt altyd haar eyghen straffe met zich zie noot bij I. 14. 47.
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ghen dat de dueghde bestaat als een gheheel in zyne deelen, zo dat
het gheheel, ghevoeght zynde tot verscheyden werckingen, by na verscheyden, ghedaanten voortbrengt, uyt alle de welcke maar een volmaackte dueghde voortkomt, zulx dat gheen uyt de vier dueghden
den anderen magh ontberen.
2. Daar isser oock die alle d'andere dueghden zeyt begrepen te zyn
inde wysheyd alleen. Oock zegghen eenighe Jatter maar een dueghde
en is, die zy steIlen in des ghemoeds gheneghenheyd*, ende die na
hare verscheyden werckinghen verscheyden namen ontfangt, welck
laatste ghevoelen daar op rust, dat alle dueghden zulx an malkanderen hanghen dat, die een ghebreeckt gheen, ende die een heeft alle
duegden heeft.
3. Dit laatste zoude moghen waar zyn inde volmaackte dueghden,
.accommodatum, quasi diversas efficiat species, cum ex omnibus una virtus absoluta
perf iciatur : nec ulla sit ex quatuor illis virtutibus, quae reliquarum comitatu carere
possit. Aristoteles in una prudentia virtutes omnes connexas ait. Foxius, o.c., p. 225:
Zeno Stoicus, Menedemus, Aristo, ac Plutarchus in libro de Virtute morum ... negant...
multas virtutes esse, sed unam duntaxat, quam in animo quasi affectionem quandam
ponunt, quae prout varias actiones produxerit, diversa nomina accipiat. Quam etiam
sententiam veram esse quodammodo, virtutum ipsarum connexio declarat : cum illae
adeo inter se copulatae sint, ut una deficiente, tollantur simul omnes : et qui unam
habeat, reliquas quoque habeat... (p. 228:) Nam cum earundem ipsarum, ut Platonici
volunt, aliae perfectae sint, aliaeque imperfectae, quod illae videlicet in animo conf irmatae sint, hae vero non item; certe virtutes omnes perfectae adeo inter se colliguntur, ut
vel earum una sublata, reliquae tollantur omnes : contra, imperfectarum remanere
aliquam nihil obstat, sublatis etiam aliis. Ut qui iustitiae habitum confirmatum animo
iam habuerit, reliquas etiam virtutes simul habebit, quoniam omnes ,mutuo se consequuntur. Valerius, o.c., p. 29sq. : Est alla virtutum divisio, qua distribuuntur in politieas,
purgatorias, purgati animi, et exemplares, quam prioris libri Capite octavo commentariorum in Somnium Scipionis copiose Macrobius explicat... Politicae vitam humanam
regunt, et externam vitae societatem conservant. Purgatoriae labes animorum purgant,
et ad victoriam contendunt. Purgati vero animi virtutes in eo, qui devictis iam vitiis
in virtutum amore constanter acquiescit, collocantur- ... Exemplares vulgo dicuntur,
quae veluti Ideae sunt, (ut Graeci vocant) seu formae et species in mente divina,
cum Deus rerum omnium bonarum sit exemplar... p. 29 : nos accepta a veteribus distributione, virtutem dividemus in quatuor illas, quas modo posuimus, formas : quarum
prima intelligentiam regit, reliquae voluntatem : quibus subiici potent, quicquid usquam
virtutum reperiatur. Ac primum de Prudentia dicemus, in cuius etiam explicatione
breviter oeconomicen et politicam perstringemus.
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nu door een stadighe oeffening bevestight zynde inden ghemoede,
maar niet inde onvolmaackte dueghden, die alla noch niet en zyn
bevestight.
4. Men deylt oock de dueghden in burgherlycke dueghden, in zuyverende dueghden, in dueghden eens ghezuyverden ghemoeds ende
in voorbeeldelycke of exemplare dueghden.
5. De burgherlycke bestieren het menschelycke leven tot onderhouding vande uyterlycke ghemeenschappe des levens. Die zuyverende
reynighen des ,ghemoeds smetten ende strecken zich tot d'overwinninghe. De dueghde der ghezuyverden ghemoeden heeft plaatse
inden ghenen die, nu de zonden al verwonnen hebbende, stantvastelyck rust inde liefde ter dueghden.
6. Maar voorbeeldelycke dueghden werden ghenaamt die daar zyn
als een exemplaar of voorbeeld of eerste ghedaante alder dueghden
inden Godlycken ghemoede, als inden oorsprong van alle ghoedheyd
zelve, daar alle dat ghoed ende dueghde is uyt vlietet inder menschen
herten.
7. Doch nadien ick meer spitsvondicheyds dan oorbaarlickheyds voor
den ghemeynen verstanden (voor den welcken ende niet voor den
gheleerden ick deze dinghen schryve) gheleghen te zyn versta iade
scherpzinnighe onderzoecking der voors. dinghen, hebbe ick voorghenomen te blyven byde ghewoonlycke deyling der vier Hoofddueghden, namentlyck wysheyd, rechtvaardicheyd, sterckheyd ende
maticheyd, waar van d'eerste over de verstandighe kracht, maar
d'andere drie over de begheerlycke ende afkeerlycke kracht, doch
voorneemlyck over de wille 'tghebieden hebben.
8. Alzo zal ick eerst komen opte wysheyd, ende in desselfs verklaringhe opte eenzame*, huyslycke ende burgherlycke wysheyd, na dat
ick nu oock eerst wat zal gheroert hebben vande deylinghe der
zonden.
7 ghewoonlycke deyling der vier Hoo f ddueghden Coornhert kende ze uit Cicero's
de off., die hij in 1561 vertaald heeft; maar ook uit Petrus Lombardus, Libri IV iententiarum (1. III dist. XXXIII : De quatuor principalibus virtutibus) . Zie W.W. I
30c, 243c, 451c d, II 424b; Vande Egypsche vroeyvrouwen in Tweeling, Amst. 1582,

bl. C 11.
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1. Ghelyck als niemand dueghdelyck, alzo en werdt oock niemand
zondelyck, maar werden altsamen zonder dueghde, met moghelickheyd nochtans om dueghdlyck of zondigh te worden, gheboren.
2. Zeker zo de dueghde of zonde ghelyck het ghezichte of blindheyd
des lichaams eenighen menschen natuurlyck angheboren worde, de
zelve zouden even zo weynigh pryzens of strafwaardigh wezen om
huer dueghdelickheyd of zondelickheyd, als een gheboren ziende of
blinde om zyn ghezichte of blindheyd te pryzen of te straffen is.
Maar dat zulx niet en is weet elck ende behoeft daaromme gheen
bewyzing meer.
3. Zo wie dan doende dat hy vermagh int vlieden vande zonde, zyn
onnozelheyd* bewaart ende oprecht* blyft in onschuld, ende daar
teghen oock 'tghene hy vermagh doet (de mensch is niet ledigh,
laat hy de zonde, zo moet hij dueghde doen) int hanteren der dueghderj ende alzo dueghdelyck wordt, die is een ghetrouw knecht ende
pryzens waardigh int wel besteden van zyn popdeken des moghelyckheyds om 'tghewinne vande zalighe dueghde te verwerven.
4. Alzo wederomme de ghene die niet na zyn angheboren moghelyckheyd de zonde vliet, zyn onnoozelheyd* verliest ende schuldigh
wordt, j a daar teghen alle zyn vermoghen mesbruyckt int pleghen der
zonden ende midsdien zondigh wordt, die is een ontrouw knecht
ende straffens waardigh vermids* het qualyck besteden van zyn
ontfanghen moghelyckheyd om de zonde te laten ende dueghde te
hanteren.
5.. Of nu de zonde een is dan vele, werdt by eenighen in twyfele
ghestelt, oock welcke die eene zy. Maar daar an twyfelen weynigh
luyden datter veelreley verscheyden zonden zyn, die zy doch mede
zegghen voort te spruyten uyt een eenighe wortele.
2 Zeker

... te straffen is vgl. Aristot. Eth. Nicom. III. 5. 15 : Nam qui deformes sunt

natura, eos reprehendit nemo ; ... Nemo enim caecitatem ei, qui vel natura, vel morbo,
vel ictu aliquo caecus est, probri loco obiciat.
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6. Daar inne zegghen, d'andere die altzamen een te zyn, of zy schoon
verscheyden werckinghen hebben, waar na zy elck hare zonderlinghe*
namen ende ghedaante kryghen. Dezen wortel alder zonden houden
eenighe voor ongheloovicheyd, maar andere voor verwaande onwetenheyd.
7. Voorwaar, nadien alle menschen onverstandigh ter wereld komen
ende niemand zonder verstand wel (dats dueghdlyck) en maggi leven,
zo is daar toe den menschen niet nutters noch nodighers dan te volghen den raad van anderen die verstandigh zyn. Nu ist allen onverstandighen onmoghelyck te verstaan wie verstandigh is, om desselfs
raad na te volghen. Ghemerckt* het onverstand het verstand niet en
kent ende midsdien in iemanden 'tverstand al schoon vernemende,
dat niet voor verstand ende daarom oock den mensche daart inne
is, niet voor verstandigh kennen en zoude moghen.
8. Hierom waar voor zulcke onverstandighe, huer onverstand ghelyck
een blinde zyn blindheyd verstaande, voort eerst gheen zekerder raad
dan dat hy mestrouwe zyn eyghen onverstandighe blindheyd, ende
ten eersten int wilde niemands raad of leding vast betrouwe, maar
met twyfelyck verzoecken* als met tastende voeten iemanden navolghe, vlytelyck achtnemende of hy oock komt ter begheerder rusten
ende plaatsen.
9.. Indien neen, dat hy terstond diens Leydsmans hand los late,
'twelck in zynre macht zal zyn, ist dat hy zyne leyders hand heeft
ghegrepen ende zich ten eersten niet vanden leyder of verleyder vast
heeft laten grypen.
10. Want het een zo ghewis teken is van een ghoed raadsman, als
de raadvolgher, zyn raad volghende, bevint dat in hem werdt tgheen
de raadsman hem toeghezeyt hadde, als het een zeker teken is van
een ghoed medecynmeester dat alle krancken die zyne ,gheneesdrancken in nemen ende inhouden, de beloofde ghenezing verwerven.
11. Maar dit werdt by weynigh onverstandighen zo ghedaan, overmids* meest elck eer komt tot waan-weten dan tot waar-weten. Deze
waan is maar een gheschilderde, ja ghedroomde wetenschap. Hier
6 Daar inne ... ongheloovicheyd zie Franck, Paradoxa, N 2 61: „Gott sihet auf
den Glauben und Unglauben, auf den innern und aussern Menschen ; was der eine
thut, ist zugleich alles recht, dargegen alles zugleich Sünd und Unrecht, was der ander
thut" (S. 607) .
,
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in behaaght zich de droomweter, latende zich hovaardelyck duncken
dat hy wat weet, .als hy noch niet en weet zomen weten zoude, ja niet
wat weten is.
12. Dan volght de mensch zyn eighen ghoedduncken boven een
anders, ja oock boven der wyzen raad vermetelyck. Hier bestaat* hy
te begheren, te willen ende te doen dinghen die hy ghants niet en
verstaat, ende dit alles uyt een blind, stout* ende verkeert oordeel,
zegghende 'tquade ghoed ende het ghoede quaad te wezen; mach
hier uyt oock iet anders volghen dan zondighen, dan dickmaal zondighen, dan zondigh ende een zondaar te worden?
13. Het is zeker dat alle menschen in alle huer doen ende laten niet
anders en zoecken dan 'tghene henluyden quaad is te ontvlieden ende
'tghene henluyden ghoed is te' benaarstighen*. Mede is warachtigh dat
alle onrechtvaardicheyd, alle kranckheyd* ende alle onmaticheyd den
mensche wroeght, pynight ende quelt, ende midsdien den mensche
quaad is. Zo ist oock buyten alle twyfele dat het meerdeel der menschen in al huer doen ende laten onrechtvaardicheyd, kranckheyd
ende onmaticheyd betonen.
14.. Dit zouden zy zo weynigh doen, noch zulck quaad daar door
op ten halte halen, waart dat zy zulx zo warachtelyck wisten quaad
te wezen, als zy, wetende het venyn doodlyck te wezen, dat zelf
onghaarn vrywilligh inne zouden moghen drincken uyt begheerte
van levendigh te blyven.
15. Het is dan de verwaande onwetenheyd alleen daar door de
menschen zondighen. Deze is de eenighe zonde, ja wortele alder
zonden. Hier met zyn al d'andere zonden doorspeckt, ja vereenight,
ende hier uyt, als uyt een venynighe wortele, spruyten voorts al d'aader doodlycke zonden.
16. Doch toot iemand anders verstomde, wil ick my liever vriendlyck vanden zelven hier in laten onderrechten dan vyandlyck teghen
iemanden daar om vechten, als oock in alle 't ander, by my in dezen
wercke gheschreven. Ende om ander luyder meyninghe veel eer dan
myne in dezen te volghen, wil ick oock de zonden deylen in hare
leden, zo ick mede wil doen de dueghden. Daar toe ick nu voorts
kome, te weten eerst tot het eerste deel der zelver, namentlyck tot
de wysheyd.
12 zegghende 't quade ... wezen vgl. Jes. 5 : 20.
BECKER, Wellevens Kunste

12

178

VANDE WYSHEYD

VYFDE HOOFDSTUCK
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1. De ouden verstaan meest al eyghentlyck byde name Wysheyd een
kennisse van godlycke ende menschelycke dinghen, mitsghaders vander zelver oorzaken. Zulx dat wat anders ghemeynt werdt met de
voorzichticheyd, wat anders mette verstandicheyd ende wat anders
met derghelycke meer namen, merckelycke ghemeenschap mette
wysheyd hebbende.
2. Doch werdt om de zelve ghemeenschaps willen dickmaal oock
by henluyden d'een voor d'ander ghenomen ende mesbruyckt, 'twelck
oock zo zeer vele gheschiet byden ongheleerden ende ruyden* menschen, dat ick, voor zodanighen sprekende, de zelve hier mede rudelyck* wil nemen in eenen bonde, zonder my te onderwinden* elck
der zelver opt scherpste te onderscheyden, zo 'tzelve by velen meer
tot een duystere verwerring dan tot een lichte verklaring strecken
zoude..
3. Recht* als de artsnye een kunste des ghezondheyds is, alzo is de
wysheyd een kunste des wel levens, waar van alle dit myn schryven
nu alleenlyck is handelende. Daaromme hier oock voorneemlyck staat
te anmercken wat ende hoedanigh de wysheyd is, wat zy werckt,
waar toe zy streckt, waar uyt zy voortkomt ende hoemen daar an komt.
4. Wat vintmen doch voor alle menschen wenschelycker schat dan
ware wysheyd ? Want zy is de eenighe meestersse die daar onderwyst
hoemen de ryckdommen, de ghezondheyd, het leven, ja oock hoemen
alle d'andere dueghden te recht zal ghebruycken; zonder haar zyn
al d'ander dueghden blind.
;

1

§1. Vgl. Cic. de off. I 153 : Princepsque omnium virtutum (est) illa sapientia. ...
Prudentiam enim ... aliam quandam intellegimus, quae est rerum expetendarum
fugiendarumque scientia; illa autem sapientia, quam principem dixi, rerum est
divinarum atque humanarum scientia. Zie ook Augustinus, Contra Academicos,
1. I 16 (P. L. 32, 914) .
3 Recht als ... kunste des wel levens vgl. Cic. de ƒin. bon. et mal. V 16 : . . . ut medicina
valetudinis, ... sic vivendi ars est prudentia; ib. I 42:... sapientia, quae ars vivendi
putanda est.
4 Wat vintmen ... wysheyd vgl. Cic. de off. II 5 : quid enim est, per deos, optabilius
sapientia, quid praestantius, quid homini melius, quid homine dignius?
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5. Immers ten magh gheen dueghde zyn, die wysheyds ghezichte
ontbeert, daarom zy met recht wel magh ghenaamt worden het ooghe
des ghemoeds, de beleedstere der daden, een kunste des levens ende
alder dueghden Koninginne.
6. Want de wysheyd is een ontwyfelycke wetenschap der dinghen
die te begheren ende te vlieden staan. Zo weet dan oock door haar
de wyze man den middel om te ontghaan de verroerde onweghen* des
zondighen, ende om te komen opten rechten ende slechten* bare des
dueghdlycken levens.
7. Nadien nu oock 'tbedrogh vande onweghen bestaat inde loghen,
ende de ghetrouheyd vande rechten weghe bestaat inde waarheyd,
zo heeft de wysheyd haar meeste wercking int onderscheyden van
loghen ende waarheyd.
8. Nu en wil niemand, oock gheen bedriegher zelf, ghaarne bedroghen wezen. Want het quetst ende verderft. Daar teghen heeft
elck ghaarne datmen oprechtelyck met hem handele. Daar uyt kornet
dat het licht valt het bekende bedrogh des loghens te vlieden, ende
over d'ander zyde de bekende ghetrouwheyd des waarheyds an te
hanghen voor allen den ghenen die door wysheyds onderzoeck te
recht heeft leeren kennen des loghens bedrieghlyckheyd met des
waarheyds oprechticheyd.
9. Deze kennisse is inden wyzen man. Die maackt dan oock dat hy
niet alleen weet, hoemen zich omzichtelyck zal afkeren vanden onweghen* ende bewanderen den eenighen rechten wegh ter ghoedwordingswaarts, maar dat hy zulx oock zo stadelyck als begheerlyck
ieder daad doet ende volbrengt.
10. Want eens wyzen meeschee ampt* en ist niet alleen in een
onvruchtbare betrachting na te spueren wat loghen of waar is, oock
wat ghoed of quaad is, zo datmen des niet te min met verlating vande
waarheyd ende navolging vande loghen oock het ghoede verzuymende ende 'tquade hanterende quaad ende zondigh blyve als te
voren.
11. 0 neen, dat waar een toversche wysheyd, die onder Benen bedrieghlycken schyn van dueghde den mensche in zyn ongherech10. Zie noot bij III. 1. 25.
10 blyve er staat : blyven.
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ticheyd zoude laten, niet anders dan het anschouwen van welgheschilderde spyze den hongherighen mensche als te voren in zynen
hangher ydel ende onverzaadt laten zoude.
12. Zo en doet de ghetrouwe wysheyd niet. Maar zy maackt dat in
den wyzen werdt het ghene ten welcken eynde zy hem doet na.spueren wat loghen of waarheyd, oock wat ghoed of quaad is.
13. Wat is nu dit eynde ? De waarheyd an te hanghen, het best in
allen dinghen te verkiezen, dat boven alle dinghen te lieven, te
hanteren, te oeffenen, ende door een stadighe ghewoonte 'tzelve in
zich tot een twede nature ende eyghendom te maken.
14. Dit doet zo ontwyfelyck de ware wysheyd in alle hare liefhebbers,
dat zo wie zulx niet dadelyck* in zich en bevint, wel verzekert magh
zyn dat hy gheen ware, maar een ghewaande ende toversche wysheyd
heeft.
15. Ghemerckt* het den wyzen man. betaamt op alle zyn doen, ende
laten te mercken, het voorleden te ghedencken ende daar uyt het
toekomende te voorzien, zo dat de dagh van ghister hem verstreckt
een schoolmeester vanden marghen.
16. Dit doet hy, ende dit doet hem uyt verzochtheyd* vele dinghen
warachtelyck weten ende in al zyn wandel omzichtigh zyn. Daarom
en bestaat* hy dan oock niet zonder voorghaande berading, daar inne
hy kloeck is, ende vreest gheen ding meer dan eenighe onbekende
dinghen toe te stemmen.
17. Hier door oordeelt hy langzaam ende wel, magh niet quaads
begheren noch willen, heeft lust ter dueghden, hanteert die stadelyck
ende wordt inder waarheyd dueghdelyck.
18. Alle zulx werckt zo krachtelyck als waarachtelyck inden wysgherighen de ware wysheyd ende dit meest doom middel van hare
drie voorneemste deelen, te weten ghoede berading, kloecke doorz i cht i ch ey d* ende een oprecht* oordeel.
19. De beradinghe onderzoeckt wat in de voorvallende zaken te doen
staat; de doorzichticheyd overweeght wat ghedaan behoort te
worden, ende het oordeel maackt begheerlyck ende willigh om zulx
na vermoghen te doen.
20. Daar op volght dan het doen zelve, dat is het hanteren van tghene
16 dit doet er staat: dit doen.
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ghoed is. Zo komt ten laatsten inden mensche na wensche De voorzichtighe wysheyd by g
grysheyd, zo een Poëet zo warachtelyck als kunstelyck heeft ghezeyt, ende dit niet zonder het groote
behulp vande erkauwende ghedenckenisse der voorleden gheschiedenissen, vande wackere opmercking der voorvallende zaken ende
vande stadighe vlyticheyd int naspueren vande waarheyd.
21. Meer zoude ick hier handelen vande wysheyd int alghemeen, alzo
zy 'thooft is ende de Koninginne alder dueghden. Maar want de
zelve door dit ghantse werck zulx werdt beschreven, datter nauwelyx
een Hoofdstuck der dueghden inne en komt daar niet en werdt
ghehandelt van haar ghedaante, aart, oorzake, eynde, werck ende
vruchten, en hevet my niet ghoed ghedocht al 'tgheheele werck te
brenghen in deze eenighe plaatse. Alzo wil ick van elck der zelven
op zyn gheleghen plaatse spreken, als de lezer nu al eensdeels ghezien
heeft ende noch meer zal moghen vernemen. Zonderlinghe* oock
inde navolghende deyling.
22. Daaromme trede ick nu van deze alghemeyne wysheyd tot de
byzundere, diemen ghemeenlyck deylt in drie hooftleden, hoo
hoogh§§22 29, 31-33. Vgl. Valerius, o.c., pp. 36-39: Ac de prudentiae quidem officio,
quod in actionibus humanis servari debet, hactenus. Quoniam auteur humanarum
actionum varietas in tria genera dispartita est, ut aliae sint actiones singulorum, quae
sunt uniuscuiusque et communes : aliae domesticae, quae ad familiae administrationem
pertinent : aliae civiles, quibus ad publicam hominum societatem conservandam
utendum est : triplex quoque prudentiae vis intelligi potest. Una communis omnium,
quae monastica dicitur : altera oeconomica : tertia Politica, quae omnium praestantissima
censetur, quod in bono maxime communi versetur, ad quam tamen ordine perveniendum est. Neque enim aut familiam aut rempub. bene administrabit, qui non sit
vir bonus, et morum praeceptis instructus, atque ad omnem virtutem formatus et
paratus ad rempub. veniet, et recte norit familiam gubernare. Trium harum moralis^
Philosophiae partium duas posteriores, quamvis eae singulatim ab Aristotele tradantur;
hic tamen etiam, quod a Prudentia gubernentur, quae (ut in Partitionibus Oratoriis
Cicero ait) in suis rebus Domestica, in publicis Civilis appellari solet, breviter complectemur. Dictum est de ea Prudentiae parte, quae in uniuscuiusque hominis actionibus
cernitur: nunc de ea dicendum est, quae domesticis officiis continetur, quam Graeci
vocant oixovo1s UXcvfld, id est, rationem bene gubernandae familiae seu quae est de tuenda
re f amiliari. Versatur enim haec ratio in familia, tanquam in materia quam tractet:
cui propositus ille finis est, ut prudenter ea pro dignitate cuiusque regatur. Omnis
familia duabus ex partibus constat, homine et re f amiliari : homo complectitur patremfamilias seu dominum, uxorem, liberos, servos : res f amiliaris vero domum et opes.
Haec ordine perstringamus, et ab officio patrisf amilias, quod is prima constituendae
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dienstlyck zynde toffer menschen onderwyzing ter dueghden, dats
tot wellevens kunste.
23. Deze werden ghenomen na de verscheydenheyd wezende int
menschelycke leven, mede in dryen begrepen zyde. Want daar is
een wyze van leven die elck mensche op zich zelf beroert, een die
elck huysghesinde in desselfs beleding* anghaat, ende een die tot
onderhouding vande ghemeene tsamenwooning der menschen dienende is.
24. Het eerste is een eenzaam*, het tweede is een huyslyck ende het
derde is een burgherlyck leven. Dit laatste werdt het alderwaardighste gheacht, als meest inde hantering van 'tghemeene ghoed
(dat eerde het alderbeste is) bestaande.
25. Maar hier toe en kòmtmen niet dan by trappen. Want die niet
wys en is, en kan zich zelf niet wel bestieren, vele minder een huysghezinde ende noch vele minder het ghemeen beste.
26. Vande wysheyd des eenzamen levens, elck mensch op zich zelf
beroerende, hebbe ick int alghemeen ghezeyt. Nu come ick toffe
twee laatste om van elck der zelver mede wat te zegghen, ende dit
meest ter navolghing van andere, als by de zelve myns bedunckens
wel beschreven wezende.
27. Het eerste vande twee voors. laatste deelen is een kunste van
wel huyshouden, twelck mede gheen kleyne wysheyd is. De stof
daar inne zy haar kunste ghebruyckt ist huysghezinde. Het eynde is
streekende dat het zelve na elx waarde wyslyck beleef* roerde.
28. Alle huysghezinde bestaat inden mensche ende inde have of
bezittinghe. De mensche behelst in zich den vader des huysghezinds
als de heere, de huysvrouwe als een ghezellinne zyns levens, kinderen
familiae sit origo, principium ducamus. Debet igitur paterfamilias, quem natura
studiosum amicitiae coniunctionisque ac propagandae prolis intelligimus, et scire et
posse tueri societatem uxoris ac liberorum, et humanum atque benevolum imperium
retinere in suos tum liberos tum servos : quorum illi saepe ingenio liberaliori sunt, hi
plerunque abiectiori. Constituta iam familia, quaerendum est alimentum, victus,
vestitus ac tectum, quod ab intemperie coeli et bestiarum incursu defendat. Alimentum
suppeditabunt agricultura, venatus, aucupium, piscatus, opificium. lam cum paterfamilias et uxor primariae sint, et efficientes familiae causae, liberi vero et servi
tanquam instrumenta quaedam, omnesque in domo et re familiari veluti materia versentur : nos hic primum de domo ac re familiari pauca dicemus : deinde personarum,
quae modo nominatae sunt, indicabimus officia.
,
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als ghewenschte vruchten, ende dienstboden als volbrenghers van des
huysvaders bevelen. Maar de have begrypt het huys met de ryckdomme of inkomsten.
29. Een ghoed huysvader heeft liefde tot zyn huysvrouw ende kinderen, een gheneghen jonste tot zyne dienstboden, zorghvuldicheyd,
verstand, wille ende macht om te beschermen, te onderwyzen ende
te onderhouden zyn ghantsche ghezinde*, want dat behoeft voorstand, voedzel, dexel* ende woning.
30. Wert iemand vanden ghezinde van anderen veronghelyckt, hy
staatse voor met recht of justitie. Doet d'een d'ander binnens huys
onrecht, daar recht hy met bescheydenheyd*, makende vrede daar
twist is ende voorhoedende twist daar vrede is, doort middel van
veel kleyne zaken onghemerckt te laten door ghaan, maar zonderling*
door Benen Godtvreezenden, vreedzamen voorbeelde in zyn; zelfs
wandel ende door daaghlyxe vermaninghen ende onderwyzinghen
tot Godvruchticheyd ende dueghde streckende.
31. Ende hy voed zyn ghezinde* mette vruchten van Landbouw, met
het ghewinne zynre handen, metten indraght van eenighe nering, of
met d'inkomste van eerlycke renten.
32.Van alle huysghezinde is de huysvader met de huysvrouwe 'thoofd
ende d'oorspronglycke oorzake, maar de kinderen ende dienstboden
zyn als ghereedschappen inden huyze, die ghebruyckt moorden inden
huys-oorbaar*, als inden stoffe datmen handelt.
33. Daarom wil ick hier nu eerst wat zegghen vanden huyze, dan
vande huysghezinde ende van elck der zelver ampt of bediening.
34. Voor al moetmen een wooning teghen des hemels onweder,
teghen quade menschen ende teghen het wilde ghedierte bezorghen,
omme ter nood ghelyck als de voghelen in haar nesten te nestelen
ende als 'tghedierte in huere hoeven veyligh te schuylen.
35. Voortyds waren de huysghebouwen alleenlyck toner noodurft
zonder alle pronckeryen, zo men noch mocht zien ten tyden van
Agesilao, de Koning van Lacedemonien.
§34 en 35 Voortyds ... pronckeryen vgl. Valerius, o.c., p. 38sq.: quaerendum est ...
tectum, quod ab intemperie coeli et bestiarum incursu defendat... Domus omnium
primum comparanda est, quam vitae necessitas homines aedificare coegit, ut haberent
quo se reciperent, ut aves in nidos, bestiae in latibula : fueruntque initio domus ad
necessarium usum extructae, mox ornamenta paulatim accesserunt.
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36. Want als deze in een ander stad zagh de balcken vierkant te zyn,
vraaghde hy (als of hy niet beter en hadde gheweten) of de bomen
daar te lande vierkant wiessen, daar af die balcken waren ghemaackt.
Als hem nu gheantwoord roerde neen, maar rond, zeyde hy: zo de
boonren vierkant wiessen, zoudyse dan rond behouwen tot balcken?
Bespottende alzo lacherlyck* den onnoodighen arbeyd vant vierkant
houwen der balcken, recht* of zy immers* anders wilden dan de nature.
37. Wat nu hier na noch voor een zo onnodighen als kostelycken
pracht op ghekomen is int bouwen der wooninghen, werdt by meest
elck meer wel ghemerckt dan ghemindert, bezuurt* dan ghemijet.
38. Het slechte* ende onkostelyxte ghemack ter noodurft is in dezen
te pryzen, maar die schadelycke prachticheyd is te mispryzen, zonderling* noch daarmen 'thuys boven 'tvermoghen ende de koken (dats
d'inkomsten) beneden den noodurft bouwt ende bezorght.
39. Van 'thuys kome ick opte inkomsten. Deze zyn natuurlyck, avontuurlyck of kunstigh. De natuurlycke zyn d'edelste ende eerlyxte,
als d'ackerbouw, jachte, voghelrye of vischerye. D'ander twee zyn
opt ghewin, te weten d'avontuurlycke, als komanschap of renten
vreemd van bedrogh ende woecker, ende de kunstighe handwercken,
daar af eenighe nodigh ende nut zyn, eenighe onnodigh, maar alleen
cierlyck zyn, ende eenighe niet alleen onnodigh ende onnut, maar
oock schadelyck zyn.
40. De nodighe ende nutte zyn backen, spinnen, weven, potbacken,
timmeren, smeden, met meer andere derghelycke, die der menschen
onderhout zonder quets* der naturen niet of qualyck magh ontberen.
41. De onnodighe cierlycke hantwercken zyn schilderen, printsnyden,
beeldsnyden, steensnyden, ghoudsmeden, verwen, orghelen, pypen*,
36 Want als deze ... tot baleken vgl. Er. A po phth., opp. IV 98 C : In Asia quum
aedes quasdam conspexisset (Agesilaus), quarum tectum quadratis trabibus contextum
esset, rogavit aedium dominum, num apud illos ligna quadra nascerentur : qui cum
negasset talia nasci, sed ex rotundis arte quadrari : Quid, inquit, ergone si quadrata
nascerentur, faceretis rotunda?
§38. Vgl. Valerius, o.c., p. 39: Habenda primum ratio est ipsius usus et commoditatis,
deinde dignitatis cuiusque. Cavendus est in aedificando sumptus nimius, et damnosa
magnificentia : et ne domus fundum, ut ille monebat, desideret.
39 De natuurlycke ... handwercken vgl. Valerius, o.c., p. 40: Ea (res familiaris) vel
naturalis est, et omnium optima : ut agricultura, venatio, piscatus, vel artificiosa, quae
lucrum spectat : ut opificia et artes, quibus victus quaeritur.
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passement wercken ende des ghelyx, diemen ter nood niet en behoeft
ende daar door menigh eerzuchtigh mensch met armoede werdt
bedroeft.
42. Maar de schadelycke ambachten zyn by de makers van teerlinghen, van ballen, van quaartspelen, met meer zulcke verderflycke
tydroveryen; hier onder zyn oock tongdieners met het kunstigh koken
van leckere beetkens, die den niet hongherighen hongher maken ende
den natten maghen met ghulzicheyd doen overladen.
43. Kan de huysvader gheen noodigh handwerck ende ist hem door
ouderdom of anders ongheleghen een ander te leeren, hy draghe ten
minsten zorghe dat hy zynen kinderen gheen onnodighe of schadelycke handwercken en doe leeren, maar noodighe.
44. Hy doe zyn ambacht of neringhe naarstelyck ende oprechtelyck*,
zonder bedrogh ende iemands schade, tot winning van voedsel ende
dexel voor hem ende zyn ghezinde*.
45. Maar dat hy immers voor al myde, ja verlate alle handwerck of
neringhe die hatelyck* ende onrecht zy, als lombaarderen*, woeckeren
ende anderen, diemen zonder 'tvolx verderf, bedrogh ende valscheyd
niet en magh hanteren.
46. Ende want het weynigh voordert* daarmen vele wint, alsment
weder onnuttelyck verdoet, zomen zeyt: wat baat dat de Koeye vele
melx gheeft, als zyt metten voet wederom stortet, zo ist gheen minder
dueghde 'tghene ghewonnen is wel te bewaren, als wel te winnen.
47. Daarom moet zyn ooghe daar op zyn dat, ghelyck hy gheen
eerlyck ghewin en verzuymt daar hyze magh bekomen, alzo mede
§42. Vgl. Cic. de off. I 150 : Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt
voluptatum, cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores, ut ait Terentius. Adde huc, si placet,
unguentarios, saltatores totumque ludum talarium. De verkeerde vertaling van ludus
talarius reeds in 1561: „nog zijnt d'alder verachtelijcxste ambachten, die tot de wellusten dienen, als die stuer vercopen, vleeschhouwers, cocx, pasteybackers, musceliaet
vercopers, dansers ende alderley maniere van teerlinck spel" (Officia Ciceronis vert.
door Coornhert, Haarlem 1561, blz. 58v).
§§44, 45. Vgl. Valerius, o.c., p. 40: Paterfamilias... alimentum honeste sine ullius
iniuria ac fraude sibi suisque comparet, vitet noxias et odiosas artes... Odiosus quaestus
est, f oeneratorum et publicanorum : turpis, etiam eorum mercatorum qui mendaciis
ditantur.
46 zo i. *t ... te winnen vgl. Valerius, o.c., p. 40 : Quaesita paterfamilias conservet, et
his frugaliter utatur : sciatque non minoris artis esse, quam quaerere, parta tueri.
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niet en laat verdoen in zynen huyze boven noodurft na zynen state,
maar altyd eer wat minder, met afsnoeying van alle onnodighe kosten,
om zulx zelfs ter nood te moghen verteren met zynen ghezinde*, of
den naasten in zynen nood (behoevet die meer dan hy) te moghen
mildelyck mede deelen, zo dat hy niet en zy een doorslag of ghierigh*,
maar een oprecht*, mild man.
48. Dats int korte ghezeyt vanden huyze ende huys-oorbaar*. Hoort
nu vander huysghenoten plicht ende eerst voorder van des huysvaders.
Dien staat eerst toe een huysvrouwe te trouwen tot een ghezellinne
ende medeghenoot zyns levens ende have, die eerlyck* zy, verstandigh,
zyns ghelyck van inkomen. Want het kunst is zyn rycker, zonder zyn
meestersse te bekomen. Ten valt oock niet min moeyelyck een arme
te voeden dan een rycke te draghen.
49. De huysvrouw zy oock niet hooghvaardigh noch pynlyck*, maar
vriendlyck, zachtmoedigs ende ghoedigh van zeden, dat is zodanigh
datse magh lief ghehat worden ende oock lief hebben.
50. De huysvader zal zyn huysvrouw lieven als zich zelf, dat is als
zyn tweede Ick, daar met hy onverscheydelyck is verbonden, ende
als die deelachtigh is die huyslycke bezorghing, moeyten ende
oorbaar.
51. Hy zalze houden niet als een eyghen slave, maar als een vrije
huysvrouwe, dat is gheen dienstbode, maar vrouwe vanden huyze
ghelyck hy heere is. Heere oock van zyn wyf, niet als van een beest,
maar als zyn ziel over zyn lyf. Dat is, hy moet met haar leven matelyck, niet te scherp of te streng, niet hatelyck* noch stuurschelyck,
maar eerlyck, kuyschelyck, ghoedlyck ende vriendelyck.
52. Hy zal hem zelf haar (daart gheleghen valt) ghelyck maken ende
betonen dat haar leed zyn leed ende haar lief zyn lief is, ende dat
§48-5 1 . Vgl. Valerius, o.c., p. 40sq.: Atque haec breviter de domo et re familiare
perstrinximus : nunc persequemur officia domesticorum, ac primum patrisfamilias...
Prima huius cura erit, uxorem ducere, vitae ac fortunarum sociam atque participem,
honestam, prudentem, opibus sibi fere parem, non superbam, non morosam, quae et
amari et amare possit. Eam non aliter ille quam seipsum amabit, sociam ac consortem
ut administrationis atque laboris domestici, sic et fortunarum ac rerum omnium : et
quidem solam indissolubili vinculo coniunctam amabit, atque ut liberam decet, non
nimis arcte, si modo nullius pudicitiae iustus metus obstet, continebit : nec tractabit
illiberaliter, sed honeste, pie, pudice, benigne, clementer.
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zyn hooghste lust is haar te verblyden mids* haar lief ende wel
te doene.
53. Voor allen dinghen moet hy twist voorhoeden, valtse, terstond
uytbluschen met vriendlycke verzoening. Wil hy een kuysch wyf
hebben, hy draghe zich kuyschelyck; wil hy van haar ghelieft werden,
hy lieve haar uyter herten.
54. Ende nadien wel-opghevoede kinderen d'alderloflyxste verciering, oock d'alder meeste vrueghde der ouderen is (wat eer of
lust is te ghelycken by 'thebben van dueghdlycke kinderen?), zo en
betaamt den huysvader gheen ding meerder dan te benaarstighen*
dat hy de zelve zorghvuldelyck onderwyze inde vreze Godes ende
oeffene in allen dueghden.
55. Want de vader is zynre kinderen predikant ende schoolmeester,
henluyden moet hy inder juecht leeren 'tgheen zy zullen inde ouderdom hanteren. Daar beneven zal hy allen vlyte anwenden dat zy niet
een onnutte last, maar vruchtbare ledekens moghen werden voort
ghemeen beste, om daar gheen onvruchtbare wespen, maar oorbaarlycke byekens te broeden ende te voeden.
56. Ten welcken eynde hy zal bestellen dat zy met gheleerdheyd,
met nutte kunsten of met oorbaarlyck handwerck, tot nut want
ghemeen beste buyten iemands schade, zich zelf met hueren ghezinde* namaak konnen gheneren, zonder te dencken: ick ben ryck
ghenoegh, zo dat myn kinderen niet en behoeven met hoofdbreking
of met arbeyd zich zelf te quellen om wat te winnen, maar moghen
ledighlyck in weelden leven.
57. Want behalven dat voor allen menschen, maar zonderlinghen*
voor de jonckheyd niet zorghlyckers* noch verderflyckers en magh
bedacht moorden dan ledighe weelde, zo zyn uwe ryckdommen, 0 ghy
huysvaders, onzeker, zo behoordy oock meer te arbeyden om ghoede
dan om rycke kinderen na te laten, ende zo ist henluyden zekerder
ende nutter dat ghyze zekere ende onverliezelycke dan vluchtighe
ende onzekere ryckdommen anervet*.
58. Dat zyn dueghden, ghoede kunsten ende een eerlyck handwerck,
datmen zeyt een ghouden bodem te hebben, daar mede zy in allen
dueghden vgl. Valerius, o.c., p. 41: Susceptos ex uxore liberos
54 en betaamt
diligenter educabit, ad virtutem et pietatem teneros informabit.
58 Aristippiaansche ryckdommen zie Er. A po phth., opp. IV 172 A.
...
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ghevalle zich over al eerlyck koenen gheneren ende hen van niemande
benomen en moghen werden, alzo een naackt scheepbreki,g1i mensche
deze Aristippiaansche ryckdommen met zich te lande kan brenghen.
59. Hier inne valt groot ghebreck by vele onwyze ouderen, die meer
naarstigh zyn om huer landen te beteren ende meer acht nemen wat
mis*, wat riche of wat vuylnis nut is om huere ackeren vruchtbaar te
maken, dan zy wel ghade slaan wat koeste, wat handwerck of wat
nering best dienstlyck is om huere kinderen dueghdlyck, nut ende
vruchtbaar te doen worden, rechts* of huer 'tland ende huere ryckdommen, die zy om der kinderen willen beteren ende vergharen,
meer ter herten ghing dan huere kinderen zelve.
60. Hier moetmen verstaan dat het nieuwe potkeu langhe zal riecken
naden lucht van 'tghene men daar eerst inne g1ieghoten zal hebben,
dat het rysken zich inder jonckheyd na wille laat buyghen, dat styf
opgewassen zynde Boort te spade buyghen zoude breken, ende dat
de ghewoonte een tweede natuur is, zo dat elck ghemeenlyck zodanigh in d'oudheyd werdt als hy inder jueght is ghewent.
61. Men ziet oock dat de kinderen ghaarne pleghen na te doen
'tghene zy huere ouderen hebben zien voor doen, zo dat oock eenighe
het droncke drincken, andere het vloecken, zommighe het haastigh
vertoornen van huere ouderen schynen an te erven Boort navolghen.
62. Derhalven zonderlinghe* te bezorghen staat voor alle vrome
ouderen dat huere kinderen niet quaads, maar niet dan alle ghoede
zeden an huer vermercken ende alzo hoeren kinderen Benen spieghel
des deughdlycken levens verstrecken.
63. Zodanighe vaders zyn dubbele vaders, te weten niet alleen vander kinderen leven, maar oock van huer wel leven. Enide heeft een
ghoed vader zonderlinghen* daar op te letten dat hy met zynen voorbeeld den kinderen leere arm van woorden te wezen. Zo zullen zy
veyligher voor onghemack ende rycker van ghoede daden werden.
64. Want ghemeenlyck brengt veel spreken in ghevaarlyckheyd,
ende altyd gheven ydele* tonnen meer gheklanx dan volle ende de
borstelighe zwynen maken meer ghekryts dan de woldraghende
schaapkens. Wie zich ant veel klappen went, leert zelden weldoen,
60 het nieuwe potken ... zal hebben vgl. Hor. Ep. I. 2. 69sq.: Quo remel est imbuta
recens servabit odorem f Testa diu.
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maar wie zich het weldoen ghewoone maackt, wordt zelden een veelspreker, maar altyd een daar af anderen welspreken.
65. Indien de huysvader oock heeft dienstboden, dat zyn huurlinghen
of eyghen* luyden, deze beyde is hy schuldigh te voeden, te onderwyzen ende voor te staan, zonder henluyden met onmatighen arbeyd
te overlasten. Den huurling en zal hy zyn loon, noch den lyf-eyghen
zyn dexel* ende voedsel gheenssins onthouden.
66. Deze is als een levendigh ghereedschappe des huyzens. Dat zal
de huysvader toffen oorbaar bequamelyck ghebruycken, maar gheenssins tot zyn moedwil onbetamelyck mesbruycken. Want zy zyn meer
te ontfarmen dan te meshandelen, die door gheboorte of teghenspoed
in zulcken ellendighen state zyn gheraackt.
67. Daarom moet hier de wet der naturen hare werckinghe hebben
in een ghoed huysvader. Die weet dat zynen kinderen, ja oock hem
zelve magh ghebueren 'tghene andere menschen is ghebuert. Zo dan
hy zelf of eenighe zynre kinderen slaven waren ende ander luyder
ghenade onderworpen, hy zoude ghaarne willen datmen hem ghoedlyck ende ghenadelyck handelde. Daarom handelt hy oock alzo zynen
slave of slaven, te weten niet als beesten beestelyck, maar als zyne
even menschen menschelyck.
68. Ghelyck de huysvader, zo heeft oock de huysvrouwe haar eyghen
plicht dat haar toestaat te doene inde huyshouding. Daar af is wel
het voorneemlyxte dat zy haar mans poghe te behaghen. Niet met
pronckerie of gheylheyd, maar met dueghde, door ghelyckwordinghe
vande ghoeden zeden huers mans, want ghelyckheyd van ghoede
zeden is een baarmoeder van stadighe liefde.
69. Wil zy dat de man haar lief hebbe, zy moet den man liefhebben.
Diemen lief heeft, die doetmen niet dan dat den gheliefden lief is,
§65 en 66 Deze is ... des huyzens vgl. Valerius, o.c., p. 42: Si dominus habet servos,
noverit eis recte uti, et instituet, humaniterque tractabit : sin mercede conducti bona
fide serviant, horum opera utetur, et exercebit eos labore conveniente, non defatigabit:
et alet ut oportet, curabit ut necessaria domus instrumenta ... Pactam eis mercedem
suo tempore benigne solvet.
66 levendigh ghereedschappe zie Aristot. Pol. I cap. 4: animata instrumenta. Heeft
Coornhert dit „levendigh" ingelascht op grond van zijn kennis van Aristoteles' Politica
of volgt hij hier niet Valerius, maar een andere bron?
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dats enckele weldaad. Die veroorzaackt altyd liefde, eerst om zich
zelfs, daar na om des weldoenders ghoedheyds wille. Van zodanigher
huysvrouwen dueghde verlustight zich een ghoed man meer dan
andere vander huysvrouwen onschamele* gheylheyd.
70. 0, hoe zaligh is de man die zodanighen beddeghenoot magh
ghebueren ! Is hy truerigh, zy ist met hem, is hy vrolyck, zy ist mede.
Want des mans vrueghde is haar blydschap ende des mans leed is
haar verdriet. Van zulck haar herte is haar ghelaat een oprechte *
tuyghe ende is mitsdien haar anzichte een spieghel van haar mans
ghemoed in vrueghde ende droefheyd.
71. Des mans vrienden zyn hare vrienden, des mans wille is haar
wille ende des mans dueghde is haar eere ende verciering. Dit verstaat zy zulx ende daarom verberght zy haar mans ghebreken als oft
huer eyghen schande ware ende verbreedt daart gheleghen is zyn
eere. Dit verneemt de man. Wat magh die dan anders dan zulcken
lieven wyf te Beren ende te lieven?
72. Is hy by wylen qualyck ghezint, zo dat hy zonder oortake toornigh wort, kyft ende luyde roept, zy zwyght. Maar als hy, zyn toorn
verkoelt zynde, zwyght, zo spreeckt zy. Zy spreeckt dan zachtmoedelyck ende bescheydelyck.
73. Daart anders ghevalt, te weten Baart wyf met een woord zo
sprekende is ghemaackt, dat haar de man met gheen hondert woorden
en kan doen zwyghen, daar brengt des wyfs onbescheyden* tonghe
door des mans vierighe toorne dickmaal des mans vuyst int wyfs
anghezichte, want daar twee harde steenen t'zamen stoten, daar morteren zy malkanderen.
74. Nadien nu de vrouwe onder des mans ghebieden staat, zo staat
het haar wel an dat zy de minste zy, den man een woord toegheve
ende met zwyghen of met een zachte antwoorde den harden toorne
verzachte.
75. Zo maackt een ghoede vrouwe haar zelve teghen des mans toorne
zo weeck als een potaarde, twelck gheworpen zynde oock teghen een
aanbeelt, 'tzelve noch oock zich zelve niet en queut noch daar af
stuyt, maar daarom klemroet ende zich een vorme maackt vant
aanbeeld.
76. Zo draaght haar een eerbaar wyf tot haar man; ende huysheer.
Nopende hare huyshouding hout zy haar meest in huys, neemt acht
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opten oorbaar, hevet ooghe op kinderen ende boden, ende maackt
dat haar man ghedient zy na. begheren.
77. Haar eenighe zorghe, ja vreze is datter iet zoude moghen gheschieden dat haar man leed zy, ende dit niet uyt angste van kyven
te hooren, maar uyt liefde, dat zy boven allen dinghen haar man
onghaarne zoude bedroeven. Zo eert ende vreest een kuysch wyf haar
man na behoren.
78. Huere kinderen doet zy na alle vermoghen ghehoorzamen des
huysvaders leere ende bevele, 'tzelve stadelyck mede den kinderen
leerende ende bevelende, niet alleen met woorden, maar met haar
levendigh voorbeeld van haar vlitighe onderdanicheyd tot haar man.
79. Ende ghelyck zy zelve is naarstigh, oorbaarlyck ende vreedzaam,
zo leert zy met wercken ende met woorden 'tzelve oock huere boden..
Die laat zy niet ledigh, maar bezorght elck zyn werck tot zynre tyd.
80. Zo werdt oock door haar alle voorraad van spys, dranck,ghewade
ende anders ter ghelehender
tyd op zynen meesten oorbaar be9
naarstight*.
81. In allen dinghen pooght zy te bewaren dat huer man wint of
inbrengt, daar af zy niet uyt en gheeft dan dat ter noodurft ende ter
Beren behoeft; zy en is niet lastigh noch kyfachtigh, maar behulpzaam ende vriendelyck ende onderhout met ghoedicheyd al 'tghezinde* elck in zyn ampt*, in vriendschap ende in rusten.
82. Haar omzichtigh ooghe is over 'tghantsche huys, zo datter niet
en werdt verslort*, maar alles ten oorbaar ghebracht. Zulck wyf is
haar man een lust, een rust ende zyn tweede schoudere, met hem een
zelve juck vande last des huys draghende.
83. Als vader ende moeder zich alzo draghen, is te hopen dat de
kinderen huer daar inne zullen navolghen. Alzo het ghemeenlyck
ghevalt na 'tspreeckwoord:
Zo doude zonghen,
Pepen de jonghen.

Want ghaarne doet elck in d'oudheyd na 'tgheen hy in de jueght
zyn ouders heeft ghezien voordoen.
84. Dit valt noch te meer daar de kinders huer ouders liefhebben.
81 In allen ... inbrengt vgl. Valerius o.c., p. 43: (rem familiarem) labore paratam
frugalitate conservare (uxor studeat.)
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Zeker nadien weldaad liefde baart ende zo ghoede ouders huer
kinderen zulcke liefde bewyzen inde dueghdlycke opvoeding, zo
zoudet meer dan wonder zyn dat kinderen van zulcke ouders de zelve
niet lief en zouden hebben, ghemerckt* oock honden hueren meester
die hen opvoeden, niet jeghenstaande zy die by wylen slaan, liefhebben. Diemen liefheeft, diens zeden ende leven pooghtmen stadelyck gelyck te werden, ende dat men stadelijcken pooght, dat doetmen
ende elck wordt zodanigh als 'twerck is dat hy stadelyck doet.
85. Dit valt te meer noch, als zy beghinnen te verstaan de weldaden
die zy van huere ouders ghenieten. Want dan mercken zy dat huer
ouders oortake zyn dat zyluyden zyn, overmids* het teelen, dat zy
leven, overmids het opvoeden, ende dat zy wel leven, overmids haar
onderwyzinghe, zo door hen zelven als door schoolmeesteren.
86. Diemen dan lief heeft, dien maacktmen zich zelf ghelyck, zo
ghezeyt is. Zo worden dan zulcke kinderen ghoed, want d'ouders
zyn ghoed. Daaromme Beren zy die oock uyter herten waardelyck.
Waar mede meer dan met onderdanicheyd ? Dat is doen na 'toevelen
der ouderen ende dit aldermeest int volghen van henluyder raad
boven, ja teghen eyghen lusten.
87. Hier in is voorneemlyck der kinderen zalicheyd gheleghen. Want
de jueght is onwys; daarom zyn hare lusten meest zot ende verderf-^
lyck. Daar teghen is den raad der vromen ouderen verstandigh ende
ghetrouw; die raden den kinderen af van dat hen quaad is tot het

ghoede.
88. Wat magh dan wenschelycker zyn inden kinderen dan dat zy
der ouderen verstandicheyd in haar onwyze jueght ghenieten, hare
verderflycke lusten vliedende de zalighe dueghde verwerven ende
een ouderdom bereycken die met vrueghden te rugghe magh zien
in een onschuldighe ende eerlycke jonckheyd ? Dit valt by zo weynigh
oude menschen, alst wel vele in huere oudheyd zouden wenschen.
89. Ende nadien zulcke kindsren oock zien dat huere ouderen gheen
kosten noch moeyten en sparen met huer ter scholen te houden of
op eenighe ambachten, zo zyn zy vlytigh int leeren, vlieden als de pestilentie de ledicheyd ende alle tuyscherije* die hen tot een a ftocht *
89 zo zyn zy ... tuyscherije vgl. Valerius, o.c., p. 43: destinatis studiis incumbant (sc.
liberi), ocium et voluptatem in primis ut pestes vitent.
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vande leeringhe ofte ambachte zouden moghen strecken, ende dit
voomeemlyck oock om dat henluyden een lust is huere ouders met
het zien van hen naarstigh leeren te verblyden.
90. Wat magh oock den ouderen lustigher* zyn .dan te zien dat huer
onkosten wel besteed zyn arden kinderen, dat de zelve wel leeren,
dat zy tot huer jaren komende hen zelf zullen korren gheneren, ende
dat zy huer ouderen. Beren, dueghd hanteren ende Gode vrezen
leeren ?
91. Metten anwas wande jaren wast de kennisse ende mitsdien het
verstaan wande weldaden by hem van hare ouderen ontfanghen. Daar
uyt neemt oock meer ende meer.. toe hare liefde tot zulcke lieve
ouders; daar uyt wordt dan in henluyden gheboren de eerlycke
danckbaarheyd.
92. Deze maackt dat zy lust kryghen om metten oyvaars huere oudé
ende zwacke ouderen te doen als henluyder jonghe ende zwacke
kindscheyd van huer ouderen gheschiet is, dat is dienen, voeden
ende onderhouden, indien de ouderen des behoeftigh zyn.
93. Deze lust van danckbaarheyd toffen .ouderen toont Homerus te
zyn ghèweest inden j oogheling Hippothoo, die voor Troyen werdt
verslaghen, ende wanden welcken de Poëet zegt alzo:
-

Noch hy en had oock niet vermoghen
Zyn ouders danckbaarheyd te toghen*
Voor 'tvoedsel hem van huer ghegheven,
Door kortheyd van zyn jonghe leven.

94. Dit vermocht de dochter, dit dede oock de dochter niet zonder
levens . ghevaarlyckheyd, die haar vader, ten verhongherens doode
veroordeelt zynde, inden kercker quam voeden met hare borsten.
91 Metten

anghen vgl. Aristot. Eth. Nicom. VIII. 12. 2 : ... liberi
anwas ... ontfanghen

parentes aetate progressi. (diligunt) et tum denique, quum intelligere aut scire
cbeperunt.
93 Homerus zie Il. 17. 301:...nec parentibus nutritia caris reddidit, brevisque ei aetas
fuif, sub Aiacis magnanimi hasta domito.
§94.Voor het verhaal van Cimon en Pera, dat o.a. Rubens heeft geïnspireerd tot zijn
bekende schilderij van gelijken naam, zie Val. Max. Fact et Dict. Memorab. V 4 ext.
§1. Coornhert kon het verhaal ook gelezen hebben bij Th. Zuingerus, Theatrum vitae
humanae, Bas. 1586, t. IV p. 3322b (eerste uitg. 1561 ; Coornhert haalt het T heatrum
aan in W. W. I 446a) .
BECKER, Wellevens Kunste
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95. Behalve deze gheschiedenisse leestmen hier af oock een stichtelyck fabelken van een smit, ghenaemt Focus. Deze was beklaacht
voor den Keyzer van opten dagh zynre gheboorten teghen zyn
ghebod ghesmedet te hebben. Onze smit bekende d'anklachte. Des
de Keyzer hem vraaghde -wie hem zo stout hadde ghemaackt. Een
moghender dan ghy zyt, here. De Keyzer verwondert vraaghde: wie
is dat toch ? De nood, heere. Ick moet wercken of met myn ghezinde
vasten, want alle daghe behoeve ick acht zilveren penninghen, te
weten twee die ick met uyt leenen, twee die ick betale, twe die ick
zelve behoeve ende twee die ick verlieze. Ghevraaght Bande Keyzere
wat hy daar met meynde, sprack de smit alzo: Ick hebbe jonghe kinderen, huer leene ick alle daghe twee penninghen tot huer voedsel
om my dat te betalen tot myn voedsel in myn zwacke ouderdom, als
ick (ghelyck zy nu) niet en kan winnen. Twee penninghen betale
ick alle daghe myn oude, zwacke ende winneloze vader, die hy my
in myn kindsheyd heeft gheleent. Twee penninghen behoeve ick alle
daghe zelve tot myn noodurft, ende twee verteerter alle daghe myn
wyf ende dat is verloren kosten, want het is een quaad wyf. Wil nu
myn Heere my alle daghe acht penninghen doen geven, ick vier
des Keyzers gheboorte wel al myn leven. De Keyzer lachte, liet den
smit niet onbeghifticht van zich ghaan, om zyn danckbaarheyd tot
zyn vader ende ghetrouheyd tot zyn kinderen.
96. Dat zy opt kortste ghezeyt vander kinderen plicht jeghen huere
ouderen. Nu en ghebreeckt hier niet meer dan der dienstboden ampt*
tot hueren huysheere ende vrouwe.
97. Dezen betaamt voor al, het zy vrije of eyghen*, hueren heere ende
vrouwe lief te hebben, met ghewilligher onderdanicheyd te dienen,
tot allen bevelen (dat niet zondelyck en is) bereyt te zyn, ghetrouw
van handen te wezen ende zwyghende. van monde.
98. Nadien oock de ghetrouheyd van een bode niet alleen en is
gheleghen in niet stelen ende int niet kallen, maar oock zonder.-

§§97-100. Vgl. Valerius, o.c , p. 43sq.: Servi subiecti sint, et fideles dominis, dicto

audientes, et semper ad imperium parati : heros ut parentes observent, et ament:
f rugales, moderato victu et necessario vestitu contenti, rem dominorum augere velint,
nihil suf f urentur : dominum patienter ferant, si morosior erit : . si facilior, ne contemnant.
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linghen* int oorbaarlyck handelen van des heeren ghoed, zo zyn zy
schuldigh 'tzelve na al huer vermoghen te helpen vermeeren.
99. Dit gheschiet doort matigh ende spaarlyck ghebruyck van spys,
dranck ende ghewade, ende doort naarstigh voorhoeden datter niet
verloren en gha, niet verslort* en roerde noch verwaarloost. Dit zal
byden huysvader ot zyn huysvrouwe licht ghemerckt worden, die
daarómme. zulcke dienstboden lief hebben ende weldoen zullen.
100. Want elck heeft joost totten ghenen die hy verneemt hem reut
ende oorbaarlyck te wezen. Welcke joost cues huysvaders ende zynre
vrouwen totten boden, by henluyden vernomen zynde, oock maken
zal dat zy zonder zwaricheyd eenïghen onlust huers héeren van
grauwen of andérs zullen koenen verdraghen. Dit maackt den boden
hueren dienst licht, den huysheere anghenaam ende den ghezinde*
een vriendelycke vrede.
101. Zo vele ghezeyt hebbende vande wysheyd, gheleghen int wel
huyshouden, dat is vande huyslycke wysheyd, is ten laatsten nu eens
tyd oock wat (doch minder, als minder luyden betreffende ende veel
af inden rechten gheschreven zynde) vande Burgherlycke wysheyd.
102. Burgher is zo ghenaamt na een burgh of veste, dit meynt een
Stede daar vele menschen huer stede of vaste plaatse nemen die, alzo
stadelyck stede houdende binnen den burght, Burghers werden
enaarrit.
103: Der Burgheren bestiering des burchts werdt ghenaamt burgher'lyke wysheyd. Deze heeft hare wercking inde bestiering van burghen,
steden, landen ende luyden. Nu staat eerst te mercken dat, ghelyck
elck huysghezinde bestaat in veel zonderlinghe* menschen, alzo oock
een stad bestaat in vele zonderlinghe huysghezinden.
103 Nu staat

§106. Vgl. Valerius, o. c., pp. 44, 45 : Quemadmodum ex singulis

ex

multis f amiliis Civitas constat, de qua nunc dicemus. In
hominibus familia, sic
repub. bene gerenda maxime cernitur Prudentia, sine qua nulla hominum societas regi
Potest. Politia seu Respub. definitur a Plutarcho in libro de tribus reipub. generibus
status et ordo civitatis, in rebus gubernandis observandus. Civilis haec prudentia
civium actiones praescribit : ac tota in civium societate defendenda, velut in materia,
quam tractandam suscepit; versatur : eumque sibi propositum habet finem, ut respubl.
bene geratur, ac civium saluti. consulatur. Discrimen hoc Aristoteles inter familiam et
-rempub. esse tradidit, ut in repub. sit iuris aequalitas, qua summi cum infimis exae.quantur : in f amilia verg, dominus- regis imperium habeat in literos et servos, ut
subiectos, inter quos huiusmodi aequalitas esse non potest.
-

-

196 VANDE WYSHEYD

104. Int wel bestieren vant ghemeen beste toont zich de wysheyd
alderbest, zonder de welcke gheen menschelyck ghezelschappe* en
magh bevóochdet moorden. 'tGhemeen beste* is een staat ende beleding* des Stads te onderhouden, staande inde bestiering der zaken.
105. Deze burgherlycke wysheyd stelt wetten ende kueren vander
burgheren wercken; zy is ghants doende int beschermen vande ghezellyckheyd* der burgheren, recht * als inde stoffe die zy voorghenomen heeft te handelen. Het eynde daar toe zy streckt is, dat het ghemeen beste wel beleet* ende der burgheren welvaren b
moerde.
106. Eenighe vande ouden stellen tusschen een huysghezinde ende
'tghemeen beste dezen onderscheyd, dat int ghemeen beste een ghelyck recht is tusschen d'alder oppersten ende d'alder nedersten, maar
int huysghezinde heeft de huysvader een konincklyk ghebied* over
zyne kinderen ende slaven, zo dat tusschen vader ende kind, heer ende
slave de voors. ghelyckheyd niet en magh wezen.
107. Men telt zes ghedaanten want ghemeen beste; daar van zyn de
drie ghoed, te weten als een Koning, of als eenighe vande voorbarighste*, of als 'tvolck rechtvaardelyck ende bequamelyck 'tghemeen ghoed .ten ghemeenen oorbaar bedienen.
108. D'ander drie zyn quáad, te weten als daar een Tyran, de
t'zamenswering van weyniglie, of het on-wyze volck, na haren moedwille heerschappende, allen dinghen tot hueren eyghen nut na zich
trecken.
109. Men vint gheen Stad by eenighe volcken welcker bestieringhe
niet in een vande voors. zes en werdt bevonden. Zommighe achtens
voor de alderbeste bestiering die daar bestaat inde t'zamenvoeghing
vande drie voors. ghoede beledinghen vant ghemeen beste, als
§§107-110. Vgl. Valerius, o.c., p. 45sq.: Rerumpub. sex formae numerantur : tres

bonae... totidemque pravae... Nulla videtur ullius gentis ° civitas esse, quae non ad
earum aliquam, referri possit. Eam rempub. quae ex tribus illis quae rectae iudicantur
Constat, Cicero in libris de Repub. optimam esse arbitratur, quod ea praestantior sit,
utilior et durabilior singulis. Apud Romanos, post exactos . reges, lusque ad Iulium et
Augustum, respub. Democratica videtur fuisse moderatione quadam Regni et Aristocratiae sic temperata, ut regia quaedam maiestas in Consulibus emineret, Aristocratia
in senatoribus, Democratia in tribunis plebis.
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wezende beter, nutter ende ghedurigher dan elck vande zelve drie
op zich zelve.
110. Deze was tot Romen na 't verjaghen vanden Koninghen totten
ankomste der Keyzeren toe, waar af Julius ende Augustus d'eerste
twee waren. Want doe was daar de Konincklycke Heerschappije der
Burghemeesteren, betemt metten breydel der Raadsheren, te weten
van eenighe der voorbarighsten* burgheren ende deze beyde metten
.Dekens als beschermers vander gemeenten vryheyd ende afweerders
van alle tyrannije, overdaad ende gheweld.
111. Dats hier ghenoegh vande vooghden ende bestierders vande
vrijen steden ende ghemeynen bestens. Deze bestaan in menichte
van burgheren na een ghemeen recht levende. Daarom ist oock
nodigh te tonen hoedanigh die behoren te wezen.
.112: Met recht magh hy een ghoed burgher ghenaamt worden die,
verciert zynde met bur^ffierlycke dueghden als wysheyd, rechtvaardicheyd, stercktieyd ende matieheyd, wel kan beleden* niet alleen
zyn huyslycke, maar oock de ghemeene zaken.
113. Om nu de dueghden te léeren zyn van noode ghemeene scholen
met dueghdlycke ende gheleerde schoolmeesteren, die den kinderen
van jóngx op oriderwyzen, door kennisse vande alderbeste dinghen
ter dueghden anlocken ende alzo nutte burgheren des vaderlands
daar uyt maken..
114. Daar toe behoren oock d'ouders huere kinderen an te voeren.
Maar ghebreeckt hen macht om huere kinderen ter scholen te houden,
zo beho`ren,zy die te besteden op eenighe nodighe ende nutte am;

111 Deze bestaan ... §113. Vgl. Valerius, o.c., p. 46sq.: Quoniam auteur civitas ex
multitudine civium iure viventium constat, quales . eos esse oporteat ostendamus. Bonus
patriae civis appellandus est, qui civilibus ornatus virtutibus, et in primis iusticia et
fortitudine, quas prudentia et temperantia moderantur, officia non tantum domestica
et familiaria, verumetiam publica et domi et bello recte exequi possit. Ad virtutes

docendas publicis praeceptoribus opus est et probis et eruditis, quorum diligentia
pueri ab ineunte aetate recte instituti, praestantes virtute ac pietate, rerumque optimarum cognitione utiles patriae cives evadant.
.11.0 Burghemeesteren, Raadsheeren, Dekens consules, senatores, tribuni plebis. In
1561 achtte .Coornhert het niet noodig tribunatus, tribuni plebis te vertalen (Vanden
O f f icien, 1561, blz. 92 en 126) , evenmin in W.W. II 191 bisb.
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bachten, om tot dienste vandé Stad, buyten iemands schade of last,
zich zelf daar met eerlyck te gheneren.
115. Want men moet, als voor een pestilentie vant ghemeen beste,
den jonghers voorhoeden voor ledicheyd ende voor wellusticheyd
ende dit doom middel van of huere ghemoeden of huere lichamen
te oeffenen in eenighe eerlycke kunsten ofte ambachten. Men moet
de jueght ghoed werck gheven, of zy nemen van zelf quaad werck.
116. Ende want de jonghers d'ouden ghaarne navolghen, behooren
alle ghoede burgheren, zonderlinghen* de ouders ende schoolmeesteren der kinderen, henluyden voor te ghaan met een oprecht*
leven ende hen te verstrecken voorschriften der dueghdlycke zeden.
117. Men behoort te benaarstighen* datmer, zo vele moghelyck is,
wechneme alle oorzaken van zondighen, datmer wech doe alle
anloxelen tot gheylheyd ende wellusten, datmer d'overheyd, is die
ghoed, ghehoorzame als vaderen des vaderlands, den welcken des
ghebiedens machte van Gode is ghegheven; maar is die quaad, dat
hy gheduldelyck werde gheleden ende zonder alle oproer met ootmoedigher eerbiediging tot de behoorlyckheyd zyns diensts vermaant
werde.
118. Men ghehoorzame de wetten, men onderhoude de godsdienste
ende men hebbe vrede ende eendracht onder den burgheren. Alle
§§ 115-1 17.

Vgl. Valerius, o.c., p. 47. Cavenda autem sunt omnibus diligenter otium
et voluptas : studium semper, et honesta atque utilis exercitatio quaerenda est tum
animorum tum corporum. Efficiendum est omnibus bonis civibus, maxime veto parentibus et praeceptoribus, ut quoniam pueri et adolescentes facile quidvis imitantur, his
vitae integritate praeluceant, sintque minoribus natu virtutis exemplum : auferatur
omnis, quantum fieri potest, occasio peccandi : removeantur libidinis ac voluptatis
incitamenta magistratui pareatur, si bonus est, ut patriae parenti, cui divinitus data est
potestas : sin malus, patienter feratur, et sine seditione modeste sui officii, et suppliciter
admoneatur.
§ 118. Vgl. Valerius, o.c., p. 47sq.: Leges observentur, colatur in primis religio, pax
inter cives et concordia retineatur.: caveatur omnis discordiae causa : sua quisque curet :
nec ad rempub. nisi vocatus accedat.
117 maar is die quaad ... werde. Deze vermaning is moeilijk te rijmen met Coornherts rechtvaardiging van den opstand tegen Spanje ; zie vooral Wortel der Neder
land.rche Oorloghen (1590 ; 1V 1V II 173 183) en Proces van 't Ketter-dooden.
Het eerste deel Politijck (1590; 1V. W. II 43 109v) . Een belangrijke restrictie van de
gehoorzaamheid aan de overheid vindt men hierna, 'IV. 1. 6.
-

-
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oortake van tweedracht zy voorhoedet, elck bezorghe zyne dinghen
ende niemand onderwinde* zich des Stadsdiensten, zonder daar toe
wettelyck beroepen te wezen.
119. Elck houde zich altyd in rusten ende betale d'excyzen ende
ghemeene lasten. Yghelyck lieve het ghemeen beste ende dat oock
boven zyn zelfs have, ja leven.
120. Dit valt licht voor den vroeden, als verstaande dat alle gheheel
dat ghoed is beter is dan zyn deel, ende dat het zyne maar een kleyn
deelkeu is van dat gheheel, twelck men dan ghaarne om de behoudenisse vant gheheel verliest.
121. Deze en moghen huer eyghen baat gheenssins tot schade, veel
min tot verderf van tghemeen beste zoetkeu. Daar by komt noch dat
men naast Godé het vaderland behoort lief te hebben, daar na
d'ouders,' voorts den maghen ende ten derden den medeburghers, vermids' . de ghemeenschap des burgherrechts.
°122. De vreemdelinghen moghen huere dinghen doen zonder weetghierigh onderzoeck van tghene huer niët en roert, ende zich zedelyck dräghèn, den wetten onderdanigh ende den burgheren grhe,

3.. Des Overheyds ampt is het ghemeen beste wyslyck te bestieren,
ende dit met voorzichtighen raad, maar niet met gheweldigher daad.
Zaligh noemt een oude de Steden ende Landen daar d'overheyd wqsgherighe mannen zyn.
124. Het staat oock voorneemlyck d'overheyd toe dat hy de wetten
voorsta, op dat die onderhouden werden, niet alleen vanden b
maar oock voor al van hem zelve.
Dit
dele loflyck Zaleucus, als zyn zone zelfs beyde zyne ooghen
125.
121 Daarby komt
-

... burgherrechts vgl. Valerius, o.c., p. 48 : Patriae enim prima post

Deum charitas debetur, ac magistratui : proxima parentibus et cognatis, tertia civibus

iuris commun óne sociatis.
§ Valerius, o.c., p. 48: Magistratus officum est ... tueri leges, ut
observentur, quibus - et ipse - parebit ... Foxius, o.c., p. 262: Huius - ergo proprium
munus - est, utprudenter sapienterque se gerat, ut remp. recte possit administrare:
quandoquidem consiliis, -ac non vi uti debet.. Unde Plato, cum beatas foxe illas respublicas dicebat, in quibus principes essent philosophi, aut philosophi principes...
Quemadmodum de Zaleuco. Locrensi fertur, , qui cum . legem adulterii a - se latam,
violatamque a filio vindicare vellet, nec populi universi precibus exorari posset, sibi
unum, filio alterum oculum eruit, ut exemplo aliis firmandarum legum esset.
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hadde verbuert vermids zyn overspel teghen den wet, daar af ghemaackt by den vader zelf. Die. en liet zyn zone van zulcken straf niet
verbidden*, oock vanden ghantsen volcke niet, maar dele zyn zoons
een oghe ende zyn zelfs een oghe uytsteken om dei wet te onderhouden.
126. Mochte in zulcken stad oock eenigh burgher vergevinghe van
zyn mesdaad met eenighe reden verhopen ? Magh daar oock beter
middel zyn om de wetten te doen onderhouden dan door zulcken
wanhope van onghestraftheyd?
127. Het is dan een onberispelyck leven, een liefde toffe rechtvaardicheyd met een hate ter ghiericheyd*, daar door alle Overheyden
ende Rechters hare waardighe grootachtbaarheyd in eeren houden.
128. D'overheyd draghe zo lieflycken zorghvuldicheyd over zyne
onderzaten als een vader over zyne kinderen, zo zullen hem zyne
onderzaten lieven ende eeren als ghoede kinderen haar vader.
129. Wie lieftal* wil zyn, die moet lief. hebben. Daar by voeghe
henluyden wel dat zy zich draghen vriendelyck, ghespraackzaam ende
zedelyck teghen elck, niet hoofdigh, niet verwaandelyck, niet wreedelyck; dat zy yghelyck ghoedlyck horen, ghelyck recht doen, ghonst
ende hate ter rugghe stellen ende dat zy met een bermhertighe strengheyd straffen in aller billickheyd d'een als d'ander zonder alle anzien van personen.
130. Een oprechte* Overheyd zal zich draghen als een vader. (zo
ghezeyt is) vant ghemeen beste ende met een ghelycke liefde be§ 127 13 3. Vgl. Valerius, o.c., pp. 48, 49 : Magistratus officium est ... se gerere
- decenter, humane, modeste, iuste, non sordide, non avare, non superbe, non morose,
non crudeliter : ius aequum omnibus dicere, ... clementem severitatem et aequitatem
in animadversionibus ac suppliciis adhibere, ne eadem de re accusatos alias asperius,
alios _mitius ... puniat : curare ex aequo cives omnes et divites et pauperes, nobiles
ignobiles, arbitrari se patrem esse reipub., procurare civitati necessaria, ut annonam,
si forte inopia et caritas rei frumentariae timeatur, ut alia quibus in : difficilibus reipub.
temporibus. est opus : maximam vero -tum rationem habeat pauperum .- cum necessitas
maxima, premie, praesertim popularis, qualis est annenae - dif f icultas. Peregrinos atque
advénas et incolas humane atque bene tractare, ne male' apud exteras nationes civitas
audiat : denique curas omnes ad salutem reipub. referre : huius commodis utilitatibusque servire, huius dignitatem
primis et decus ubique 'conservare.
129 Wie lieftal
tal ... lief hebben vgl. Sen. e p. 9. 6 : Si vis
atria.
-

in

amarï,
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zgrghen allen.- burgheren, zy zyn dan ryck of arm, edel of onedel,
groot of kleyn gheacht.
131. Is hy beducht voor dierte, hy zal bezorghen datter koorra zy,
ende zo mede van alle andere noodzakelycke dinghen doen die de
Steden in quade tyden ghewoonlyck zyn te .behoeven.
131 In zodanighe ghemeene nood, voorneemlyck van koorras dierte,
zal hy byzonder het oghe hebben opten armen burgheren, zonder te
verzuymen den inwoonderen* ende vreemden,. die hy ghoedertierlycken ende menschelycken zal handelen, twelck eenera ghoeden name
-maackt by andere steden ende landen die tzelve in ghelycken noodera
ara dezer Steden burgheren, by henluyden zwervende, oock moghen
met weldaad ghedencken.
13.3. Eyndlyck hy zal met alder zorghvuldicheyd 'tghemeyn welvaren
benaarstighen*, desselvens oorbaar in allen zoecken .ende desselfs
eere boven allen dinghen voorstaan, het zy dan in tyden zo wel van
oorloghe als van vrede. Ende hier mede zy nu oock ghenoegh ghezeyt
vande burgherlycke wysheyd.
-

SESTE HOOFDSTUCK
VAN DWAASHEYD

1. Onwysheyd werd by .meest elck ghestelt voor het rechte teghendeel vande wysheyd. Dit magh ick niet toestemmen, twelck zy my
niet qualyck en zullen afnemen, zo zy maar anmercken myne redene
my zulx verbiedende, .te weten deze:
2. Dat alle ware wysheyd dueghde is ende ghoed ende niet inden
mensche komt zonder des menschèn wille ende toedoen, houden zy
altzamen ende ick met henluyden. Zo mede (twelck daar uyt moet
volghen dat wysheyd is vanden willighen ende niet vanden noodzakelycken dinghen.
3. Hier uyt volght al mede dat alle wyze menschen pryzens waardigh
zyn, om niet verzuymt te hebben de hooghwaárdighe ghavé Godes,
maar de zelve hertelyck begheert, rechtelyck béfiaarstight', d anckelyck wanden ghever alré ghoeder ghaven ontfanghen hebben ghehadt,
-

,

2 willigbe- ende noodzakelycke dinghen: zie hiervóór r:._III..1. 43 vlg..(blz. 151).
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ende mitsdien dooit verkryghen vande wysheyd wys zyn gheworden
ende wyselyck wandelen.
4. Zal nu alle onwysheyd het rechte jeghendeel zyn vande wysheyd,
zo moet oock alle onwysheyd zonde wezen ende quaad, ende en magh
mede niet inden mensche komen zonder des menschen wille ende
toedoen. Zo moet dan oock alle onwysheyd wezen vanden willighen
ende niet vanden noodzakelycken dinghen, ghemerckt* alle wat noodzakelyck inden mensche komt of is, dat komt of is daar buyten zyn
wil ende toedoen.
5. Hier uyt moet nu volghen dat oock alle onwyze menschen lasterens* ende straffens* waardigh zyn om verzuymt te hebben de
ghave der wysheyd, als dieze niet begheert, benaarstight* noch ontfatlghen en hebben ende volgens dien dat het by hueren schulde
toekomt dat zy onwys zyn ende onayslyck wandelen; dit houde ick
voor oprechte* waarheyd.
6. Maar hier openbaart zich nu de doling in dezen, dat alle onwysheyd het rechte Jeghendeel zoude zyn vande wysheyd. Want zo zulx
warachtigh ware, zo mosten oock alle eerstgheboren kinderkens, als
altsamen onwys zynde, de onwysheyd in huer hebben door henluyden
wille ende toedoen int verzuymen want begheren ende benaarstighen*
vande wysheyd ende mitsdien oock, als om huer eyghen werck, daar
inne zondigh, quaad ende daar om oock schelders ende straffens
waardigh zyn.
7. Maar wie zelf niet onwys zynde magh dat ghelooven ? Die noch
niet.. en is en doet noch en verzuymt niet; die niet en doet noch en
verzuymt en magh door zyn doen noch verzuym de wysheyd niet
ontberen. Zo kornet dan niet door .der kinderkens doen, laten of
schulden dat zy onwys, .dat is zonder wysheyd, ter wereld komen.
8. Wat ouders zullen zulcke eerstgheboren kinderkens oock berispen,
zwyghe* straffen met slaghen of anders, omdat zy onwys zyn?
Gheene, ten waar dan dat zy onwyzer waren dan die onwyze kinderkens zelve.
9. Gheen verstandighe en zal iemand beschuldighen om 'tgheen hy
buyten zyn wil niet en verstaat, maar wel om 'tgheen hy door zyn
zelfs-willigh verzuym niet en verstaat 'tghene hy hadde behoren ende
vermoghen te verstaan.
10. Daar zietmen nu onwysheyd ..inden • mensche die gheen zonde
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:noch scheldens waardigh en is. Maar alle wysheyd is (zo ghezeyt is)
dueghde ende pryzens waardigh. Zo blyckt nu dat alle onwysheyd
niet en is het rechte jeghendeel vande wysheyd.
11. Wel is waar dat alle onwysheyd is een ontbering van wysheyd,
ghelyck blindheyd ontbering is van 't^hezicht. Maar want een gheboren zot om zyn onwysheyd niet zondigh en is, ghelyck oock de
jonghe kinderkeus niet en zyn om huer onwysheyd, ende gheen
mènsch wys en magh wezen zonder daar door dueghdelyck te wezen,
zo moet ick eyghentlycker voort jeghendeel der wysheyd houden te
wezen dwaasheyd, daar by ick versta een schuldighe onwetenheyd
der dinghen die te begheren of te vlieden staan.
12. Schuldigh zegghe ick, overmids* deze onwetenheyd inden
mensche noch blyft door zyn zelfs verzuymelheyd*, daar hy wys hadde
moghen wezen. Want deze dwaasheyd is altyd zonde ende inden
ghenen daar inne zy blyft oortake van alle andere zonden die hy
bédryft. Dat zy ,nu ghezeyt dat niet simpele - onwetenheyd, maar
schuldighe onwetenheyd het jeghendeel is vande wysheyd.
13. Al ist nu zo dat het voor den ghenen die daar recht verstaat wat
wysheyd is met zyne oortake; werckinghén, vruchten ende andere
ommestanden*, niet zwaar en valt daar uyt oock te verstaan het
jeghendeel van dien, te weten wande dwaasheyd met alle desselfs
ankleven ende ommestanden, zo hebbe ick nochtans niet willen laten
.ten dienste vande traghe verstarden hier oock van zulx wat te
zegghen, doch, zo, langhe niet als ick vande wysheyd ghedaan hebbe,
oock zo heel kort niet dat voor zodanighen het lezen van -.dit myn
schrift verloren. werck zoude zyn, na 'tspreeckwoord:
Lezen zonder verstaan
Is vergheefs werck ghedaan.

14. Het is warachtigh dat, ghelyck alle dueghde huer zelfs beloning,
alzo mede alle zonde zyn eyghen straf f ing mede.. is brenghendè.
Niemand zal .00ck ontkennen dat elck ghaarne .heeft die vrolycke
beloning der dueghden, maar onghaarne die truerighe straf f ing der
zonden.
13 Lezen ... ghedaan vgl. Dion. Cato Dist. de Mor. Praef. lib. I:... legere enim et
Hetzelfde gezegde ook W. 1V. I 4b, 7c—d, 13a, 479a.
non intelligere neglegere est.

14 ghelyck alle dueghde .... brenghertde zie hiervoor, noot bij I . 14. 47 (blz. 80).
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15. Nu en begheert niemand te ontberen 'tghene hy ghaarne, noch
te hebben 'tghene hy onghaarne heeft. Dit ontberen ende hebben is
altyd by allen den ghenen die zondighen. Daar uyt dan volght dat
niemand uyt een moedwilligh opzet zondight om zich zelf quaad te
doen, maar uyt een loutere onwetenheyd die daar waant door zulck
werck van zondighen wat ghoeds te verwerven.
16. Dat nu elck mensche aldermeest benaarstight* der dinghen verkryghing die elck d'alder beste waant of weet te wezen, verstaat elck
lichtelyck*. Zo is oock niet zekerder dan datter ontallyck veel meer
menschen grooter naarsticheyd doem om gheld dan om wysheyd te
verwerven; zo vermercktmen daar uyt oock klaarlyck dat eerde
'tmeerderdeel der menschen waant dat het gheld beter zy dan de
wysheyd. Ende hier in zyn zy bedroghen.
17. Want zomen alle zulcke gheldgherighe ende niet wysgherighe
luyden den kuere* ghave van te wezen een Koning Midas, Ick meyn
een gulden vlies* of gheld-ryck maar zin-arm Koning, dan een zinryck maar schamel ambachtsman, Ick houde zy henluyden (van :haar
redelyckheyd overtuyght zynde) zouden schamen te zegghen: Ick
waar liever een dwaas of gheck Koning dan een arm maar zin-ryck
ende wys ambachtsman..
18. Hier door moorden zy oock overtuyght dat wysheyd beter is dan.
gheld. Daar inne doen zy dan huer dwaasheyd blycken. Zo doen zy
oock wel naacktelyck* int verzuymen van wysheyd te verwerven, -die
van alle ernstighe begheerders zekerlyck werdt verkreghen ende
henluyden nemmermeer en werd benomen, ende int ' benaarstighen*
vans vluchtighe gheld, dat nerghens na van alle diet begheren en
werdt verworven, velen huer ondanx werdt benomen ende dat zy
noch ten laatsten al moeten verlaten, huere dwaasheyd opentlyck
doen blycken.,
19. Of ist gheen dwaasheyd het zekere ende alderbeste ghoed te
verlaten ende het onzekere, snode gheld te verkiezen ? Het oude
rymken zeyt hier j a toe aldus:
Zy zyn zot ende gheheel onvroed
Die hier verkiezen 'tverghanckelyck voort eeuwighe ghoed.
Want alst ghaat op een scheyden,
En hebben zy gheen van beyden.
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20. Het is dan dolinghe dat de menschen het snoodste voort beste
verkiezen. Doling komt uyt onwetenheyd. Deze heb ick hier voor
ghezeyt dwaasheyd, die ick noemde een schuldighe onwetenheyd,
om de zelve te onderscheyden vande onschuldighe.
21. Onschuldigh houde ick (zo voor mede is ghezien) alle onwetenheyd daar af de wetenschap den onwetenden onmoghelyck is te
hebben, het zy dan vermids* des ongheweten dings nature, alzo
niemand en kan volkomelyck begrypen wat God is, maar wel dat
hy is, oock in velen hoedanigh, of vermids de ghesteltenissen* des
onwetenden, als dat een jong kindeken gheen anderscheyd en magh
weten tusschen ghoed ende. quaad.
22. Maar schuldighe onwetenheyd ist, als iemand niet en weet zaken
voor hem zo moghelyck zynde om te verstáan, als noodlyck om wel
te leven ende hy nochtans middel heeft ghehat om verstand te vinden,
maar gheen wil om dat na te speuren of te zoecken.
23. Deze onwetenheyd is zonde ende te recht strafbaar. Want zy
blyft inden mensche door des menschen schulde, te weten door zyn
onachtsaamheyd of door zyn verwaantheyd.
24. Dat elck van alle bejaarde* menschen wel verstaat datter een
wegh is tot het welleven ledende, betoont opentlyck elx werck int
verkiezen ende bewanderen van eenera wegh; dit en zoude niet zyn
indien niet elck waande daar duer te komen tot het welleven.
25. Maar dat zeer weynigh menschen verstaan welck daar is die rechte
wegh tot een ghoed leven ledende, zietmen licht ara de ontallycke
verscheydenheyden van weghen, by verscheyden menschen verscheydelyck, deze zulcke ende die een ander, verkoren ende bewandelt
wezende.
26: Dat oock weynigh menschen acht slaan op haren wegh die zy
bewanderen, of die de rechte zy dan niet, ontdeckt ons de hardneckighe voortghang van zo groote menighte ghanghers'op zo ver-

scheyden weghen, ghemerckt* daar maar een eenighe rechte wegh
is, ende al d'andere zo zy op hueren wegh merckten, elck hueren
omwegh* voor zülx verstaan, die verlaten ende na den rechten wegh
zoecken zouden.
30 hier voor ghezeyt zie hiervóór, §11.
22 schuldighe onwetenheyd vgl. Van de Onwetenheyd der Menschen, die daer is

onschuldigh of schuldigh ` ( 1583; W.W. I 121 128v)
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27. Men moet immers den rechten wegh bekennen te wezen die
zynen ghanger opt kortste ende zekerste leedet ter begheerder plaatsen. Deze begheerde plaatse is het wel leven, dat is een dueghdlyck,
een rustig, een lustigh ende een zaligh leven.
28. Alle zondelyck leven brengt tot onruste, verdriet ende onzalicheyd. Zo komt dan daar door de zondaar ter begheerder plaatsen
niet. Dit ghevoel van zyn moeyelyck ghewoel ende pynlyck ghequel
zonde immers billick ghenoeghzaam zyn om den dolende wandelaar
te doen bedaren énde te doen dencken dat dit een onwegh moet
zyn; die hem niet en brengt ter begheerder plaatsen, maar int rechte
jeghendeel van dien, by zo eerde de wandelaar eenighsins acht. naam
-

op zynen paden:
29. De Koopman, ghewin zoeckende, neemt wel . vlyti,^h acht wat
waren hem bate ende welcke hem schade toe brenghen; de schadelycke verlaat hy ende an de profytelycke houdt hy zich. Vermagh dit
de mensche inden snoodsten dinghen, hy vermaght inde dierbaarste.
30. Dit doet hy niet, slaat minder acht opte dueghd dan op 'tgheld,
op de rust zyns ghemoeds dan opt ghewin der buerzen. Door deze
zyne zondighe onachtsaamheyd verzuymt hy 'tverwerven vara wysheyd ende blyft daarom oock arm van wysheyd, ryck van dwaa'sheyd,
oock ydel*van dueghden, vol van zonden ende te recht strafwaardigh.
31. Want zy misbruycken hare Reden tot arghlisticheyd, zyn schalck,
loos ende wys • óm quaad te doen, maar weldoen en koenen zy niet,
want dat leeren zy niet.
32. Doch is veel meer hoogs tot deze onachtzame dan tot die verwaande luyden, als die huer zotheyd zulx betrouwen, dat zy zonder
lang bedencken al dat hen voorvalt flux toestemmen, rechts* ner

-

gheris duysterheyd in en moch'te zyn voor henluyden doorluchtigh
verstánd. Zo lopen zy als eén onbetoomde ghuyl* volghens de blinde
begheerlyckheyd huerder onwyzer herten zonder alle berading daar
henen.- Wat zouden zy beraden die nerghens en twyfelen, maar alles
wel te weten wanen ?
33. Deze wanen te weten 'tgheen zy noch gheenssins en weten. Nu
en magh niemand begheren 'tgheen hy al heeft of oock waant te
hebben. Zo en magh oock niemand de wetenschap der d inghen die
hy al waant te hebben begheren, daar na staan, noch die verkryghen.
Te min noch ghemerckt* zulcke waanweters altyd hovaardigh zyn
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ende huer eere door 'zulcke hare waan-wetenschap zoecken byden
menschen, want dit maackt voor henluyden dan noch onvruchtbaar
alle ghetrouwe vermaninghen ende verstandighe anwyzinghen die
eenighe verstandighe luyden henluyden moghen doen van huere
waan-wysheyd.
34. Ghemerckt* zy hare waanwysheyd niet en moghen belyden byden
trouwen berispers, zander daar voor te schanden te worden. Daar uyt
kornet dan dat zulcke eerzuchtighe luyden ghemeenlyck werden lichtvluchtighe luyden.
35. Deze poghen de verschulde beschaamtheyd te ontkomen, zy
worden hueren liefhebbende vérmaanders uyter herten vyand ende
zy bestaan*, inde plaatse van de waarheyd te volghen, haren dienaren te vervolghen.
36. Zo berooven zy huer zelven want licht der kennissen ende vande
waarheyds onderwyzinghe, daar door zy hen zelf.. als met zware
banden der duysternissen vast veteren* inden kercker des zondighen
onwetenheyds.
37. Zulcke ellendighe zotten vimmen by hoopen, daar an alle wyzen
meest wanhopen, ende dit oock niet weynigh onder eenaart van
volcke die zich uyt gheven voor lichten des werelds.
38. Deze blinden, in plaatse van hen te laten wel leeden van anderen,
willen zy andere blinden leeden, achtende zich zelf voor leyders der
blinden. Huer onwegh* schynt recht in hueren oghen, ende veroordelen anderen den rechten wegh bewanderende voor verdoolde
luyden.
39. Want zy gheven zich zelf uyt voor leeraars der waarheyd, zonder
dat zy verstaan wat zy zelf zegghen ende waar af zy spreken. Hoe
zouden zulcke luyden na iemands ghoede vermaninghen luysteren ?
40. Neen, zy zegghen: wyckt van ons, want de kennisse uwer weghen
en willen wy niet, maar volght ghy onze vermaninghen, verstand
ende oordeel, of ghy zult op uwe onweghen in dolinghen verderven.
Dit zijn dubbelde zotten ende zulcke dwaze waanwyzen, dat zy oock
de rechte wysheyd, kennisre ende waarheyd vyandlyck haten inden
vromen ende, daar zyt vermoghen, de zelve vervolghen ende doden.
38 leyders der blinden vgl. Rom. 2 : 19.
39 Want .. spreken vgl. 1. Tim. 1 : 7.
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41. Deze verwaande onwetenheyd is ellendigh, verghetel* ende onbestandigh, een verblindheyd des herten, een herselooze razerije, een
zieckte des ghemoeds, een wortel der zonde ende een baarmoeder
van alle quaden.
42. Ende ghelyck de wysheyd een zodanigh ghemeen ghoed is voor
allen duéghdén, dat gheen • der zelver des wysheyds raad als 'dicht
van huer alder oghen en magh ontberen, alzo is oock de dwaasheyd
een zo ghemeenen quaad voor alle zonden, datmen gheen zonde
en magh vinden die niet ghemeenschap heeft, ja oock huer oorsprong
uyte zotheyd.
43. Zal de dwaas oordelen, hy zeyt het quade ghoed te wezen. Wilmen hem te recht onderwyzen, hy haat de kennisse. Waarschoutmen
hem voor ghevaarlyckheyd, hy betrouwt in zyn zotheyd, volght zyn
hoofd boven der vroeden raad, begheert dat hem schadelyck is, verwerpt het beste,' ankleeft het snoodste ende haast blindeling na zyn
verderven.
44. Valt de check ih schaden, hy werpt de schuld op 't ongheluck,
verschoont zyn; zotheyd ende scheld de fortuyne, die hy blindelyck
navolg!ht, macht over zich gheeft, eert ende anbedet als een goddinne,
zo wel is ghezeyt by een oud Poëet:
-

Blinde Fortuyne, ghy hebt gheen godlycke macht
Over de vroeden van zinne,
Maar inde Hemelen stelt u 'tzotte ghedacht
Dwaaslyck voor onze godinne.

45. Maar ghebueret* hen in eenighen handel (na 'tspreeckwoord dat
een gheluckigh dwaas gheen wysheyd en behoeft), dan kornet niet,
zo hy zeyt, doom gheluck, maar door zyn voorzichtighe* wysheyd.
Zo maackt hy in teghenheyd vant avontuyr, maar in voorspoed van
zyn eyghen ghewaande kloeckheyd zynen God.
46. Want een recht zot arbeyd altyd meer om wys te schynen dan om
wys te wezen, zonder te verstaan dat het lichter valt wys te zyn dan
41 een ziekte des ghemoeds vgl. Sen. de bene f . VII. 16. 6 : Stultitia morbus est animi.
§44. Vgl. Foxius, o.c., p. 270: Quae quidem temeritas cum aliis prospere succedere,
aliis vero adverse soleat, hinc deam Fortunam faciunt, illam cunctis dominari dicunt:
huic opes, honores... tribuunt, cum imprudentiam suam accusare potius debuissent,
nec rerum eventum falso numini attribuere. Rectius_ ergo Iuvenalis 'in Satyra : "Nüllum
numen habes, si sit prudentia : sed te/ Nos f aciznus Fortuna deam, coeloque . locamus.
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te schynen. Ghemerckt* hy gheen wysheyd en kent, zwyghe* heeft, die
den schyn van wysheyd begheert.
47.: Nu is wys schynen zonder wys te wezen beveynstheyd*. Om wel
te veynzen behoeftmen kloecke loosheyd. Dees en is niet byden
ghecken, dus en moghen zy noch des wysheyds schyn gheenssins bekomen byden wyzen, die wel door een dubbele huyck* (zomen zegt)
koenen zien.
48. Maar wat eer kan een gheck behalen daar inne dat hy by zyns
ghelycke ghecken voor wys weidt ghehouden ? Wat voordeel kan dit
voor den door* doch anders zyn dan dat hy door andere doren met
doorlyck* pryzen noch meer verdoort* weide?
49. Dat waar niet anders dan of iemand een krancke vroedmakende
dar hy ghezond ware, de zelve mids* in zyn zware kranckheyd anderen meer van hem zelf dan hem zelf gheloovende, meynt al ghezond
te zyn ende gheen medecynmeester te behoeven, twelck maackt dat
hy in zyn ellendighe zieckte van zotheyd verstyft ende blyft.
50. Dat is dan de vrucht vande dwaasheyd, te weten verstand door
eyghen schuld te derven, in zotheyd te sterven, 'tghoede dat zy begheren altyd te ontberen, voor 'tghevoel van een. vluchtighe lust
een eeuwigh blyvende berouw, ellende ende jammer te verwerven,
ende inde plaatse van huere onbetemde vryheyd int volghen van huere
schadelycke zinnelyckeyden*, vele wreede, felle ende moordelycke
tyrannen te dienen.
51. Vraaghdy hier welcke ? Ick meyn d'onverzadelycke ghiericheyd*,
de 'zinneloze dronckenheyd, de dolle toornicheyd, de smettelycke
onkuyschéyd, de hertknaghende nydicheyd* met meer andere dierghelycke zonder, zo quaad wezende als de helsche duyvelen zelve.
52. Zodanigh zyn de dwazen elck op zich zelve, zulx zyn huere
wercken ènde dat zyn huerder zotheyds vruchten, welck huer ellendigh leven oock deelachtigh moorden hueren huysghezinde ende huere
huyshoudng.
53. Want het is onmoghelyck dat iemand recht zoude koenen ghebruycken dinghen die hy niet en kent noch en weet waar toe zy
dienen. Nu en kennen gheene zotten de aart ende eyghenschap van
wyf, kind of boden*, oock niet vande ryckdommen, weet oock niet
waar toe zy dienen. Het is dan zo onmoghelyck dat de dwaas zulx alle
óf': eenighè der zelve dinghen récht zoude ghebruycken, álst eenen
.
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die noyt schip noch zee ghezien heeft moghelyck zyn zoude 'tschip
op zee wel te bestieren.
54. Ist een hovaardigh dwaas, zo acht hy zyn wyf niet als zyn ghezellinne, maar als een slavinne, maar ist een, onkuysch zot, zo mesbruyckt hyze tot zyn gheylheyd ende niet tot kinderwinning of ter
noodurft. Ist een ghierich* zot, hy laat zyn kinderen in 'twilde vol
onkruyds opwassen, uyt begheerten van zyn land want onkruyd te
reynighen om zyn inkomsten te vermeeren.
55. Isr een droncken gheck, zo is hy vlytigher zynen buyck met dranck
te overladen dan om zynre kinderkens hongherighe maghen met
brood te verzaden. Ist dan oock een nar die daar hoereert of dobbelt,
die maact zyn buerze haast* zo ledigh vanden ghelde, dat zyn huys
Doek haast ydel wordt van boden*, by ghebreck van die te moghen
kost ende loon gheven.
56. Deze zyn eertyds by my berymt op deze wyze:
Als ioncker Smets zeer mildelyck „teert*
En hy zyn staat heel wildelyck „meert,
Zo dat zyn schulden hoghe op lopen,
Dan werdt by Iof f rou Spaarbeek ghespaart,
Die vast zo dat zy guldens verghaart
Om ioncker Smets zyn land af te kopen.

57. Onmoghelyck ist oock dat een dwaas zoude verstaan het rechte
ghebruyck vande ryckdommen. Daarom en magh hy oock niet verstaan het rechte middel om die wel te winnen of te bewaren.
58. Men vint niet weynigh zotten zulx* met lust tot droncken
drincken, tot tuyschen*, tot jaghen ende andere onnutte, ja schadelycke zaken verblind zynde, dat zy hert noch zin en hebben om
eenighe eerlycke winst te benaarstighen* na 'tbehoren ende komen
in schandelycke armoede. Ende dat oock niet jeghens 'tbehooren.
59. Andere zyn zo onmatelycken begherigh na. 't ghewinne, dat zy
noch gheweten noch eere verschonende gheen ghewin en verzuymen;
hoe schandelyck dat oock magh zyn, dat bejaghen zy v ierighlyck*
met valschheyd, met bedrogh, met woecker, ja oock eenighe met
angstighe dieverijen ofte raybrakelycke* straatschenderijen. Ende
deze verkryghen by wylen zeer grote, maar schandelycke ryckdommen.
60. Dan bedeeken zy met prachtighe ghewaden huer schandelycke.
;
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daden ende vryen zich zelf vande ghalghe mette vellen vande ghestolen of gheroofde ghoederen. Deze bevinden niet onwarachtigh
'tghemeen zegghen: ist hoer of ist dief, heeft hy gheld men heeft
hem lief, ende oock: 'tgheld dat stom is maackt recht dat krom is.
61. Is .dan oock iemand verblind mette ghierighe* zotheyd, die kan
mede 'tgheld dat nu al ghewonnen is niet ghebruycken, maar .wel
mesbruycken. Van zodanighen heb ick voormaals gherymt al ditte:
Ghiericheyd* is int ghelds vergharen
Listigh en loos, oock onrechtvaardigli,
Maar in huer onverzadigh sparen
Toont zy haar streng, oprecht* en aardigh:
Want als huer dienaars 'tgheld bewaren,
Kent zyse 'tloon des kosts niet waardigh.

62.

Ende noch:
Der ghierigher zorghen
Zyn avond en morghen
Om 'tgheld, recht* oft zyn eyghen waar, te vermeren.
Maar zyn spaarlycke buyck
Mist het nutte ghebruyck:
Hy derf't, als vreemd ghoed, niet bestaan* te verteren.

Maar want vande ghiericheyd hier na noch zal werden ghehandelt,
laat icx hier by blyven, om noch een weynigh te zegghen vande zotte
Overheyd.
63. Lichter vallet zich zelf alleen dan een huysghezinde wel te bevooghden; dit heeft oock minder zwaricheyd in, Bant wel bestieren
van .een ghantse burgherije. Daar uyt nu moet volghen dat die
'dichtste niet en kan, dat hy veel minder het zwaarste wel magh
koenen.
64. Zo waart allen dwazen veel nutter dat zy vande vroeden wel
bevooght werden dan dat zy anderen qualyck bestieren. Noch zietmen dat de zotten zo begheerlyck j aghen na dezen zorghelycken* last,
als alle wyze mannen de zelve angstelyck vlieden.
65. Nochtans is de zot an deze zyne zotheyd mede niet onschuldigh,
zo hy maar zyn redelyck verstand hier in wilde ghebruycken, zo wel
als in andere zaken. Zeker, zoude hy vele ghouden penninghen ontfanghen daar hy twyfelde* an valsche munt, hy zoude minder zyn
zelfs dan een goudsmits oordeel daar inne betrouwen. Zo mede waar
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hy op zee in een storm, hy zonde 'troeder beter den stierman dan
zich zelf, noyt ghestiert hebbende, toe betrouwen.
66. Waarom dat ? Hy weet dat niemand en kart 'tgheen hy noyt
ghehanteert en heeft. Zo weet hy mede dat.. hy noyt ghoudsmit of
wisselaar noch muntmeester, insghelyx noyt is op zee gheweest. Magh
dan de zot oock iet verstaan voort staan na hoghe ampteren dat hy
noyt gheregeert heeft ende dat hy daarom niet en magh koenen ?
67. Magh elck niet licht verstaan datter gheen meerder kwast op
aarden en is dan veel menschen wel te bevoochden ? Datter gheen
zorghelycker* zake en is dan 'tghemeen welvaren zonder wysheyd te
bestieren ? Noch doet de verwaande vermetelheyd den zotten zottelyck staan na, 'twerck dat zy nier en verstaan.
68. Maar wat is de vrucht van zulcke vermetele dwaasheyd der
dwazen ? Eerst spotlycke verachting in plaatse van huer ghezochte
eere, ende voorts des Stads ende oock zyn eyghen verderven. Want
zy bestaan* 'tgheen boven huer verstand is. Zo moeten zyt qualyck
doen.
69. Dit merckt nu niet alleen des dwazen huysghezinde binnen den
huyze, maar de ghantse burgherije binnen de muren. Zo toont des
Overheyds ampt wat inden man steeckt. Wat toont dat inden zotten
doch anders dan zotternije ? Werdt dan de zotte Overheyd niet des
volx spotternije ?
70. Dats noch 'tminste quaad. Maar want zyn onwysheyd het schip
vaat ghemeen besten qualyck bestiert, wat magh daar anders uyt
wonden dan 'tghemeen ende daar onder oock des zots bederven ?
71. Moet de Stad niet bederven daar de wetten niet voorghestaan
maar vertreden wonden ? Daarmen gheen voorraad en doet inden
-

-

ghoeden teghen den quaden daghen ? Daarmen zyn eyghen nut
boven, ja teghen het ghemeen besten zoeckt ?
72: Maar hoe magh de ghene diens zotheyd de wetten niet en .verstaat de zelve wel voorstaan ? Hoe magh een onvoorzichtigh dwaas
voorzichtelyck de Stede voor ongheval voorhoeden ? Of hoe magh
een ghierigh* baatzoecker 'tghemeen besten zoecken ? Hy maght
zoecken an allen hoecken om dat in zyn eyghen kist te vinden. Van
deze zeyt het spraexken:
Van God en al den volcke werdt hy recht vervloeckt
Die eyghen baat meer dan 'tghemeene welvaart zceckt.
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73. Dit zy hier met ghenoegh voor den dwazen die dwaaslyck arbeyden om dezen last boven huer macht zynde op zich te laden; of
iemand zulx mercken wilde ende zo aflaten zich zelf ende anderen
int bederven te voeren. Daar en tusschen zyn alle vrome onderzaten
schuldigh te Beren, ist niet den raad van zulcke onwyse luyden, ten
minsten den staat, op dat verachtinghe vermyt ende 'tvolck in dwang
ghehouden roerde.
Ende des derden Boex.

VAN WELLEVENS KUNSTE
IIII. BOECK
EERSTE HOOFDSTUCK
VANDE RECHTVAARDICHEYD INT ALGHEMEEN

1. Naast ande wysheyd ende zotheyd (daar af nu is ghezeyt) volght
de rechtvaardicheyd met haar teghendeel. De rechtvaardicheyd heeft
hare deelinghen ende verscheyden bedieninghen. Daar af hier nu
staat te zegghen, maar voor al wat de rechtvaardicheyd zelve is, te
weten een daadvaardicheyd of ghewoonte des ghemoeds, daar door
de menschen willigh ende machtigh zyn rechtvaardelyck te doen,
dat is om elck na waarden 'tzyn te gheven, ende heeft haren name
vant recht daar zy vaardigh toe is.
2. Haar plaatse is 'tgheheele ghemoed zelve, als wezende van alle
desselvens krachten een overeenstemming. De rechtsgheleerden
zegghen de rechtvaardicheyd te wezen een standvastighe ende doorghaande wille om yghelyck 'tzyne te gheven.
3. Ghelyck nu de ghelyckwichtighe eendracht der komplexien* in
'smenschen lichame de ghezondheyd daar veroorzaackt ende onderhoudt, alzo wordt ende gheduurt de rechtvaardicheyd in 'smenschen
§§1-4. Vgl. Foxius, o.c., p. 273sq.: Prudentiae proxima est iusticia, cuius multae
quoque sunt partes, variaque officia..., de quibus ordine dicemus : sed quid sit eadem,
primo definiamus... Iurisconsulti constantem ac perpetuam voluntatem tribuendi ius
suum cuique eandem definiunt... Huius sedes est non aliqua certa animi facultas, ut
aliarum virtutum : nec in voluntate tantum ponitur... sed in toto ipso animo... Ideoque
Plato, consensionem omnium animi virium iusticiam esse dicit. Nam quemadmodum
corporis aequabilis constitutio sanitatem efficit, ac conservat : sic animi sedati motus,
consensusque affectuum cum ratione iusticiam efficiunt. Quam ob causam Plato idem
nunc virtutem universam eam vocat, nunc perfectionem virtutum, nunc animi tranquillitatem... ideo subiectum illius humanae actiones sunt, quaecunque ad bonum commune,
vel privatufi ref eruntur : finis vero idem, qui virtutum aliarum, id est summum bonum.
§3. Vgl. Foxius, o.c., p. 278: ut in ... corpore, si ... humorum aequalitas servetur,
sanitas est, ... ita si affectus... ei (rationi) pareant, iusticia servatur.
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ghemoed uyt een bezatighde* beweghing des ghemoeds ende overeenstemming der hertstochten met redene.
4. Daarom noemen de verstandighste de rechtvaardicheyd nu een
alghemeyne dueghde, dan de volmaacktheyd der dueghden ende by
wylen oock een gherustheyd des ghemoeds. Zy bestaat meest in alle
menschelycke wercken die daar strecken ten ghoeden, het zyn dan
alghemeyn of zonderling*, ende heeft een zelve eynde daar toe zy
streckt als d'ander dueghden, te weten het opperste ghoed.
5. De rechtvaardicheyd heeft haar oeffening in godlycke ende in
menschelycke zaken. Gode gheeft zy dat Gode, den menschen dat
den menschen toekomt. Gode komt toe liefde ende daar uyt ghehoorzaamheyd boven, ja oock teghen alder menschen gheboden.
6. Den menschen komt toe, te weten d'overheyd, in zyne wetten niet
jeghen de Godlycke strydende, ghehoorzaamheyd om Godes wille.
Maar allen menschen komt toe liefde ende daar uyt weldaad, behulpzaamheyd ende in summa alle dat wy begheren ons van, andere
menschen ghedaan te werden.
7. Zeker nadien men Gode zelf moet bekennen alleen het opperste
ghoed te wezen, wie moet niet kennen rechtvaardicheyd te zyn dat
wy hem boven allen anderen dinghen liefhebben ? Ende ghemerckt*
God is de wysheyd ende ghoedheyd zelve, daar uyt alle verstand
ende dueghde huer oorsprong hebben, zo moet immers toeghestemt
werden dat zyne godlycke wetten zyn de alder rechtvaardichste ende
beste ende ons mitsdien nodigh ende nut boven allen dinghen.
8. Het moet dan oock zyn rechtvaardigh ende ons zelve ghoed dat
wy zulcke Godlycke wetten onderdanigh zyn. Die is God in zyne
wetten onderdanigh die hem lief heeft boven al; die heeft God
boven al lief diens hooghste lust is te doen dat God behaaght. Daar
deze heylighe lust is, daar volght warachtighe ende oprechte* ghehoorzaamheyd Godes.
9. Want wat elck een lust is om te doen, dat doet elck ghaarne ende
dickmaals. Watmen dickmaal doet, dat leenmen stadelyck met
andacht. Maar wat stadelyck met andacht werdt gheleert, dat kanmen
op 't alder best.
10. Dits dan ghehoorzaamheyd Godes ende dit is rechtvaardicheyd
10 hier na zie Hoofdst. 3.
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in Godlycke zaken. Maar want hier na vande Godsdienst handelende
meer hier af ghezeyt zal moeten moorden, zo laat icx hier mede ghe.
noegh zyn ende kome nu opte rechtvaardicheyd in menschelycke
zaken.
1l. Deze is zo edelen ende zo hooghwaardighen dueghde, datmen
niet en vint dat nutter ende nodigher is totte onderhoudenisse vanden
band des menschelycken ghezelschaps*, oock dat bequamer magh zyn
tot onderlinghe jonst ende ghoedwillicheyd.
12. Nadien wy nu (zo elck belyt) gheboren zyn tot onderlinghe
ghezellicheyd* ende vriendschappe, zo moeten, wy oock belyden
gheboren te zyn om rechtvaardigh te werden, alzo zonder de rechtvaardicheyd de vriendelycke ghezellicheyd niet en magh bestaan.
Immers haar zaad is ons natuurlycken ingheplant om in ons te moorden
een leydsterre, Boort behulp vant oordeel des oprechten* redens van
Gode ghegheven, om te doen rechtvaardighe ende te vlieden onrechtvaardighe zaken.
13. Dat ick hier zegghe des rechtvaardicheyds zaad natuurlyck in
ons gheplant te zyn van Gode, en heeft die meyning niet dat deze
dueghde of eenighe andere ons angheboren zoude zyn, als of wy de
daadvaardicheyd ten ghoeden met ons ter wereld brachten. Neen.
Maar .spreke zulx alleen vande moghelyckheyd, ghelyck een eerstgheboren kindeken niet angheboren en is het spreken, maar de
moghelyckheyd om te leeren ende te konnen spreken metter tyd.
74. Daar uyt dan verstaan wordt dat de rechtvaardicheyd in ons
komt, eensdeels uyter naturen ende eensdeels uyte ghewoonte of
§11, 12. Vgl. Valerius, o.c., p. 55: Nihil est hac virtute magis ad conservandam
generis humani societatem necessarium, nihil naturae, quae nos ad omnem humanitatem mutuamque benevolentiam informavit, convenientius. Quod si ad hanc societatem
(ut eleganter libro primo Cicero de Legibus probat) nati sumus : ad iusticiam quoque,
sine qua societas illa, coniunctioque constare non potest, natos esse nos fatendum est:
eamque naturaliter insitam nobis tanquam facem praelatam ad iustas res agendas
fugiendasque contrarias, rectae rationis iudicio, Dei concessu ac munere datam.
§ § 13, 14. Vgl. Foxius, o.c., p. 275 : At cum nos hic iusticiam naturalem esse contendimus, minime putamus, habitum virtutis ipsum nobis a natura tribui, . sed eiusdem
radicem ac f acultatem. Ex quo liquet, ut duplici ratione constet iusticia, si ., M .. Tullio
credimus, natura et consuetudine. Natura quidem, eins principium, quod tota illius
actio rectae rationis iudicio, Deique praecepto commissa est : consuetudine vero, quod
haec eadem naturae vis usu confirmetur, et consuetudine humanae societatis.
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hanteringhe, zulx dat de nature de moghelyckheyd, maar de oeffening
de daadvaardicheyd des rechtvaardicheyds inden mensche veroorzaackt. Het beghin is uyter naturen, maar het bevestighen uyt ghewoonte met redene.
15. Men vint onder den menschen tweereleye rechtvaardicheyd, daar
af d'eene werdt ghenaamt de ghemeyne, maar d'ander de byzondere.
D'eerste ziet opt ghemeen ghoed, de tweede op elx ghoed op zich zelf.
16. D'eerste is een onderhoudstere vande verzamelinghen* der men§§15 26. Vgl. Valerius, o.c., p. 56--58: Iusticiae partes duae sunt. Una, communis
et universa, quae in conservanda humanae societatis aequalitate versatur, et commune
bonum spectat, docetque legem et aequitatem colere : altera privata, quae in reddendo
quod debetur cuique, cernitur. Eaque duplex est. Una, quae in commerciis ac negotiis
aequalitatem conservat, quae vulgo commutativa dicitur : altera, quae in distribuendis
honoribus pro cuiusque dignitate, quam distributivam appellant. Iusticiae communis
officium est, legem et aequitatem conservare, ex quo iustus appellatur, qui legibus
omnibus obtemperat. Lex definitur a Cicerone, ratio insita in natura, quae iubet ea
quae facienda sunt, prohibetque contraria ... imperans honesta, prohibens contraria...
in quibus observandis iusticia cernitur, in violandis iniusticia. Legi se coniungit aequitas,
quae rectum secuta rationis iudicium, legem scriptam moderatur, et severitatem acerbiorem prudenter- pro loco, tempore et hominum ingeniis mitigat, optima legum omnium
interpres. Iusticiae privatae pars illa, quae distributiva dicitur, ad magistratus potissimum pertinet : quae non tantum in of f iciis et muneribus tribuendis, verum etiam in
poenis constituendis versatur, ut aequali iure cives regantur, bonique praemiis, et mali
suppliciis af f iciantur. Est hoc quidem magistratus officium : sed huius virtutis cognitio
omnibus est necessaria, ut suum quisque locum quem in repub. teneat : et munus, quo
fungendum sit, intelligat : suumque tribuat ac relinquat cuique et locum et munus,
seque norit ipse ... Ea vero pars, quam commutativam appellant, in commerciis hominum versatur, et suum unicuique tribuere docet, ut res pro rebus, precium pro merce
detur, summa aequalitate conservata : habetque haec magis debiti retribuendi rationem,
quam honoris digniori distribuendi. Foxius, o.c., p. 281: Proprium igitur est
iusticiae cuiusque munus, sive sit ea communis, sive privata, ut recte Semper agamus,
mali autem nihil committamus (neque enim si nec boni, nec mali quicqam agamus,
iusti erimus, quemadmodum nec cum male agimus) . Sed his quidem duobus propositis,
praestabilius est recte agere, quam mali nihil committere : cum illud habitus; et haec
agendi privatio atque otium sit.
16 D'eerste is een onderhoudstere vande verzaminghen der menschen in de editie
van Valerius Ethicae d rcri ptio van 1566 welke Coornhert waarschijnlijk gebruikt
heeft ( zie Kuiper, a.w., blz. 316 vlg.) , staat : in conservanda humanae societatis qualitate
kin plaats van : aequalitate ; zie Erratorum correctio. in het boekje van Valerius) : Vandaar het verschil tusschen Coornherts en Valerius' definitie.
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schen, leerende de wet ende billicheyd onderhouden, maar d'ander
byzondere heeft haar wercking in yghelyck dat hen toekomt te
gheven.
17. W elcke laatste oock tweevuldigh is, waar af d'een maackt dat
in koopmanschappen ende onderhandelinghen ghelyckheyd werdt
onderhouden, diemen onderling zoude moghen noemen, ende
d'ander uytdeylighe, gheleghen zynde in eerbieding na een yghelyx
waarde.
18. Het ampt* des ghemeenen rechtvaardicheyds is de wet ende
billicheyd te onderhouden. Hier uyt werdt de ghene die alle de
wetten ghehoorzaamt, rechtvaardigh ghenaamt.
19. Wet is de reden die ingheplant is inde nature, bevelende watmen moet doen, te weten eerlycke ende ghoede, ende watmen moet
laten, als schandelycke ende quade wercken, het onderhouden vande
welcke rechtvaardicheyd is, maar 't overtreden onrechtvaardicheyd.
20. By deze wet komt de billicheyd, die volghende het rechte oordeel
van redene de beschreven wetten matight, ende als d'alderbeste uytlegster des wets haar scherpe strengheyd wyslyck ten anschou vande
plaatse, tyd, opzet der menschen ende gheleghenheyd der zaken
verzachtet.
21. Maar de zonderlinghe rechtvaardicheyd, ghenaamt uytdeylighe
of onderlinghe,
g ghaat meest an d'Overheyd. Deze en bestaat niet
alleen in d'ampteren ende diensten te begheven, maar oock inde
straf f inghen te stellen, ten eynden de burgheren met een ghelyck
recht beschermt ende de ghoeden met beloninghen vereert, maar de
quaden met pynen ghestraft zouden werden.
22. Al is nu dit des Overheyds ampt, zo is nochtans desselvens ken21 zonderlinghe in §15 wordt zij byzondere genoemd.
21 de zonderlinghe rechtvaardicheyd, ghenaamt uytdeylighe of onderlinghe in §17

had Coornhert, in navolging van Valerius, de „byzondere" rechtvaardigheid ingedeeld
in een „onderlinghe" (commutativa) en ,,uytdeylighe' t (distributiva) . Hoewel in §§ 21,
22 slechts de laatstgenoemde ter sprake komt, worden beide benamingen gebruikt.
Hetzelfde gebeurt in § 2 3, waar de „onderlinghe" rechtvaardigheid verklaard wordt
en het noemen van de „uytdeylighe" den lezer slechts in de war brengt.
22 waar vert hy zyn toevlucht behoort te hebben in de editie van Valerius' Ethicae
descriptio die Coornhert gebruikt heeft, komt hier een drukfout voor : er staat „quo
fugiendum sit", in plaats van : „quo fungendum sit". Coornhert, die, ook volgens Kuiper, blijkbaar zeer haastig vertaalde, heeft dat niet gezien en de drukfout. in zijn vertaling verwerkt. Zie Kuiper, a.w., blz. 321.
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Wisse Benen yghelycken noodzakelyck, op dat elck zoude moghen
verstaan wat zyn staat is int ghemeen besten, oock waar werf hy zyn
toevlucht behoort te hebben, waar in hy yghelyck 'tzyne behoort te
gheven, ende wat hy behoort te wezen ende is.
23. Het ander deel vande uytdeylighe of onderlinghe rechtvaardicheyd is meest gheleghen inde onderhandelinghen der menschen,
lerende yghelyck het zyne gheven. Alzo gheeftmen by wisseling d'een
ware om d'ander, oock gheld voor waren, ende dit met d'uyterste
onderhoudiag van billicheyd.
24. Deze ziet meer op verghelding van schuld dan op d'eerbieding
van zynen waardigher. Zo is nu het eyghentlycke werck des rechtvaardicheyds, zy zy dan ghemeene of zonderlinghe, darmen altyd
recht doe ende niet quaads en bedryve. Want die niet ghoeds en hanteren niet rechtvaardigh, ghelyck die niet quaads en bedryven niet
quaad en zyn.
25. Ende is van deze twee beter ghoed te doen dan 'tquaad niet te
doen, alzo 't eerste een ghoede ghewoonte of daadvaardicheyd baart,
maar het twede niet en is dan een onnutte ledicheyd, ist anders dat
de mensche, niet ghoeds doende, ledigh magh wezen van 'tquaad
doen.
TWEDE HOOFDSTOCK
VANDE ONRECHTVAARDICHEYD INT ALGHEMEYN

1. Dats daar vande rechtvaardicheyd int alghemeyn. Nu staat te
zegghen van zyn teghendeel. Dat noemtmen ghemeenlyck onrechtvaardicheyd int alghemeyn. Maar dit magh ick zo weynigh toe
stemmen, als ick voor mocht het ieghendeel vande dueghde.
2. Ghemerckt* het wat anders is een ding te ontberen ende wat anders
zyn teghendeel te hebben. Alle dieren, zegshen vele, ontberen kennisse ende mitsdien oock waarheyd, dienren zonder kennisse niet en
magh hebben; volght daar uyt dat alle dieren doom ontberen vande
waarheyd loghenachtig zyn, dat is des lieghens daadvaardicheyd in
zich hebben ?
25 ist anders ... 'tquaad doen. Dat Coornhert dat voor onmogelijk houdt, blijkt uit
IV. 2. 22.
1 voor zie hierv66r, III. 2 2vgl. (blz. 160) .
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3. Laat hen alle onwarachtigh zyn, dat is gheen waarheyd hebben,
gh emerckt * dat woordstuxken on zonder betekent, of een ontbering
van 'ghene daart by werdt ghevoeght, ghelyck onwysheyd, ontrouwheyd ende derghelycken meer, als oock hier onrechtvaardicheyd; zo
en maghmen (om eyghentlyck te spreken) hier uyt niet verstaan dat
onrechtvaardicheyd zoude wezen het rechte jeghendeel vande rechtvaardicheyd, als niet anders wezende dan een ontbering vande rechtvaardicheyd.
4. Neen, dit teghendeel is de overtreding, des wets, als wat meer
zyndé dan onrechtvaardicheyd ende als hebbende een daadvaardicheyd of ghewoonte door langhe hantering van zulx; dit magh te
recht ghezeyt moorden het rechte j eghendeel vande rechtvaardicheyd,
want dat jeghendeel in zodanighen luyden is.
5. Hier inne hevet my nodigh ghedocht myn meyninghe eens voor al
noch aldus te verklaren, om doling in dezen te vermyden, ende om
hier na int handelen vande onghehoorzaamheyd, onmaticheyd, vande
ontrouwheyd ende desghelycken meer, na deze myne verklaring te
moghen verstaan werden.
6. Het rechte jeghendeel vande rechtvaardicheyd boude ick daarom
te wezen de zondighe ghewoonte, dat is een daadvaardicheyd des
ghemoeds daar door de menschen begheerlyck, willigh ende
machtigh zyn om te overtreden de wet.
7. Vraaghtmen my wat wet ? Ick zal zegghen de wet, ons bevelende
elck het zyne te gheven. Wie heeft wat dat hem toekomt ? God ende
de mensche, te weten God alles als zyn eyghendom, de mensche
eenighe dinghen als bruyckwaarder*, van Gode daar inne ghestelt.
8. Wat is nu 'tghene dat Gode toekomt ? D'alder hooghste liefde
met d'alder diepste onderdanicheyd. Dit Gode niet te gheven is een
laten van rechtvaardicheyd ende mitsdien zonde in al den ghenen die
zulx werdt afgheeyscht, dats in den ghenen die zulx vermoghen te
doen.
4 Neen, dit teghendeel is de overtreding des wets vgl. Foxius, o.c., p. 317: legum
violatrix iniusticia est.

7 de mensche ... als bruyckwaarder vgl. Sen. de bene f . VI. 3. 2 : quid tamquam tuo
parcis ? _ procurator es.

5 hier na van de ongehoorzaamheid zie IV. 5 ; van de matigheid
ontrouw heeft Coornhert niet geschreven.

zie VI. 2 ; over de
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9. Dit en zyn gheen onredelycke dieren, oock niet jonghe kinderen
noch tot gheen redens ghebruyck ghekomen zynde, maar bejaarde*
menschen, des te doen vermoghende. Want ghelyck de wetghever
God, alzo en is oock de wet niet onrechtvaardigh in iemanden boven
vermoghen iet af te eyschen op straf.
10. De bejaarden dan die Gode het zyn niet en gheven in die voors.
liefde ende onderdanicheyd, hem als de beste ende wysste eyghentlyck
toekomende, hebben wat anders dat snoder, ja meest quaad is lief,
twelck zy oock dienen boven, ja teghen God.
11. Want alle mensche die tot redens ghebruyck is ghekomen, noodzakelyck iet moet liefhebben ende doen. Dit moet hy wel of qualyck
doen. Hy en heeft niet wel lief noch ghehoorzaamt niet wel die God
niet boven al lief heeft ende ghehoorzaamt. Deze moet dan qualyck
liefhebben ende ghehoorzamen. Dit doen alle overtreders altyd int
liefhebben ende ghehoorzamen van eenighe schepselen boven den
scheppere, ende dits d'onrechtvaardicheyd der menschen int alghemeen teghen Gode.
12.Anghaande nu d'onrechtvaardicheyd of (om recht te zegghen) des
wets overtreding Leghen den menschen, deze is een verstoordersse
vans menschelycke ghezelschappe*, een moeder van twist ende een
doodlyck venyn van alle eendracht ende vrundschappe onder den
menschen.
13. Want waar zy is daar mesdoet zy een ander. Nadien nu alle mesdaad oortake is van vyandschap, zo moet de ghemeenschappe, vrundschap ende eendracht der menschen noodlyck ruymen*, zo waar
d'overtredinghe, ick meyn deze helsche duyvelinne ende verderflycke
twistmaaxter Ate inne komt.
14. Ende want de mensche tot eendracht ende vrede is gheschapen,
zo de sprake, allen ghedierten vreemd ende der ménschen eyghenschap wezende, insghelyx der menschen naackte ende angheboren
weerlozicheyd wel naacktelycken* bewyst; zo moetmen daar uit be13 twistmaaxter Ate zie Il. IX 504sq. ; XIX 91sq.
14 de sprake ... eyghenschap wezende vgl. Coornherts Voorrede bij de T we-s praack,
ed. Kooiman, blz. VI : de mensche... zonder de sprake niet veel anders (is) , dan een
wild beest. Ghemerckt de sprake de menschen vertelt, verenicht ende te zamen koppelt
met onderlinghe vriendelyckheyd ende bediensticheyd. Zie ook Cic. de off. I 50, 53.

222

VANDE ONRECHTVAARDICHEYD INT ALGHEMEYN

kennen dat de mensche van naturen is gheschapen ende gheneghen
tot rechtvaardicheyd.
15. Immers wat ander ghetuychnisse behoeftmen hier toe dan alleen
de wet der naturen zelve ? Wat wetten tot Gode of tonen menschen
streckende maghmen gheven die daar inne niet en zyn begrepen?
Maar wat oprechte* menschelycke wetten maghmen noemen die daar
uyte niet en zyn voortghekomen?
16. Wie magh iemand een alghemeynder, krachtigher ende warachtigher wet gheven dan: doet anderen zo ghy zoudt willen dat u
gheschiede ? Alle ghoede wetten zyn dan natuurlyck. Zo en is dan
oock niemands nature daar teghen gheneghen, maar daar mede,
want alle menschen die redelyck zyn hebben dezen wet der naturen,
die henluyden tot zulx te doen anporret ende daar door zy tot rechtvaardicheyd van naturen zyn gheneghen.
17. Zyn wy dan daar teghen doende oock niet te recht schuldigh
ende strafbaar ? Ziet, zo is de overtreding des wets een werck dat
niet alleen en is onnatuurlyck, maar oock plat* jeghen de nature zelve.
18.Deze overtreding des wets heeft inden menschen zynen oorsprong
uyt vermetel onverstand int toestemmen van onbekende dinghen.
Maar hare wasdom ende volmaacktheyd kryght zy uyt de ghewoonlycke oeffening.
19. Die is by quade Overheyd ende heeft hare wercking int alghemeen int maken ende doen onderhouden von onbillycke wetten, of by
quade menschen op zich zelf, ende meshandelt* teghen eenighen
luyden, byzonder int benemen of int onthouden dat anderen toekomt.
Dit laatste gheschiet in koopmanschappen ende andere menschelyke
onderhandelinghen, maar dat eerste gheschiet inde straffinghen ende
beloninghen van quade wetten of teghen ghoede wetten.
20. Want het is onrecht doen daarmen uyt een moedwillighe bloeddorsticheyd of uyt vermetele zotheyd den onderzaten quade wetten
gheeft ende op straf te ghehoorzamen ghebied. Zo ist mede qualyck
doen daarmen uyt jonste, uyt hate of uyt ghiericheyd* ghoede wetten
qualycken beduydt ende, den schuldighen vry wyzende, den. onschuldighen veroordeelt.
21. Ende blyckt mits* 'tghezeyde overtreding des wets te wezen niet
alleen datmen 'tghoed dat gheboden is niet en doet, maar oock voor-
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neemlyck darmen het verboden quaad doet. Dit laatste moet oock
noodlyck werden daart eerste is.
22. Want de mensche moet noodzakelyck altyd wat doen. Doet hy
dan 'tghoede niet ende doet hy wat anders, wat magh dat doch anders
wezen dan quaad ? Men vint wel middelbare dinghen die van zelfs
ghoed noch quaad, maar zulx als huer ghebruycker zyn, als ryckdom,
ghezondheyd, schoonheyd, wyn ende andere zulcke dinghen meer.
23. Maar wie magh eenigh werck vinden dat niet en gheschiet uyt
eenighe meyninghe of voornemen ? Dat voornemen is ghoed of
quaad, hier is gheen middel. Ist ghoed, het werck is ghoed; ist quaad,
het werck is quaad. Zo moet dan alle werck ghoed zyn of quaad.
Die 'tghoede niet en doet, die moet dan quaad doen. Dit is overtreding des wets, twelckmen ghewoonlyck (maar niet eyghentlyck)
noemt onrechtvaardicheyd.
24. Deze dinghen alzo ghestelt zynde vande alghemeyne rechtvaardicheyd ende onrechtvaardicheyd, oock van desselfs hoofdeelen, staat
nu mede wat te handelen vande andere dueghden ende zonden, uyt
elck der voors. twe, als uyt hueren spring-aderen, vlietende.
25. Deze zyn godsdiensticheyd, ghehoorzaamheyd, waarheyd, danckbaarheyd, mildheyd, vriendschap, bermherticheyd, straf ende de
zonden, deze dueghden teghen wezende. Van elck der zelver iet op
zich zelf ghezeyt zal moeten werden, waar af de voor,ghang hier zal
hebben de ware Godsdienste.
DERDE HOOFDSTUCK
VANDE WARE GODSDIENST OF RELIGIE
1. Tghene wy in Neerlandsch Godsdienst noemen spreken de Lati-

nisten uyt metten Name Religio. Deze name zegghen eenighe zynen
oorsprong te hebben uyt het woord relegere, dat is herlezen, om
22 middelbare dinghen zie hierv6or, I. 14. 6 vlg. (blz. 73) .
§ 24, 25. Vgl. Foxius, o. c., p. 2 81 sq.: His ita statutis, de universo iusticiae genere, eius-

que partibus : restant et virtutes aliae, [quae) ex illis tanquam e fontibus oriuntur, de
quibus est deinceps a nobis disserendum... ut... religio, pietas, obedientia, veritas,
vindicatio... gratitudo, liberalitas, magnificentia, amicitia. Quae omnia cum tractationem peculiarem exigant, sigillatim explicanda sunt, initio a religione sumpto.
1 Tghene ... herlezen vgl. Cic. de nat. deor. II 72 : Qui autem omnia, quae ad cultum
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datmen de schriften. die Gode beroeren naarstelyck behoort te lezen
ende te herlezen. Anderen treckent uyt het woord religare, dats verbinden, om dat wy vermids' Godes weldaden tot hem te eeren
wettelyck zyn verbonden.
2. Komende voorts vande name tot het ding zelve, houde ick de
Godsdienst te wezen een rechtvaardicheyd ghevende Gode zynen
behoorlycken eere. Het is voorwaar wel behoorlyck dat het opperste,
immers 't eenighe ghoed, boven alle andere ghenaamde ghoede
dinghen, dat is dat d'oorsprong alder ghoeden ende schepper zelve,
boven alle zyne schepselen gheeert roerde.
3. Daar an en twyfelen gheene redelycke menschen, oock d'alder
woeste Heydenen niet (ende dit door inlichtinghe* oock vande nature
zelve), altsamen houdende datter een God is, oock darmen hem
boven al behoort te eeren.
4. Maar grote twyfel ende twist is by meest elck, hoe ende in wat
wyze men Gode béhoort te eeren. Doch zyn de verstandighste alle
daar inne eens, datmen God behoorlycke eere doet alsmen hem eert
niet na ons menschelyck ghoedduncken, maar na. Godes gheopenbaarde wille zelve.
5. Men ziet dat God, zich zelve voeghende nader menschen gheleghenheyd, op d'een tyd zonder alle ghebod van ceremonijen,
d'ander tyd met zeer luttel, by wyle met zeer groote menighte, oock
somtyds met vernieude ceremonijen, zynen dienst heeft ghehat byden
menschen tot dienst ende nut niet van hem, maar wanden menschen
deorum pertinerent, diligenter retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religiosi
ex relegendo ...
Anderen ... verbonden vgl. Lactantius, Institution. Div. IV 28 (P.L. 6, 536) : Hoc
vinculo pietatis obstricti Deo et religati sumus ; unde ipsa Religio nomen accepit, non
ut Cicero interpretatus est, a relegendo, qui in libro de Natura deorum secundo ita
dixit.
§3. Vgl. Foxius, o.c., p. 283 ; Nam omnes quidem nationes, quantumvis barbarae et
immanis naturae, instinctu Dei notionem aliquarri habent, eique cultum divinum et
hoïnores summes atttibuunt.
§5. Over de ondergeschikte beteekenis van de ceremoniën, dief niet anders zijn dan
„sichtbare, vleyschelijcke ende verganckelijcke teyckenen van onsienlijcke, geestelijcke
ende eeuwighe dinghen", heeft Coornhert uitvoerig geschreven in de Vre-reden. Zie
:vooral het hoofdstuk Vande uyterl cke Religie, W.W. III 423b. vlg.
-
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zelve, als niet wezende dan heylighe anwyzinghen toffen dinghen
die zy betekenen.
6. Nu vintmen oock gheleerde luyden die meer arbeyden om te
bewyzen dat zulcke Godsdienst byden meesten meenighte mesbruyckt
ende vervallen is, daarom men die behoort te laten, dan zy vermoghen
te bewyzen dat de uyterlycke voors. godsdienst die zy elck op rechten,
d'oprechte* zy dienren behoort te volghen; noch al vele minder dat
zy uytghedruckt bevel hebben van Gode om zulcke huere Godsdienst
op te rechten.
7. Dit gheanmerckt zynde, wil ick dezen twyfele bevelen den Godgheleerden, zonder met iemanden hierom te twisten, maar dencke
te voorderen* (daar ick magh) dat wy niet doom twisten om deze
uyterlycke Godsdienste ende betekening* vande ware innerlycke, de
zelve en verzuymen, op dat wy niet alzo, willende al te rechtvaardigh
ende heyligh schynen, die ware innerlyke ende wezentlycke Godsdienst, rechtvaardicheyd ende heylicheyd niet altyd en ontberen.
8. Want niemand en ontkent datter is eenen uyterlycken ende innerlycken Godsdienst. De uyterlycke bestaat in eenen heylighen wandel
ende in 'tghebruyck van ceremonijen. Hierom is meest 'tgheschille,
ende weynigh om den heylighen wandel.
9. Maar deze wandel is oock onheyligh ende niet dan een schyndueghde die haast* verdort inden hitten der anvechtinghen, als zy
inwendelyck niet ghevoedt en werf met het heylzame zap vande
ware innerlycke Godsdienste.
10. Deze innerlycke heeft voorneemlyck vyf deelen, te weten: een
warachtigh gheloove, een anhedinghe Godes, een navolghing Gods,
een onderdanicheyd Godes uyt liefde ende een pryzing Godes.
11. Het gheloove is een ontwyfelyck betrouwen dat God wil, magh
ende zal gheven dat wy van hem begheren na zynen wille. De
anbedinghe Godes is een begheerlycke hertstocht tot Gode om ver§6. Met de gheleerde luyden zijn de hervormers bedoeld.
§6. Wat Coornhert hier in één paragraaf over het verval van den uiterlijken godsdienst zegt, over de nieuwe kerkstichters en hun onmacht hun goddelijke zending te
bewijzen, heeft hij elders uitvoerig uiteengezet, zie b.v. Schyn-Deught der Secten
(WV.WV. III 347v1g.), Vande Zendinghe (ib. f. 389v1g.), Brieven-boeck, brief 79.
ormers in the 16th and 1 7t centuries, Londen
Zie ook Rufus M. Jones, Spiritual Reformers
1914, p. 113.
BECKER, Wellevens Kunste

15

VANDE WARE GODSDIENST

226

lossinghe .van onze quaadheyd ende verkryghirghe van zyne ghoedheyd.
12. De navolghinghe Godes is een ware oeffening van te worden
godlyck, dat is God ghelyck of een waarachtigh heelde Godes, zo
vele de menschelycke nature magh bereycken uyt ghenaden.
13. Zo is de onderdanicheyd Godes een volbrenghen ofte doen van
niet onze, maar van Godes wille. Ende dan prystmen Gode recht,
als ander menschen, Boort anmercken van onze barmhertighe liefde
tot yghelyck blyckende, Gode met verwondering ende met een lust
van zulx na te volghen pryzen die weldaden Gods an onze veranderinghe uyt duvelsche in godlycke menschen, die wy oock zelve
van zulcke zyne weldaden onophoudelyck daar om dancken ende
loven..
14. Alle mensche die deze voors. stucken, ja oock noch als een
beghinner maar eenighe der zelver warachtelyck in zich bevindet,
die magh wel verzekerlyck weten dat hy deelachtigh is des warachtighen Godes dienstes, maar niet de ghene die gheene vande zelve
waarlyck in zich heeft, al hielt hy oock opt aldernawste d'alderbeste
ceremonijen in allen.
15. Want niet inden schyne, maar int wezen is de ware godsdienst
gheleghen. Men magh licht met een godloos herte deze of die ceremonije na apen, maar zonder een herte te hebben dat zich houdt
onbesmet vande wereld ende dat uyt loutere liefde barmherticheyd
hanteert an zynen naasten en magh niemand een ware godsdienste
hebben.
16. Maar die de bermhertighe liefde hanteert is van godlycker aard.
Hier toe komen zy die hare zielen vande quade hertstochten vrijen,
die in Gode ghoed ende godlyck worden, die van herten zuyver ende
heyligh worden ende diens lust is elck ghoed te doen ende te helpen,
maar niemand quaad te doen of schade. Dit is een ware ende levende
godsdienst.
17. De grondtvest hier af is de waarheyd. Daar om is zy oock zo
onveranderlyck als d'eeuwighe God zelve is. Dus en wanckelt, ick
16 in Gode ghoed
worden zie de toelichting hiervan in de slotbeschouwing van
Ladder Jacobs, W. W. 1 175d.
...
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zwyghe* verandert nemmermeer de mensch zyn Godsdienst die op
dien vasten steenklip is ghebouwen.
18. Want zulck mensche anhangt alleen den waren God. Gode
alleen begheert hy te hopren, Gode alleen hoort hy ende van Gode
alleen leert hy 'tghene Gode anghenaam is, niet verstaan alleen tot
wroeghinghe, maar oock daadlyck* volbrenghen tot vernoeghinghe
vatx zyn gheweten. Godes woorden omhelst hy zo begheerlyck als
een schipbrekighe een wrack tot behoudinghe zyns levens.
19. Dan wordt hy uyt dat woord des levens ten leven herboren, uyt
gheest (niet uyt bloed) van Godlycker naturen, byden welcken God
zyn lust heeft ende welbehaghen. Daar inne woont dan God zelf,
als ira zynen heylighen tempele, die hem veel liever is dan alle houten
of steenen tempelen des werelds.
20. Hoortmen zo hooghwaardighen ghast niet waardelyck te eeren?
Wie zoude hem niet zorghvuldelyck hoeden dat hy zo lieven ghast
niet door hatelycke* zonden uyt zyn herten en verjaaghde?
21. Daar inne zit God zelf, als een rechter anschouwende alle onze
wercken, woorden, ja ghedachten; dit waar alleen ghenoegh om
door een godlyke schaamte zich voor alle zonde (want deze meshaaght die groote Koning) omzichtelyck te wachten.
22. Ende alzo iri de Godes dienst zyn twee personen, te weten God
dienze gheschiet ende de mensche dieze doet, zo heeftse oock twee
eynden daar toe menze doet, te weten d'eere Godes ende der menschen ghoedwording.
23. Niet dat God onze dienste ende eere behoeft. Neen, God is ende
was eeuwigh volkomen ende onzes diensts ofte eere niet behoeftigh,
magh oock daar door gheenssins toenemen of beter worden. Maar
dat God ghedient ende gheeert wil zyn van ons, is om onzen; niet
om zynen wille, op dat wy zynre volkomen ghoedheyd, niet op dat
hy onzer ghenieten zouden.
24. Want als wy hem dienen ende eeren, zo vereenighen wy met
hem ende worden zynre ,ghoedheyd deelachtigh doom ghoedworden.
Men ontsteke alle de toortsen vande wereld byden middaghe, zy
zullen der zonnen lichte eer verduysteren dan verlichten moghen.
19 Dan wordt hy ... van Godlycker naturen vgl. 2 Petr. 1 : 4.
Daar inne ... tempele vgl. 1 Cor. 3 : 16 en 2 Cor. 6 : 16.
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Maar wat konnen wy Gode gheven, die zelf niet ghoeds en hebben
dan dar wy te voren van zyne ghoedheyd ghenadelyck ende om niet
hebben ontfanghen ?
25. Wy menschen dan zynt die zelf ghenieten de vruchten vande
ware godsdienste. Wy moorden daar door bevryt vande toversche
loghen, ghevoedet vande ghetrouwe waarheyd, verlustight met het
verkryghen al onzer begheerten, gherust met een vreedzaam ende
vrolyck gheweten, ende gheheylight door die zalighe vereening met
Gode. Dat zyn de wenschelycke vruchten vande ware godsdienst.
26. Die maackt inden menschen daar zy is dat hem allen dinghen
ten besten komen, zulx dat het ghene den godloozen doodlyck venyn
is, voor dezen in zalighe medecyn of gheneesdrancke verandert, ende
dat hem gheen ding en magh schaden zo weynigh als Gode zelf,
inden welcken zy zyn vereenight, ende die een is met Gode, werdet
alle zyne ghoeden deelachtigh.
27. Die middelen om tot dezen waren Godsdienst te gheraken zyn
voorneemlyck deze: als de zondighe mensche beghint te mercken op
onrustigh ghequel zyns wroeghenden ghewetens, spuert hy na d'oorzake van dien. Dit maackt achtneming op al zyn doen ende laten.
28. Deze brengt hem tot kennisse van zyn eyghen (niet van een
anders) quaadheyd. Uyt die kennisse werdt gheboren ware oottnoedicheyd. Deze teelt truerigh berouw van zonden. Hier uyt spruyt
dan een angstighe vreeze van weder te zondighen.
29. Deze is wysheyds beghinne ende toont hem zyn vermetele onverstandicheyd als d'oorzake zynre zonden. Doort kennen van zyn
onverstand komt hy tot een zorghvuldigh mestrouwen van zich zelve,
ende voorts allengskens doort bevinden van ander luyder vermetele
blindheyd int verleyden der menschen, tot een wantrouwigh afkeer
van allen menschen.
30. Waar anders magh hy dan zyn toevlucht nemen dan tot Gode?
Wie is oock bequamer om Gode ghantselyck te betrouwen dan die
nu zich zelf met allen menschen zo ghantselyck mestrout ?
31. Dan doet de kennisse zyns ghebrex hem uyt nood met betrouwen
Gode bidden inder waarheyd om kennisse van zyn waarheyd, op dat
29 Deze is wysheyds beghinne zie Ps. 111 : 10 en Spr. 9 : 10.

§31. In 1582 schreef Coornhert Van wel bidden Onderwijs (W.W. I 196 -210v) .
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die zelve ons zoude onderwyzen zynen heylighen wille ende ons uyt
liefde totte zelve verstercken om te volbrenghen. Dan verkryght zulck
onophoudelyck bidder altyd ontwyfelyck de begheerde waarheyds
kennisse, liefde Godes ende de ware dienste Godes.
VIERDE HOOFDSTUCK
VANDE VALSCHE GODSDIENST

1. Wt het ghene nu ghezeyt is vande ware Godsdienste magh lichtelyck de valsche ghekent werden. Deze is een ongherechticheyd,
Gode van zyne behoorlycke eere (zo vele in haar is) berovende.
2. Zy bestaat op loghen, waan ende schyn, ende en maackt daarom
gheen dienaren Godes, maar dienaren des ydelheyds ende schyns.
Want zy 'twezen verlatende den schyn navolghen ende benaarstighen*. Alle zodanighe arbeyden meer om ghoed te schynen dan
te werden, ende zyn mitsdien niet dan dubbelde schyndueghden.
3, De klare waarheyd die henluyden beschaamt, vlieden ende haten
zy als de dood, ende lieven de duystere loghenen om in desselvens
macht huer boosheyd te verberghen.
4. Ende zo zy het ware dueghdelyck wezen vyand zyn, is huer
hooghste lust roder dueghden schaduwen, ick meyn de ceremonijen,
die zonder 'twezen haarder betekeninghen* nierranden ghoed en
moghen maken. Hier inne zyn zy naarstigh, deze dichten zy zelf
vele, ende dienen alzo Gode na henluyder ,ghoedduncken ende niet
na Godes wille.
5. Daar mede zy hen zelf schynen te Beren, weynigh tot Godes eere,
rechts* of die niet wys of ghoed ghenoegh en ware om henluyden
te koenen of te willen gheven gheboden, die henluyden zulx onderhoudende ter zalicheyd zouden moghen leeden. Zo dienen zy Gode
niet met Godes, maar met huer eyghen gheboden.

6. Want zy betrouwen niet God, maar huer eyghen ghoedduncken.
Ende nadien zy in huer zelfs ooghen wys zyn ende rechtvaardigh,
en behoeven zy Gode niet te bidden om zyne ghaven. Hoe moghen
zy, nu al wezende by huer zelfs als goden, Gode navolghen om, godlyck te werden?
4 ceremonien ... maken zie hiervoor, IV. 3. 5.
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7. Neen, te min noch overmids* zy huer eyghen in plaatse van Godes
wille onderdanigh zyn, die haar niet eer* toelaat Godes wille te
willen onderdanigh moorden, veel min te wezen.
8. Eyndlyck nadien zy alle wanen alle dueghden door huer eyghen
wysheyd, krachten ende wercken verkreghen te hebben, zo moghen
zy inden schyn metten lippen Gode wel dancken, Beren of pryzen,
maar huer herte is eerde van Gode, twelck ten laatsten oock niet en
blyft verholen voor andere menschen, die zich dan an henluyden
argheren.
9. Wie zodanigh is en beroeme zich des Religions niet. Hy en maghs
oock niet doen met waarheyd, zonder welcke gheen rechte godsdienst
en is, want niet de waarheyd, maar de loghen, een schyn ende een
niet is zyn grondfest.
10. Hy hangt niet an God, maar an menschen. Menschen hoort hy,
niet Gode, om te verstaan, niet om te doen, om te schynen ende niet
om te wezen dueghdelyck, ende dit alles onder de mommerijen der
ceremonijen. Hier mede is hy zo ghants onledigh om Gode grooten
dienst te doen, als hy ledigh is om bermherticheyd te bewyzen an
zynen naasten.
11. Welcke zyn nu de vruchten van deze waangodsdienst voor zodanighe schyndueghden ? Het stadigh ontberen vant licht des waarheyds, het blyven iade duystere loghen, het ontberen van huere
begheerten, ydelheyd* van dueghden, overvloedicheyd van zonden,
quelling des wroeghelyken ghewetens, vervreemding van Gode ende
ellendighe onzalicheyd, blindheyd ende (bedaren zyluyden zich niet)
verharding in alle godlozicheyd. Daar inne gheraken zy door henluyden moedwillighe onachtzaamheid, onkunde huérs zelfs, verwaantheyd, onboetvaardicheyd, eyghen betrouwen ende mestrouwen
Godes.
VYFSTE HOOFDSTUCK
VANDE GHEHOORZAAMHEYD OF ONDERDANICHEYD

1. Het voorneemlyxte stuck vande godsdienst, daar af is ghezeyt, is
ghehoorzaamheyd. De name zelf beduyt by na dit werck, te weten
datmen iemand ghehoore gheeft.
2. Dit hooren waar vergheefs als daar niet na en volghde het doen
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vans ghehoorde, welck doen niet anders en is dan zich te begheven
onder den ghenen dien wy hooren ghebieden, dat is zich zelf te doen
onder hem ende zich den zelven onderdanigh te maken.
3. Dit is een rechtvaardicheyd, vrywilligh willende al dat de ghebieder wil, of tis een rechtvaardicheyd, veywilligh volbrenghende
des wetghevers ghebieden.
4. Ick noemt een rechtvaardicheyd, ghemerckt* zulck werck niet
anders en is dan yghelyck 'tzyn te gheven. Want Gode als de Heere
komt het ghebieden toe, maar den mensche als de knecht komt het
ghehoorzamen toe. Die dan hem zelf 'tghebieden Godes willigh
onderwerpt, die gheeft Gode dat hem, ende den mensche of zich
zelf dat hem toekomt, ende doet daar inne rechtvaardelyck.
5. De wetghevers zyn twee, namentlyck God ende mensche; de gheboden Godes zyn menighreleye, niet anders over al inhoudende dan
datmen 'tquade laten ende 'tghoede doen zal. Zulcker quaden zyn
ontallycken veel, ghoeden oock niet luttel, maar werden in een kort.
ghebod alle begrepen, te weten in liefde.
6. Alzo en ghebiet God den menschen niet dan 'tghene hy zelf doet,
te weten liefhebben, ende en hout oock dit zyn ghebod anders niet
inne dan; een navolghing Godes. Want hy zelf heeft lief, is zelve de
liefde ende vermagh niet dan liefhebben.
7. Ghemerckt* het haten zulx is teghen zyn nature, dat hy zo luttel
iemand magh haten, als de zonne de lucht magh verduysteren. Dit
haten ende niet anders verbiedt God oock den mensche.
8. Zo wie dan laat dat God hier eerbiet ende doet dat hy ghebiet,
die en haat niemanden, noch en doet oock niemanden eenigh quaad,
maar hy heeft God ende allen menschen lief ende doet allen menschen, daar hy magh, ghoed. Dits een godlycke aart inden mensche
ende tis de beste mensche die in dezen meest werdt godlyck, dat is
God-ghelyck.
9. Zulck ghebod der liefden valt den hater lastigh, maar den lief-

hebber lustigh*. Nu ist licht om doen dat lustigh valt. Ist zwaar lief
te hebben, dat is voor den zieken, maar niet voor den ghezonden.
Dezen ist wandelen een lust ende valt hem licht, maar het valt zwaar,
ja dick onmoghelyck, voor den uytgheteerden ziecken.
6 hy

... is zelf de liefde zie 1 Joh. 4 : 8, 16.
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10. Zo vallet oock voor den ziecken van ghemoede niet alleen zwaar,
maar onmoghelyck, lief te hebben 'tghene huer duystere ooghen niet
en moghen zien noch kennen. Want onkunde maackt onminne, zo
'tghemeen spreeckwoord warachtelyck betuyght.
11. Maar wat valt doch lichter ende lustigher* voor klare ooghen
eens ghezonden ghemoeds, die Gode zien, dan zyn bekende schoonheyd ende ghoedheyd lief te hebben ? Wat nu licht valt om te doen,
dat doetmen lichtelyck ende wat lustigh valt om te doen, dat doetmen
ghaarne ende altyd. Dit altyd liefhebben is dan altyd ghehoorzamen.
12. Wat anders ist (zal iemand hier dencken) een werck lichtelyck*,
ende wat anders ist een werck volkomelyck te doen. Men magh deze
gheboden vander liefden wel lichtelyck doen, maar gheenssins volkomelyck, dat is zo God ons dat ghebiet te doen.
13. Antwoorde: we handelen hier vant doen van Gods ghebod.
Dat houwt in dat wyt zullen doen zo hy ons dat beveelt. Godt bevelet
ons maar voor een deel te doen of int gheheel. Niet voor een deel,
maar int gheheel. Zulx int gheheel doen is dan te doen zoot God
beveelt. Het gheheel doen is volkomelyck doen.
14. Diet zo niet en doet, die en doet het bevelen Godes niet, maar
dier zo doet, dat is hy diet volkomelyck doet. Maghmen nu dit werck
van liefhebben zoot ons God beveelt lichtelyck doen, zo maghmens
oock doen. Maghmens doen, zoo maghmens doen zoot God beveelt,
dats volkomelyck. Men maghs dan oock doen lichtelyck ende dat
noch volkomelyck, oock na 'tbelyden der gheenre zelve diet poghen
te wederspreken.
15. Zeker, zo zy noch willen zegghen datmens lichtelyck magh doen
maar niet volkomelyck, zo moeten zy oock zegghen datmens gheenssins en magh doen, noch lichtelyck, noch anders; wat is dat doch
§§ 12 14. „Of een herboren mensche de gheboden Godes vander liefden in desen
leven volkomentlyck magh onderhouden dan niet" (1V.1V. III 437a) : dat was de
vraag waarover Coornhert in 15 83 in Den Haag tien dagen lang met den Leidschen
hoogleeraar A. Saravia heeft gediscussiëerd. In 1584 gaven de Delftsche predikanten
Arent Cornelisz. Croese en Reynier Donteclock een boekje uit : Redenen waaromme
dat niemant de gheboden Gods in dit leven volcomelick can onderhouden. Coornhert
weerlegde dit in 1585 in zijn Hemel-werck van 't volkomen onderhouden ende dadeljck wercken der geboden Godes (W. W. II 342 vlg.) . Over Coornherts perfectistische
denkbeelden waarvan hij hier een korte samenvatting geeft als grondslag van de
I"ellevenskunste, zie Becker, Volmaakbaarheid, blz. 79 vlg.
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anders dan plattelyck* ja ende neen ghezeyt van een zelve zake ? Want
dan moetmen zegghen: men maght lichtelyck doen, maar men maght
niet doen. Men moet immers bekennen dat een ding minder te doen
dart bevolen is, niet en is ghedaan zo dat bevolen is. Naby ghedaan
en is noch niet ghedaan.
16. Zo een schutter ghewed hadde binnen zekeren tyde in een doele
den pinne te treffen ende hy wel dickmaal int wit schoot, ja oock
inde penring, maar hy en gheraackte nochtans binnen den bestemden
tyd den pinne niet, men zal moeten zegghen dat hy dickmaal na by
den pinne heeft ghetreft. Maar nadien hy den pinne niet gheraackt
en heeft, maghmen oock rechtelyck zegghen dat hyze gheraackt
heeft ? Of dat hy het wedspel ghewonn,en heeft?
17. Ick gheloove wel neen. Immers kinderen zouden oock zulck
vonnisse gheven met het spreeckwoord: naby en hout niet. Zo blyckt
hier noch al mede dat de ghene die niet lief en heeft naden bevelen
Godes, dat hy dat ghebod niet en volbrengt, noch lichtelyck noch
anders.
18. Tot alle werck dat zal gheschieden behoeft wil ende maght om
dat te doene. Dat gheen mensche deze gheboden Godes vander
liefden vermoghen zouden te volbrenghen, zoude moeten ghebreken
ande wille, of ande machte, of an beyden.
19. Zeytmen ande wille, zo moetmen zegghen dat gheen mensche
op aarden wille heeft om Gode na zynen wille, dats gheheelyck
ende volkomelyck te ghehoorzamen. Dit en zal niemand lichtelyck
derren* zegghen. Zo en ghebreket dat niet anden wille ende mitsdien niet an beyden, maar moet dan alleen ghebreken ande macht.
20. Wilmen zegghen dat het ghebreeckt an des menschen eyghen
machte, ick zal henluyden dat ghaerne toestaan. Maar daar uyt en
volght niet dar het zoude moeten ghebreken ande godlycke machte
inden mensche, want het gheen ghoede bewysreden en is: de mensche
en vermagh dat niet van hem zelve, daar om en vermagh hyt oock
niet in ende met Gode.
21. Vele dinghen zyn boven des menschen vermoghen die licht zyn
by Gode, maar wat mach doch zwaar, ick zwyghe onmoghelyck
vallen voor den Almoghenden Gode?
22. Magh de ghene die almoghende is niet volkomelyck volbrenghen
alle dat hy wil ? Wil God niet dat in den mensche zal gheschieden
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'tghene hy den mensche te doen beveelt ? Dat luydt beyde al te lasterlyck van Gode. Zo wil dan God dat zulck zyn ghebod volkomelyck
gheschiede, zo hy dat ghebiet, in allen menschen die zulx met hem
ende in zyn vermoghen willen.
23. Nadien nu onlochbaarlycken blyckt dat God wil dat zulck zyn
ghebod volkomelyck ,gheschiede, hoe maghmen de moghelyckheyd
van dat gheschieden lochenen, zonder naacktelyck te lochenen die
Almoghentheyd Godes ?
24. Dit moghen godloozen, maar gheen godsvruchtighe menschen
bestaan* te lochenen. Men moet dan bekennen dat de mensche in
Godes, niet zyn eyghen krachte vermagh volkomelyck te volbrengher:
deze gheboden vande liefde tot Gode ende tot menschen.
25. Die dan God lief heeft boven allen diiighen ende midsdien oock
boven zich zelve, die doet oock niet lievers dan dat hy weet den
gheliefden God lief te zyn, dat is dan voor al God in allen ghehoorzaam te wezen; dit doet hy dan met lusten, uyt liefden, vrolyck ende
blydelyck.
26. Ende want God wil dat de menschen huere tydlycke Overheyd
onderdanigh zullen zyn, oock huere ouders, schoolmeesteren, heeren
ende anderen, zonder welcke onderdanicheyd gheen huyshoudinghe,
vele minder eenigh stad of Koningryck en zoude moghen bestendigh
blyven, zo ist dezen god-ghehoorzamen mensche oock zyn lust ende
wensche alle ende elck der zelver na zynen state in alle huer ghebieden* niet j eghen Godes ghebod wezende, te ghehoorzamen om Godes
wille, ter liefden wanden welcken hy allen menschen lief heeft ende
met begheerlycker herten dienst doet ende alle ghoed na zyn
vermoghen.
27. Immers, hy heeft oock van herten lief zynen vyand zelve. Dit vermagh niemand noch buyten de liefde Godes wezende, maar lichtelyck
de ghene die God te recht lief heeft. Want daar d'anderen zich zelf
alleen om zich zelfs willen lieven, moeten zy noodlyck haten alle
die henluyden zelf quaad doen, dat zyn huer vyanden.
28. Maar de godlievende heeft zich zelf ende allen menschen lief ter
liefden van Gode. Deze weet dat niemand hem magh quaad doen,
26 zonder welcke ... blyven vgl. Valerius, o.c., p. 63: Haec obedientiae virtus adeo
necessaria est, ut sine ea nec domus, nec civitas, nec ulla societas permanere possit.
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want hy is in Gode ghoed. Zo magh hy dan oock nemmermeer wanen
dat eenigh mensch hem quaad doet. Welcke wave alleen oortake is
van hate totten vyanden. Deze en magh in hem niet komen, dus en
magh hy oock zyn vyand niet haten, maer wel zyn vyands vyand, dats
'tquade of de zonde.
29. Oock neemt zulck .godlievende mensche 'tgheen hem vanden
quaden menschen ghedaan werdt, niet vanden menschen, maar van
Gode zelve. Want die stiert het verdriet, dat de quaden uyt huer zelfs
met lusten willen doen, op den ghoeden, tot oeffening van huer
ghedult.
30. Deze oeffening verstaan die liefhebbers Godes henluyden boven
allen dinghen ghoed ende hem vanden goeden God, huer lieve Vader,
toegheschickt te wezen. Magh oock iemand quaad worden of iemand
vyand, om dat hem gheschiet 'tghene hem ,ghoed is ? Zo en magh
dan deze liefhebbende mensche nierranden haten, oock den ghenen
niet die hem vyandlyck haten.
31. Wat magh hy die niet en kan doen dan liefhebben dan doch
anders doen dan die arme, verdoolde luyden, als zyn mede ledekens
vande ghantse menschelycke nature ende ghoede schepselen Godes,
om Godes willen lief te hebben?
32. Nu en zynder gheen menschen dan die ons vrienden zyn, die ons
vrienden noch vyanden zyn, of die ons vyanden zyn. Daar valt oock
niet zwaarders dan den vyand lief te hebben. Dit vermagh, ja doet
de godlievende mensche lichtelyck. Die dan 'tzwaarste van alle gheboden Godes lichtelyck volbrengt, wie zal zegshen dat het lichtste
hem onmoghelyck zy ? Die zyn vyanden lief kan hebben, zoude die
niet lief koenen hebben die hem niet vyand en zyn ? Dat zy hier
mede ghenoegh vande Onderdanicheyd Godes.
SESTE HOOFDSTUCK
VANDE WEDERSPANNICHEYD

1. Het jeghendeel vande ghehoorzaamheyd, waar af nu is ghezeyt,
is de wederspannicheyd. Dit is een veywillighe overtreding des wets,
die men hadde moghen ende behoren te ghehoorzamen. Deze noemtmen veel alzo ofte oock overhoricheyd*.
2. Men noemste wederspannicheyd, om dat zy wil teghen Godes
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wille, ghelyck een wederspannigh inghespannen paerd inde waghen
recht anders wil dan zyn voerman. Maar overhoricheyd werdt zy
gheheten, om dat zy doet overtreden 'tgheen ghehoort is inde wet
datmen moet doen of laten.
3. Het ghoede werdt daar gheboden, maar 'tquade verboden. Zo
behoortmen dan 'tghoede te doen ende 'tquade te laten. Het jeghendeel doet de wederspannicheyd, doende 'tghene quaad ende latende
dat ghoed is.
4. Ghoed ist voor den mensche zelf dat hy Godt lief heeft, want daar
door werdt hy ghoed. Maar dit en doet de wederspannighe mensche
niet, want hy en kent de schoonheyd noch de ghoedheyd Godes nier..
5. Die en magh oock niet ghekent werden vanden menschen die niet
af en laten d'oghen haars ghemoeds te verblinden metten etter der
zonden, daar mede verblindt alle wederspannighe zynen ooghen.
Die dan zulcke zyne blindheyd niet anmercken noch verstaan en wil,
maar verstyven in zyn waan van dat hy' zeer klaarlyck ziet, en magh
oock zo lang die waan in hem blyft niet begheren dat zyne ooghen
ghezuyvert moorden. Ende en magh zodanigh mensche, zo langhe hy
zo blyft, met zulcke zyne verblinde ooghen Gode niet kennen noch
lieven.
6. Die dan God niet lief en heeft, en magh oock ter liefden van
Gode gheen mensche lieven. Want hy heft alleen zich zelf, als of
hy wat schoons ende wat ghoeds, ja 'tbeste ghoed ware, ende mitsdien alle wat hy anders schynt lief te hebben, alleen om zich zelfs
willen, hoewel hy niet schoons noch ghoeds, maar wat leelyx ende
quaad gheworden is, ende dit alleen door zyn bedrieghlyke waan
ende valsch oordeel, 'tquaad voor ghoed ende 'tleelycke voor schoon
anziende.
7. Zulck liefhebber zyns zelfs en zoeckt dan in al zyn doen ende
laten niet anders dan zyn eyghen wille te volghen ende zyne blinde
lusten te dienen. Magh zulck mensche, zo langhe zulcke valsche ware
ende verkeert oordeel in hem blyft, oock wille hebben om iemand
anders dan zich zelve, het zy dan God of mensche, te gehoorzamen?
Deze moorden te recht ghenaamt eyghenwillighe, styfzinnighe, wederspannighe, wrevelighe, ja oock (by wylen) hardneckighe luyden,
als die onbuyghelyck zyn ende niemanden dan huer eyghen kop en
volghen.
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8. Nu is zulcke eyghenwillicheyd dwaas; daarom wil zy oock altyd
recht anders dan de alwyze God wil ende ghebiet. Wil God dat deze
dwaas (om hem tot kennisse zynre zotheyd te brenghen) arm, zieck
of veracht zy, hy wil daar teghen ryck, ghezond ende hoogh gheacht
wezen, wanende (maar dwaselyck) zulx het alderbeste voor zich
te wezen. Godes Almoghende wille gheschiet, zyn ydele wille niet,
dit veroorzaackt zyn verdriet.
9. Godt ghebiet hem onderdanicheyd zynre gheboden op straffe.
Maar deze mensche wil onderdanigh zyn niet Godes gheboden, maar
zyn zelfs dwaze lusten, ende dat noch onghestraft.
10. Nu heeft die Almoghende wille vande straffing altyd haren
voortghang. Die quelt ende pynight den wederspannighen altyd.
Die wordt daarom Gode of ten minsten zyn gherechticheyd zo vyand,
dat hy, om te moghen onghestraft zondighen, wel zoude willen datter
gheen God, of dat God niet rechtvaardigh ware.
11. Deze zotte wensch of wille is vergheefs, maar niet die straffende
wille Godes, want de straf al komende komt ende blyft niet uyt. Zo
en magh hy de straf niet myden, die moet hy zyn ondanx lyden, zo
wel inde vreze vant eeuwigh verdoemen hier namaals, als nu teghenwoordelyck zo int pynlyck ghevoelen van zyn hongherigh onghenoeghen, als van zyn ghewissens verdoemelyck wroeghen.
12. Deze teghenwoordighe straf inder tyd alhier en werdt van alle
wederspannighe, zo die is, niet altyd voorzien eer dat hy zondight.
Dit maackt dat vele zondaren de straffinghe na dezen leven onbedachtelyck verachten*, ende stoutelycken overtreden de gheboden
Godes op hope van onghestraftheyd.
13. Daar beneven laten zy by wylen te overtreden eenigher menschen gheboden, uyt vreze vande ghereede burgherlycke straffe, doch
overtreden zy des niet te min zulcke gheboden in huere herten metten
wille ende zondighen daar door oock teghen God ende den; menschen.
14. Maar want vant zondighen, dat oock wederspannicheyd is, hier
voor, zo int Hoofdstuck vande zonde als int stuck vande onrechtvaardicheyd int alghemeen na noodurft is ghehandelt, wil ick nu daar
van hier niet meer zegghen.
15. Te min noch overmids* alle zulx oock niet zwaar om te mercken
14 hier voor zie III 2 en IV 2.
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en valt uyt het ghene by my terstond hier voor is ghezeyt vande
ghehoorzaamheyd, als wezende het platte* jegbendeel van de wederspannicheyd. Ende kome nu vant tweede tot het derde stuck vande
rechtvaardicheyd, namentlyck tot de waarheyd.
SEVENSTE HOOFDSTUCK
VANDE WAARHEYD
L De waarheyd zelve is een godlyck ding, maar het nasporen der
waarheyd is een menschelyck werck, zo noodlyck ende nut voor den
menschen, dat zonder haar kennisse niemand wel magh leven. Die
waarheyd in haar zelve is niet minder onuytsprekelyck met woorden,
als God zelve, die zelf de waarheyd is; zy magh wel ondervonden,
maar niet verklaart werden met monden.
2. Maar de waarheyd zo die hare wercking heeft inder menschen
verstanden, werdt van zommighe benaamt een oprechte* daadvaardicheyd des ghemoets, int toestemmen of wederspreken, alzo is zy
by zulckdanighen een dueghde.
3. Anderen zegghen haar te wezen een verghelycking* des dings
metten verstande. Zommighe houden dat zy is 'tghene waar door
de dinghen die nu zyn, gheweest zyn of worden zullen, onveranderlyck verstaan of ghezeyt werden.
4. Doch zietmen hier de waarheyd an op twereleye wyze: dyeene
is, zo de waarheyd inden mensche is totten mensche zelve, d'ander
na haar wercking inden mensche teghen anderen. Inden mensche
is zy zo daadvaardighe als oprechte* inbeelding des ghemoeds, die
den verbeelden dinghen ghelyckdanigh is.
5. Zo werdt de ghedaante eens menschen anghezichts by een kunstigh schilder zo ghants ghelyck afghemaalt, dat iemand, 'tzelve
1 God ... die zelf de waarheyd is vgl. Joh. 14 : 6.
2 zommighe zie Foxius, o.c., p. 286: veritas ... quam Plato habitum rectum, in affirmando negandoque definit.
3 Andere zegghen ... verstande zie Foxius, o.c., p. 286: veritas communi nomine dicitur consensio quaedam rei intellectae cum ipsa intelligentia ; Thomas, S. Th., I qu..16
art. 1: veritas est adaequatio rei et intellectus.
Zommighe houden ... werden zie Cic. de mv. 1. II 161: Veritas est per quam
immutata ea, quae sunt aut ante fuerunt aut futura sunt, dicuntur. Ook door Valerius
aangehaald: o.c., p. 63.
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ghezien hebbende, daar by den afghemaalden mensche ten eersten
anzien zoude kennen, al waart oock zo dat hy den zelven noyt te
voren en hadde ghezien.
6. Maar in hare wercking teghen anderen is de waarheyd een daadvaardighe oprechticheyd* in ghelaat, in woorden ende in wercken.
7. Met dat woord daadvaardigh versta ick in beyden dat de menschen, hebbende waarheyd eenigher dinghen, desselvens ghedaante
ghereedelyck magh doen verschynen inden spieghel zynre ghedachten, zo wanneer het hem ghelieft daar op te dencken ofte af
te spreken.
8. Hier na ist een dueghde, als door stadighe oeffening met verzochtheyd* inden mensche zo wezende, dat hy een lust heeft int
dencken der dinghen die waarheyd zyn.
9. Maar na d'oprechticheyd* de zelvens verbeelding, zo dat het den
ding ghelyck is, maghmens niet onrechtelyck* rechtvaardicheyd
noemen, die het verbeelde ding het zyne gheeft, zonder meer of min,
daar inne dan die ghelyckheyd des inbeeldings bestaat metten verbeelden dinghen.
10. Ende want zulck mensche int handelen met ander menschen
stadelyck deze ghelyckheyd hanteert, zo zeytmen hem oock te wezen
een warachtigh mensche, die met zyne woorden ende wercken zo
weynigh zyn dueghde als iet anders meerder of minder dan die is
en doet schynen voor den menschen, ende die ter liefde vande waarheyd niet anders en spreeckt van eenighe dinghen dan zyn verstand
daar af is.
11. Want de woorden van zodanighen mensche zulcke ghelyck§9. Vgl. Foxius, o.c., p. 287: Atque virtus haec iustitiae propterea coniungitur, quod
qui eam recte in omnibus actionibus servarit, suum cuique reddere, quod iusticiae
munus est, videtur.
9 de zelvens desselvens ? Zie §7.
§ 11. Van Coornherts streven om in zijn geschriften een „ghelyckvormighe schilderye"

zijner gedachten te geven, getuigen de woorden in een van zijn laatste werken : ,,My
is niet onbekent hoe swaerlijck het valt de ghedachten eygentlijck met woorden uyt te
beelden. Ick bekenne oock gaerne dat in dese schilderye mijn ongheleerde penne noch
noyt myns herten verbeeldingen so eygentlijck heeft konnen afmalen, dat des pinceels
verwen myner sinne ghenoegh deden, veele min dat het werck den voorbeelde ghelijck
III 266d).
was (Vande Predestinatie, IV.
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vormighe schilderije zyn van zyne meyninghe, dat iemand hem
ghehoort hebbende, 'tzelve ghelyck alzo zien zoude in zyn herte,
indien hy (als God doet daar inne zien mochte.
12. Dat zyn luyden die oprecht*, eenvuldigh ende ghetrouw zyn,
zo oock de waarheyd zelve is, die zy uyt liefden zulx ghehanteert
ende anghewent hebben, dat zy nauwelyck eeniLghe woorden met
minder omzi:chticheyd en spreken dan of zy de zelve met eenen
dieren eed voor den Rechter zwoeren. Van zulcke zeyt het spreeckwoord datmen een Koe grypt byden hoornen, maar een mensch by
zyn woord.
13. Maar ghelyck een zwaluwe gheen zomer, alzo en maackt oock
eens de waarheyd spreken gheen warachtigh mensche, maar wel het
hanteren des waarheyds met zo lustighen ende krachtighen ghewoonte, dat hy niet om bate loghen spreken, ja oock niet de waarheyd verzwyghen en zoude koenen, daar 'tspreken van dien niemand
schadelyck, maar iemand nut zoude moghen zyn.
14. Wat ? Maghmen dan immermeer* de waarheyd wettelyck heelen ?* Ismen niet ghehouden waarheyd te spreken tonen naasten?
Ja men, voorwaar, indien 'tzelve der hoorder nut is ende stichtelyck,
maar niet zo zy hem om te weten schadelyck waar, of hinderlyck
ter dueghden.
15. Maar want hier af meer ghehandelt zal werden in des waarheyds
jeghendeel, te weten inde loghen, daar uyt dan zulx als hier is ghezeyt ende des ghelyx meer licht zal moghen verstaan worden, zo wil
ick hier nu af ophouden, ende kome weder op de ghedaante ende
wercking der waarheyd.
16. Zodanigh van aard maackt door haar by woning inden menschen
de waarheyd, te weten haars ghelyck. Want zy zelve is oprecht*,
eenvuldigh, ghetrouw ende naackt, ende daar by oock klaar, eendrachtigh ende almoghende.
17. Zy gheeft elck dat zy belooft, zy neemt twyfelinghen wegh, zy
verlaat huere dienaren nemmermeer ende en schaamt haar gheen
ding anders dan verborghen ghehouden te werden uyt schaamte of
angste.
18. Want haar klaarheyd toont haar zelve zo zy is, ende hare
almoghentheyd beschermt haar zelve lichtelyck zonder al der menschen hulpe teghen alle gheweld der menschen ende valscheyd des
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loghens, zo dat zy onder 'tverdrucken hogher opryst ende door des
loghens anvechtinghen des te doorluchtigher verschynt ende te
breder werdt bekent.
19. Zo werdt zy wel dickmaal ghedruckt, maar nemmermeer verdruckt. Want gheen stalen zwaerd en magh haar raken, ende de
duystere loghen magh haar licht niet van by ghenaken. Des loghens
Nevel verdwynt, zo waar des waarheyds glants verschynt.
20. Ende zeker nadien elck ghaarne ten eersten zal toestaan dat de
waarheyd machtigh ende de loghen kranck*, ja ydel* is, zo magh oock
niemand moederspreken dat de waarheyd machtigher is dan de loghen,
om haar zelve te beschermen tegen aller tyrannen macht.
21. Wat nu de loghen heeft vermoghen om haar zelve staande te
houden, voormaals by den Heydenschen secten, huer zelf met gheen
uyterlycke zwaerden, maar alleen met een waarschynende loghen verwerende, hebben ons de Historien ontwyfelycken betoont, te weten
dat zy vervolght zynde metten uyterlycken zwaerde, zich dan eerst
veel wyder verspreyt ende vermeerdert heeft ghehad dan te voren.
22. Zalmen dan oock anders moghen zegghen dan dat zy de waarheyd zelve noch hare almoghende krachte int minste niet en kennen
die uyt een schyn-yver totte waarheyd, vreetende dat zy vande loghen
ghants verdruckt zoude werden, zo zorghvuldelyck arbeyden om de
waarheyd met d'overheyds macht jeghen de loghen te beschermen
ende staande te houden?
23. Datmen gheen mensch 'tleven en behoort te nemen om een zake
die twyfelyck is, zullen niet alleen alle redelycke menschen, maar
alle rechtsgheleerden ghaarne bekennen, alzo mede dat ghelyck
onder alle gheslachten van menschen de meesten hoop onvroom is,
maar de minste hoop vroom, zulx ghevalt oock onder de Overheyden,
zo wel te deghen blyckt in alle Boecken der gheschiedenissen.
24. Ghelyck nu de pluymstryckerighe loghen voor haren dienaren
jonste behaalt by allen onvromen overheyden doom valsch loftuyten
ende verschonen van huere onvroomheyd, zo is des eenvuldighen
verdruckt vgl. L. Vives, Satellitia N 92 (Opp. II, Bas. 1555,
19 Zo werdt zy
p. 102) : Veritas premitur, non opprimitur. Zie ook Otto, Sprichwórter der Romer, N
1874. Hetzelfde gezegde in W.W. II 238v (a° 1585).
bekennen vgl. Dig. 50. 17. 56: Semper in dubiis benigniora prae23 Datmen
ferenda sunt.
...

...
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waarheyds aard vyandschap te baren teghen huer dienaren by allen
onvromen, overmids* haar vrymoedigh berispen int ontdecken ende
beschamen van huere boosheyd.
25. Hier uyt moet volghen, ghelyck de meeste tyd de meeste Overheyd onvroom is, dat d'overheyd, onder den schyn van behoorlyckheyd, int vervolghen der verdoolden vander waarheyd, doorghaans*
meest zal vervolghen niet zyne vrienden, die hem naden monde
kallen ende pryzen, maar zyne vyanden, die hem berispen ende
beschamen.
26. Wat is dan uyt dit mesverstand* vande waarheyd met gheweld
te willen voorstaan, den meesten tyd doch anders te verwachten dan
dat eerde het meerdeel vande Overheyd haren macht, van Gode
ontfanghen tot bescherming der ghoeden ende straffing der quaden,
zal laten mesbruycken int straffen vande vrome dienaren des waarheyds ende int beschermen vande valsche loghensprekers ?
27. Dit heeftmen mede wel treflyck ghezien inde Boecken der
martelaren van allen ouden tyden, ghave God dat wyt niet zelf in
deze onze tyden en zaghen. My is onverholen dat niet alle martelije
of lyden, maar voorneemlyck de zake vandien den martelaar maackt.
Zo gheloove ick mede datter wel onwyze menschen zyn gheweest
die ter liefden vande loghen, by henluyden waarheyd ghewaant,
zich zelf daar voor willigh begheven hebben inden dood.
28. Niemand en magh oock over d'ander zyde lochenen datter menschen zyn gheweest die de waarheyd recht ghekent ende zulx boven
huer leven lief hebben ghehat, dat zy om des waarheyds tuychnisse
huer bloed vromelyck* ghestort hebben.
29. Alzo is nu onlochbaar datmen zo wel menschen heeft vervolght
om des waarheyds, als om des loghens wille. Laat ons toegheven dat
des loghens dienaren rechtelyck vervolght zyn, wie magh zulx toestemmen van den waarheyds dienaren ?
30. Hier blyckt dan zo groten onzekerheyd in dit werck van vervolghen om Religions zaken, datmen dickmaal (ja oock meest),
meynende Gode Benen anghenamen dienst te doen int vervolghen
26 macht

...

quaden vgl. Rom. 13 : 3 en i. Petr. 2 : 14.
Een gedachte van Cyprianus, zie de cath, eccl, unit. c. XIV (P. L.

27 My is .., maackt.

4, 510, 511) : De formule: martyres non facit poena, sed causa, komt herhaaldelijk voor
bij Augustinus, zie P. L. 33, 310; 33, 940; 36, 333; 36, 340; 36, 483; 43, 525.
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van verleyders, des waarheyds dienarena vervolghet. Behoort deze zo
zekere onzekerheyd in zodatiighen groten ende zorghlycken* zake
niet meer dan ghenoeg te zyn om 'tzwaard eens te steken inde
scheyde ?
31. Zo daar noch maar zo vele ghewisheyd in dit stuck ware dat
niet de loghen, maar alleen de waarheyd hueren dienaren mochte
verstercken om de willighe dood ter liefden van haar te ghedoghen,
men zoude int ondervinden vant willigh of onwilligh lyden des
doods moghen zekerlyck weten dat alle die uyt vreze vander dood
willigh waren om haar meyning te verzaken, verleyde loghendienaars
waren.
32. Maar nadien deze niet min hartneckelyck voor hare valsche wave
dan des waarheyds dienaren stantvastelyck voor hare zekere waarheyd den dood anghaan, zo en maghmen Boort willigh lyden des
doods gheen verzekertheyd altoos* bekomen, welck van allen verleyd
of een verleyder is dan niet.
33. Zo ist dan voorwaar nemmermeer te pryzen datmen in zo hooghwichtighen handel zo lichtvaardelycken handelt, ende datmen zich
zelf in zo openbare ghevaarlyckheyd stelle van des waarheyds dienaren te dooden in plaatse wande dienaren des loghens.
34. Dit zoude dan noch gheschieden (dat doch openbare onwysheyd
is) uyt vrezen van dat de duystere, nietighe, vluchtighe ende zwacke
loghen verwinnen, vertreden ende vernielen zoude de klare, wezentlycke, eeuwighe ende Almoghende waarheyd, by aldien menschen
die meest zelf de loghen voor waarheyd antiende de waarheyd niet
en kennen, haar niet en onderstutteden ende beschermden met hueren
vleeschelycken arme ende stalen zwaerde.
35. 0 onwyze, onnodighe ende verderflycke zorghe ! Wat gheefdy
doch anders wel naacktelyck* te kennen dan dat ghy, u onwaarheyd
zelf mestrouwende, meer machts toeschryft om loghen te verwinnen
het stalen zichtbaar zwaerd, Bant onzienlycke zwaerd des onverwinnelycken waarheyds ?
36. Zo vele hebbe ick hier maar moeten zegghen tot vermaan dat
34 i etighe vgl. hiervoor, I. 7. 24, waar sprake is van de „wezentloze loghen".
36 Synodus of Balance = Synodus van der Conscientien vryheyt (1582) zie W.W.

II 1-42v.
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dit een zake is wel waardigh om naarder bedacht te moorden. Die
meer hier af begheert te ziene, die leze de twee Boexkens, ghenaamt
Synodus of Balance.
37. Mocht de waarheyd wederom hier zelve met menschelycken
stemme ghehoort werden, zy zoude moghen roepen alzo: 0, ghy
onwyze menschen, waarom bruyckt ghy vreemde wapenen tot mynre
beschermenissen ? Waar hebbe ick u zulx bevolen? Nochtans doedyt
ende (dat noch argher is) meer teghen my zelve dan teghen myne
vyanden, als beyde u luyden meest onbekent wezende.
38. Waart u niet nutter in zulcken blinden ghevecht, u niet bevolen
zynde, te rusten ? Myne wapenen en zyn niet zwaerden, vlammen,
noch basten*. 0 neen, maar onwedersprekelycke bewyzinghen, lieflycke anlockinghen ter dueghden door ghetrouwe beloften, angstighe
afschrickingen van zonden door vervaarlycke dreyghementen, klare
vertoninghen zo vander dueghden waardicheyd als vander zonden
snoodicheyd.
39. Dit zyn myne rechte wapenen;. insghelyx mede vertroostinghe
in droefheyd, vermaninghen tot lydzaamheyd, tot een wandel myne
woorden ghelyck-vormigh zynde, tot boosheyd te vermyden, totte^
quaden mesdaad te lyden ende tot gheduld om ten bloede toe te
stryden.
40. Dits myn gheweer* , dits myn wyze van stryden, ende dit doet my
altyd verwinnen, niet met een bloedighe, maar met een langmoedighe ende ghoedighe zeghe teghen alle dienaren des loghens, die
wel my vyand zyn, maar ick niet henluyder vyand.
41. Neen, de loghen ben ick vyand, maar niet den bedroghen menschen; henluyder verlossing benaarstighe* ick wande verderflycke
loghen tot huerluyder heyl ende niet tot huer verderven. Daarom
ghebruyke ick oock myne wapenen, by my nu verhaalt, ende gheenssins die voors. vreemde ende bloedighe wapenen.
42. Die mesbruyckt myn vyand de loghen om menschen te dooden
met lyf ende ziele teffens* in onverstandighe boosheyd, om landen
ende luyden in roer te stellen, ende om Keyzeren ende Koninghen
als grimmighe leeuwen teghen malkanderen te hissen*.
43. Zo weynigh als u myne wapenen kond* zyn, zo weynigh is u
oock kond myn vyand. Ick stryde zelf niet jeghen, maar voor de
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menschen, teghen henluyder ende myn hoofdvyand, Bats de valsche
loghen.
44. Deze heeft haar ryck in alle verdoolde menschen, ende arbeyde
haar te verdryven uyt allen die my eenigh ghehoor verleenen. Dit
vermagh ick licht in alle zodanighe, zonder alle menschen hulpe.
Want myn viand is maar een zwacke schaduwe, daar teghen ben ick
een almachtigh wezen in Gode zelve.
45. Wildy weten hoe dat te wercke ghaat, laat het my in u bezoecken*
ende ghy zult het te recht weten. Maar tot dit bezoecken behoeft
gheloof, dat ziet op een woord of toezegghen. Zo hoort nu myn
woord, o ghy alle die noch ter liefden van myn viandinne de loghen
uwe beyde Doren niet heel partydelyck voor my en hebt ghesloten.
46. Het ghaat te wercke vermids* uwe opmercking metter tyd in
ondervinding. Door dit middel bewyze ick den menschen dat zy
bedroghen zyn vande loghen. Die beloofde henluyden d'alderbeste
dinghen te doen hebben, indien zy haren raad gheloofden ende
volghden; dat hebdy (zegghe Ick) ghedaan. Wat hebdy verkreghen ?
Zynt niet d'alderquaatste dinghen ? Blyckt hier niet des loghens
ontrouw, valscheyd ende bedrogh ? Mueghdy nu oock noch langher
deze bekende bedrieghstere ghelooven?
47. Wel an, laat my de moeyte nemen, tot uwer nut, om dit myn
zegghen int alghemeen u int byzonder voor oghen te stellen tot
naackter verklaringhe. U neme ick nu voorhanden, ghy die voormaals
waart een ghierighe*, maar nu daar af zyt ghevryt.
48. Hadde de loghen u niet vroed ghemaackt datmen Boort begheren
van vele ghelds komt tot ware ryckdomme, dat is tot volkomen
ghenoeghen ende zalicheyd ? Ghy weet wel ja, als die bevonden
hebt dat de ghiericheyd* met haar godloos ghezelschappe daar door
ghestelt was in u herte binnen dat vastschynende bolwerck des
loghens op zulck vroedmaken ghevest zynde.
49. Die mesbruyckte u tot een slave des ghelds, twelck ghy zo on49 ezele dei lichaam. vgl. J. van Maerlant, Leven van Sint Franciscus (uitg. door

J. Tideman, Leiden 1848) , v. 2 371 en v. 2484 vlg. Van Maerlant vond dat „frater
asine" in Vita major S. Francisci van St. Bonaventura (zie, S. Bonaventurae Opera
omnia, VIII, Quaracchi prope Florentiam 1898, p. 317 col. 1 N 4) . Bonaventura heeft
de uitdrukking ontleend aan zijn voorganger Thomas de Celano, Vita secunda
S. Francisci, ed. Ed. Alenconiensis (Romae 1906), p. 259.
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ophoudelyck pooghde te dienen ende te vermeeren, dat ghy om
'tgheld te winnen u ziele met bedrogh ende valscheyd doodlycken
wonde, ende om dat ghewonnen door sparen te vermeeren u arme
ezel des lichaams veronghelyckte met onthoudinghe van zyn noodurftigh voedsel ende dexel*. Dat dit aldus is gheschiet ende ghy zo
ellendighen slave des ghiericheyds waart doort bedrieghlyck voorgheven wande loghen, is u als my ontwyfelyck bekent.
50. Zo is mede ons beyden bekent hoe ghy door my daar af bevryt
zyt gheworden, twelck ick u nu doe ghedencken om u daar by te
doen verstaan dat ghy van d'andere quaden oock zo bevryt zult
werden, indien ghy my in als* daar in ghelooven ende mynen ghetrouwen raad dadelyck* volghen wilt.
51. Als ghy alzo waart een verkochte slave onder de ghiericheyd,
betoonde ick u int ondervinden de lastighe zwaarheyd uwes diensts.
Het opmercken doort verdrietigh ghevoel ontweckt zynde dedet u
verstaan.
52. Voorts bewees ick u met die twee voornoemde ghetuyghen dat
doort vermeeren van u gheld u begheerte toffen ghelde niet vermindert maar vermeent was, niet anders dan 'wier door inwerpsel van
hout niet ghebluscht maar des te meer ontsteken wendt. Daar door
quaamdy te mercken dat hy arm is, niet die weynigh ghelds heeft,
maar die vele ghelds begheert, oock dien 'weel ghelds hebben niet
en verzadet.
53. Waar uyt ghy doe voorts verstopt dat over de wederzyde het ghenoeghen* ryckdom is ende datmen komt tot vernoeghens vermeeren
niet door meer te verkryghen, maar door minder te begheren.
54. Dit was u by my ghezeyt ende by 't opmercken ende ondervinden
overtuyght; ghy gheloofdet, ghy spoordet na ende ghy bevont het
alles alzo: immers ghy bevont oock dat ghy minder ghelds voormaals hebbende, meerder, ende nu meerder ghelds hebbende dan
eertyds, minder ghenoeghens ende rusts haddet, ja oock mede ter
contrarien dat ghy nu vele meerder onghenoeghens ende quellings in
u bevant dan voormaals.
52 dat hy ... verzadet vgl. Sen. ep. 2. 6 : Non qui paruur habet, sed qui plus cupit,
pauper est. Cic. Parad. VI 51: non esse cupidum pecunia est.... contentum ... suis
rebus esse maximae sunt certissimaeque divitiae.
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55. Doe most ghy, oock uwes ondanx, bekennen dat u de loghen
hadden bedroghen. Want dat toeghezeyde ghoed en gaf zy u niet,
maar het quade, desselvens platte* teghendeel. Zoo kreeghdy voor
'tbegheerde ghoed het ghevreesde quaad.
56. Dit quaad vande ghiericheyd, nu zo ontwyfelyck bekent zynde,
roerde ghy daar af zo warachtelyck verlost, dat u de loghen, in dat
stuck ontdeckt, daar in niet meer en magh bedrieghen noch anlocken.
Want niemand en magh 'tghene hem quaad is begheren dan onder
Benen ghoeden schyn.
57. Des ghiericheyds quaadheyd is u nu zulx inden grom bekent,
dat gheen loghens list u 'tzelve nu meer ghoed magh doen schynen.
Dat ghy eerst quaamt anden dienst des ghiericheyds, was onder den
schyn dat het begheren van vele ghelds brengt tot een volkomen ghenoeghen ende zalicheyd. Nu weet ghy dat zulx valsch is, ende dat het
brengt tot onghenoeghen ende onzalicheyd; dit weet ghy quaad voor
u te wezen, ist u nu oock moghelyck meer alzo te begheren ? Zo bekendy nu dat ghy te recht zyt ghevryt vanden ellendighen dienst des
ghiericheyds, ende zyt mitsdien oock verlost vande loghen in dat
stuck.
58. Als ick alzo dadelyck* in een mensche het bolwerck des loghens
bestormt ende ghewonnen, ende de ghiericheyd met haren ghezelschappe daar uyt ende uyt zyn herte zo ghantselyck doen ruymen*
hebbe, dat hy in plaatse daar hy ghierigh was, nu warachtelyck mild
gheworden is, zo moet in zulcken mensche zo noodzakelyck de loghen
in hare andere beloften verdacht worden ende haar gheloove verminderen, als myne beloften in meer andere zaken gheloofwaardigher
worden moeten ende het betrouwen op myn woord vermeeren.
59. Dan bestorme ick mits* de bystant van zulcken menschens gheloove (want men bestaat* ghaarne 'tghoede te bekomen, datmen
moghelyck ghelooft om verwerven) voorts inden zelven mensche
meer andere bolwercken ende nesten des loghens noch in hem wezende, ende dit elck op zyn eyghen wyze, namentlyck de vesten van
onkuysheyd, van eerzucht, van staat-zucht, met andere derghelycken
die ick daar inne einde, waar door de mensche, van de loghen verleydt zynde, meynt te komen tot stadighe wellust, tot eere, tot moghentheyd ende anders.
60. Want het my dan in zodanighen, nu de loghen wat mestrouwende
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ende my wat gheloofs ghevende, lichter valt (dan eerst) alle de zelve
met alle huer schaduwelycke of gheschilderde heyrcrachten te vernielen ende verjaghen, overmits* 'tgheloove des menschen zelf, nu
over mynre zyde komende, my den inghang beghint te openen.
61. Zo dat ick dan beter middel hebbe dan eerst, om den mensche
door zyn opmercken allenxkens in ondervindinghe te doen weten dat
die korte wellust verandert in een gheduyrighe rouwe, dat het lof
des ghemeynen volx een vluchtighe droom, ja niet dan een rechte
schande is byden vroeden, ende den eerlozen niet eerlyck en magh
maken, dat de hoghe diensten niet en zyn dan zorghelycke* moeyten
ende lasten ende zo voorts meer.
62. Door dit ondervintlyck weten moeten dan alle die valsche
waninghen als Hooftluyden des loghens inde voors. bolwercken des
herten daar uyt ruymen* met alle huer alfsghedrochte* van Soudenyeren*, niet anders dan de uylen ende vledermuyzen metten zwarten
nachte uyten lucht moeten ruymen, als de klare glantse der zonnen
daar inne komt schynen.
63. Alle zulx en gheschiet niet als in een drome, toverije of spieghelvechterije, zo dat na zulck ghevecht ende zeghe de zelve vyanden die
ick dan al verwonnen hebbe, noch als voren in huere nesten blyven
(of zy schoon niet en heerschapten, zo eenighe meynen), maar 'tgheschiet na mynre aard warachtelyck ende krachtelyck, zo dat zulcke
duysterlinghen ende loghenachtigh ghezelschap even zo weynigh
moghen blyven ter plaatsen daar ick met myne klaarheyd ben inne
ghekomen, als de duysternissen int huys daar de klare zonneschyn
inne komt, aldaar moghen blyven ende plaatse houden.
64. Die dit horen zegghen moghens ghelooven, maar daar ick zulx
in wercke, moetens weten. Zy weten van wat quaden zy verlost zyn
ende daar by oock van welck niet. Daar zy al verlost zyn, ist zo onmoghelyck dat zulcke, haar nu bekende, verderflyckheyden henluyden weder bedrieghen ende onder eenighen ghoeden schyne tot haar
anlocken zouden moghen, alst onmoghelyck is dat een moeder nu
63 Alle zulcx ... nesten blyven. Toespeling op de iustitia imputativa. Tegen deze

„grove Toverye", „valsche, gewaende ende gedroomde niet toerekeninghe, die Menschelijcke verleyders ... den onboetvaerdigen zondaren toeseggen", heeft Coornhert
zijn lezers herhaaldelijk gewaarschuwd, zie W.W. I 97b--c, 114b, 115d, 194d vlg.
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het levende kind opt schoot hebbende, lust zoude moghen kryghen
om metten poppen, Bats met schyn-kinderen te spelen.
65. Magh dit niet zyn in onschadelycke dinghen als poppen, ende
dit alleenlyck om datse dan voor een ydelheyd zyn bekent, hoe zoudet
moghen vallen in dinghen dienren bevonden heeft zo verderflyck
te wezen ?
66. Voorwaar, indien nu ter tyd de waarheyd zelve zulx of desghelyx
quame spreken tot allen menschen, dat zy by hen allen ghehoor
kreegh, dat de menschen 'tbedrogh des loghens verstonden ende des
waarheyds krachtighe vrymakinghe in eenighe stucken ondervonden,
zy zoude meer ende meer gheloofs kryghen, meer ende meer de
loghen verdryven ende eyndlycken huere werck van vry maken ontwyfelyck in allen menschen, hueren vollen tyd bekomende, volbrenghen ende de zelve verlossen.
67. Doch al ist nu zo, dat de waarheyd gheenssin5 allemans ding is
ende mitsdien niet dan van weynighen ghelooft en werdt ende ghevolcht. zo en laat zy daaromme niet in dat kleyne hoopken hare werck
van vry maken te wercken ende in eenighen te volwercken.
68. Want of zy schoon, na de vlytighe of wat tragher opmercking
haarder jongheren, 'tzelve doet inden Benen wat spoedigher ende
inden anderen wat lanckzamer, zo en vintmen vande zelve niemand
die niet van eenighe loghen ende zondighe begheerten volkomelycken
en is bevryt.
69. Ende hoewel vele onvolwassene met vele ghebreken noch daghelyx hebben te stryden, des niet te min en zynder al eenighe volwassene
mannen inde welcke de waarheyd huer vyand zo ghantschelyck heeft
verwonnen ende ghedodet, dat die loghen niet meer beneven die
waarheyd, Bats de duysternisse neven 'tlicht, in henluyden en woont,
ende dat zy voorts niet meer de zonden, maar alleen die zalighmakende dueghden leven ende hanteren.
70. Want de waarheyd zo weynigh als andere zedelycke dueghden
bestaande is alleen in een ledighe anschouwinghe, maar oock in een
dadelycke* werckinghe want uytdryven der zonden ende het innevoeren alder zalighmakende dueghden.
69 volwassene mannen. Over de „mannen" die het kwaad overwonnen hebben en het
goede doen, zie Becker, Volmaakbaarheid, blz. 72.
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71. Ghemerckt* hare onafscheydelycke ghezellinnen zyn wysheyd int
verkiezen ende standvasticheyd int hanteren vande dueghden. De
wysheyd toont den mensche des waarheyds hemelsche schoonheyd,
maackt hem ootmoedigh, kleyn ende dwaas in zyn zelfs ooghen ende
zo begheerlyck na waarheyds kennisse in noodlycke zaken, dat hem
niet wenschelycker en magh op komen dan vande waarheyd beschaamt ende overwonnen te wezen.
72. Ghemerckt* dat niet en magh gheschieden zonder zyn hooghste
ghewinne ende zyns vyands schade, te weten de loghen, die dan in
alle zulcke zaken uyt hem moet ruymen*.
73. Zo knopen deze wyze zotten het alder waartste ghoed goede
koop, te weten om niet, dat is om de loghen, die is niet, die verliestmen daarmen de waarheyd, het waartste ghoed wint. Wie zoude niet
ghaarne 'tverderflyxte niet wisselen om 't alder heylzaamste wat?
74. Daar af, te weten vande waarheyd zo vele ghezeyt zynde, moet nu
oock wat van dat niet, dats vande loghen ghezeyt moorden, doch
minder, zo 't een oock hier als in de voorghaande stucken 't ander
leert verstaan.
ACHTSTE HOOFDSTUCK
VANDE LOGHEN

1. Laat nu de reden voort loopen vande doorluchtighe waarheyd tot
de duystere loghen. Deze is een bedrieghlycke schilderije der ghedachten door een valsche schyne in woorden of wercken.
2. Bedrieghlyck is zy, oock valsch, dubbelt, beveynst ende ydel, want
zy altyd anders is dan zy schynt; zy schynt wat, maar niet is zy; niet,
zeg ick, dan een wezeloose schaduwe, ghelyck de duysternisse niet en
is dan een ontberinghe des lichtes. Anders ist met die waarheyd, want
die toont der dinghen oprechte* ghedaant juyst zo die zyn, niet
zomense t'onrecht waant. Dit heeftmen hier voor moghen zien inde
ghiericheyd, daar by elck al d'andere licht kan afmeten.
3. De loghen gheeft een schyn vant beloofde, maar en gheeft het
73 Wie zoude

... wat vgl. W.W. I 151 c : wildy ... het quade, dat Nyet ende Scha... dan 't goede, dat Wat ende Wesen is?

duwe is, machtiger maken
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beloofde niet, want zy zelf is niet, zy gheeft oock niet dan haar zelf,
dats een schynende wat, dat niet is.
4. Hier door komt de mensch in een onghenoechlycke onruste. Want
dat zyn begheerte moeyelyck bejaaght, en verkryght hy niet. Wat
quelt ende pynight den mensche doch meer dart ontberen zynre
begheren?
5. Wel is waar dat de mensche by wylen wel kryght gheld, staten',
wellust of anders wat dat hy begheert, op dat hy daar door tot het
warachtigh ghenoeghen* zoude moghen komen, maar daar toe en
komt hy door zulck verkryghen nemmermeer; verkryght de ghierighe*
de begheerde honden ghulden, terstond wast zyn begheerte tot
duysent, kryght hy die, tot tien duysent ende zo voorts, zonder eynde.
6. Met vermeeringhe van de have vermeren die begheerten, die
worden dan vierigher ende meerder dan te voren. Niet het ontberen,
maar 'tbegheren van vele dinghen maackt arm.
7. Dit wast dat de vroede Heyden wel zeyde: wil een arm man een
rycken ghierighen rycker maken dan hy is, die mindere met verstand
des ghierighen begheerten, dan zal hy zo vele rycker zyn ende meer
ghenoeghens hebben dan te voren, als zyn begheerten ghemindert zyn.
8. Dit kan alleen de waarheyd doen. Die ontdeckt des loghens
valscheyd ende toont d'aardsche begheerlyckheyd zo zy is, te weten
voor een onghenoeghelycke ende quellycke armoede des herten. Zo
vele als deze waarheyd toeneemt, zo vele mindert de loghen met
d'onghenoechlycke begheerlyckheyd.
9. Dit kan nu elck oock licht mercken in alle d'andere dinghen by des
loghens schyne als d'alderbeste ende begheerlyxte dinghen op ghepronckt, hoedanigkle die oock moghen wezen .
10. Want zienlycke noch verghanckelycke dinghen, al schoon na
wensch verkreghen zynde ('twelck alle begheerder niet en ghebuert,
die zulx dan droeflyck betruert) en vermoghen gheenssins den
§ 6. Zie noot bij IV. 7. 52.
7 de vroede Heyden volgens Seneca, ep. 21, is het een gezegde van Epicurus ; dat
Coornhert echter met den „vroeden Heyden" Socrates bedoelde, blijkt uit W.W. I
235b en III 93a—b. Beide werden vermeld door Henr. Stephanus, Virtutum encomia
sive gnomae de virtutibus (1573), p. 248sq.
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mensche te brenghen tot ware zalicheyd, dat is tot een stadighe
blytschappe.
11. Neen, gheen tydlycke ding en magh d'eeuwighe ziele verzaden.
Oock en kennen zy den aard der voors. dinghen niet dieze boven
de dueght benaarstighen* ende na jaghen. Watmen niet recht en kent,
dat maghmen niet recht ghebruycken. Zo moetmens dan mesbruycken. Alle mesbruyckte zaken quetsen ende pynighen hueren
mesbruyckers.
12. Zo moghen deze gheloovers des loghens nemmer de begheerde
zalicheyd verkryghen. Immers zy verkryghen altyd d'onzalicheyd,
die zy wanen doort navolghen des loghens te ontghaan. Dan bevinden
zy des loghens bedrieglycke valscheyd int niet gheven vant beloofde,
ja oock int wederspel toe te brenghen.
13. Dat is oock des loghens aard int jeghendeel. Den wegh der
dueghden die effen, licht ende lustigh* is, beschildert zy voor krom,
zwaar ende lastigh, ja voor onmoghelyck om bewandert te worden.
Hier door schrickt zy haar gheloovers af vander dueghden wegh, die
alleen rechtsweeghs brengt ter zalicheyd, ende houdt mitsdien den
ghenen die haar volghen vande zalicheyd ende desselfs stadighe
vrueghde.
14. Wie bewandert ghaerne een wegh die hem lastigh schynt ende
verdrietigh ? Ja, wie magh opzet maken om een wegh te bewanderen
die hy onmoghelyck acht om bewandert te worden ? Niemand.
15. Deze dinghen gheschieden doorghaans* zo ontwyfelyck in de
meeste menighte der menschen, dat men moet bekennen dat zy de
loghen niet en kennen, die zulx in zich niet en hebben bevonden, die
de loghen noch niet vyandlyck en haten ende die hare doodlyck
bedrogh zo int anlocken ten quaden als int afschricken vant ghoede
niet als een slanghe en vlieden.
16. Wat Koopman en vliedet niet hatelyck* den bedriegher, die hem
dickmaal veel belooft, maar nemmermeer betaalt ? Wat mensch is
niet menighmaal vande loghen bedroghen ?
17. Waar vintmer veel die de loghen kennen ende hatelyck vlieden?
Waarom gheschiet dit by zo ghants weynigh menschen ? Om dat
meest elck licht gelooft, niet op zyn zaken acht ende niet en merckt
of de loghen henluyden oock gheeft 'tghene zy belooft.
18. Wel an, meest elck antwoorde my hier. Wat meyndy* in al u
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vrywilligh doen ? 'tGheen ghy ghoed meynt voor u te wezen ? Of
meyndy 'tquade ? 'tGoede. Wat werck voor iemanden ghoed is, dat
maackt den doender beter. Alzo.
19. Wordt niet een ziecke, doende 'tghene tot zyn ghenezing, ende
een onwyze 'tgheen tot wys-worden ghoed is, daar door niet ghezonder ende wyzer ? Zy worden.
20. Zegt nu, hebt gy int zondighen niet dickmaal ghedaan 'tgheen
ghy door des loghens innegheven waande ghoed voor u te wezen?
Dickmaal (God betert), ja ghenoegh* stadelyck. Zyt ghy door dat
doen beter ende zaligher dan ghy daar voor waart gheworden?
Neen, maar veel argher ende onzaligher.
21. Nochtans beloofde u de loghen
dat zulck u doenghoed voor u
g
zoude wezen, nu bevindyt quaad te zyn. Wat zwaricheyd ist u nu te
verstaan dat de loghen valsch is ende een bedrieghster ? Gheeft zy
u 'tbeloof de ghoed ? Neen, maar 'tquaad daar van zy beloofde
te vryen.
22. Zo en vallet nu niet zwaar te kennen des loghens valscheyd, haar
vyandlyck te haten ende haar stadelyck te verlaten. Ja het waar voor
den ghenen die haar recht kent zo onmoghelyck den loghen niet te
haten ende te verlaten, alst onmoghelyck waar voor iemand die
'tleven lief heeft, ghesuyckert venyn dat hy weet doodlyck te wezen,
begheerlyck inne te drincken.
23. Tot hier toe is ghezeyt vande wercking des loghens inwendelyck
inden mensche zelve. Nu trede ick tot des loghens doen inden ghenen
die daar tot anderen loghen zeyt, maar niet en lieght; totten ghenen
die loghen zeyt ende lieght ende totten loghenaren zelve.
24. Hy zeyt loghen, maar en lieght niet die daar meynt waarheyd te
zegghen. Deze en wil niet bedrieghen, maar wordt bedroghen. Daarom en magh hy oock niet van loghentale, maar wel van roeckloosheyd berispt worden, als die onbedachtelyck 'tgheen valsch is voor
warachtigh houdt.
§§24, 25. Vgl. Augustinus, Enchirid., c. 18 (P. L. 40, 240) : Nemo sane mentiens
judicandus est, qui dicit falsum quod putat verum : quoniam quantum in ipso est, non
fallit ipse, sed fallitur. Non itaque mendacii, sed aliquando temeritatis arguendus est,
qui falsa incautius credita pro veris habet. Potiusque e contrario, quantum in ipso est,
ille mentitur, qui dicit verum quod putat falsum. Quantum enim ad animum ejus attinet,
quia non quod sentit hoc dicit, non verum dicit, quamvis verum inveniatur esse quod
dicit. Vgl. ook Thomas, S. Th., IIa IIae qu. 110 art. 1.
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25.Veel eerder zoude die lieghen die, meynende te lieghen, waarheyd
zeyt. Want anders dan, hyt te wezen waant zegghende, zeyt hy, voor
zo vele hem anghaat, loghen, al ist schoon warachtigh. Gh emerckt*
deze niet anders en waant dan dat hy lieght, ghelyck d'eerste niet
anders en waant dan dat hy waarheyd zeyt.
26. Zo is hy voorwaar minder strafbaar die, meynende waarheyd te
zegghen, onwetende loghen zeyt dan die, meynende te lieghen, onwetende waarheyd zeyt. Deze laatste doet j eghen zyn gheweten, maar
d'eerste niet.
27. Deze heeft niet anders int herte dan in zyn woord, maar deze
laatste denckt anders dan hy zeyt. Deze zondight teghen zyn ghe~
weten, maar d'eerste doolt uyt onwetenheyd, toestemmende het onbekende als oft hem al bekent ware. Alzo magh iemand 'tgheen
loghen is zegghen zonder te lieghen ende oock waarheyd zegghende
lieghen.
28. Nopende nu het lieghen met wil ende weten, dit gheschiet in
menschen die des lieghens noch niet ghewooné en zyn, zo dat daar
af noch gheen daadvaardicheyd in henluyden en is, of dat die nu al
is in henluyden. Vande eerste wil ick eerst ende vande laatste laatst
handelen.
29. Op d'eerste wyze magh iemand lieghen onschadelyck, zo dat het
lustigh* of nut zy ende oock schadelyck voor den hoorder. Alzo zyn
hier nu driereleye aart van loghens, als een lustighe, nutte ende
schadelycke. Hier valt byden gheleerden groot gheschille of alle
loghen, oock d'onschadelycke, ja de nutte, zonde ende ongherechticheyd is dan niet.
30. Men moet bekennen dat het cierlyck spreken vol lustighe loghens
30 hoewel nochtans ... achten vgl. Thomas, S. Th. IIa Ilae qu. 110 art. 3 : non omne
mendacium est deceptionis causa : quia per mendacium iocosum nullus decipitur. Non
enim ad hoc dicuntur huiusmodi mendacia, ut credantur, sed propter delectationem
solam. Unde et hyperbolicae locutiones quandoque etiam in scriptura sacra inveniuntur.
Non ergo omne mendacium est peccatum.

§ 29. Van de verdeeling van de leugen in - mendacium officiosum, iocosum et perniciosum kon Coornhert behalve bij Thomas van Aquino (S. Th., IIa Ilae qu. 110 art. 2)
ook bij Petrus Martyr Vermigli (Loci communes, p. 666) gelezen hebben. Zij beiden,
evenals Augustinus in De mendact"o en Contra mendacium ad Consentium (P.L. 40,
486sqq., 517sgq.) , houden zich met de vraag bezig of elke leugen zonde is.
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is, diemer ghebruyckt tot anlocking vande lezer om hem met lusten
te leeren. Zo zeytmen: Hy dranck drie bekers an malkanderen, hoewel
men niet de bekers, maar den dranck die daar in is gheschoncken en
drinckt. Ende zo zeytmen, willende een groot ghetal uytbeelden:
daar was zo vele volx als 'tzand vande zee. Met anders derghelycken
meer oock in ons daghelyx spreken. Twelck niemand magh ontkennen willens ende wetens loghen ghezeyt te zyn, hoewel nochtans
niemand, verstandigh zynde, 'tzelve voor onrechtvaardicheyd of
zonde en magh achten.
31. Zo vintmen oock boertighe woorden, gheen waarheyd, maar
ghenoeghlyck wezende. Als* men leest van Benen, die ziende den.
Koning een leckere visch die groot, maar hem een die zeer kleyn
was voorghestelt te zyn, dat kleyn vischken inder hand nam, dat
scheen an te spreken ende an zyn oor hielt, als of hy luysterde na
des vischkens antwoorde. Des de Koning verwonderde ende hem
vraghende wat hy daar met meynde, ter antwoorde ,ghekreegh: myn
vader is over langhe jaren verdroncken inde zee, daar dit vischken
is ghevanghen. Daar na vraagde ick hem. Nu antwoord het my, ik
ben te jong om daar af te weten, ghy moghet myn grootvader, vraghen
die in die ander schotel leyt. De Koning lachte ende ghaf hem vande
grootei visch een groot deel. Alle deze vertelling was loghen, daar
31 Als men leest ... groot deel vgl. Er. A po phth., Opp. IV 369 F : Philoxenus quondam coenans apud Dionysium, quoniam animadvertit regi appositum piscem mullum
insigni magnitudine, quum ipsi appositus esset perpusillus (in( piscium enim genere
laudantur adulti) pisciculum auribus admovit. Id factum admiranti Dionysio causamque
percontanti, In manibus, inquit, est Galatea, de qua volebam ex hoc quaedam percontari. Verum negat se per aetatem quidquam adhuc scire, sed ait proavum suum istic
esse in tuo disco, qui multa posset commemorare si liceat colloqui. Exhilaratus rex
misit illi suum mullum.
Hetzelfde verhaal bij Heinrich Bebel (Facetiae, Antw. 1541, bl. E VI) dat Coornhert
ook schijnt gekend te hebben : Quum histrioni cuidam nobilibus discumbenti
minutiores pisces appositi essent, illis autem grandiores, coepit histrio
pisciculos multos contrectare atque nunc ad os, nunc ad aures admovere
quaedam secreto loquens. Coepit et tandem fiere, et ` cum nobiles cur id
faceret interrogarent, dixit : Pater meus piscator olim in aqua summersus est,
et cum quaero pisciculos, an non uspiam viderint genitorem meum, respondent
se esse adolescentiores, ut hanc rem sciant, proinde interrogandos esse grandiores natu.
Hoc cum intelligerent nobiles, dederunt ei grandiores etiam inquirendos, vel potius
devorandos. Fabula Henrici Bebelii, patris mei, qui obiit anno Domini M. D. VIII.
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af nochtans niemand eer* dan eenighe zure schyndueghdelycke zonde
af en zoude maken, hoewel dit niet en gheschiet om iemanden te
bedrieghen of schade te doen.
32. Zodanighe luyden maken oock zonde, ende dat noch groter dan
vande voorghaande loghen, alle loghen die daar gheschiet om
iemanden te bedrieghen ende dit zonder alle onderscheyd in dezen
vallende te anmercken, rechts* of daar niet zo wel en ware ghoed
als quaad bedrogh.
33. Want men vinter die lieghen om een ander te bedrieghen, maar
dat tot niemands schade ende tot iemands nut, oock tot niemands
schade ende tot des bedroghens nut zelve, tot iemands schade ende
tot iemands nut, ende tot iemands schade, maar tot niemands nut.
34.Maar die wel konnen onderscheyden, die verstaan dat de mensche
niet gheschapen en is tot dienst van zyne woorden, maar dat den
menschen de sprake ende woorden zyn ghegheven tot dienst vande
menschen. Daar uyt dan volght een wondersproke inden noren van
zodanighen schyndueghden, te weten dat by wylen waarheyd te
spreken zonde ende quaad, ende het lieghen dueghde ende ghoed is.
35. Want beyde maghmens mesbruycken of recht ghebruycken. Zo
zoude een onverstandighe, 'tvenyn niet kennende, dat int handelen
tot zyn of een anders verderf mesbruycken, twelck een verzocht*
Medicus tot ghenezing van zieckten weet te ghebruycken. Ende zo
weet een wys mensche by wylen een loghen heylzamelyck te ghebruycken, daar d'onwyze bywylen een waarheyd verderflyck mesbruyckt. Doch nadien daar meer ghevaarlicheyd valt int hanteren
vande loghen dan vande waarheyd by allen onverstandighen, zo
werdt henluyden het lieghen oock wel ende oorbaarlyck verboden.
36. Een toornigh Heere jaaght zyn dienaar na met blooten zwaarde
§ 33. Augustinus verdeelt ,in zijn De mendacio de leugen in acht soorten, waarvan
de twede, derde, zesde en zevende in drie van Coornherts formuleering terug te
vinden zijn : Secundum..., quod tale est, ut et nulli prosit, et obsit alicui. Tertium, quod
ita prodest alteri, ut obsit alteri ... sextum genus, quod et nulli obest, et prodest
alicui : velut si quispiam pecunitm ` alicuius ,iniuste tollendam, sciens ubi sit,
nescire se mentiatur. Septimum, quod et nulli obest, et prodest alicui, velut si nolens
hominem ad mortem quaesitum prodere, mentiatur (cap. 14, 25 P. L. 40, 505) . Thomas van Aquino keurt de . verdeeling van Augustinus goed (S. Th., IIa Ilae qu. 110
art. 2) . Bij geen van beiden wordt het door Coornhert in de derde plaats vermelde
geval afzonderlijk genoemd.
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om hem te doorsteken. Hy vraagkt yemand hem ghemoetende of hy
hem niet op dezen zynen wegh wecklopende en heeft ghemoet; deze
zeyt neen, wyzende een ander wegh dien hy ingheloopen zoude zyn,
uyt vrezen dat de heere zynen dienaar, die deze man opten wegh dien
hy komt ghaan heeft zien droncken Wedervallen, in zyn dronckenschap zoude doorsteken.
37. De heere loopt den anderen wegh inne, de knecht werdt voor
zulcken zorghlycken* dood, ende de heere voor zulcken doodslagh
voorhoed, door zulcken loghen nierranden schadelyck wezende.
38. Wie zal hier met eenighen schyn van bescheydenheyd* deze zo
heylzamen loghen niet voor dueghde moeten pryzen ? Ende wie zoude
zulck doodlyck ende schadelyck waarheyd spreken van: u knecht is
op deze wegli een weynigh voorder droncken neder ghevallen, niet
moeten lachtereri* voor zonde ende onrecht?
39. Het waar gheweest een waarheyd zondelyck voor Anaximenes
ende bederflyck voor zyn gheboortstad Lampsacum, indien hy zyn
meyning recht uyt ghesproken hadde torren groòten Alexander. Deze
hadde voorghenomen de voors. Stad te vernielen ende quam te dien
eynde daarwerts.
40: Dit wist. zyn schoolmeester Anaximenes. Die ghing den Koning
te ghemoete buyten de muren om de Stad te verbidden* an Alexander
die, hem ziende ende zulx vermoedende, zeyde: ick zesere dat ick
niet en zal doen 'tgheen Anaximenes an my zal begheren.
41. Anaximenes, dat hoorende, was al wyzer dan te zegghen: Ick
beghere, 0 Koning, dat ghy deze Stad wilt sparen, 'twelck waarheyd
ghesproken zoude zyn gheweest, als wezende zyns herten meyning.
Maar met een ghoed bedrogh' den Koning listelyck bestrickende,
veranderde hy zyne woorden, behoudende zyn voorghaande méyning

;

39--42 Het waar ... verderven vgl. Er. A po phth., opp. IV 304 C : Alexander statuerat
Lampsacum . diruere. Ad id tendenti quum Anaximenes Alexandri praeceptor veniret
obviam extra muros, deprecaturus suae civitatis perniciem, Alexander suspicans quid
esset petiturus, Iuro, inquit, me non facturum quod petet Anaximenes. Tum Anaximenes : Peto, inquit, ut Lampsacum diruas. Captus erat Alexander, et iureiurando compulsus est servare, quos derrioliri statuerat.
39 Anaximenes iii alle uitg. staat : Achimenes ; zoo dok in de Inhoudt, zie hierna
blz. 486.
BECKER,

Wellevenskunste
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teghen de zelve zyne meyninge zegghende: Ick beghere, 0 Koning,
dat ghy de Stad Lampsacum wilt vernielen.
42. Daar was Alexander ghevanghen ende door zynen eed ghenoodzaackt te sparen de Stad die hy wilde verderven. Dat was nu te recht
een verstandighe, heylzame ende ghants onschadelycke loghen, die
in dezen ghevalle oock zo, hooghlyck was te pryzen, als het uytspreken
vande waarheyd zynre meyninghe te lasteren* gheweest zoude zyn.
43. Het lieghen, zegdy, is verboden, zo zondight al die lieght. Wy
moeten het onze doen, dat is zonde myden, ende laten Gode 'tzyne
doen, dats d'onnozelen* beschermen. Antwoorde: onmogelyck ist,
een wet recht te onderhouden voor den ghenen die niet en verstaat
tot wat eynde de wet is ghegheven.
44. Het lieghen is verboden tot gheen ander eynde dan op dat
niemand een ander tot zyne schade en zoude bedrieghen. Alst dan
ghevalt dat men waarheyd zegghende Benen onnozelen* beschadighen
ende lieghende hem voor schade behoeden zoude, zo is het waarheyd
zegghen ongheoorloft ende het lieghen gheoorloft, zo hier terstond
betoont is in die begheerte van Anaximene. Om 'twelcke noch naackter te verklaren ick hier wil stellen dit voorbeeld.
45. Daar zy een Stad beleghen. Men vreest voor verraad, om twelck
te voorhoeden ende de Stad te behouden maacktmer een wet dat
gheen Burgher, maar alleen de Soudaten opten wallen zullen komen,
op verlies vant leven.
46. Een vroom* Burgher beneden de wallen ghaande, ziet de wacht
van daar te zyn ende de vyand styghen opten walle. Hy loopt daar
op, weert den vyand af ende behoudt de Stad. Hier vraghe ick of
men hem 'tleven zal benemen dan niet?
47. Maar zalment hem te recht benemen, zo moet hy den wet overtreden hebben, Dat heeft hy ghedaan, zegdy, want hy is opten walle
gheweest, dat verbiet de wet op levens verlies. Dats waar, hy heeft
mesdaan teghen de letter des wets, maar naden meyning heeft hy
de wet eerst recht onderhouden, want hy heeft de Stad behouden.
'tWelck des wets eynde was.
48. Zo zoude oock by die van Amyclen .een verstandigh Burgher,
zeker zynde van der vyanden ankomste, indien hy zulx hadde anghe-48 na 't.rpreeckwoordr tuyghnisse zie Erasmus, Adagia (Opp. II 334 A) : Amyclas per,

didit silentium. — Ook aangehaald in W. W. II 28b.
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gheven, hueren wet van zulx te zwyghen niet ghebroken, maar de
zelve wet ghehouden ende de Stad behouden hebben ghehadt, oock
gheenssins straffens, maar belonens waardigh zyn gheweest, die door
ghehoorzamigh ende zot zwyghen verdorven roerde, na 'tspreeckwoords tuyghnisse.
49. Gh emerckt * d'alderopperste wet der Steden of Landen der'zelver
behoudenisse meynt*, ghelyck oock de wet der naturen niet anders
er mèynt dan dat elcken wel ende niemande qualyck gheschiede,
de welcke onderhouden kan alleen de bescheyden* man, die des
wetghevers meyning in zyn wet verstaan ende zyne woorden tot elx
nut ende niemands schade ghebruycken kan.
50. Want God dickmaal den onschuldighen beschermt door zulcke
middelen, die van zelfs niet quaad noch niet ghoed zyn, maar welghebruyckt zynde ghoed, ende mesbruyckt quaad, zo datmen onrecht
zoude doen in dezen, zomen om ander luyder mesbruyck het ghebruyck wilde verwerpen.
51. Wt het ghene ghezeyt is magh besloten werden dat niet alle
bedrogh quaad is, maar datter oock ghoed bedrogh is, te weten
'tbedragh dat nierranden en schadet ende den bedroghenen zelve
nut is.
52. Zo bedrieght de Wond-artz dickmaal den kleynmoedighen,
wekker zweringhen hy met een bedeckte vlym tot huere ghenezing
doorsteeckt, eer zyt weten.
53. Zo magh oock iemand met opzet wel lieghen om een ander tot
des anders nut te bedrieghen. Als* of ick mynen vyand, dien ick weet
my niet te zullen ghelooven, den onwegh* van twee weghen voor
den rechten an wyze, op dat hy die door zulck myn wyzen verlaten
ende den rechten wegh inghaan zoude.
54. De derde wyze van lieghen is die tot iemands schade, maar daar
by oock tot iemands nut gheschiet. Hier inne valt gheen twyfele daar
iemand (dat niet zelden inde Koophandel valt) tot een ander lieght
ende hem daar door bedrieght tot des bedroghens schade ende des
bedrieghers nut. Want dit werdt ghemeenlyck, ende dat oock te
recht, voor een zondigh ende onrechtvaardigh lieghen ghehouden.
55. Maar ofmen by wylen magh onzondelyck lieghen tot kleyne
schade vanden Benen, om te vermyden een verderflycken schade in een
ander, valt gheen kleyne zwaricheyd int bedencken. Als* of iemand
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ghestelt ware inden noodstal* van een onnozel* mensche vele menschen te nut levende inden dood te brenghen zo hy waarheyd sprake,
of dat hy lieghende den zelven vander dood zoude moghen verlossen,
doch niet zonder eenrehande pennincklycke* schade eens anders, die
doch daar by niet verdorven en zoude wezen.
56. Maar buyten allen twyfele ist onrecht ende zonde, zo iemand
lieght tot iemands schade, zonder dat iemand nut daar af gheniet,
ja daar vele menschen schade door lyden. Dit doen zy alle die den
oprechten* ende wel-leerenden menschen met valsche loghentalen
anders onwyzen overheyden zulx* voor verleyders ende oproerders
belieghen ende wroeghen, dat zulcke lichten des werelds onschuldelyck ende tot nadeel van alle leergherighe herten uyt deze du- ystere
wereld wechghenomen werden.
57. Elck dezer voors. vier wyzen van lieghen magh noch eenighsins
wezen by luyden die lieghen, zonder daaromme te wezen loghenaars,
dat is luyden die des lieghens zo zeer ghewoone zyn, dat zyt by wylen,
schoon al willende, niet en konnen laten, twelck die anderen als uyt
opzet ende niet uyt ghewoonte doende wel koenen laten als zy willen.
58. Deze moghen lieghen ter nood, oock tot nut ende dat zo onghaerne, als men onghaerne ter nood Benen vuylen plaaster (diemen
verghuld noemt) ter ghenezinge ghebruyckt. Maar de loghenaars
lieghen zonder nood, zonder nut, ja veel tot schade met lusten
ghaerne. Van deze zeyt het ghemeen spreeckwoord:
Dat de loghen zonder nood
Brengt de ziel ter dood.

59. Men lieght alsmen van eenigh ding meer, min of anders zeyt

dans is, oock alsmen lochent 'tgheen dat warachtigh, of bevestight
'tgheen dat valsch is, ende dit niet alleen mette praat, maar oock met
ghelaat of daad..
60. Want die zich vermids* een vriendlyck ghelaat zyns vyands
vriend toont van buyten, wil daar door den ghenen die hy vyand is
doen ghelooven dat hy zyn vriend is, twelck gheloghen is ende
eyghentlyck ghenaamt wordt gheveynstheyd.
61. Zo lieghen zy mede altsamen metter daad die, willende schynen
iemanden ghoed te doen, hem een spiering (zomer zeyt) schenckt,
om vanden zelven een kabbelliau te kryghen. Dit schynt een mild
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gheven, maar tis ghierigh* woeckeren ende gheen ding minder dan
gheven.
62. Het zondelyck lieghen is van eygherider aard zo snode ende
h ate lyck* , dat oock de loghenaars zelve onghaerne hebben datmen
henluyden lieght. Een loghenaar is schadelycker dan een dief, want
men zich voor een dief wel, maar voor een loghenaar gheenssins en
magh wachten. Daar beneven is de loghen zo schandelyck, dat zy
allen loghenaren te schande maackt, die ten laatsten, den schaamschoe* uyt treckende, na eere noch schande vraghende, ghants onschamel* worden ende onschamelyck derren* lieghen.
63. Daar toe en ghebreken hem oorzaken poch woorden. Want een
loghen behoeften hondert tot dexel ende komt noch altyd te kort
uyte, ende en vintmen daar om oock niet vruchtbaarders dan 't onkruyd vande dubbelde ende menighvuldighe loghen.
64. Die heelt* waarheyd ende brengt haar zelfs, dats loghen voort;
die ontschuldight den schuldighen ende beschuldight d'onschuldighen, die helpt den bozen, verdruckt den vromen, zeyt het quade
ghoed ende 'tghoede quaad te wezen ende verleyt, beschadight ende
verderft allen menschen die lichtvaardigh den onbekenden ghelooven.
65. Daarom is de logenaar (zo de Poëet wel zeyt):
Byden vromen ghehaat als de Helsche afgrond,
Die int hert anders denckt dan hy spreeckt mette mond,

ende dit te recht, want hy schadelycker is dan een slanghe ende
daarom oock meer te vlieden. Want de loghen veroorzaackt twist,
maackt vrienden tot vyanden, breeckt de menschelycke ghezellicheyd*
ende is verderflyck voor Landen ende Steden.
66. Dat wint oock de loghenaar ten laatsten met zyn ghewoonlyck
lieghen, dat hy oock waarheyd zegghende gheen ghelove en kryght,
zo Esopus fyn afgemaalt heeft in zyn herder, zo dickmaal vergheefs
d'andere herders hulp gheroepen hebbende teghen den wolf, dat
ten laatsten als de wolf quam ende zyn schapen vernielde, zyn roepen
gheen gheloof meer by henluyden en hadde.
wezen vgl. Jes. 5 : 20.
64 zeyt het quade
65 Poëet Homerus, zie H. 9. 312sq.: Inimicus enim mihi ille aeque ac inferni portae, /
...

Qui aliud quidem occultat in animo, aliud veto dicit.
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67. Eyndlyck, de loghen wendt niet oudt, want (zo 'tspreeckwoord
zeyt):
Al is de loghen ranch en snel
De waarheyd achterhaaltse wel,
dan verdwyntse (oock onder alder werelds beschermenisse), als de
waarheyd teghen al des werelds verdruckinghe opstyght, toeneemt
ende verwint.
NEGHENSTE HOOFDSTUCK
VANDE DANCKBAARHEYD

1. Ghelyck als het is een werck des rechtvaardicheyds, waarheyd te
hanteren in alle woorden ende daden, ende wederom in zulx loghen
te pleghen onrechtvaardicheyd, vande welcke beyde nu is ghezeyt,
alzo is mede de danckbaarheyd een aard van gherechticheyd ende
ondanckbaarheyd van ongherechticheyd, van welcke beyde nu oock
staat te handelen, ende eerst vande danckbaarheyd.
2. Dat ick de danckbaarheyd zegghe te wezen rechtvaardicheyd,
komt overmids* het rechtvaardicheyd is datmen yeghelyck 'tzyne
gheeft. Wie iemand weldaad heeft bewezen, dien komt vanden
zelven danckbaarheyd toe, de ghenieter dan is die den doender schuldigh, ende 'tbetalen van schulde is rechtvaardicheyd.
3. Zo is dan danckbaarheyd een rechtvaardicheyd die alle weldaad
tot des ghevers lof bekent ende na vermoghen vergheldet. Nu heeft
alle mensche vele weldaden ghenoten van Gode ende 'van menschen.
Wy zyn dan Gode ende menschen dánckbaarheyd schuldigh.
4. Van Gode hebben wyt dat wy zyn, leven, ghevoelen, verstaan,
oock dat wy onderhouden ende ghevoedt moorden. Van Gode hebben
wy die godlycke redene, het godlycke licht, onderwys, de dueghden
ende het welleven. Eyndlyck van God hebben wy alle watter ghoeds
in ons gheschapen ende daar na (hoewel niet zonder ons) in ons
gheworden is.
5. Wy zyn dan al wat wy zyn, hebben ende vermoghen, Gode schuldigh ende mitsdien oock danckbaa rheyd, na vermoghen, van zo overvloedighe weldaden. Ist dan oock niet wel behoorlyck dat. wy ons
zelf met alle dat wy zyn ende vermoghen den milden g-heven danckbaarlyck weder op offeren ?
-

;
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6. Hoe zal dat gheschieden ? Ontfangt oock God zelve, diet al heeft
ende al gheeft, iet vander menschen handen ?Neen, gheenssins. Maar
de menschen alzo hen zelve Gode op offerende met alle dat zy zyn
ende hebben, zonder iet eyghens te houden, ontfanghen zelve des
meer ende meer van Gode.
7. In wat wyze ? Als de mensche zyn onverstand ghantselyck onderwerpt Godes verstand ende zynen wille Godes wille, zo werdt hy
bestiert vant godlycke verstand ende bevooghdt met zyn Almoghende
wille ende handt. Waar anders dan in alle klaarheyd ende waarheyd,
in alle dueghde ende vrueghde ? Dat is tot het ghene daar toe hy
den mensche heeft gheschapen, te weten tot deélachticheyd van zyne
godlycke ghoedheyd, blydschappe ende zalicheyd.
8. Wy dit ghenietende, werdt God door ons gheprezen byden menschen, die dan zulx in ons vermerckende mede zo te worden wenschen. Nadien nu Gode niet lievers en is dan der menschen zalicheyd,
zo is die mensche Gode meest danckbaar, die meest vlytigh is om meer
weldaden van Gode zelf te ontfanghen ende om te voordegen* dat
vele andere menschen zulx mede van Gode moghen deelachtigh
worden. Want Godes lust is gheven, ende die danckt Gode best die
meest begheerlyck is van Gode te ontfanghen ende meest ontfangt.
9. Daar beneven worden zulcke danckbare ontfanghers oock van
godlycker aard ende lustigh* om mede anderen weldaad te doen ende
haardeg te laten ghenieten. Die eeuwighe fonteyne alder ghoeden
vliet nederwaarts in zodanighe begheerlycke vaatghens. Die worden
oock fonteyntghens, van des groten fonteyns ghoeden overvloeyende.
10. Opwaarts en vliet dit water der weldaden niet. Het waar oock
water in zee ghebracht. Want God en ontfangt gheen vergheldinghe.
Nu streckt henluyden lust alder meest tot danckbare vergheldinghe
wande grote weldaden, by henluyden van Gode ghenoten. Waar
anders magh dan deze danckbaarheyds luste doch vlieten dan neerwaarts ende ter zyden tot huer even mensche, huerder behoeftigh
zynde, om zich daar inne te verbreyden. Daar verghelden zy na alle
6 ontfangt
angt oock ... gheenssins vgl. Sen. de bene f.. IV. 9. 1:... plurima beneficia ac
maxima in nos deus defert sine spe recipiendi, quoniam nec ille collato eget nec nos
ei quicquam conferre possumus.
9 vaatghens zie hiervóór, noot bij I. 11.7 (blz. 54).
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vermoghen de weldaden, by henluyden van Gode ontfanghen.
1. Want zy zich zelf met alle huere innerlycke ende uyterlycke
ghaven ghemeen maken ende deelachtigh laten worden allen menschen dief begheren, niet hoghers benaarstighende* dan de zelve
te helpen ende te voordegen* tot die ghemeenschappe Godes, ghoedwordinghe ende zalicheyd, daar toe zy zelf van Gode ghenadelyck
zyn gheholpen.
12. Dat zy hier mede ghenoegh int byzonder vande danckbaarheyd
die alle menschen Gode schuldigh zyn. Anghaande de danckbaarheyd
daar toe wy an den menschen zyn ghehouden, streckt zich voor al
totten ouderen, voorts tot het vaderland ende daar na allen menschen,
ende dit tot een schuldighe danckbaarheyd Godes (zo nu is ghezeyt)
ende oock der menschen daar af wy weldaad hebben ghenoten.
13. Vande danckbaarheyd die de kinderen hueren ouderen schuldig;
zyn, is hier voor (zo vele des anghaat) ghenoegh ghezeyt. Zo is mede
daar na uyt de weldaden die wy alle elck van onzen vaderlande ontfanghen, aldaar verhaalt, licht om verstaan wat danckbaarheyd wy
'tzelve schuldigh zyn. Daarom kome ick nu opte danckbaarheyd int
ghemeen.
14. Die heeft byzonder drie eyndlycke stucken in zich. Als eerst dat
de mensche bekenne dat hy weldaad buyten verdienste heeft ontfanghen, daarna dat hy zynen weldoender orrli zyn mildheyd pryst,
ende voorts dat hyt na vermoghen op zynen tyd ende plaatse vergheldet.
15. Dit is niet alleen de grootste, maar oock de moeder van alle
andere dueghden. Want wat is de eerbiedinghe totten ouderen anders
dan danckbaarheyd van hare weldaden ? Wat is oock die ghetrouwe
noodhulp der vrome* Burgheren tot hueren vaderlande doch anders
dan danckbaarheyd van desselfs weldaden ? Ende wat is oock onderdanighe liefde tot Gode ende die milde liefde tonen menschen inden
Godzalighen dan danckbaarheyd vande godlycke weldaden ?
15 Dit is ... dueghden vgl. Cic. pro Cn. Planc. 80 : tum nihil est, quod malim,
quam me et esse gratum et videri. Haec enim est una virtus non solum maxima, sed
etiam mater virtutum omnium reliquarum.
13 hier voor zie III. 5. 91 vlg.
aldaar zie III. 5. 104 vlg.
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16. Danckbaarheyd is zeer zeltsaam, maar hooghloflyck; zy is blyde
als zy den droeven magh verblyden, ende zy is eerlyck, kuysch ende
eenvuldigh. Zy vergheld na vermoghen onghemaant, ende dit niet
als een loonzuchtighe hoere om meer weldaads van nieus te moghen
ghenieten, maar uyt een rechte ende slechte lust om den weldoender
te verblyden.
17. Dit doet zy zo wel anden ghenen die daar heeft willen weldoen,
als an diet ghedaan heeft, annemende den ghoeden wille niet anders
dan 'tghedaan werck zelve. Daaromme is over haar zyde die ghoede
wille mede alleen ghenoegh, wanneer daar macht ontbreeckt.
18. Want wel het willen, maar niet het vermoghen in der menschen
machte is ghestelt tot vergheldinghe van alle weldaden. Die niet
dancken en magh toot wel zoude behoren, die behoort te dancken
zo hyt best vermagh. Want dan ontbreeckt hem niet de wille, maar
het middel van danckbaarheyd.
19. Recht* als een ghoed Harpslagher die, lustigh* zynde om spelen,
een Harpe ontbreeckt. Hier uyt kornet dat, oft schoon in elx machte
niet en staat te gheven, zo staat het nochtans in elx macht te verghelden, ghemerckt* het dancken magh gheschieden alleen metten
bloten wille, maar 'tgheven gheenssins.
20. Des danckbaarheyds woonplaatse is de vaste ghedenckenisse.
Daar inne graveert alle danckbare vlytelyck als metten graafstaal
int gheduyrighe koper der herdenckinghen d'ontfanghen weldaden.
Want hy merckt datter gheen ding eer inde verghetenheyd en veroudet dan rechte danckbaarheyd. Zo komt dan oock uyte ghedenckenisse voort de danckbaarheyd, zo haast zy middel ziet om haar zelf
den weldoender te vertonen tot desselfs verblyden.
21. Maar dit gheschiet met een ryp oordeel, niet uyt een windighe
lichtvaardicheyd. Zy overleyt in haar zelve wie haar ghoed heeft
ghedaan, uyt wat herte, hoe groot, in wat nood ende op wat wyze.
19 Recht als ... ontbreeckt vgl. Sen. de benef. IV. 21. 3 : Artifex est etiam, cui ad
exercendam artem instrumenta non suppetunt.
21 Maar ... vergheldinghe vgl. Cic. de off. I 49 : ... in primis, quo quisque animo,
studio, benevolentia fecerit, ponderandum est. Multi enim faciunt multa temeritate quadam, sine iudicio vel morbo in omnes vel repentino quodam, quasi vento, impetu
anirni incitati ; quae beneficia áeque rnagna non sunt haberida 'atque ea, quae 'iudicio,
considerate constanterque delata sunt.
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Daar na overleyt zy de behoorlyckheyd vande vergheldinghe. Die
toont zy dan noch meer anden behoeftichsten weldader, daar af zy
minste vergheldinghe verwacht, dan anden ryxten of onbehoeftichsten.
22. Ende zeker, men wint nauwelyx iet dat meer voorden* tot een
eerlyck*, gherustigh ende wel leven dan datmen wel kan onthouden
ende daar by oock wel kan vergheten. Wel onthoudt hy die altyd
ghedenckt alle weldaad die anderen hem ende alle mesdaad die hy
anderen ghedaan heeft. Maar wel vergheet hy die niet en ghedenckt
eenighen weldaad die hy anderen, noch ghene mesdaad die anderen
hem heeft ghedaan.
23. Ten waar dan zake dat iemand zulcken meester zyns ghemoeds
ware, dat hy ontfanghen mesdaad korde ghedencken niet om die
te wreken, maar om zich voor die man te hoeden. Anders verlost ons
'tvergheten des gheleden mesdaads vande wraackghiericheyd ende
'tvergheten van onze ghedaan weldaden van onlust tonen ondanckbaren teghen ons. Zo dient ons het onthouden vande ontfanghen
weldaad tot danckbaarheyd, ende 't onthouden vande mesdaad by
ons an anderen ghedaan, tot ootmoedicheyd ende lydzaamheyd.
24. Ghelyck nu het weldoen edel is ende loflyck, oock zulcken korst,
dat alle man die niet recht en kan, zo is mede de danckbaarheyd by
allen verstandighen eerlyck vermaard ende mede niet alle mans ding.
25. Elck verstaat licht dat de ghene die anderen ghoed doet om zyn
eyghen nuts ofte eers willen, 'tzelve niet met recht een milde weldaad,
maar wel een gierighe* woecker te noemen is. Ghemerckt* zulck een
daar met zo eyscht een vergheldelyck loon, maar gheen vriendelycke
danck.
26. Alzo mede ist niet een vrije danckbaarheyd, alsmen iemanden
vergheldinghe doet voor die ontfanghen weldaad om nieuwe meerder weldaad te bekomen. Neen, zulx is veel meer een eyghenzoeckelyke schyndueght te noemen. Zyn deze schyndueghden danckbaar
op hopen van toekomende vergheldinghe, hoe vele te meer behoort
een vroom mensch danckbaar te zyn voor die verghelding, by hem
nu al ghenoten. Want dat is onzeker, maar dit is nu al zeker.
25 Elck verstaat ... noemen is vgl. Cic. de fin, bon. et md. II 117 : Nec enim, cum tua
causa cui commodes, beneficium illud habendum est, sed faeneratio.
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27.. Men toont danckbaarheyd met woorden of met wercken of met

beyde. Byden onvermoghenden is woord danck anghenaam, maar
byden vermoghenden verdacht, ten waar dan dat de tyd van danckbaarheyd metter daad noch niet en ware ghekomen. Want dan is
de woordelycke danck een ghetuyghe vande toekomende dadelycke* danck.
28. Maar Jaarmen teffens* danckbaarheyd bewyst met woord ende
met daad, zyn twee ontwyfelycke ghetliyghen van oprechte danckbaarheyd. Met woorden maackt dan de danckbare d'ontfanghen
weldaad groot ende deze zyne danckbaarheyd kleyn, maar metter
daad maackt hy d'ontfanghen weldaad kleyn ende de danckbaarheyd groot.
29. Want hy bedanckt (ick spreke van diet vermoghen) zynen weldader opter wyze als die vruchtbare ackeren hueren bouwer, dat is
met een milde ende vrolycke woecker, te weten meer dan hy hadde
ontfanghen.
30. Onghelyck is de schulde van gheld ende van danck. Want die
'tgheld betaalt, ontbeert strax dat betaalde gheld ende diet noch
schuldigh blyft, die houdt het ghene dat een ander toebehoort. Maar
die danckbaarlyck de weldaad vergheldet, die heeftse noch zelf, ende
die danckbaarheyd heeft, vergheldse met zulck zyn hebben, als die
dan danckbaar is.
31. Want die schoon onmachtigh is d'ontfanghen weldaad met der
ghelycke te verghelden, die vergheldse den weldoender met zyn vrywillighe schuldkenninghe. Daar met vernoeght* de zelve. Ghemerckt*
gheen recht weldoender zyn weldaad doet om des danx wille. Daarom rekent hyze niet voor schulde. Is d'ontfangher danckbaar, dat acht
hy winst, is hy ondanckbaar, hy en lyd gheen schade.
§29. Vgl. Cic. de off. I 48 : quidnam beneficio provocati facere debemus ? An
imitari agros fertiles, qui multo plus efferunt, quam acceperunt ?
§30. Vgl. Cic. de off.II 69 : Commode autem, quicumque dixit : pecuniam, qui habeat,
non reddidisse ; qui (pecuniam) reddiderit, non habere ; gratiam autem et qui rettulerit, habere ; et qui habeat rettulisse.
31 Is d'ontfangher ... schade vgl. Sen. de benef. I. 2. 3 : ... si reddet aliquid, lucrum
est ; si non reddet, damnum non est.
•
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32. Anghaande nu den tyd van danckbaarheyd, die doet oock niet
weynigh daar toe, doch heeft zy haar mate. Want terstont na eenighe
ontfanghen weldaad die te lopen verghelden, zoude doen dencken
dat ghy van zyne ghoeddaad g,heen ghoed vermoeden en hebt. Ghemerckt* ghy met die haastighe vergheldinghe zoud schynen te
achten, dat hy u die weldaad ghedaan hadde als een Koopman om
terstond betalinghe, of als een woeckenaar om over een wyl zware
interesse daar voort te ontfanghen.
33. Doch nadien alle recht danckbare mensche lust heeft zynen weldader te verblyden daar mede, dat hy door recht betoon van danckbaarheyd doe blycken dat zyn weldader niet ghedoolt heeft int wel
besteden van zyn weldaad, maar die ghedaan heeft an eenen danckbaren mensche, zo speurt zulck een niet min vlytelyck na gheleghenheyd van tyde ende middelen om zich danckbaar te verklaren, dan
een ghierigh* bedelaar loerdt na gheleghenheyd ende tyd om door
zyn onschamel* bidden ende valsche schyn van behoefticheyd meer
ghelds te vergharen. Want rechte danckbaarheyd wel verstaat dat
de vergheldinghe der ontfanghen weldaden door traghe lanckzaamheyd kleynder, ende door spoedighe voorderinghe* grooter wordt.
34. Ende hier uyt kornet dat alle recht danckbare mensche, altyd voor
ooghen hebbende die menighvuldighe ende grote weldaden hem van
Gode bewezen, oock altyd omzichtelyck waar neemt allen middelen
daar door hy Gode daar voor danckbaarheyd zoude moghen,bewyzen.
35.Daar toe ghebreken hem altyd middelen tot Gode waart, want die
doet elck wel ende en ontfangt van nierranden weldaad. Maar nemmermeer en ontbreken hem middelen om Gode danckbaarheyd te
tonen an vrome ende behoeftighe dienaren Godes, immers niet an
allen ellendighen menschen.
36. Alzo danckt hy altyd Gode daar met dat hy zodanighen wel
doet, helpt ende bezorght met gheld, met troost, met raad of daad.
Heeft deze danckbare zelf gheen gheld, hy bid het van anderen voor
zulcke. Heeft hy verstand, hy raad ende troost hem, of neen, hy be32 Want terstont ... en hebt vgl. Sen. de benef.IV . 40. 4 : Quidam, cum aliquod illis
missum est munusculum, subinde aliud intempestive remittunt et nihil se debere
testantur : reiciendi genus est protinus aliud in vicem mittere et munus munere
expungere.
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willight* verstandighen daar toe. Ende doet den zwacken of krancken
allen lichamelycken dienst of hulpe na zyn vermoghen.
37. Dit is oprechte* danckbaarheyd tot Gode. Deze gheschiet met een
loutere meyninghe van dancken, ende gheenssins van iet te verdienen of daar voor te ghenieten. Da is zo wyt van daar, dat hy oock
zulck zyn weldoende danckbaarheyd zelve niet zich zelve, maar
Gode toeschryft.
38. Want hy weet dat alle zulx ende zo wat hy anders ghoeds vermagh, in hem is van Gode uyt ghenaden; zo offert hyt dan Gode zelf
(als Gods eyghendom) op, met zulcke dadelycke* danckbaarheyd
anden behoeftighen van die ontfanghen ghave zelve, te weten van
die vrolycke, heylighe ende wilvaardighe danckbaarheyd, hem vanden milden Gode verleent.
39. Dit zyn die luyden die van zulcke huere bermhertighe danckbaarheyd Godes die zy an hueren naasten bewyzen, zo weynigh Loons of
danx verwachten of daar op zien, dat zy oock wanneer de Heere henluyden namaals eert ende pryst van zulcke hare bermhertighe danckbaarheyd betoont an zynen armen, zelfs niet en ghedencken dat zy
die bewezen hebben. Dats ghezeyt vande danckbaarheyd, laat ons
nu zien wat ende hoedanigh d'ondanckbaarheyd is.
TIENSTE HOOFDSTUCK
VANDE ONDANCKBAARHEYD

1. Dit is zodanighen schandelycken, leelycken, hatelycken* ende
lasterlycken* ongherechticheyd dat, zomen iemand voor ondanckbaar
scheldet, de zelve teffens* met allen lasteren* weidt beschuldighet,
zulx dat oock d'ondanckbare luyden metter dood pleghen ghestraft
te worden by die van Lacedemonien.
2. Want wat vintmed doch strydigher teghen alle gherechticheyd
dan het vergheten, het niet eerschulden of oock het ontkennen van
ontfanghen weldaad ? Dit is ondanckbaarheyd, een vyand van alle
eerbaarheyd, een anvoerster tot alle onschamelheyd* ende een wortel
van alle twist, vyandschappe ende boosheyd.
§39. Toespeling op Matth. 25 : 37-40.
1 zulx dat ... Lacedemonien vgl, Stobaei Florilegium p. 215.
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3. Want d'ondanckbare niet alleen niet en ghedenckt, noch veel
min vergheldet d'ontfanghen weldaad, maar hy loontse dickwils
oock met mesdaad, zomen heeft ghezien an de moorders van Pompeio, Cicerone ende velen anderen, door de welcke die ondanckbare
zelve vander dood verlost waren.
4. Hier uyt komt oock het spreeckwoord:
ouds des werelds staat:
Dit is van "ouds
Doet ghy my ghoed, ick doe dy quaadt,
Doetstu my eer, ick doe dy lachter*,
Zetstu my voor, ick zet dy achter

ende zo de oude fabel ons leert:
Ick arm schaap, bedwonghen van myn herder dwaas,
Zuyghe met myn elders t'alder uur
Twolfken fel om worden zyn roofghierigh aas.
Gheen weldaad verandert die natuur.

5. Dit is oock recht verstaan gheweest by Senecam, daar hy zeyt
vande ondanckbare dat zy alder meest haten den ghenen die hen
meest weldaads betoont hebben, want zy dancken onghaerne. Oock
zyn zy onghaerne ghemaant. Dit manen valt zo dickmaal als zy zien
den ghenen die huer wel ghedaan hebben.
6. Hier uyte kornet dat de ghene die eenighe grote Heeren veel
ghetrouwe diensten bewezen hebben, in plaatse van bedanckt te
worden, met eenen ghezochten stock meest uyt ghedreven worden
als vyanden. Dit vintmen oock zo ghemeen by 'tghemeen volck, dat
zy zelf ghemeenlyck zegghen: men leent zyn vriend, maar men maant
zyn vyand.
7. Dats de rechte eyghenschap alder ondanckbaren luyden. - De verleden ontfanghen weldaden achten zy kleyn, de toekomende daar
op zy 't ooghe hebben, houden zy groot ende hopen vele, maar ghedencken luttel.
Zo zyn d'ondanckbare als een vat vol ghaten,
Waar in men 'twater veel stort, maar 'tmaght niet vaten*.

8. Watmen huer doet, dat is verloren. Tis ghezaeyt op een steenklip.
Altyd te ontfanghen, maar nemmermeer te gheven is henluyder aard.
5 by Senecam Sen, de benef. . III. 1. 1: ...adeoque in contrarium itur, ut quosdam
beamus infestissimos non post beneficia tantum, sed propter beneficia.
8 der hellen
sluyten vgl. Virg. Aen. 6, 127sq. : nodes atque dies patet atri ianua
Ditis; sed revocare gradum superasque evadere ad auras, hoc opus, hic labor est.
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Daár inne dit helsche ghespuys wel navolght der hellen aard, welcker
doren zich voor den inkomenden van zelfs openen, maar voor die
uyt willen altyd sluyten.
9. Daar uyt kornet oock dat zulcke eyghen baatzoeckers niemands
vriend en moghen wezen, zo wederom niemand zulcke ondanckbare
rekels vriend en is. Al gheheel anders ist metten milden luyden,
daar toe ick my nu gha keeren vande ondanckbare, welcker snode
aard als het j eghendeel zynde vande danckbaarheyd uyt haar
beschryvinghe hier naast voor meer dan ghenoegh magh verstaan
worden.
ELFSTE HOOFDSTOCK
VANDE MILDHEYD ENDE QUISTGHOEDINGHE

1. Onder alle andere dueghden vintmer gheen die meer vrienden
maackt ende minder vyanden dan de mildheyd inden milden. Want
deze is vele luyden nut ende niemanden schadelyck in 'tgheen meest
elck meest begheert, dat is in 'tgheld of inde waarde van dien.
2. Dit en beneemt de milde niemanden, maar velen gheeft hy zyn
gheld of have. Wie is niet vriend (hoewel om zich zelfs willen) den
ghenen die hem schenckt 'tgheen hy boven allen dinghen lief heeft ?
3. Anders ist mette andere dueghden. Want de waarheyd inden
warachtighen luyden quetst den hovaardighen met waardighe beschaamtheyd. De rechtvaardicheyd vertoornt den ghierighen*, vermids* de rechtvaardighe hem afwyst het onrecht ghewin, ende zo
maken mede d'andere dueghden door den dueghdlycken luyden den
ondueghdlycken grooten hoope te vyand, vermids 'toehinderen van
'tverkryghen huerder quader begheerten.
4. Maar dit en valt niet (zo ghezeyt is) inde mildheyd ende haren
dienaren. Die gheven veel ende ghaerne, ontfanghen zelden en
1 Onder alle ... vele luyden nut vgl. Aristot. Eth. Nicom. IV . 1. 11: Omnium autem
hominum, qui virtutis nomine cari sunt, maxime diliguntur liberales : prosunt enim
aliis, dando nimirum ipsis. Zie ook Cic. de off. I 56 : ... et quamquam omnis virtus
nos ad se allicit facitque, ut eos diligamus, in quibus ipsa inesse videatur, tamen
iustitia et liberalitas id maxime efficit.
4 't latynsche spreeckwoord Terent. Andria 68 : Obsequium amicos, veritas odium
parit. Door Cicero aangehaald in Lael. de Amic. 89.
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onghaerne, ende hebben gheen vyanden, maar veel vrienden (koken
vrienden) na 'tlatynsche spreeckwoord:
Dat wéldaad vrienden verghaart,
Daar waarheyd vyandschap baart.

5. Het bevint zich dan oock inder daad, dat meest alle d'andere
dueghden voor den dueghdlycken luyden zorghlyck* zyn, maar dat
de mildheyd voor den milden veyligh is onder de meeste menighte
der menschen, overmids* der zelver quaadheyd.
6. Want de mildheyd is eenrehande rechtvaardicheyd die eyghen
have anderen schenckt tot ander luyder nut of lust. Het is, zegge
ick, een gherechticheyd, welx lust is ander luyden met raad of met
daad om niet te helpen. Men zoud oock moghen noemen een vryghevighe wille, haar verblijende als zy iemanden ghoed doet, dienstlyck of nut is. Des mildheyds moeder is liefde, ende haar zuster is
die ghoeddadighe bermherticheyd.
7. Dat ick hier de mildheyd noeme rechtvaardicheyd, heeft twee
oorzaken. Deen is de wet der naturen. Die is in alle redelyck mensche
ende die is een bom van alle menschelycke rechtvaardicheyd ende
wetten. Deze ghebied elcken eenen anderen te doen zo hy wilde
dat andere hem deden; wat mensche, spys, kleed of ander noodurft
ghebreck hebbende, en zoude niet wel willen dat een ander die zulx
overvloedigh hadde, met zyn overvloot zyn ghebreck stopte ?
8. Dit doet de mildheyd inden milden. Want deze, ziende iemanden
noodlyck behoeven 'tghene by hem overvloedigh is, den behoeftighen
'tzelve ter noodurft vrolycken metdeylt. Hier inne volbrengt de mildheyd dan der naturen wet ende handelt rechtvaardelyck.
9. In wat mensche zy zulx dickmaal met lusten hanteert, daar wordt
een daadvaardicheyd of ghewoonte van zulcke milde rechtvaardicheyd inden milden mensche. Zo komt deze dueghd van rechtvaardicheyd in zodanighen mensche die mildelyck den behoeftighen
gheeft 'tgheen henluyden toekomt, dat is voetsol ende dexel*, 'twelck
de rycken henluyden schuldigh zyn. Het is immers rechtvaardicheyd
9 In wat mensche ... milden mensche vgl. Cic. de off. II 53 : dein consuetudine
beneficentiae paratiores erunt et tamquam exercitatiores ad bene de multis promerendum.

VIERDE BOECK. XI HOOFDSTUCK

273

daar men elck 'tzyne gheeft ? Dit doet de barmhertighe mildheyd
altyd na vermoghen. Zo is dan de mildheyd rechtvaardicheyd.
10. D'ander oorzake daarom ick zulx ze he is deze. De ghantse
menschelycke nature is een gheheel ding te achten teghen hare deelkens, te weten teghen elck mensch byzondere, ghelyck als de ghantse
mensche een gheheel lichaam is teghen 'thoofd, het lyf, d'armen ende
benen, ja oock teghen elck der zelver hoofddeelen kleyne deelkens.
11. Zo nu an den gheheelen mensche eenigh deel Ctwaar dan arm
of been of eenigh ander lid) zyn overvloedigh bloed of voetsel zyn
naaste lid niet met en deelde int voort uytspreyden, maar dat op hielt
in zich, zo dat het zelf grof zwellen ende het naastvolghende lid,
als hand of voet, verdorren moste, men zoude immers moeten zegghen
dat zulck ghierigh* lidmaat onrechtvaardelyck handelde teghen hand
of voet ende volghens dien oock teghen 'tgheheele lichaam, dat daar
door medequetse* zoude moeten lyden.
12. Alzo mede, daar eenigh mensche als een ledeken vande ghantse
menschelycke nature zynen naasten ledekens 'tgheen hy t'over heeft
onthout ende voor zyn hoofd alleen verdoet, daar acht of tien ander
menschen af mochten ghevoedet worden, zalmen dezen niet rechtelycken moeten beschuldighen van onrechtvaardicheyd ? Van ghiericheyd ? Ja, van openbare dief te inde have zelve hem van Gode verleent om den behoef Lighen naaste ledekens zyn overschot met te
deylen ?
13. Maar die dit doet maackt te vriend niet alleen de armen die dat
ontfanghen, maar Gode zelf, diet ons al heeft verleent dat wy hebben.
Hier inne worden wy Christenen (godwouts) beschaamt van Heydenen, ja van Tyrannen zelve.
14. Zo leestmen dat d'oude Dionys, Koning van Sicilien, quam in
§§11, 12. Vgl. Cic, de off. III 22 : ut, si unumquodque membrum sensum hunc
haberet, ut posse putaret se valere, si proximi membri valetudinem ad se traduxisset,
debilitari et interire totum corpus necesse esset, sic, si unusquisque nostrum ad se rapiat
commoda aliorum detrahatque quod cuique possit emolumenti sui gratia, societas
hominum et communitas evertatur necesse est.
14 Zo leestmen ghemaackt vgl. Er. Apophth., opp. IV 235 B: Rursus cum ad
filium ingressus (Dionysius) conspexisset vasculorum aureorum et argenteorum
magnam vim, exclamans, Non est, inquit, in te regius animus, qui his poculis quae
a me tam multa accepisti, neminem tibi amicum feceris.
10 De ghantse

byzondere zie hiervóór, noot bij II. 2. 18 (blz. 110).
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zyn zoons kamere, daar zagh hy vele ghouden ende zilveren vaten,
die hy zynen zoon hadde ghegheven. Des hy riep: 0 zoon, in dy
en is gheen Konincklyck herre, nadien ick nu zie dattu met gheen
dezer ghiften dy van my ghegheven, eenighen vrienden hebste
ghemaackt.
15. Lieve, wat zal God zegghen tonen hovaardighen rycken luyden,
die van Gode alle huer have ende zo vele verghulden ende zilveren
vaten ontfanghen hebbende, de zelve niet en besteden tot vullinghe
vande ydele* vaatgeus der hongherighe armen, om vrienden te maken
vande schat des boosheyds ? Des boosheyds, zegghe ick, omdat huer
boze ondanckbaarheyd die schatten, hem van Gode tot mildheyds
oeffeninghe verleent, zo booslyck mesbruycken.
16. Anders dede Alexander de groote dan deze jonghe Dionys.
Want, ghevraaght zynde waar zyn schatten laghen bewaart, antwoorde: in deze kisten, wyzende op zyn vrienden. Deden Heydenen
dat, wat behooren wy Christenen te doen ? Of hebben wy minder
liefde dan de Heydenen ? Of weten wy minder dan de Heydenen
wie de eyghenaar is van d'aardsche schatten ?
17. Wat mensche is eyghenaar vande tydlycke haven ? Niemand.
God is de eyghenaar, de menschen zyn maar bruyckwaarders*, lyftochters*, ja niet dan Rentmeesters. Dit zietmen daghelyx voor
oghen int sterven. Wat dode draaght zyn have met zich int graf ?.Wat
mensche magh met recht zegghen: dit of dat hoort myn ? Hier af
tuyght het oude rymken wel:
16 Anders dede ... vrienden vgl. Er. Apophth., Opp. IV 200 A Idem (Alexander
Magnus) interrogatus, ubi suos reconderet thesauros, Apud amicos, inquit.
17 Wat mensche ... Rentmeesters vgl. Bern. Furmerus De rerum usu et abusu, Antw.
1575, E IIv : Non tuus est nummus : Dominum se lova reclamat ;/ Custodis domini ceu
quaestor, serve, talentum ; F IIv : Est Jovae donum : non est air asserat ullus / Ceu
proprium, cuius voluit Deus esse ministros / Quaestoresque, pils ut dent alimenta
fideles. Zie Coornherts vertaling van deze regels (in Recht ghebruyck ende misbruyck
van tydlycke have, 1585) in IV. IV. III 503b, 5041).
16 dan deze jonghe Dionys er staat : van deze jonghe Dienys.
17 bruyckwaarders er staat : bruyckwaarder.

het oude rymken ook in brief LXXV van het Brieven-boeck haalt Coornhert dit „oude
rymken" aan.
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Het ghoed dat nu ter tyd is myn,
Dat was een anders en zal zyn;
Daar staat niet meer tot myn ghebod
Dan ick verteer en gheef om God.

18. Ist dan gheen onrechtvaardicheyd dat wy onnootelyck, ja onnuttelyck verdoen d'overvloed die den behoeftighen armen eyghentlyck toekomt ? Ick weet wel dat luyden in zeer hoghen staten wat
meer prachts dan ghemene luyden behoeven, om des grootachtbaarheyds willen, zonder welcke Jan alle man qualyck in dwang ghehouden magh worden.
19. Van deze en handele ick nu hier niet, oock kan hier niemand
voor alle menschen wet opstellen dan de liefde zelve in elck mensche.
Waar deze inne is, daar moet zy hare mildheyd in baren. Die bestelt
dan datmer wat minder verdoet dan na eysch van hueren state, ende
wat meer bermherticheyds oeffent tot der behoeftighen bate.
20. Dit doen zy alle die meer vlyts anwenden om Christenen te zyn
dan te schynen. Want zonder liefde is niemand een Christen. Waar
liefde is, die vast voor een ghast, niet van noodurft, maar van overvloed. Zo maackt de mildheyd datmer willigh d'overvloed ontbeert
om den behoeftighen gheen noodurft te laten ontberen.
21. Dat nu deze behulpzame, ghoeddadighe, vriendelycke ende loflycke mildheyd in zo luttel menschen plaatse heeft, komt doort belet
van twee hare hoofdvyanden, in den meesten hoop volx ghestadelyck
wonende. Dit zyn: mestrouwen Godes, moeder vande ghiericheyd*,
met quistghoedinghe, moeder vande armoede.
22. Zo ghants luttel kennisre is byden menschen vande ghoedheyd
ende ghetrouheyd des Almoghende Godes, dat zy verde boven hueren
schepper den ontrouwen menschen betrouwen.
23. Men neme dat eenigh huysvader zyn dienstbode een nieu kleedt
heeft ghegheven om te draghen met spyze om t'eten. Daar komt een
naackt, hongherigh mensche bidden. De huysvader beveelt zyn
dienstbode dat kleedt met die spyze dezen armen te gheven. Zal die
18 Ick weet ... willen vgl. Aristot. Eth. Nicom. IV . 2. 2: Magnitudo autem ad
aliquid refertur. Neque enim sumptus idem trierarchum decet et eum, qui mittitur
ad publicos conventus obeundos. Decorum igitur et personae quae impendit

spectatur.
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bode oock eenighe zwaricheyd maken om zyn meesters bevel te ghehoorzamen, ende dat kleedt metten spyze den armen te gheven ? Zal
hyt laten te gheven uyt vrezen van zelf spys of kleedt ghebreck te
hebben ? Men weet wel neen. Waarom dat ? Hy betrout zynen heere
ontwyfelyck toe dat hy hem terstont weder een ander kleedt met
spyzen ghenoegh zal gheven, ende dit noch of zyn heere hem zulx
oock met een eenigh woord niet en beloofde.
24. Betrouwen wy Gode oock zo volkomelyck ? Gode, zegghe ick,
die niet magh bedrieghen ? Die al magh dat hy wil ? Die al wil doen
dat hy belooft ? Die den zynen zo vastelyck alle noodurft als een
toewerpsel belooft ? Wie vreest niet zelf ghebreck te lyden, zo hy
na Godes beveel den armen metdeelde, niet huer eyghen noodurft,
maar huer overvloet ?
25. Dit mestrouwen en moght in ons niet blyven, zo wy God den
schepper kenden noch maar zo ghoed ende ghetrouw te wezen als
de quade ende ontrouwe menschen zyn. Wat anders maghmen hier
zegghen dan dat wy God niet en kennen ? Zo komt dan deze onze
onmildheyd uyt mestrouwen, ende dat uyt loutere onkunde Godes.
26. Anghaande nu de quistghoedinghe, de twede vyand vande
mildheyd, is kennelyck dat veel behoeven oortake is van luttel
gheven. Zo is weder de naaste wegh tot ryckdom te schicken datmen
luttel behoeft.
27. De huyshoudinghe is (zomen zeyt) ghoedertieren. Want zy laat
haar opt smaalste inne trecken en opt breedste uyt strecken.
28. Zo noeme ick hier quistghoedinghe niet nade ghemeene wyze
de doorbrenginghe*, makende datmen haast* uyt een zotte ghever
een beroyde bedelaar wordt, maar oock mede alle onnodighe, onnutte
ende brootdroncken verquistinghe want gheld, het zy dan an voetsel,
dexel*, huyzinghe, huysraadt of wat het anders magh zyn.
29. Laat ons: stellen drie huyshoudinghen, elck zes honden ghulden
j aarlyx innekomen hebbende ende van ghelycken ghetale van menschen wezende, te weten een wysgherighe of Philosophische, een
burghersche in een slechte*, ende een burghersche in een prachtighe
stede.
24 toewerpsel vgl. Matth. 6 : 33.
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30. D'eerste zal behoeven broot, water ende dexel* opt alder slechtste* ende daar met vernoeghen*. De tweede (om de veranderinghe*
van opvoedinghe) zal behoeven broot, zuvel* ende vleesch met slecht*
bierkeu ende daar met te vreden zyn. Maar de derde, hier met niet
te vreden zynde, zal daerenboven noch behoeven leckere spyzen ende
drancken, dierbare ghewaden, kostelycke juwelen, hovaardighe huysraadt, oock onnodighe schilderijen, tapesserijen ende andere duvelrij en.
31. Zal niet d'eerste boven hare noodurftighe behoeften moghen
oplegghen*, gheven ende ontberen vier of vyfhondert ghulden ? De
tweede wel twee of drie hondert ghulden ? Wat zal de derde moghen
opleggen of uyt deylen ? Niet, maar veel eer noch meer schicken*
te behoeven.
32. Ick en magh (zeyt de weeldighe) met die slechte* spyze niet
leven zonder kranck* worden, want ick bense niet ghewone. Wel an,
bruyckt die ghewoonte uwer zwackheyd, doch allenxkens wat minder,
zo zal die zwackheyd minderen. Dien afbreek van u weelde gheeft
den armen ende huer behoefte zal allenxkens minderen.
33. Ist niet luttel ghenoegh als ghy boven noodurft leeft, dat ghy den
armen huer noodurft gheeft ? Dat ghy leckere spyzen gheniet ende
dat darmen snood voedzel ontfanghen ?
34. Ghy ghaat metten armen een zelven wegh nader dood toe, ghy
zyt met weelden overladen, hy is vande noodurft onbeladen; ghy
draaght meer dan u nodigh, hy min dan, hem nodigh is. Ghy zyt
belast, verlicht u zelf ende ontlast u behoeftighe wechghenoot.
35. Maar dat is u meyninghe niet, met een maghe te vullen vernoeghdy* niet, noch met een lichaam te kleden en rust ghy niet.
Rechts* oft u een lust ware om vele verteerders te behoeven. Dit
doet u meer ende meer behoeven, door u groote zeyl op u kleyne
schip meer ende meer te vergrooten.
36. Zo dringhet dan zulck veel behoeven deze dwaze huyshouderen
30 D'eerste zal ...vernoeghen vgl. Jes. Sir. 29 : 28 en 1 Tim. 6 : 8.
30 onnodighe schilderijen in zijn Hooft-ende Hert-sorghe (1562) spreekt Coornhert
van „kostelijcke, onnutte schilderyen" (W.W. III *L VIIb [ongefoliëerd)) ; in Des
Duyvels Wet swaar (1564) van „onnootdruftighe tapesserijen ende schilderijen"
(W'.W. I 233d). Zie ook hiervóór, III. 5. 41 (blz. 184).
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als slaven vande hovaardighe pracht, zulck huer onnodigh, ja moetwilligh ghebreck te stoppen met woecker, met bedrogh ende met
andere quade treecken*.
37. Immers men neme een ryckaard van zes hondert ghulden j aarlyxe
innekomsten die, ist schoon niet meer, ten minsten oock zes hondert
ghulden 's iaars schickt* te verteren, zal deze immermeer* eenen stuyver tover hebben omme door mildheyd anden behoeftighen armen
tot boet* van huer ghebreck te moghen ontberen ?
38. Stelt daar teghen een slecht*, schamel rentier van hondert ghulden j aarlyxe inkomsten, die j aarlyx maar 'tneghentich ghulden
schickt te behoeven, men moet immers kennen dat deze minder hebbere, maar oock minder behoevere, meer anden armen magh ontberen
ende gheven dan die voors. meerder hebbende, doch oock meerder
behoevende. Wel is van ouds ghezeyt belanghende het mild uyt
deylen:
Magh vande schamele milde iet,
Van rycke en kostele* luy magh niet.

39. Dat zy nu hier ghenoegh vande twee voors. hindernissen des
mildheyds. Hier toe kome ick nu weder. Deze heeft hare werckinghe
inden dinghen dienren magh ghebruycken ende oock mesbruycken.
Zodanigh is de have, 'tgheld of de ryckdomme.
40. Deze en weet niemand recht te ghebruycken dan die rechtvaardighe mildheyd, die maackt dat de milde zyn rechte noodurft daar
af neemt ende voorts het overblyfsele uytdeelt an anderen, dat noodigher dan hy behoevende. Want het rechte ghebruyck vande ryckdomme niet en is gheleghen int sparen, bewaren ende vergharen,
maar int noodurftigh verteren ende int mild uytdeelen vant overvloedighe.
39140 Deze heeft rechtvaardighe mildheyd vgl. Aristot. Eth. Nicom. IV . 1. 6:
Quarum autem rerum usus aliquis est, iis et recte et perperam uti licet ; divitiae autem

sunt ex rebus utilibus : optime porro unaquaque re utitur is, qui propria eius rei virtute
praeditus est. Ergo optime et divitiis utetur is, qui virtutem eam, quae ad pecuniarum
usum pertinet, consecutus erit. Atque hic est liberalis.
40 Want het rechte ... overvloedighe vgl. Boeth. Phil. cons. II 5 p. 32 : aurumne
ac vis congesta pecuniae? Atqui haec effundendo magis quam coacervando melius
nitent.
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41. Hierom voeghet den milden mensche beter te gheven daar
nodigh is dan te ontfanghen 'tgheen hem onnodigh is. Zo ist oock
meer des dueghds eyghenschap anderen weldaad te bewyzen dan van
anderen weldaad te ghenieten,. Dit laatste kan elck al te wel, maar
weynigh vintmer die 't eerste wel koenen. Daar en is niet ghemeenders dan begheerlycke ontfanghers, maar wat is doch zeltsamer dan
recht milde ghevers ? 0 wat loflycken zeghe ist zich van nierranden
met weldaad te laten overwinnen.
42. Het rechte eynde daar toe de mildheyd is streekende, is der ontfanghers, niet des ghevers nut. Maar voorneemlyck de danckbaarheyd die hy schuldigh is Gode, van wiep wyt al ontfanghen hebben
ende die zelf van ons niet en ontfangt dan door handen vande rechte
armen; zo dat watmen dezen gheeft, hy 'tzelve acht hem zelf ghegheven te wezen.
43. Wie int gheven 't ooghe heeft op roem of vergheldinghe, die
gheeft zich zelf, zich zelf wil hy nut zyn, maar niet anderen. Dits
anders metten recht milden, die ziet op gheen eer noch loon, maar
alleen op den nut vanden ontfanghers. D'eerste zoecken hen zelf, de
laatste den ontfanghers, welcker ghebreck zy poghen te verjaghen.
D'eerste willen huer zelf, de laatste anderen helpen ende ghoed doen.
44. Zo en gheven d'eerste niet, maar zy woeckeren, zoeckende ghewin,
maar de laatste schencken rondelyck zonder eenighe beloninghe te
verwachten. Wat zouden zy loon verwachten ? Zy ghenietens zelf
int gheven. Want de blyde vertroostinghe der armen is henluyder
hooghste lust ende vrueghde.
41 Hierom ... te ghenieten vgl. Aristot. Eth. Nicom. IV. 1. 7: Itaque hominis
liberalis est magis, quibus largiendum est, largiri, quam et a quibus accipiendum non
est, non accipere. Virtutis enim proprium magis est bene facere, quam aliorum
benefacta recipere.
42 Het rechte eynde ... nut vgl. Sen. de ben. IV . 13. 3 : ...beneficium eius commodum
spectat, cui praestatur, non nostrum : alioquin nobis illud damus.
zodat ... te wezen vgl. Matth. 25 : 40.
43 Wie int gheven ontvanghers zie voorafgaande noot en vgl. Sen. de ben. IV.
14. 1: qui beneficium ut reciperet dedit, non dedit ; id. ib. V. 11. 6: beneficium est,
quod quis non sua causa dat, sed eius cui dat.
i

42 de danckbaarheyd er staat : opte danckbaarheyd.
44 woeckeren zie noot bij IV. 9. 25 (blz. 266).
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45. Al ist nu zo dat die rycken meer middelen hebben om met uytgheven van geld huer mildheyd te oeffenen dan die armen, zo
moghen deze des niet jeghenstaande huer groote mildheyd zo wel in
huer kleyn, als die rycken de huere in huer groot vermoghen
hanteren.
46. Want niet inde grootheyd vande ghave, maar inde ghoedwillicheyd vant herte is de mildheyd gheleghen. Die maar eenen ghulden
magh ontberen ter noodurft ende de zelve gheeft, die gheeft niet:
min dan die, moghende duyzent ghulden ontberen, duyzent gheeft,
47. Dat bleeck anden huysman die, ziende dat alle man den Koning
Artaxerxi verscheyden ghiften brachte, zonder iet dat hy schencken
mocht te hebben, anden na by legghende riviere liep, 'thol van beyde
handen vol waters schepte ende dat met een vrolyck anzichte den
Koning quam brenghen, twelck den Koning verblyende beval hy
den landman te bedancken met een ghouden beker ende duyzent
Darier ghuldens daar inne.
48. Waar met de huysmans schenckghierighe* herte bleeck, oock des
Konings verstart, dat niet inde waarde vande ghave, maar in des
ghevers herte de mildheyd is gheleghen. Zo is by wylen de ghifte van
een schamelen Weeukens penninxken zo anghenaam, als het bouwen
van groote tempelen der moghenden luyden.
49. Nadien oock de mildheyd is eenrehande rechtvaardicheyd (zo
voor is ghezeyt) en maght gheen mildheyd zyn, daarmen gheeft niet
46 Want niet ... gheleghen vgl. Sen. de ben. I. 5. 2: itaque nec aurum, nec
argentum, nec quicquam eorum, quae pro maximis accipiuntur, beneficium est, sed
ipsa tribuentis voluntas. Id. ib. 1. 6.1: non quid fiat aut quid detur refert, sed qua
mente, quia beneficium non in eo quod fit aut datur, consistit, sed in ipso dantis aut
facientis animo.
§47. Zie Er. Apophth., opp. IV 232 C: Rusticus quidam videns ad regem (Artaxerxem) varia deferri donaria, nec aliud habens quod largiretur, utraque cava manu
haustam e proximo flumine aquam illi obtulit vultu alacri. Rex laetatus, iussit illi dari
phialam aureum, ac mille Daricis donavit hominem.
48 Weeukes penninxken vg. Marc. 12 : 42.
§49. Vgl. Cic. de off.1 43 : Sunt autem multi ... qui eripiunt aliis quod aliis largiantur,
iique arbitrantur se beneficos in suos amicos visum iri, si locupletent eos quacumque
ratione Videndum..., ut ea liberalitate utamur, quae prosit amicis, noceat nemini.
49 zo voor is ghezeyt zie hiervóór, §6 (blz. 272).
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van 'tzyne, maar van ander luyder have. Want dit waar onrechtvaardicheyd, te weten Jaarmens door bedrogh, woecker, diefte of anders
den eenen beneemt ende den anderen gheeft. Men moet gheen quaad
doen op datter ghoed uyt kome. Zo en is dan niemand mild dan
die 'tzyne anderen om niet metdeylt. Want mildheyd is wel velen
nut, maar oock nierranden schadelyck.
50. Hier uyt kornet dat zelden recht milde luyden ryck worden of
ryck blyven, want de milde ontfanght zo onghaerne, als hy ghaerne
gheeft. Zo ontfangt hy dan zelden ende gheeft dickmaal. Men zondere hier nu uyte zeer rycke rentiers of veel winnende Koopluyden;
wat magh daar anders uyt vallen (ten waar God zynen milden ende
ghetrouwen Rentmeesteren noch meer ponden onderleyde) dan dat
het hoopken daar men altyd af ende nemmermeer toe doet, moet
minderen ? Ist ghetal der behoeftighen niet oneyndlycken vele ? Is
daar teghen 'tghetal vande milde ghevers niet weynigh ? Doch boude
ick datter meer reyne ghevers zyn dan waardighe ontfanghers.
51. Alzo staat hier teghen te anmercken dat rechte mildheyd altyd
vertelt is met wyze bescheydenheyd*. Die gheeft meest daar zy de
meeste behoefte ziet. Zy en, maackt vande kuysche Aalmisse, haar
dochtere, gheen hoere der onwaardighen, maar bestaat* die arden
recht Aalmis-waardighen. Dat is an menschen die niet en hebben
ende niet en vermoghen te winnen, of die niet ghenoegh en moghen
winnen.
52. D'eerste zyn menschen die kranck* zyn van zieckten of van zware
oudheyd of van zwacke j onckheyd. Deze werden meest inden Steden bezorght ende onderhouden in Gasthuysen, in huysen van oude
mannen ende vrouwen ende in Weeshuysen.
53. Maar de laatste zyn eerlycke luyden, die gheen eerlyck ghewin
en verzuymen, niet smetsen* noch sluymen*, maar rade slechte* noo50 Hier uyt blyven vgl. Aristot. Eth. Nicom. IV . 1. 20 : Difficile est autem, qui
liberalis sit, eundem divitem esse.
wat magh weynigh vgl. Cic. de off. II 52 : largitio, quae fit ex re familiari, fontem
ipsum benignitatis exhaurit. Id. ib. I 52 : copiae parvae singulorum sunt, eorum
autem, qui his egeant, infinita est multitudo.

§§52, 53. Vgl. Coornherts vertaling van Furmerus De rerum usu et abusu in W.W. III
501b.
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durft teren ende zich dan noch op huer winst niet konnen gheneren.
Deze zyn te recht den Aalmis waardigh, om huer schaamte in eeren
te houden.
54. Zo en ist niet metten groten hoope der ghezonde, onschamele*,
smetsende* ende oock ghierighe bedelaars. Die zyn alle Aalmisse
onwaardigh ende die galeyen ofte ghemeyne wercken recht waardigh, zulx datmen dit verderflycke schuym der behoeftighen af gheschuymt hebbende, zo grooten menighte behoeftighe menschen niet
ghevonden en zoude worden als vele wel meynen.
55. Zo behoeftmen dan om recht mild te zyn, een hertelycke lust
om den behoeftighen te helpen, een bescheyden* omzichticheyd wie
meest heipens behoeftigh ende waardigh is, ende vermoghen om
helpen. Want wille zonder macht en doet den armen gheen voordeel.
56. Maar want (zo voor ghezeyt is) de schamele even zo wel in zyn
kleyn ghiftcken, als de moghende in zyn grote zyn mildheyd magh
oeffenen, zo vint een recht vryghevigh herte haast* wat daar met hy
zyne willighe behulpzaamheyd andere armen bewyst.
57. Ghelyck het een konstigh, maar arm beeldsnyder niet are stof en
zoude ghebreken om zyn koest inne te toonere, ghemerckt* hy by
ghebreck van Marmersteen wel in potaarde kan laten zien wat
hy kan.
58. Oock en toontmen de mildheyd niet alleen int gheven van
ghouden of zilveren penninghen, maar oock in lichamelycke dienste,
58 Oock en toontmen ... te helpen vgl. Sen. de benef. I. 2. 4 : Alium re, alium fide,
alium gratia, alium consilio, alium praeceptis salubribus adiuva.
54 Zo en ist ... bedelaars over de „onschamele, smetsende ende ghierighe bedelaars"
zie Coornherts vertaling van Furmerus in W.W. III 500d, 501a.
bedelaars ... die galeyen ofte ghemeyne wercken recht waardigh. Over de tewerkstelling van bedelaars en andere antisociale elementen, zie Coornherts Boeventucht ofte
Middelen tot mindering der schadelyke ledighghangers. Amst. 1587 (W.W. III 384v
vgl.). In het hs. van dit tractaat uit het jaar 1567 is ook sprake van „de roeijscepen
ofte ghemeen wercken" (zie A. Hallema, Het oudste ontwerp van Coornherts Boeventucht teruggevonden in Tijdschr. v. Taal- en Letterk., 1926, blz. 14) ; in art. XXX
van het tractaat wordt voorgesteld het „geboefte" te gebruiken „aen 't vesten der
Steden, aen wallen, aen dijcken, aen diepinghe van wateren, aen heyen, delven ende
allen ghemeen Landts-wercken".
56 zo voor ghezeyt is zie hiervóór, §§45, 46.

VIERDE BOECK. XI HOOFDSTUCK

283

in heylzame vertroostinge, in wyze beradinghe ende in waarheyds
onderwyzinghe, ja oock int bedelen ende hulpzoecken voor den behoeftighen an luyden die vermoghen te helpen.
59. Door alle zulcke middelen helptmen oock den behoeftighen,
elck na 'tghene God in zyn vermoghen heeft ghestelt. Vintmen oock
iemand ghezond zynde ende redelyck verstand ghebruyckende zo
ghants onnut, dat hy ten minsten in een der voors. stucken an den
behoeftighen armen zyn mildheyd niet en zoude moghen bewyzen ?
Ende dit zy hier met mildelyck ghenoegh wande mildheyd ghezeyt.
TWAELFSTE HOOFDSTUCK
VANDE GHIERICHEYD*

1. Laat nu na de mildheyd hier voortkomen de maghere, hongherighe, onverzadelycke ende arme ghiericheyd, een bejaaghstere des
schandelycken ghewins ende een afgrond vant onnutte gheld, die
doort veel verkryghen meer begheert, ende doort meer begheren
meer ghebreck heeft.
2. Dit is een pestilentie vant menschelycke gheslacht, een anporringhe tot alle boosheyd, een vruchtbare moeder of wortel alre ongherechticheyd ende het zaat van bedrogh, van valscheyd, van roof,
van ghewelt ende van alle 't ander verderflycke onkruyt dezes werelts,
als twist, hate, vyandschap, oproer ende oorloghe.
3. D'onrustighe, onghenoeghlycke ende ellendighe aard van deze
helsche prye toont haar in groote menichte huerder ellendigher
slaven, als in ware afmalinghen van deze wolfinale, zo eyghentlyck,
dat niet nodigh en ware haar eenigszins metten pennen te beschilderen, ten ware dan zake dat haar valsche momaanzichte door een
schyn van ryckdom ende ghenoeghen* velen onwyzen herten zo
betoverde, dat meest elck, wanende die ryckdom meer int veel hebben
2

moeder ... oorloghe vgl. Cic. de fin. bon. et mal. I 44 : ...ex cupiditatibus odia,

discidia, discordiae, seditiones, Bella nascuntur.

Hoofdstuk 12. Vgl. Vanden Ghierighen, cap. XII van Des Duyvels wet swaar (W.W.
1 234v vlg.).
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dan int weynigh begheren gheleghen te zyn, zich noch blindeling
in haren slavonischen* dienst begheeft.
4. Vele ziende de veelheyd der quaden daar met de ghiericheyd
zwangher is, hebben vele van haar gheschreven. Deen noemtse een
krachtighe waan vanden ghelde, d'ander een begheerte van ander
luyder have, anderen anders. Maar in mynen ooghen schyntse te
wezen een onrechtvaardighe begheerte, met gheen verkryghinghe
vernoeghende*.
5. Onrechtvaardigh is alle begheerte boven noodurft. Want niemanden van naturen meer dan nodurft toe en komt, ja oock niet meer
zonder quets* van anderen die zulx werdt ontrocken en magh ghenieten.
6. Immers het overmatigh mesbruyck der dinghen quetst den mesbruyckers zelve, niet anders dan gulzicheyd of dronckenheyd, den
mate van hongher ende dorst overtredende, den gulzighen ende
dronckenen lichamen een quellinghe ende last is.
7. Daar ick nu zegghe dat die begheerte met gheen verkryghinghe
en vernoeght*, versta ick by dat deze begheerte des ghiericheyds
voort komt niet uyter naturen behoefte, maar uyt een onnatuurlycke
wane. Want wat natuurlyck is, dat heeft zyn mate ende eynde, maar
de waan heeft noch eynde noch mate.
8. De mate vande natuurlycke behoefte des lichaams is niet hongheren, niet dorsten, niet verkouwen*. Dit heeft zyn eynde ende vernoeght* met weynigh dinghen.
9. Maar de wane van datmen boven die natuurlycke behoefte behoeft, is buyten de nature ende zo ghants zonder eynde, dat die eerst
waande doort verkryghen van 100. gulden ryck te zyn, bevint na, 'tverkryghen van honden dat hy met gheen tien duysent en vernoeght,
maar dat zyn begheerten vermeeren met het meer verkryghen ende
dat zonder eynde.
4 een onrechtvaardighe vernoeghende vgl. Cic. Parad. I 6: Neque enim unquam
expletur, nec satiatur cupiditatis sitis.
§6. Vgl. Boette. Phil. cons. II 5 p. 33 : (naturae) satietatem, si superfluis urguere
velis, aut iniucundum, quod infuderis, fiet aut noxium.
7 Want wat ... mate vgl. Sen. ep. 16. 9: Naturalia desideria finita sunt ; ex falsa
opinione nascentia ubi desinant, non habent.
8 De mate ... verkouwen vgl. Sen. ep. 4. 10: Lex auteur illa naturae scis quos nobis
terminos statuat ? Non esurire, non sitire, non algere.
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10. Waar uyt dan volgkt dat hy lichtelyck ghenoegh heeft ende ryck
is die nader naturen leeft, maar dat hy altyd arm is ende nemmermeer ghenoegh en magh hebben die daar begheert niet dat de natuurlycke behoeften, maar dat zyn oneyndelycke wane hem inne gheeft.
De nature vernoeght met weynigh, maar de wane met gheenen
dinghen.
11. Want de begheerlyckheyd des gheldes en heeft gheen eynde.
Zo begheert hy onmoghelycke dinghen, die d'onverzadelyke ghiericheyd begheert te vernoeghen. De ghierighe leeft dan altyd in
onghenoeghen, wat armoede vintmen doch die onzaligher is ?
12. Maghment een ellendighe dienstbaarheyd noemen, daar een slave
onophoudelycken arbeyd moet doen metten lichame mits* noodurft
in voedsel ende dexel* ghenietende, ende zonder immermeer* zelf
iet eyghendoms te moghen hebben an 'tgheen dat met zynen zwetighen arbeyd werdt ghewonnen, men zak te recht d'alder ellendighste slavernije moghen noemen inden ghierighen, die niet alleen
met lyflycken arbeyd, maar oock met anxtighe zorghvuldicheyden
des ghemoets nacht noch dach en rust om veel ghelds te vergharen
voor zyn onverzadelycke meestersse de ghiericheyd, die hem zo
luttel eyghenschap* ant bezuurde* ende bespaarde ,held ghedooght
te hebben, dat zy oock niet en lydt dat hy zyn volle noodurft des
lichaams daar af magh ghenieten.
13. Wat is dit doch anders dan een willighe armoede mids* inde
§10. Vgl. Sen. ep. 16. 7: Si ad naturam vives, numquam eris pauper; si ad opiniones,
numquam eris dives. Exiguum natura desiderat, opinio immensum.
effectum est, ut infinita pecuniae cupiditas
11 Want ... eynde vgl. Cic. de off. I 25
esset.
vernoeghen vgl. Boeth. Phil. cons. II 6 p. 38 : Atqui nec opes
Zo begheert
inexpletam restinguere avaritiam queunt.
ghenieten vgl. Boeth. Phil. cons. III 9 p. 61 : Qui divitias
12 de ghiericheyd
multas etiam sibi naturales quoque subtrahit voluptates, ne pecuniam, quam
petit
paravit, amittat.
13 Wien magh ... onnut is vgl. Vulg., Jes. Sirach 14 : 5 : Qui sibi nequam est, cui
alii bonus erit ?
Zo is de ghierighe
quaadste vgl. Sen. ep. 108. 9 : In nullum avarus bonus est,
in se pessimus.
12 anxtighe er staat : enxtighe.

286

VANDE GHIER1CHEYD

ryckdommen ? Wien magh hy oock nut zyn ofte wat ghoeds Bonnen,
dies zich zelf onnut is ende den noodurft niet en ghonnet ? Zo is de
ghierighe nierranden ghoed, maar zich zelf d'alder quaadste.
14. Nemmermeer is een ghierigh herte vernoeght*, ten heeft oock
nemmermeer ghenoeght. Het is als een doodmaal. Daar en ghebreeckt
gheene overvloedicheyd van leckere spys ende drancke, maar daar
ghebreeckt alleen ghenueght ende vrueghd.
15. Des ghierighen kisten moghen met gheld, maar zyn herte met
gheeene ryckdommen vervult worden. Ghelyck het water loopende
door een zeef de zelve ydel* laat, zo loopt het gheld doort ghierighe
herte, dat altyd ledigh blyft, al vuldet oock toornen vol ghouden
penninghen.
16. Zo is de ghierighe altyd ghebrekigh, ydel, behoeftigh ende arm.
Want ontbeert hy winst, zo mindert zyn gheld ende zo meerdert zyn
armoede. Kryght hy dan oock ghewin, zo meerdert zyn begheerlyckheyd met het vermeeren zyns gheldes ende oock zyn armoede; zo
vermeen des waterzuchtighen dorste doort vele drincken. Het zy
dan oft de ghierighe gheluckt of niet met het ghewinne, zo meerdert
altyd zyn armoede ende ghebreck.
17. Der ghierighen quellycke onlede* is meest gheleghen int onrechtvaardelyck verkryghen, int spaarlyck uytgheven ende int schandelyck
bewaren. Hy acht op God, gheweten noch eere, als hyt gheld maar
magh verkryghen. Want de gierighe naamt oock wel (zo men zeyt)
van Godes outaar. Zo schroemde de Tyran Dionysius niet Aesculapio
te beroven van zynen ghouden baart.
18. Hoe weynigh oock de ghierighen haar gheweten achten, als zy
maar 'tbegheerde gheld moghen verkryghen, betuyght mede de waarheyd, uyt ondervinden in alle mans mond ghekomen zynde, daarmen
zeyt (met tuchten*) : dryt* conscientie als gheld kost.
19. Noch vele minder werdt byden ghierighen omt gheld te verkryghen gheacht opte eere. Dit zietmen ende heeftmen ghezien niet
alleen in bedrieghlycke Koopluyden, in schandelycke woeckenaars,
in behendighe dieven, in recht verkoopende Rechters, in gheweldighe
17 Zo schroemde ... baart vgl. Er. Apophth., opp. IV 236 E : Epidauri Aesculapio
barham auream detraxit (Dionysius), quod negaret decorum, patrem Apollinem
imberbem, ipsum vero barbatum conspici.
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of moghende rovers, maar oock in vele machtighe, maar ghierighe
Keysers.
20. Wt alle de welcke alleen een ghenoeghzame tuyghe magh verstrecken die eenen tol opten pisse stelde. Ick gha verby gheestelycke
hooghe Overheyd, die van bordeels hoeren tol namen uyt het leelyke
ghewinne haarder schandlycker gheylheyd. Immers men heeft oock
machtighe Princen ghevonden zo begheerlyck na 'tgheld zynde, dat
zy zich niet en schaamden die graven te openen om den dooden te
beroven.
21. Dit leestmen van een Koning der Persen. Deze, Babilonien ghewonnen hebbende, zagh daar het vermaarde graf der Koninginnen
Semiramidis, al waar hy vant gheschreven : zo wat Koning gheld
behoeft, die opene dit graf ende nemes zo vele hy wil. Hy dede den
grooten steen afnemen, 'tgraf openen ende vant daar binnen in een
steen gheschreven 'tghene volght: zo du niet waarste een quaad man
ende onverzadelyck van ghelde, du en zoudste der dooden graven
niet anroeren.
22. Niet een hayrken eerlycker en is de ghiericheyd eens Hooghduytschen Graven ghebleken tot Colen. Daar was hy byden Raad
vereert metten wyne, die den Raad in zilveren kannen zodanighe
heeren placht toe te schicken* in huer herberghe. De Grave, minder
20 die eenen tol ... stelde zie Er. Apophth., opp. IV 279 B: Instituerat (Vespasianus) vectigal e lotio. Super hoc a filio monitus dissimulavit, donec prima pensio esset
soluta. Earn pecuniam admovit ad filii nares, sciscitans num odore offenderetur.
Negante illo, Atqui haec, inquit, e lotio est.
§21. Vgl. Er. Apophth., Opp. IV 230 D: Semiramis Assyriorum regina, quae Babylonem condidisse dicitur, monumento, quod sibi pararat, inscripsit, Quisquis rex
pecuniis eguerit, aperto monumento quantum voluerit capiat. Darius potitus ea
civitate, titulo credens, saxum ingens quo claudebatur monumentum, vix amolitus,
nihil quidem invenit pecuniarum, sed ex altero saxi latere hoc inscriptum reperit, Ni
vir malus esses, et pecunia inexplebilis, haudquaquam mortuorum loculos moveres.
§§22, 23. Zie Er. Apophth., Opp. IV 355 A : Quum essem (sc. Erasmus) apud Coloniam Agrippinam, senatus honoris gratia misit vinum in cantharis testaceis, nec eos
repeti mos est. Id admiratus, rogavi causam. Responsum est, olim vinum solere mitti
cantharis argenteis : hoc honoris quum esset habitum cuidam ex eorum numero, qui
magnam nobilitatis partem existimant rapto vivere, postridie mane profectus est cum
argenteis cantharis. Re comperta, misit ad illum senatus qui cantharos resposceret. At
ille, Ultro, inquit, dono dedistis, et ego gratias egi. Hoc casu admoniti mutarunt
consuetudinem.
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op zyn eere dan op zyn begheerlyckheyd achtende, voerde de zilveren
kannen met zich wech. Als de Raad an hem daarom naschickte,
kreegh die voor antwoorde, dat zy hem die kannen ghezonden ende
hy henluyden daar voor ghedanckt hadde.
23. Daar uyt tot Colen nu teghenwoordelyck noch de wyze is in
iemanden metten wyn te vereeren, dat zy zenden niet zilveren, maar
aarden kannen, te weten kruyken dienren niet wederom en eyscht.
24. Alzo hebben die ghierighen huer eere veyl om een weynigh
ghelds willen. Want huer meeste handelinghe streckt na 'tschandelyck ghewin. Zo verliest hy zich zelf int winnen ende zo werdt hy
ghevanghen int vanghen. Want, vanghende het aaskeu gheldes,
blyven zy ghevanghen hanghen anden hoecke des schandelycken
ongherechticheyds.
25. Anghaande het spaarlyck uytgheven ende 'tschandelyck bewaren,
heeft beyde een zelve oortake als het onrechtvaardelyck verkryghen
vant gheld of de have, te weten vreze voor ghebreck ende mestrouwen
Godes.
26. Waart zo dat de ghierighe 'tgheld bej aaghde om eerlyck daar
af te moghen leven, hy zoudet oock, daart de eere vereyschte, gaerne
uytgheven, ja hy en zoudet oock niet j eghen der eerera benaarstighen* te verkryghen. Dit is verde van daar, derhalven en acht hy
op eere noch op schande, als hy 'tgheld maar magh verkryghen ende
behouden.
27. Dit maackt dat hy zonder nood, oock zonder schaamte vele
schickt* te ontfanghen daar hy magh, maar niet altoos* uyt en gheeft
dan ter hooghater nood, ende dat noch zeer luttel; óm vele weder te
ontfanghen, of tot zyn magher voedsel.
28. Hier voor zyn zy bekent byden vroeder. Die verstaan huer ghiftghens niet anders te wezen dan hangheler, data een aasghen te
waghen om den visch te vanghen. Daarom zy even zo onghaerne
vanden ghierighen wat te gheef ontfanghen, als de ghierighen onghaerne iet wechgheven.
29. Want ghelyck de ghierighe zyn ghifte dier zoeckt te verkopen,
zo en wil gheen vroedt huyshouder zulcke woeckersche ghiften duyr
kopen. Zo gheeft de ghierighe in allen ghevallen niet of zelden.
Want diet vermoghen hem te verghelden en willens niet ontfanghen,
ende hy en wilt niet gheven anden ghenen diet niet en moghen ver-
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ghelden. Men zal eer van een dooden woorden dan van een ghierighe weldaad verwerven.
30. Tot huer voedsel zelve ist uytgheven der ghierighen zo spaarlyck,
dat zy dick met ydele* maghen slapen ghaan om met volle kisten te
sterven. Hier in alleen is de ghiericheyd (zo voor ghezeyt is) rechtvaardigh, want zy en acht hueren ghetrouwen dienaren de kost niet
waardigh.
31. Ghelyck de milde vast voor een ghast, zo vast de ghierighe zynen
kist tot een last. Hy maghert zyn lichaam om zyn buydel te doen
zwellen. Men zoudet voor een zot achten, zo iemand uyt vreze van
dat het schip mochte verdrincken, in zee sprang ende zich voor den
nood zelf verdranck. Zulcke zotheyd pleeght de ghierighe; uyt vreze
van dat hy namaak in ghebreck van voedsel zoude moghen vallen en
wil hy 'tgheld niet uyt gheven om voedsel te kopen, ende lyd alzo
zonder alle nood teghenwoordelyck ghebreck.
32. Wat is dat doch anders dan uyt vreze van onzekere armoede zich
zelf in zekere armoede te begheven ? Waar toe is den ghierighen
'tgheld van noode, als hyt ter nood niet en derf* ghebruycken ? Waar
toe dient hem 'tgheld die zich zelf noch niemande daar mede en
dient ?
33. Die dan 'tgheld zo dient, zonder loon daar af te ghenieten, is
dat niet een zot ende ellendigh dienaar vant snode gheld ? Zo oordeelt
de ghierighe (doch buyten zyn weten) daar inne oock recht dat hy
zelve snoder ende argher is dan zyn gheld, als die zelve liever zoude
verderven dan zyn gheld verminderen, ende onthoudt alzo rechtvaardelyck zich zelven al wat hy van anderen onrechtelyck heeft verkreghen.
34. Zo quelt zich de ghierighe zelf niet minder in zyn spaarlyck uytgheven dan in zyn onrechtvaardigh verkryghen van 'tgheld, twelck
mede zo valt int schandelyck bewaren van dien.
35. Hierinne doet de ghierighe recht anders dan de doorslagh of
quistghoed. Want Baart deze verdoet of hy marghen zoude sterven,
daar bewaret de ghierighe of hy hier eeuwelyck zoude leven, zonder
30 zo voor ghezeyt is zie III. 6. 61, 62 (blz. 211).
31 uyt vreze ... ghebreck zie noot bij §12 (blz. 285).
BECKER, Wellevens Kunste
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dat hy denckt dat hy stervende met droefheyd zal moeten verlaten
'tgheld dat hy met onzalighe moeyten verkryght ende met hongherighen anxte bewaart.
36. Nemmermeer en ghebruyckt hy zyn gheld, maar altyd zal hyt
gebruycken. Zo berooft hem zyn zotte hopen vant toekomende ghebruyck het jeghenwoordighe ghebruyck zyns gheldes, tot dat de
dood den onnutten hebber van 'tgheld desselfs ghebruyck berooft,
'twelck dan ghemeenlyck valt in handen van een doorslagh, op dat
de spaarder voor een navolghende smetser* ghespaart magh hebben.
37. Is dat niet een zo jammerlycke als blinde ellendicheyd ? Zo doet
de ghierighe niet ghoeds dan in zyn sterven, want dan springhen die
benaude penninghen inde luchtighe ruymte ende komen uyt ghiericheyds banden in quistghoeds handen.
38. Van waar komt dit schandelyck ghebreck inden mensche,? Uyter
naturen of uyt kracht der sterren ? Is dat, zo doetmen den ghierighen
niet min onghelyck int lasteren* om zulck huer angheboren ghebreck,
dan men een gheboren blinde zoude doen int schelden van dat hy
niet ziet ende niet zien en kan. Want dan die ghiericheyd zo onvermydelycken noodzakelyckheyd zoude zyn inden ghierighen, als die
blindheyd is inden blinden.
39. Zo zulx ware, wat schulde zoude dan de ghierighe meer hebben
in zyn ghierigh inschrappen ende onrecht bewaren dan de blinde
in zyn slimme* ghanghen te ghaan ? Is oock die ghierighe daar an
onschuldigh, hoe magh ghiericheyd zonde of schande zyn ? Dit moetmen nochtans zegghen, of men moet bekennen dat niemand van
naturen, maar elck door zyn eyghen schuldigh onverstand ghierigh is.
40. Neen, de nature en maackt niemanden zondigh noch ghevanghen
onder de heerschappij e vant quade, zo dat iemand noodzakelyck moet
zondighen of quaad doen. Maar zy brengt ons voort onnozel*, onschuldigh ende vry, met macht om ons zo wel ter dueghden ons van
Gode, als ter zonden ons vanden quaden voorghestelt, te begheven.
§40. Vgl. Sen. ep. 94. 55sq. : Erras enim, si existimas nobiscum vitia nasci : supervenerunt, ingesta sunt Nulli nos vitio natura conciliat : illa integros ac liberos
genuit.
§38. Zie hiervóór, noot bij III. 4. 2 (blz. 175).
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41. Immers, nadien der ghierighen dorst zonderling* haarkt na
'tghoud ende zilver, zo heeft de nature 'tzelve niet voor onzen ooghen
ghestelt, maar diep roder aarden verborghen ende onder onzen
voeten verworpen, op dat het ons niet en zoude anlocken tot zyn
begheerlyckheyd, liefde ende dienstbaarheyd, maar dat wyt verachten* ende vertreden ende onzen anghezicht als om hoghe verheven
zynde, niet daar na neerwaarts opter aarden, maar opwaart ten
Hemele keren ende die asschouwen zouden.
42. Zo vele schillet* dan dat ons de nature ten quaden zoude anlocken, dat zy ons daar voor schynt te willen hoeden. Neen, niet
God of de nature, maar de mensche zelf is oorzake van zyn; zondelyckheyd ende quaadheyd. Niemand en werdt ghequetst dan van
zich zelve. Zo is de mensche zelf oorzake van zyn ghiericheyd ende
ellendighe armoede, oock mits* in ryckdommen.
43. Hy anmerckt zo vele op zyn toekomende oudheyd, zwackheyd
ende winneloozicheyd, dat hy niet altoos* en ziet op Godes liefde,
ghoedheyd ende zorghvuldighe trouheyd tonen menschen. Dat eerste
maackt vreze voor ghebreck ende dit laatste mestrouwen Godes.
44. Zo pooght hy dan zich zelf te bezorghen met zyn ghierigh inschrappen ende spaarlyck bewaren. Dit is de rechte oorzake ende
baarmoeder vande ghiericheyd. Zo moet oock noodzakelyck de
mensche wat hebben daar op hy zich verlaat ende betrout. Die dan
den schepper niet en betrout, wat magh hy anders doen dan schepsels
te betrouwen ?
45. Nadien nu opentlyck blyckt dat meest alle menschen 'tgheld
zo liefhebben ende begheren, datmen om 'tgheld alles datmen begheert van voedsel ende dexel* magh bekomen, wat moghen zulcke
menschen die Gode niet en kennen, lieven noch betrouwen doch
§41. Vgl. Sen. ep. 94. 56 : Nihil, quo avaritiam irritaret nostram, posuit in aperto
(natura) ; pedibus aurum argentumque subiecit calcandumque ac premendum dedit,
quidquid est, propter quod calcamur ac premimur. Illa vultus nostros erezit ad coelum
et quidquid magnificum mirumque fecerat, videri a suspicientibus voluit.

God of de nature. Zie ook hierna, VI. 5. 12, en de Inhoudt van III. 1. 45, 56
(blz. 469). Dat Coornhcrt God, den schepper, geenszins met de natuur, zijn „schepsel"
vereenzelvigt, blijkt duidelijk uit zijn brieven hierover aan Spiegel, zie Bronnen, blz.
266 vlg.
Niemand ... zich zelve zie noot bij III. 2. 22 (blz. 165).
42
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anders doen dan dat zy 'tg,held liefhebben ende betrouwen ? 'tGheld
is dan der ghierighen God ende is de ghiericheyd een rechte, oock
d'alder ghemeenste afgoderij e, hoewel zy minste daar voor werdt
ghehouden.
46. Vande wercken ende oorzaken vande ghiericheyd is ghezeyt.
Laat ons nu bezien wat fittere vruchten zyn. Onder deze is de voorneemste wel 'tgheen dat de ghierighe met zyn gheld vergharen, besparen ende bewaren pooght te ontghaan, te weten ware armoede
ende ghebreck. Ick meyn 't alder arghste ghebreck, te weten armoede
ende onghenoeghen der zielen of des ghemoeds, welck ghebreck zo
vele argher is dan des lichaams, als het lichaam snoder is dan de
ziele of 'tghemoed. Wie zoude niet meerder quaad achten een wonde
int been dan een scheur inde hoze* te hebben ? Ghelyck de hoze
'tkleedt is vant been ende om 'tbeens willen, zo is 'tlichaam het kleedt
der zielen ende om der zielen willen. Zo is dan 'tghebreck inder
zielen argher dan arden lichame.
47. Nu is warachtigh dat zo waarmen ghenoegh heeft van eenigh
ding, datmen zulx niet meer dan men nu al heeft en begheerd te
hebben. Zo moet oock waar zyn dat niemand ghenoegh en heeft van
'tghene hy noch meer te hebben begheert. Waarmen niet ghenoegh
af en heeft, al waart maar inden ware, daar in heeftmen of waantmen
te hebben ghebreck. De ghierighe begheert onophoudelyck meer ende
meer ghelds, zo volght dat de ghierighe onophoudelyck ghebreck
heeft van ghelde.
48. Ende is mids dien myn voors. zegghen warachtigh dat de ghierighe komt in ghebreck ende armoede daar door zelf, daar met hy
'tghebreck ende d'armoede meynt te ontghaan, want hy altyd in
ghebreke is die altyd uyt vreezen van ghebreck te hebben noch meer
begheert.
49. 't Is wonder om zegghen: int minderen van des ghierighen behoefte vermeen zyn begheren. Dit zietmen oock naackt* inden ouden,
die nu haast ant eynde vanden wegh huers levens zynde ende luttel
teerghelds behoevende, aldermeest bezorght zyn om veel teerghelds
'

-

49 't Is wonder ... te bekomen vgl. Cic. Cato Major de Senect. 66: Avaritia vero
senilis, quid sibi velit, non intellego. Potest enim quicquam esse absurdius, quam, quo
viae minus restet, eo plus viatici quaerere ?
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te bekomen. Dat is (na 'tspreeckwoord) dat wy an een stuiken
ghenoegh hebbende zorghvuldelyck arbeyden om een gheheel brood.
Zo wast de ghiericheyd inden ghierighen metten anwas vanden jaren.
50. Wat is dit anders dan stadelyck te behoeven? Altyd arm te zyn ?
Nemmermeer ghenoegh te hebben ? Ende zo deze begheerte des
ghelds groter is, zo is oock d'armoede groter. Want warachtigh is het
ghemeen zegghen:
Hy is de ryxte die hier leeft
Die zich ghenoeght met dat hy heeft.

Zo moet hy d'armste wezen van alle menschen, niet die 'tminste gheld
heeft, maar die dat meest wenschen.
51. Alles te verkryghen dat wy wel moghen begheren en is niet ghestelt in onze machte, maar niet te begheren dat wy moghen ontberen
is in elx vermoghen ghestelt. Wie altyd zyn begheren verkryght, die
heeft altyd ghenoeghte, want 'tverkryghen vant begheren vernoeght*
de begheerte. Die daar niet en begheert dan in zyn zelfs macht is
ghestelt om te verkryghen, die verkryght altyd zyn begheren. Zo is
de vroede altyd in ghenoeghte, ghemerckt* die al zyn begheerten
maticht na zyn vermoghen.
52.Maar dit en doet gheen ghierighe. Want die begheert altyd boven
zyn vermoghen, dus kryght hy nemmermeer zyn begheerte. Zo heeft
hy oock nemmermeer ghenoegh ende ghenoeghte, maar altyd ghebreck ende trueren, al waart oock zo dat een mensch alleen al de
gheheele wereld tot zyn eyghendom ghekreegh.
53. Dit heeftmen moghen zien anden Rover van Koningrycken, die
nu al meynde heer vande gheheele wereld te wezen ende, horende
datter noch meer werelden waren; onvernoeght zynde met een wereld,
51 Alles ... ghestelt vgl. Sen. ep. 123. 3: Quicquid vult habere nemo potest ; illud
potest, nolle quod non habet.
§53. Vgl. Er. Apophth., opp. IV 201 D: Quum audisset (Alexander) Anaxagoram
disserentem, innumerabiles esse mundos, illacrymasse dicitur. Rogantibus numquid
accidisset lacrymis dignum, An non videor, inquit, merito fiere, qui quum mandi
sint innumerabiles, nos nondum unius domini facti sumus?
50 zo deze begheerte ... groter zie noot bij IV. 7. 52 (blz. 246).
§53. In Recht ghebruyck ende misbruyck (1585) heeft Coornhert evenmin Alexanders
naam vermeld : „Soo had die sot een werld (was daer ghebreck of behoeft ?) Hy
droomder meer, terstond heeft waen-ghebreck hem bedroeft" (W. W. III 502d).
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weende om dat hy oock die ander werelden niet en hadde. Zo
weynigh stopt have (na 'tghemeen spreeckwoord) ghiericheyd.
54. Gheen gheld en verzaad den ghelddorst, ghelyck gheen hout den
vlammen bluschef. Als 't eene is verkreghen, zo zien zy na 't ander
omme, recht* als de ghene die in een schip staat om kasen te laden;
de toegheschoten kaas in handen ontfanghen hebbende, leyd hy die
achter zich neder ende ziet telcken weder op om een ander kase te
ontfanghen.
55. Zo schynet altyd kleyn voor den ghierighen dat hy nu al heeft,
maar groot dat hy begeert. Vernemende gheen ghenoeghen an tghene
hy nu al heeft, zoeckt hy telkens weder zyn ghenoeghen in 'tgheen
dat hy niet en heeft, maar begheert. Daarom en heeft hy oock niet
'tghene dat hy nu al heeft, maar niet en ghebruyckt.
56. Maar wat zegghe ick van hebben ? Hy en heeft het gheld niet,
maar 'tgheld heeft hem, want 'tgheld is zyn, ende hy niet des ghelds
heere. Wat magh hy doch hebben die zich zelf niet en heeft ?
57. Gheen slave die een anders eyghen is en heeft iet eyghens; zo en
heeft oock gheen ghierighe 'tgheld noch zich zelve, ghemerckt* hy
des ghelds eyghen katyf* is.
58. Van deze ghierighe katyfven, ghevanghen met ghouden banden,
hebbe ick zo vele hier eyschte ghezeyt ende kome nu totte ghetrouwe
banden der vriendschappen die boven alle andere sterck zyn ende
onbrekelyck.
DERTIENSTE HOOFDSTOCK
VANDE VRIENDSCHAPPE

1. Bloedmaghen werden oock ghemeenlyck, maar oneyghelyck*,
vrienden ghenoemt. Van deze zeytmen:
Dat vrienden moghen kyven,
Maar moeten vrienden blyven.

Tis wel zo dat deze moeten maghen blyven ende dat die behoren
§56. Vgl. Sen. ep. 119. 12 :
dicere solemus : febris illum tenet ; eodem modo dicendum est : divitiae illum tenent.
54 recht als ... ontfanghen. De vergelijking van de hebzuchtigen met „kaaswerpers"
komt ook voor in Recht ghebruyck ende misbruyck (W .W
W. III 502d, niet bij Furmerus)
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vrienden te wezen ende te blyven, maar men ziet gheen dinghen
minder gheschieden dan die meest behoren te gheschieden. Zo bevint
zich mede dat tusschen ghebroederen zelve de vriendschap zelden
is. Dit en derft oock gheen redene. Want maghen werden ons angheboren, maar vrienden werden by ons verkoren.
2. Nu is ghelyckheyd van zinnen int ghoede oorzake van vriendschap. Want ghaerne verzelt zich ghelyck by ghelyck. Zo moghen
dan oock die ghelyckzinnighe licht vrienden worden ende blyven.
Nadien men lichter vint ghelyckheyd van zinnen ende zeden onder
een ghantse landschappe, oock in een groote Burgherije, dan in een
smal huysghezinde, zo en ist gheen wonder dat meest elck meer
vriendschaps heeft met vreemden verkoren vrienden dan met huyslycke angheboren maghen.
3. Dats dan d'onderscheyd tusschen maaghschap ende vriendschap.
Deze is warachtigh of valsch. Die warachtighe vriendschap is een
rechtvaardighe wille, die vry is ende endt* op des gheliefden lief.
4. Rechtvaardigh noeme ick deze wille, overmids* d'een mensche
(immers byzonder d'een vriend) d'ander ghoedwillicheyd schuldigh
is ende dat zonder alle eyghen ghezoeck of nut, maar zo vry, dat
de menschen niet zyn zelfs, maar zyn vriend het endt is daar toe
die ghoede wille zich strecket.
5. Want dan is gheen loonzuchtigh of knechtlyck, maar een vry
endt, daar uyt dan oock de name vriend schynt ghesproten te wezen.
6. Of de name vriend, dat mede ghenaamt wordt erend, komt uyt
het voorneemlyxte werck vande vrendschap, twelck is vereenighen;
zulx dat alle vrendschap vereent, twelck dan int verkorten ghezeyt
werdt erend, als die met zynen vriend is vereent of vereynt, zomen
tot zommighe plaatsen uytspreeckt.
2 ghaerne verzelt zich ghelyck by ghelyck vgl. Cic. Cato Major de Senect. 7:... parel
autem vetere proverbio cum paribus facillime congregantur.
4 Rechtvaardigh schuldigh is vgl. Valerius, o.c., p. 73 : Et quoniam ... homo
homini benevolentiam et amorem debet, ... dubitari non potest, quin amicitia ad
iusticiam sit referenda.
overmids ghezoeck of nut vgl. Aristot. Eth. Nicom. VIII. 2. 3: Atqui amico
bene topere eios causa, non sua, aiunt oportere. Qui autem ita amico voluut bene
evenire, eos benevolos appellant, dummodo non idem etiam ab illo referatur.
§6. Vgl. hiervóór, I. 7. 23 (blz. 39).
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7. Want die vrendschap zelve is ende werdt oock ghenoemt een
vereenighinghe met liefde in godlycke ende menschelycke zaken, een
vereenighinghe van twee willen int ghoede, of een eendracht der
ghemoeden met een standvastighe wille om d'een d'ander wel te doen.
8. Zo kornet door die gheheele vereenighinghe der ghemoeden datmen met ghoeden rechte een recht vriend ghemeenlyck noemt eenen
tweden Ick. Zulx noemde Alexander de grote zynen vriend Hephestion, die by dolinghe van Syngambris, Darius moeder, vereert was
voor Alexander zelve. De welcke, als hy merckte dat zy verstaande
zulcke hare dolinghe bekommert was, zeyde tot haar : tis gheen
zwaricheyd, moeder, want dees is oock Alexander.
9. Dat verstond de Koning oock te recht, want eenheyd van wille
maackt van velen een; nu is de hooghste eyghenschap van vriendschappe alleens te willen ende alleens niet te willen, immers elck
vriend heeft ander lief niet anders dan zich zelf. Zo en ist dan oock
noch gheen volmaackte vriendschappe, daar d'een niet en is des
anders Ick.
10. Zo waar deze ware vereeninghe des herten is, daar is des eenen
7 Want ... zaken vgl. Cic. Lael. de Amic. 20 : Est enim amicitia nihil aliud, nisi
omnium divinarum humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consensio.
8 Zo kornet tweden Ick vgl. Er. Apophth., Opp.IV 344 B: Interrogatus (Zeno)
quis esset amicus : Alter, inquit, ego.
Zulx noemde ... Alexander vgl. Er. Apophth., Opp. IV 202 A : Quodam tempore
Darii mulieres invisit una cum Hephaestione. Hunc, quum esset eodem ornatu qua rex,
corpore etiam maior : Sysigambis (in de 16de eeuwsche drukken : Syngambris) Darii
mater pro rege adoravit. Eadem quum ex nutibus adstantium intellexisset errorem
suum, perturbata denuo salutavit Alexandrum. Tum Alexander, Nihil est, o mater,
quod turberis. Nam et hic Alexander est.
9 eenheyd van wille maacki van velen een vgl. Cic. de off. 1 56 : ... in quibus enim
eadem studia sunt, eaedem voluntates, in iis fit, ut aeque quisque altero delectetur ac
se ipso, efficiturque id, quod Pythagoras vult in amicita, ut unus fiat ex pluribus.
nu is de hoogste ... willen vgl. Sall. de coniur. Cat. 4 : ... nam idem velle atque idem
nolle, ca demum firma amicitia est.

elck vriend heeft ander lief, niet anders dan zich zelf vgl. Cic. de fin. bon. et mal. 1 67 :
neque vero ipsam amicitiam tueri (possumus), nisi aeque amicos et nosmet ipsos
diligamus.
10 des eenen lief
truerigh vgl. Cic. de fin. bon. et mal. I. 67 : Nam et laetamur
amicorum laetitia aeque atque nostra et pariter dolemus angoribus.
een Poëet Terentius, zie Adelph. 803sq. : nam vetus verbum hoc quidemst, / communia
esse amicorum inter se omnia.
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lief ende leedt oock des anders lief ende leedt. Verblyt zich d'een
d'ander is vrolyck; bedroeft zich d'eene, d'ander is truerigh. Huer
voorspoed is ghemeen, huer teghenspoed is ghemeen ende huer have
(of schoon elck de zyne waarneemt) is in henluyder herten ghemeen,
zo een Poëet wel zeyt:
Tis een zeer oud, maar warachtigh woord
Dat des vriends haaf zynen vriend oock hoort.

11. Deze ware vereenighinghe maatkt dat vrienden oock afwezende
teghenwoordigh zyn, die behoeftighe inden welhebbenden ryck zyn,
de ziecken inden ghezonden ghezond zyn, ja dat (twelck vreemd
luydet) die dooden inden levendighen noch levendigh zyn, in wiens
wandel des dooden vriends loflycke zeden ende in wiens herte des
ghestorven vriends ziele, dueghde ende j onste noch ghestadelyck
leven.
12. Zo vriendhoudt ende recht vriendelyck is de ware vriendschappe
eens vriends tot zynen vriend, dat hy liever al des werelds have ontberen dan hy die zo hebben zoude, dat hy daar af zynen vrienden
niet met deylen en zoude moeten.
13. Waart zo (sprack een oude), dat de wysheyd zelf my aasboot in
my te wonen ende my te zalighen, mids* nochtans dat ick haar
niemand en zoude moghen met deylen, ick en zoudese niet begheren.
Want gheen bezittinghe is lustigh zonder ghezelle. Zo ghants ghezelligh ende metdeyligh is de rechte aard vande milde vriendschappe.
14. Daar uyt kornet dat vrienden beter zyn dan alle gheld. Dat zoude
inde kist vergheten blyven legghen, zonder zyn meester te willen ofte
koenen helpen in zynen noode, daar een arm vriend 'tgheld zoude
bedelen om zyn vriend uyt nood te verlossen. De vriendschap is dan
Balder zekerste, beste ende edelste have ter wereld, ende en zyn by
eenen waren vriend gheen aardsche schatten te ghelycken.
11 Deze ware ... levendigh zyn vgl. Cic. Lael. de Amic. 23 : Quocirca et absentes
(amici) adsunt et egentes abundant et imbecilli valent et, quod difficilius dictu est,
mortui vivunt.
§13. Vgl. Sen. ep. 6. 4 : Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam
teneam, nec enuntiem, reiciam. Nullius boni, sine socio, iucunda possessio est.
14 De vriendschap ... ter wereld vgl. Boeth. Phil. cons. II 8 p. 44: ... quod pretiosissimum divitiarum genus est, amicos invenisti.
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15.Dit verstond oock Darius, den Persen Koning, als hy voor dalder
dierbaarste schat ter wereld wenschte te hebben zo vele Zopyren (dit
was hem een ghetrouw vriend) als daar kernen waren in een groote
Granaatappel die hy opende.
16. Die vriendschap is als haar oorzake; is deze bestendigh, die
vriendschap ist mede, maar is d'oorzake onbestendigh, zulx is oock
de vriendschap. Onbestendigh is der menschen schoonheyd, vrolyckheyd ende have. Want deze dinghen verdwynen door oudheyd ende
teghenspoet.
17. Dienren dan vriend was alleen ter oorzake der voors. of eenighe
der zelver dinghen, en maghmen in des vriends leelycke oudheyd,
ellendighe droefheyd of behoeftigh gebreck niet meer vriend blyven.
Want men magh daar niet meer ghenieten eenighe lust, vrueghde of
bate. Dit waren des vriendschaps oorzaken. Deze zyn dan verdwenen;
magh oock het ding blyven als zyn oorzake verghaan is ?
18. Immers, zulcke schyn-vriendschappe en was noyt den name van
vriendschap waardigh. Want daar werdt lief ghehad niet de vriend,
maar des vriends schoonheyd, vermakelyckheyd of have. Zo lieft de
valsche vriend niemand dan zich zelve.
19. Of nu d'ander dezen schyn-vriend al te recht vriend ware, zo
maght in d'ander wel liefde ghenaamt werden te recht, maar gheenssins vriendschap. Want daar niet over weder zyden ware liefde en is,
en maghmen gheen vriendschappe noemen. Die liefde en is niet over
de zyde van deze eyghenzoeckelyke schyn-vriend. Zo is dit oock
gheen vriendschap. Van zulcke schyn-vrienden heeft een Poëet wel
ghezeyt:
Dewyl ghy ryck zyt zuldy veel vriendekens tellen,
Maar wordy arm, ghy mist al de tafel ghezellen.
§15. Vgl. Apophth., opp. IV 230 C: Quum aperuisset (Darius) praegrande malum
punicum, et quidam ab eo sciscitaretur, cuius rei tantum numerum habere optaret,
quantus illic inesset granorum, respondit, Zopyrorum. Is erat vir bonus ac Dario fidus
amicus.
§§16 18. Vgl. Aristot. Eth. Nicom. VIII. 3. 3: Quocirca facile tales amicitiae dirimuntur, quum ii, inter quos sunt, similes non permaneant. Nam si non amplius sint
iucundi aut utiles, desinunt amari. Utile porro non idem permanet, sed aliud alias
efficitur. Itaque eo, quod amicitiam contraxerat, dissoluto, amicitia quoque dissolvitur :
quippe quum amicitiae tales ab istis dependeant.
19 een Poëet Ovidius, zie Trist. 1. 9. 5: Donec eris sospes, multos numerabis amicos, /
tempora si fuerint nubila, solus eris.
-
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20. Zodanigher schyn-vrienden vintmer veel, maar ware vrienden
zyn zo zeltsaam als dierbaar. Want dezer luyder vriendschappe wort
veroorzaackt uyt een ding dat zeltsaam is ende dierbaar. Wat is dat ?
Die onsterflycke, onveranderlyke, ghetrouwe ende schoone dueghde.
21. Haar schoonheyd, haar vrueghde ende haar ghoedheyd blyft
eeuwelyck, j a wast ende vermeert eeuwelycken inden ooghen van
hare liefhebbers. Want zy is oneyndlyck. Daar om kornet oock dat,
hoemense meer kent, hoe zy meer zuverlyck, vrolyck ende ghoed
werdt bevonden.
22. Daar wast ende neemt dan toe zo langher zo meer de oortake
vande liefde totter dueghden inden ghenen dieze eens inder waarheyd komen te kennen. Zo moet dan altyd in zodanighen zo langher
zo meer die liefde ter dueghden grooter, ende zulck liefhebber der
dueghden altyd meer ende meer toenemen in dueghden ende dueghdlycker worden. Dits het zoete kruydeken datmen noemt: hoe langher
hoe liever.
23. Dit valt ontwyfelyck altyd in alle recht dueghdlycken menschen.
Waar dan de vriendschap tusschen zulcke twee in d'een tot d'ander
ter oorzaken van elck anders dueghde werdt gheboren, daar en magh
die vriendschappe nemmermeer verminderen, ick zwyghe* verghaan.
24. Immers zy en magh oock niet op d'eerste trap vande liefde blyven
bestaan, maar zy moet stadelyck meerderen ende toenemen met het
eermeren ende toenemen van des vriends dueghde, 'twelck in beyden
altyd overweder zyden gheschiet.
25. Want daar altyd d'oorzake van vriendschap wast, daar moet
oock noodzakelyck altyd die vriendschap wassen. Dat is ware vriendschappe, ende die is inder waarheyd onbrekelyck, gheduyrigh, ghestadigh, ja ghants onsterffelyck ende daar by oock zeer zeltsaam.
26. Daarom oock deze ware vriendschaps aard noyt en mocht te
recht ghekent zyn gheweest byden ghenen die daar zeyde: weest zo
vriend, dat ghy oock vyand moeght worden.
20 Want ... dueghde vgl. Cic. Lael. de Amic. 20 : Sed haec ipsa virtus amicitiam et
gignit et continet ; nec sine virtute amicitia, esse ullo pacto potest.
§26. Vgl. Cic. Lael de Amic. 59 : Negabat (Scipio) ullam vocem inimiciorem amicitiae potuisse reperiri quam eius, qui dixisset ita amare oportere, ut si aliquando esset
osurus.
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27. Zeer zeltsaam, zegghe ick noch, is zodanighe ware vriendschappe.
Want haar oorzake is zeer zeltsaam onder den luyden. Wat vintmen
doch zeltsamers dan recht dueghdlycke menschen ? Dezer luyder
vriendschappe en spruyt niet uyt ontfanghen weldaden, maar huer
weldoen komt uyte milde vriendschappe. Des vriends lust is zich
vanden vriend te laten ghenieten, niet vanden vriend iet te ghenieten.
28. Hier door komet dat de verstandighe int verkiezen eens vriends
niet en ziet op des vriends ryckdomme, maar op zyn dueghde. Zo
ziet een verstandigh paerde koper niet opter paerden chierlyck
ghereyd of behanxsele, maar opter paerden stercke snelheyd. Dus
ghaat byden vroeden int annemen der vrienden die liefde niet voor
't oordeel, maar zy volght dat.
29. Dit wast dat een oude prees, maar het jeghendeel ernstlyck lachterde* inde zeden der menschen. Die en kopen, zeyde hy, gheen vat
om eenigh dierbaar nat in te doen, zy en riecken eerst oft oock een
quade lucht heeft ende verzoecken met inneghietinghe van water oft
oock dicht is. Ist dan niet een grote dwaasheyd dat zy tot vrienden
annemen luyden, zonder eerst te weten of huere zeden oock stinken
ende of huere monden oock dicht zyn om een verholen nood, diemen
huer betrout, in stilheyd te bewaren ?
30. Het is immers een vande voorneemste vruchten der vriendschappen dat vriend tot vriend zyn herte zo naackt* magh uytspreken,
27 Zeer zeltsaam menschen vgl. Aristot. Eth. Nicom. VIII. 3. 8: Ceterum fieri aliter
non potest, quam ut rarae sint tales amicitiae. Magna est enim talium virorum (scil.
bonorum) paucitas.
Des vriends lust ... ghenieten vgl. Aristot. Eth. Nicom. IX. 9. 2: ... amici proprium
est conferre potius in alterum, quam ab altera accipere beneficium.
28 Hier door ... snelheyd vgl. Sen. ep. 47. 16: Quemadmodum stultus est, qui, equum
empturus, non ipsum inspicit, sed stratum eius ac frenos, sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditione, quae vestis modo nobis circumdata est,
aestimat.
Dus ghaat volght dat vgl. Cic. Lael. de Amic. 85: Quocirca ... cum iudicaveris,
diligere oportet, non, cum dilexeris, iudicare.
§29. Vgl. Er. Apophth., opp. IV 170 C: Illud cum primis damnabat (Aristippus) in
hominum moribus, quod in auctionibus vasa diligenter inspicerent prius quam emerent,
vitam eorum non inspicerent, quos sibi in amicitiam adiungerent. At maior utilitas
est a fidis amicis quam a vasis, et plus damni est nisi deligas.
30 Het is dencken vgl. Cic. Lael. de Amic. 22 : Quid dulcius, quam habere, quicum
omnia audeas sic loqui, ut tecum?
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als by zich zelf naackt dencken. Daar dit gheschiet is gheen achterdencken altoos* van dat de vriend vyand worden ende zulx an
anderen openbaren zal.
31. Dit meynt oock het raadsel: wat is eenen alleen te enghe, drie te
ruym, maar twee te passe ? Want het lastigh valt zynen heymelycken
nood alleen zwyghende te draghen. Het valt zorghelyck* die zelve
twee luyden te openbaren, maar troostlyck ist datmen die eenen
vriend alleen tot raadpleghinghe veylighlyck magh ontdecken.
32. Zo proeft dan de verstandighe voort annemen eens vriends desselfs zwyghende dichtheyd, met innestortinghe eerst vant water van
eenighe onzorghlycke verholentheyd om hem dicht vindende oock
te moghen betrouwen het dierbare nat van eenighe zorghlycke heymelyckheyden.
33. Want zeker, die niet en kan zwyghen 'tgheen hem zyn vriend
betrout ende 'tmelden van dien schadelyck waant, is zo onwys, dat
hy niet en weet wat hy spreken of zwyghen zal, of zo weynigh vriend,
dat hy door zyn onnodigh gheklap zyns vriends schade niet en voorhoed. Zulck een toont zich mitsdien zo gheck of zo onvriendelyck,
dat hy niet waardigh en is een ghoed mans vriend te wezen.
34. Die zo zynen toekomenden vriend eerst beproeft, doet voorzichtelyck. Dit heetmen een mudde zouts te eten metten ghenen diemen tot een vriend wil verkiesen, voort annemen tot een vriend.
35. Men vint dierkens die 's marghens worden ende t'savons sterven,
maar een eycken boom wordt langsaam, zy duyrt lang ende verghaat
oock langsaam. Want langsaam wordt dat duyrt. Zo schilderde Zeusis
lang over zyn werck, maar het duyrde oock lang. Die zo langsaam zyn
int annemen van vrienden, zyn zelf lang ende ghestadelyck vriend
ende kryghen oock langduyrighe ende ghestadighe vrienden.
36. Daar teghen werden zy lichtelyck vyanden die lichtelyck vrienden worden. Want wat haast* wordt, dat ontwordt* oock haast. Dit
valt by lichtvaardighe, onwyze ende eyghenzoeckelycke luyden. Die
34 Dit heetmen ... tot een vriend vgl. Cic. Lael. de Amic. 67 : Verumque illud est,
quod dicitur, multos modios salis simul edendos esse, ut amicitiae munus expletum sit.
35 Men vint duyrde oock lang vgl. Er. Apophth., opp. IV 315 D: Agatharchus
pistor sese iactabat de pingendi celeritate, quum Zeuxis diutius immoraretur operi. At
Zeuxis respondit, Ea quae cito fiunt, cito perire : contra, quae paulatim exacta cura
absolverentur, aetatem ferre Cito nata cito pereunt, diu elaborata ferunt aetatem.
Beta cito nascitur, buxus paulatim.
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oordelen den man ghoed eer zy hem kennen, verkiesen rycke voor
ghoede vrienden, ende zoecken der vrienden have, niet die vrienden.
zelve. Dat maackt zulcke vriendschap oock lichtvaardigh ende onghestadigh, ja gheen. vriendschappe ende niet dan een ghierighe
woeckerij e.
37. Want die, zo haast zy den waan-vriend bevinden ontrouw, ghierigh of arm, de vriendschap verlaten. Zodanighe vriendschap is meest
beghonnen om baat of lusts willen, die eynd daar de bate ende luste
eynden.
38. Want dat ryckdom ende blydschap verghadert, dat scheydet
d'armoede ende droefheyd. Zo doet de zoete zomer den zwaluwe
voort komen, die inden strenghen winter ghaat wanderen. Dits Koopluyder, minnaren ende kinderen vriendschappe. Voorspoed maackt,
maar teghenspoed breeckt zulcke vriendschappe. By zulcke vrienden
werdt die kuysche name vande ghetrouwe vriendschappe door d'ontrouwe hoere des valschen vriendschaps schandelyck mesbruyckt.
39. Dus en verzelschapt de ghewaande vriend zynen vriend niet
voorder dan totten dorpel toe vant huys der armoeden, des teghenspoets ende des noods. Maar ware vrienden tonen zich eerst te recht
ende blyven by in d'armoede, in duyterste nood, ja oock tot inder
dood. Zo werdt een trouw ende wisse vrend ter nood int onghewis
bekent, als Ennius recht heeft ghezeyt.
40. Alzo liet Arcesilaus een kasse met ghelds onder de peluwe van
39 Ennius zie Fabulae 368: Amicus certus in re incerta cernitur. Door Cicero aangehaald in Lael. de Amic. 64.
40 Alzo liet ... vriend vgl. Er. Apophth., Opp. IV 356 D: Arcesilaus quum inviseret
Ctesibium aegrotantem, sensissetque hominem egere, clam crumenam pecuniis plenam
subiecit cervicali.

Zo zeyde Xenocrates ... hebben vgl. Er. Apophth., Opp. IV 335 B: Quum Platoni
Dionysius diceret, aliquis auferet tibi caput, Xenocrates qui tum praeceptori aderat,
Non prius, inquit, quam hoc : suum ostendens caput.
40/41 ende zo werdt ... zelve vgl. Er. Apophth., Opp. IV 236 C: Idem (Dionysius)
admiratus egregiam fidem Damonis et Pythiae, Rogo, inquit, ut me quoque in vestram
amicitiam recipiatis. Alteri tyrannus destinarat diem necis, quumque in pauculos dies
petisset rerum domesticarum ordinandarum gratia, hac lege impetravit, ut alter vas
amici fieret ea conditione, ut si ille non redisset ad diem praescriptum, hic plecteretur.
Rediit autem ad diem, mori malens quam amicum fallere. Ita servatus est uterque, ac
regis amicitia decoratus. Tantum valet egregia virtus, etiam apud tyrannos.
37 Zodanigh

eynden zie citaat uit Aristoteles bij §§16 - 18 (blz. 298).
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Stesibulo, zynen armen vriend; zo zeyde Xenocrates tonen Tyran
Dyonisio, die Plato dreyghde 'thoofd te doen afslaan: dat en zuldy
niet eer doen, voor dat du myn hoofd zulste afgheslagen hebben;
ende zo werdt die doodlycke borchtochte volbracht tusschen Damon
ende Pythias, daar d'een in d'anders boeyens ghing zitten, op dat
d'ander zyn huyszaken beschicken, weder komen ende ghedood
worden zoude, of dat hy zelf by zyn vriends achterblyven in zyn
vriends plaatse gedood zoude worden.
41. Welcke ghetrouwe vriendschap, zo inden borghe als inden verborghen wederkomer, teghen alle mans vermoeden ghebleken
zynde, hadde zodanighen kracht, dat de Koning Dyonys hem niet
alleen 'tleven schenckte, maar oock begheerde de derde ghezelle in
huere beyder vriendschap te wezen. Zo edel is de dueghd dat zy oock
eerwaardigh is by hare vyanden zelve. Van zulcke vriendschap tuyght
het oude rymken:
Vriend inder nood, vriend inder dood.
Vriend achter rug, gheen vaster brug.

42. Doch en werdt gheen ware vriendschappe tusschen den onvromen
luyden, maar alleen tusschen dueghdlycke menschen, oock zeer zelden
tusschen die zeer onghelyck, maar meest tusschen die ghenoegh* van
ghelycken state zyn. Ghelyck verzelt zich ghaerne met ghelyck.
43. Oock en magh gheen treflycke vriendschappe wezen tot velen
teffens*. Want dan worden die krachten der zielen te breet verspreyt
ende mitsdien slapper, ghelyck een Riviere zich in vele beecken verspreyende tragher dan anders afstroomt; zo is oock de wind door
een smale tocht krachtigher dan inde ruyme lucht. Immers het ghaat
in dezen na 'tg,hemeene spreeckwoord : alle mans vriend, niemands
vriend. Zo heeft een ghemeyne hoere niemand lief van al die tot
haar inne ghaan.
42 Doch en werdt

menschen vgl. Cic. Lael. de Amic. 18: Sed hoc primum sentio,
nisi in bonis amicitiam esse non iposse.
43 Oock
teffens vgl. Aristot. Eth. 'Nicom. VIII. 6. 2: Iam quod ad perfectam
amicitiam attinet, ea uni cum multis intercedere non potest.
ghelyck een riviere ... stroomt vgl. Plut. de amicorum multitudine, Mor. I, p. 106:
sicuti amnes in multos divisi alveos, imbecilli fluunt ac tenues : sic vehemens amor in
animo si dissipetur in multos, enervatur.
Immers ... niemands vriend vgl. Aristot. Eth. Nicom. IX. 10. 6: Qui vero multis sunt
amici, omnibusque familiariter utuntur, nulli videntur amici esse.
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44. Zo is dan der vrienden veelheyd eenrehande verslappinghe van
hertelycke vriendschappe. Maar argher zyn de dinghen die de vriendschappe verhinderen of vernielen. Deze zyn voorneemlyck eyghen
baat, quaad vermoeden ende pluymstryckerij e of schyn-vriendschappe.
drie pestilentiale vyanden van ware vriendschappe.
45. Zeker, nadien die ghoeden onder den vrienden ghemeen zyn,
zo en magh gheen ware vriendschap worden, ick zwyghe* blyven,
daar d'een van d'ander bate zoeckt voor zich zelve. Ghemerckt* des
vriends aard is den vriend in zynen node oock zyn eyghen ghoed
mede te deylen.
46. Immers, een vriend acht alle dat hy heeft, oock zich zelve, zyns
vriends eyghendomme te wezen. Dus waart onmog,helyck datter
rechte vriendschappe worden of blyven zoude, daar d'een des anders
have tot zynen eyghendomme voor zich zelfs alleen begheert.
47. Het ghemoet des menschen is beter dan zyn have of ghoed. Nu
zyn ware vrienden ghantselyck een metten ghemoeden, dat het beste
is; zouden zy dan niet een wezen metten ghoeden, die 'tsnoodste
zyn ? Maar hoe moghen zy int beste een blyven, daar zy int snoodste
zo oneens worden, dat d'een des anders have begheert ?
48. Nu en gheschiet dit niet opentlyck, maar bedecktelyck, onder
een valsche schyn van vriendschappe, daarmen een spiering gheeft
om een kabbelau, zomen zeyt. Zulcke vriendschap is tusschen den
visscher ende visschep. Daar gheeft hy den visch een kleyn zoet
aasleen, niet om den visch te voeden, maar om hem te vanghen.
49. Het tweede was quaad vermoeden, voorwaar een quaad venyn
van rechte vriendschappe. Deze en is niet inde liefde, want die en
denckt niet arghs, maar zy vermoed na haar herte van anderen, dat
is niet dan alle ghoed te willen ende te doen.
50. Het quaad vermoeden strydt oock plat* jeghen die vereeniginghe,
die d'eyghen natuur is vande vriendschappe. Want niemand magh
meer quaads duchten van zynen vriend, die zyn twede Ick is, dan
van zich zelve. Zoude hy zelf zyn vriend quaad willen doen, zo is
hy zelf quaad, scheyd zich van zynen ghoeden vriend ende en is
niet meer met hem een.
49 die en denckt niet arghs vgl. 1. Cor. 13 : 5.
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51. Vermoed hy dan oock zulx van zyn vriend, hoe magh hy voor
zyn vriend houden die hy meynt dat hem quaad wil doen ? Zulck
quaad vermoeden op zyn vriend valt een recht vriend hart als de
dood zelve. Dat heeftmen moghen zien an Dion, die den Tyran
Dionysium verdreef.
52. Deze vernam dat Calippus, een zynre vrienden, die hy aldermeest
betroude, stond na zyn leven, maar en mocht zulx gheenssins ghelooven, zegghende ten laatsten: het sterven waar my liever dan dat
ick, levende, my voor myne vrienden als voor myne vyanden zoude
moeten wachten. Ende zeker, deze man was waardigh ware vrienden
te hebben, als dien liever sterven dan zyn vrienden mestrouwen wilde.
53. De pluymstrykerije of (om beter te zegghen) valsche schyne
was het derde letsel vande ware vriendschappe. Deze is ghetrouw,
openhertigh ende zo hoogh nut inde wereld, datmen de zonne daar
uyt zoude schynen te nemen, die haar (te weten) de vriendschap
uyte wereld wilde nemen.
54. Hier teghen is de pluymstrykerije ontrou, dubbelt, onnut ende
boven alle dinghen ter wereld verderflyck. Wat is de pluymstrycker
doch anders dan een quade toeverlaat ? Een tafelvriend ? Ende een
ghezelle, niet vanden vriend, maar vant voorspoet ? Daar met komt
hy, daar met ghaat hy. Eyndlyck verlaat hy den verarmden vriend,
daar af hy nu gheen weeldigh onderhoudt en verwacht. Zo verlaten
oock de luyzen het doode lyf, daar uyt zy gheen bloed meer en
moghen zuyghen.
55. Voorts, daar de rechte vriend met zynen vriend rondelyck handelt
51/52 Dat heeftmen ... wachten vgl. Er. Apophth., Opp. IV 237 E : Dion qui
Dionysium regno expulit, quum accepisset Calippum, cui et inter hospites et amicos
suos fidebat maxime, sibi moliri insidias, non potuit inducere animum ut illum convinceret, dicens, Mori satius esse quam vivere, si non ab hostibus tantum, verum etiam
ab amicos cavendum esset.
53 datmen de zonne ... nemen vgl. Cic. Lael. de Amic. 47 : Solem enim e mundo
tollere videntur ii, qui amicitiam e vita tollunt.
54 de pluymstryckerije verderflyck vgl. Cic. Lael. de Amic. 91: habendum est
nullam in amicitiis pestem esse maiorem quam adulationem, blanditiam, adsentationem.
51 Dion, Dionysium in alle drukken staat Diom, Dyonisium.
BECKER, Wellevens Kunste
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ende hem daart gheleghen is waarheyd zeyt tot zyn verbeteringhe,
ende daar by vrienden plaatse heeft het spreeckwoord:
Zo wie my zeyt dat my missteyt*,
Dats myn vriend, al waart my leyt;

daar verkoopt d'onschamele*, smekende ende schoonpratelycke
pluymstrycker om die vette beten niet dan gladde, honighzoete ende
venynighe loghenen.
56. Zo vult hy zynen leckeren buycke, ydelt* der dwazen, borssen*
ende vult huere ydele* hoofden met die zotte verwaantheyd. Het is
een, oud zegghen datmen om wel te leven van noode heeft of een zeer
ghetrou vriend, of een hatelyck* vyand, ghemerckt* men tot welleven
noodlyck behoeft waarheyds kennisse. Een recht vriend derf* waarheyd spreken tot zynen vriend, zonder zyn gramschap te ontzien.
Dat derf oock wel ter kuere* doen een quaad vyand.
57. Maar de pluymstrycker is noch vriend noch vyand. Die verberght
doorghaans* de waarheyd ende buyght zynen gladden tonghe na de
lust van der verdoorden* oren, klappet al naden mond, pryst dat
scheldens waart is, zeyt ja alsmen ja, neen alsmen neen wil hooren,
hanght den huycke na den wind, ende verandert zich in allen na
'tbehaghen vanden rycken zot, ghelyck het dier Polypus zynen verve
verandert na de plaatse daart inne komt.
58. Zo zuypt de hongherighe pluymstrycker den rycken door* uyt
zyn have, ghelyck een door uyt een ey. Wat zyn deze pluymstryckers
doch anders dan Acteons honden ? Werden deze Acteons niet oock
van huere panleckers al levende verslonden ?
59. Waar toe zyn deze vrucht verderflycke sprinckhanen doch nut ?
Wat vrucht doen deze guychelycke* zinnen doch in een huys ? Zy
en wachten niet als een hond, zy en draghen gheen last als een Ezel,
noch zy en ploeghen niet als een Osse. Maar als spotlycke apen den

rycken alles na apende, doen zy niet dan grynsen, lachen ende
bootsen, ontguychelende* den ghulden schapen (ick meyn den rycken
dwazen) hueren ighulden vliezen* uyten buydel. Zo is de pluym§57. Vgl. Cic. Lael. de Amic. 93 : Quid enim potest esse tam flexibile, tam devium,
quam animus eius, qui ad alterius non modo sensum ac voluntatem, sed etiam vultum
atque nutum convertitur? „Negat quis, nego : ait, aio : postremo imperavi egomet mihi/
Omnia adsentari", ut ait idem Terentius.
58 Acteons honden zie Ovid. Met. III 138sqq.
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strycker niet alleen onnut, maar oock schadelyck boven allen dinghen,
Want als hij wil de dwazen eerdoren*,
Pryst hy huer zo dat zyt anhoren.

60. Zo maken zy den zotten vroed dat zy wys zyn. Die ghelooven
dat lichtelyck, worden waan-wys, staan na gheen wysheyd, ontberen
die stadelyck ende verouden in huer zotheyd. Is dat niet een ghesuyckert venyn ?
61. Dit ist noch niet alleen. Want daar zy mercken dat zulck verdoort* mensch noch vrienden heeft, die hem de waarheyd zouden
derren* zegghen, die maken zy met valsche loghenen zulx dezen
zotten te vyand, dat zy schoon waarheyd komende te zegghen, gheen
gheloove met allen by henluyden en zouden hebben. Zo houden zy
den zot in zyne zotheyd, om huer zelf inde weeldighe koken te
houden.
62. Op die kreng hebben 't ooghe deze hongherighe ghieren. Zulx
dat het minder quaad is een, voedsel der Ravens dan der pluymstryckers te worden, want die verslinden maar 'tlichaam, deze de
ziele der menschen. y slachten de hoeren die wenschen huere boelen
wel ryckdom, maar gheen wysheyd; zo is mede de ryckdom der
zotten het voedsel dezer j a-heeren.
63. Eyndlyck, om weder vande pluymstryckerije ende daadere letselen der vriendschappe tot haar te komen, zo heeft de vriendschappe
oock zulcken onderscheyd vande jonste, dat zy niet, maar de jonste
wel magh wezen tot onbekende luyden.
64. Want men hoorende eenighen dueghd vertellen van luyden diemen niet en kent, volght noodlyck een gheneyghde hertstochte tot
zodanighe luyden. Maar datmen iemands vriend zoude moghen
wezen dienren noch niet te recht en kent van zinnen ende zeden, stryd
j eghen des vriendschaps eyghen aard, zo voor is ghezien.
65. Voorts ist een rechte vriends aard dat hy gheen scherpe rekeninghe zynre weldaden en houde met zynen vriend, ten ware dan
dat hy zyn vriends weldaden an hem bewezen nemmermeer, maar de

z

65 Voorts ... verghete vgl. Cic. Lael. de Amic. 71 : Odiosum sane genus hominum
officia exprobrantium, quae meminisse debet is, in quem collata sunt, non commemorare, qui contulit.
64 zo voor is ghezien zie hiervóór, §§32-35.
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zyne arden vriend ghedaan terstont verghete. Want deze vriendelycke rekeninghe den vrienden wel betaamt ende een onsterflyck
voedsel is van ware vriendschappe.
66. Maar voor allen dinghen is een verstandigh vriend omzichtigh
int voorhoeden dat hy gheen oortake en gheve tot oneenicheyd. Deze
zyn styfzinnighe kibbelinghen, bittere berispinghen, spotlycke verachtinghe, zwaarhoofdicheyd*, toornicheyd ende baricheyd*.
67. Maar den vriend te vermanen zonder strengheyd met een zoete
ernst is des vriendschap eyghen nature. Want het zeltsaam ghevalt
datmen zodanighe vrienden vint, daar inne niet altoos* te berispen
en is.
68. Zo ghevallet oock by wylen dat een vriend, of uyt onbedachtheyd, of uyt onverstandicheyd wat begheert van zynen vriend, dat
niet behoorlyck noch eerlyck en is. Daar inne en moetmen den vriend
gheenssins bewillighen, maar zegghen:
Ick ben u vriend, maar Godes meer,
Ghebied myn macht, in dueghd en eer.

69. Hier door zegde Photion, verzocht zynde van Antipatro om wat
te doen dat strydigh was teghen de rechtvaardicheyd, tonen zelven:
ghy en moeght, 0 vriend, my niet teffens* ghebruycken als een vriend
ende als een pluymstrycker.
70. Dat was zeker wel ghezeyt. Want een vriend ghehoorzaamt in
al dat dueghdlyck is ende eerlyck. Ten betaamt oock gheenen vriend
iet onrechts van zynen vriend te begheren. Maar een pluymstrycker
is tot alle schandelycke boosheyd willigh.
§66 en 67 Maar den vriend ... nature vgl. Valerius, o.c., p. 77: Cavenda igitur ea
sunt omnia quae solent amicitias labefactare : ut contentiones, acerba iurgia, contemptus,
morositas, ira, invidia, aemulatio, etc. Sed admonere citra acerbitatem, et admoneri, proprium est amicitiae.
§68. Vgl. Valerius, o.c., p. 77 : sitque his etiam negandum, si quid ab amicis petant,
quod honeste ac pie praestari non possit.
§§69, 70. Vgl. Er. Apophth., Opp. IV 220 E : Phocion Antipatro petenti, ut in gratiam suam faceret quiddam pugnans cum iustitia, Non potes, inquit, o Antipater,
Phocione simul et amico et adulatore uti. Amicus obsecundat quousque patitur aequum
et honestum. Nec enim amicus ab amico quod iniustum est eetere debet. Adulator
autem ad quidvis obsequitur.
69 Photion er staat Photiom.

VIERDE BOECK. XIII HOOFDSTUCK

309

71. Zo dan oock by iemand ghedoolt magh zyn (twelck menschelyck is) int verkiezen eens vriends, de vriend en zal niet dolen, zo
hy allen vriendelycken vlyte doet om zynen vriend tot verstandicheyd
ende dueghdelyckheyd te vorderen*, ende zynen zwacken vriend zo
langhe draghe alst de eere (om door zyn vriends schandelycke wandel
niet te schanden te worden) eenighsins magh ghedoghen.
72. Langsaam zal vriend an vriends beteringhe vertwyfelen. Want
rechte liefde hopet ende verdraghet al, maar wilt eyndlyck zo grof
worden dat het met eeren niet en magh zyn gheleden, zo zal een
verstandigh mensche die vriendschappe met zulcken een allenxkens
afternen, maar niet haastelyck afscheuren, ende alzo door dien oock
wat min ontdecken zyn zelfs oneere vant onvoorzichtelyck annemen
eens vriends.
73. Dan staat te dencken dat, ghelyckmen gheen onghezonde spyze
magh in houden zonder quetse* van ghezondheyd, noch uytbraken
zonder moeyelyckheyd, alzo magh gheen onwaardigh vriend zonder
quetse van eere ghehou den, noch zonder onlust verlaten worden.
Dits dus verde ghehandelt vande vriendschap, nu kome ick ande
vyandschap, haar teghendeel.
-

VEERTIENSTE HOOFDSTUCK
VAN VEDE OF VYANDSCHAP

1. Vyandschap of vede is een ongherechticheyd, loerende uyt hate
tot eenigh mensche om hem te krencken*. Ongherechticheyd ist,
overmids* zy den mensche niet en gheeft dat hem toehoort, te weten
jonst ende liefde.
2. Elck mensche onderhoudt, voedt ende beschermt de leden zyns
lichaams daar hy kan. Dit komt uyte gheneghentheyd ende wet der
naturen daar door elck van zyn schade ende verderven vliedet; zo
ist dan oock onrecht, als strydigh teghen den wet der naturen zelf,
72 Want rechte ... verdraghet al vgl. 1. Cor. 13 : 7.
zal een verstandigh afscheuren vgl. Cic. de off.1 120 : amicitias magis decere

censent sapientes sensim diluere quam repente praecidere.
2

elck een ledeken vande ... nature zie hiervóór het citaat uit Seneca bij II. 2. 18.
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dat d'een mensche d'ander, elck een leileken vande ghantse menschelyke nature, vyand is, krencken wil ende vernielen pooght.
3. Oock mede stryd de vyandschap teghen den wet der naturen daar
inne, dat elck die tot een ander vyandschap draghende hem zoetkt
te krencken*, een ander daar inne doet, dat hy niet en zoude willen
dat hem gheschiede. Wie zoude willen dat iemand hem pooghde te
krencken ? Wie hadden niet ghaerne datmen eenighe feyl van hem
gheduldelyck verdroegh ? Dit verdraghen en doet de vyand niet,
ende dat krencken benaarstight* hy. Zo doet hy dan oock teghen der
naturen wet, twelck onrechtvaardicheyd is.
4. Men wint voorwaar gheen kancker zo verderflyck voor de ménschelycke nature dan die hatelycke* ende schadelycke vyandschap.
Ghemerckt* zy de edele, redelycke ende zedelycke mensche verandert
in d'alder snoodste, onredelycke ende wrede beesten, ja in wilde,
woeste etje felle dieren.
5. Want men ziet het vee des weldes onderlinghen vredelyck leven,
maar onder gheen g,hedierten, oock dalder felste, zietmen meer stryds
dan onder den redelycken menschen. Te recht zeytmen dan dat d'een
mensch des anders wolf, ja duvel is.
6. Ghelyck nu de stille ghanghen* zo ghenaamt worden om huer
luytrufticheyd, als wezende gheen ding minder dan stille ghanghen,
zo schynet datmen oock van ouds al de vyandschap heeft ghenaamt
veede of vee, als opt alder verdtste verscheyden zynde vande vrede
want vreedzame vee, maar eer wezende het jeghendeel.
7. Twelck voorwaar niet weynigh en streckt tot der menschen
schande. Want die, niet jeghenstaande zy redelyck zyn, vele onvredigher zyn dant onredelycke vee. Hoe 'tzy, de wede of vyandschappe
maackt den menschen als leeuwen, beyren ende wolven wildt, wreedt
ende bloedigh, daar de vriendschappe zulcke wilde dieren maackt
tam, vriendelyck ende ghoedigh.
8. Dit hebben de Poëten ghemeynt met hueren Musicalem Orpheum,
die door zynen zoeten Harpe, vermids* die konstighe vereenighinghe
vande verscheydenheyd der grove, middelbare ende kleyne stemmen
in een eeriarachtighen ende lieflycken gheklancke, oock den wilden,
5 d'een mensche des ander' wolf zie Otto, Sprichtw5rter der R5mer, N. 991.
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fellen ende wreden dieren hem als zachtmoedighe lammeren Bede
na zich volghen.
9. Des vyandschaps oorzake is overdaad. Want ghelyck het vrede
baart daarmen elck gheeft dat zyn is, alzo maket altyd twist daarmen
iemanden. veronghelyckt. Want elck heeft het zyn:
Dit myn en dyn
Is rusts venyn.

10. Waar dan iemand een anders have of wat het magh zyn begheert,
daar moet dander (vulden ghemeynen volcke spreke ick) t'onvreden
ende zodanighen vyand worden; van zulck begheren ende mitsdien
van twiste zyn dan meest oorzake ghiericheyd, wellust, staatzucht,
met derghelycke ghebreken meer.
11. Nu en rust hy zelf niet (zomen zeyt) die een ander j aaght. Zo is
dan zulck onrecht begheerder van 'tghene eens anders is, niet minder
moeyelyck ende quellyck zich zelf dan anderen. Want diemen vyand
is, zaghe elck ghaerne of vernielt of ten minsten ghekrenckt*. Dit
en vermagh elck niet na wille, want men vreest voor des vyands
moederslaan of voor des Overheyds straffe. Zo pynight de vyandlycke
mensche zich zelve met die bittere wraackghiericheyd, die in zyn
herte is een stadighe pynbanck.
12. Daarmen dan om zulck pynlyck ghequel te verzachten met zyn
lust te zien van leedts vergheldinghe anden vyand metterdaad uytbreeckt, zo komen voort toornigh schelden, zorghlyck* ghevecht, j ammerlycke doodslaghen, bloedighe moort ende grouwelycke oorloghen
(daar de macht is), met vernielinghe van ghantse Landen ende
luyden. Want diemen vyand is, die haatmen ende diemen haat,
zoecktmen te vernielen.
13. Nadien dan dit helsche monster, dees pestilentie vande lieve
eendracht, dit venyn vande zoete ruste, ick meyn deze duvelsche
vyandschap zo hatelycken*, bitteren, verwoedighen, onnatuurlycken
ende verderflycken quaad is, waart niet voor elck mensche hoogh
nut ende noodich, dat hy zich met Balder vlytighste omzichticheyd
voorhoede van teghen zyne medelidtmaten in eenighe twist ofte
11 Want ...pynbanck vgl. Valerius, o.c., p. 79 : Quem enim quis odit, extinctum cupit,
et sese ipse miser ulciscendi cupiditate et nocendi studio graviter affligit, occultum
quatiente animo tortore flagellum, ut Juvenalis ait.
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vyandschap te gheraken ? Of (zo hy nu door mesverstant* daar inne
al gheraackt ware) dat hy metten eersten, ja oock voor der zonnen
onderghang (waart doenlyck) doort verzoenen met zyn vyand daar
uyt schickte* te gheraken ? Wanneer zuldy, 0 weerloose (ende tot
vrede gheschapen) mensche, die zondighe vyandschappe doch eens
sterflyck, ende die heylighe vriendschap onsterflyck onder u laten
worden ?
14. Gheen vriend wil noch magh zynen vriend krencken*, maar zulx
vermoghen vele ende willen alle vyanden. Ist niet beter een houdt
te vriend dat te vyand ? Een snoode vliegh kan zich oock wreken an
een aarnt, zo Ecopus leert. De wyze mensche maackt van gheen
vrienden vyanden, maar altyd, daar hy magh., van vyanden vrienden.
15. Elck magh zyn vyand door weldoen te vriend maken of ten
minsten de hate verzachten. Zulx te doen waar immers zich zelf gheveylicht voor schade of de ghevaarlyckheyd ten minsten vermindert.
Dat behooren alle menschen te benaarstighen* die veylighe ruste
begheren.
16. Zodanigh was een mynre grootste vrienden, ghenaamt Gheerardt
van Mortangien, Raadsheere in zynen leven inden hooghen Rade
van Holland. Deze vermyde alle vyandschappe niet anders dan de
pestilentie zelve. Maar als hem dochte dat iemand eenighsins t'onvreden van hem ghing, en hadde de man gheen ruste voor dat hy
met alder vriendelyckheyd wechghenomen hadde uyt zulck mensche
14 Een snoode ... leert zie Erasmus, Adagia, Opp. II 869sq. : Scarabeus aquilam
quaerit.

16 Gheerardt van Mortangien. Meester Gerardt van Mortaigne of Gerardus Mortangius werd op 1 Maart 1582 tot lid van den Hoogen Raad benoemd, maar is reeds
enkele maanden daarna overleden. Dezen geleerden Gentenaar ontmoeten wij omstreeks 1550 te Londen, omstreeks 1553 te Emden, waar hij bevriend is geweest met
Jan Utenhove. Hij heeft deelgenomen aan de voorbereiding van de Synode te Emden
in 1571. In Coornherts Wercken vindt men een Twee spraeck: Of waerheydt vry
maeckt ? Ghevallen tusschen Mr. Gerardt van Mortainge ende D. V. Coornhert.
Zie : S. van Leeuwen, Batavia Illustrata, dl. II ('sGrav. 1685), blz. 1483; De Wapen-heraut VI (1902), blz. 344, 405 ; Res. Staten v. Holland dd. 29 Mei 1582 ; Kerkeraadsprotocollen der Nederduitsche vluchtelingen kerk te Londen. Uitg. door A. A. van
Schelven. Amst. 1921, blz. 137, n. 2; Jahrbuch Emden XX (1920), S. 226, 227;
-

-
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het zaat van vyandschap, vermids* verklaringhe zynre meyninghe
van 'twoord of werck dat hem by iemand mochte qualyck afghenomen zyn gheweest. Hier door quamt oock dat hem gheen ghoede
luyden vyand en waren. Maar der quaden vyandschappe en mocht
hy noch en magh niemand ontghaan die niet en magh lyden (daar
hyt kan beletten) dat d'onnozelen* vanden quaden onrecht lyden
ende verdruckt worden.
17. Zo hebben nu quade ende oock ghoede menschen vyanden. De
quade luyden hebben tot vyanden gheen ghoede, maar alleenlyck
quade menschen. Want een ghoed mensche en is gheens menschen
vyand: den ghoeden niet, want ghelyck lieft ghelyck, den quaden
mede niet, want zyn lust streckt om die (daar hy magh) te beteren,
maar de ghoede mensch en wil noch magh niemand quaad doen
noch verderven.
18. Dit wil d'een quade d'ander ende doet zulx oock daar hyt veylighlyck vermagh. Zo moeten oock alle quade luyden die t'samen
handelen, d'een d'ander veronghelycken daar zy konnen. Want elck
wil (zomen zeyt) aant lanxte eynde wezen. Waar d'een d'ander dan
veronghelyckt, daar wordt twist ende vyandschap.
19. Alle quade mensche is dan vyand niet alleen den quaden, maar
oock den ghoeden. Den quaden om dat hy daar af wordt veronghelyckt, maar den ghoeden om dat hem die onghelyck is, om dat hy
hem tot zynre beteringhe berispt (dan baart de waarheyd vyandschap), of om dat hy int beschermen der onnozelen* den quaden
wederstaat, of om dat des ghoeden oprechten* wandel des quaden
leven te schande maackt.
20. Ist niet wel een deerlycke dwaasheyd datmen zynen besten
vrienden vyand is ? Datmen pooght te vernielen die arbeyd om hem
te behouden ? Wat baat het over dander zyde oock den quaden, dat
zy naarstig razen, om ander quade menschen te krencken* of te
verderven, zo langhe zy de quaadheyd zelf beminnen, in huer houden
ende voeden ? Dezen behooren zy voor al vyand te worden, te haten,
te krencken* ende te dooden in huer zelve. Dander vyanden moghen
henluyden maar beschadighen an have of an lichame, maar deze
vyand verderft, dood ende vermoort d'edele ziele eeuwelyck.
21. Waart dan niet beter dat zy hueren alder verderflyxten vyand
eerst ende voor al te recht vyand worden ende vernielden ? Deden
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zy dit, zy zouden haast* niemand meer vyand wezen noch haten.
22. Dat doen alle ghoede menschen, of zy hebbent ghedaan. Daarom
en draghen zy oock gheen vyandschap tot eenigh mensche, hy zy
dan quaad of ghoed. Want zy hebben die ghoeden lief om haar
ghoedheyds wille, ende zyn metten quaden te lyden* om haar ellendicheyds wille.
23. Den mensche zelf prysen ende lieven zy als een ghoed ende edel.
schepsel Godes, maar de zonde haten zy als een ydel* niet ende pynlycke quellagie der menschen ende zyn dat vyand, ende dit niet alleen
inden quaden menschen die daar vol af zyn, maar oock in zich zelf
zo veel dat noch in hen mach zyn.
24. Deze hueren vyand haten ende vervolghen zy als een ghemeene
vyand der ghantser menschelycker naturen. Dezen vyand arbeyden
zy te vernielen ende te dooden inden quaden menschen, oock in huer
zelf, zo hy daar noch niet ghantselyck ghedood en is.
25. Dit is een ghoede, heylighe ende zalichmakende vyandschappe.
Die en is niet tusschen d'een mensche ende d'ander, maar tusschen
waarheyd ende loghen, dueghde ende zonde, rechtvaardicheyd ende
onrechtvaardicheyd. Daar is een hatelycke* ende doodlycke stryt tusschen malkanderen, ende daar houden oock de waarheyd, de dueghde
ende de rechtvaardicheyd ten laatsten lichtelyck d'overhand, vernielende ende doodende al huer vyanden.
26. Voorts en hebben die ghoede menschen gheen ghoed mensch te
vyand, zo ghehoort is. Hoe zoude 't eene ghoed het ander haten
Maar quade luyden zyn den ghoeden vyand. Dit komt, als ghezeyt
is, meest om dat die ghoeden den quaden berispen, donnozelen* verantwoorden ende met huer ghoeden wandel den quaden beschamen.
27. Al ist nu zo dat die quade luyden schynen te moghen den ghoeden
te beschadighen, zo en moghen zyse nochtans gheenssins quaad doen.
Zy moghen den ghoeden huer have benemen ende huer lichamen
dooden, maar hare zielen en moghen zy niet anroeren, vele minder
quetsen, argher maken of dooden.
28. Over 'thuere maar niet over huer, werdt vanden Heere den
quaden, vele toeghelaten, tot der ghoeden oeffeninghe ende bete23 de zonde ... een ydel niet zie hiervóór, noot bij III. 2. 12.
26 zo ghehoort is zie hiervóór, §§16, 17.

als ghezeyt is zie hiervóór, §19.
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ringhe, maar huer ghoedheyd hem van Gode verleent en magh niemands quaadheyd int quade veranderen noch die verminderen, veel
minder benemen.
29. Neen voorwaar, den ghoeden zyn alle dinghen ghoed. Alles
dienes hem ten besten, oock der quaden quaad doen. Want deze
Bykens oock Honigh weten te zuyghen uyt distelen, venyn verandert
door huerder kelen zoetheyd in Medecyn.
30. Lastert henluyden de lasteraar, zy onderzoecken of hy waarheyd
zeyt dan niet. Vinden zy ja, zy vernielen dat quaad in hen zelven,
makende daar door datmen zulx niet meer met waarheyd van henluyden en magh zegghen. Werden zy vande quade luyden in have of
leven vervolght, zy oeffenen ende eermeren daar door henluyden
gheduldicheyd. Die werdt daar door te grooter ende zy luyden
te beter.
31. Eyndlyck des ghoeden menschen voorneemlyxte vlyte is om zyne
vyanden, dat is om de quade luyden in hare quaadheyd ghants onghelyck te worden. Wat leert hy hier door ? Zynen vyanden dancken voor
mesdoen, met welspreker huer lasteren te verghelden ende met liefhebben huer haten te betalen.
32. Dit maackt hen zyn vyand onghelyck. Zyn vyand is quaad, zo
wordt deze mensch ghoed. Hy moet immers ghoed worden die
'tquade ontwordt*. Hy moet oock het quade ontworden die zynen
quaden vyand onghelyck wordt. Ziet, zo schept de ghoede mensche
de hooghste nut uyt zyne quade vyanden. Dit is wel een vande hoofdstucken vande konste des wellevens. Hy zalt waarheyd bevinden
dies roder waarheyd verzoeckt*.
29 den ghoeden zyn alle dinghen ghoed vgl. Tit. 1 : 15.
,

Eynde des vierden Boex.

VAN WELLEVENS KUNSTE
V. BOECK
EERSTE HOOFDSTOCK
VANDE STARCKHEYD

1. Dats dan ghenoegh vande rechtvaardicheyd met haren ankleven.
Nu ist tyd dat haar oock laat zien de starckheyd, niet des lichaams,
maar des ghemoeds.
2. Naden lichame ghaan vele dieren den mensche in kracht te boven,
maar na den ghemoede is gheen dier in starckheyd den mensche te
ghelycken. Want dees heeft reden, die is zo niet inden dieren. Dit
maackt dat oock een kleyn knechtken een starck paerd weet te betemmen. Want list ghaat boven kracht.
3. Oock en is de lichamelycke kracht gheen dueghde, maar nature.
Zy werdt den mensche angheboren, maar niet vrywilligh verkoren als
die starckheyd des ghemoeds, die dueghde is.
4. Zo ist mede mette lyflycke kranckheyd*, die daarom oock gheen
zonde en is; van dueghden ende van zonden handele ick hier ende
daarom oock niet van lyflyke krachten.
5. Deze dueghde des starckheyds heeft onder haar meer andere
dueghden van haarder aard wezende, te weten grootmoedigheyd,
troostmoedigheyd, ghelyckmoedigheyd, lydzaamheyd ende stantvasticheyd. Van elck der welcker met hare teghendelen ick hier na
wat wil zegghen, ende eerst vande starckheyd zelve met haren
teghendeele.
6. Starckheyd is een dueghde die onversaachdelyck doet ende lydt
naden wille Godes zware ende schrickelycke zaken. Zo maghmens
een starck mensche noemen, die zonder vreze een dueghdelyck sterven anghaat ende verkiest voor een zondelyck leven.
7. De name Starck schynt herghekomen te zyn van sta recht, dat is
oprecht ende zonder vallen in anstoot staande te blyven, als een die
onder zynen last niet en valt noch buyght, maar recht staat.
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8. Dits een moedighe, vrome*, heerlycke* ende onverwinnelycke
dueghde ende gheen ding minder dan vermetel of anxtigh. Maar zy
is een ghetrooste verachtstere van alle anxte ende een vaste burcht
voor de menschlycke zwackheyd.
9. Zo weynigh alsmen een ghoed stuyrman magh kennen in een
ghoed weder of een vroom* krychsman in tyden van ereden, ghemerckt* de vreeslycke stormen des stuyrmans verzochtheyd* ende
de zorghlycke* oorloghen des krychsmans manheyd openbaren, zo
weynigh maghmen der menschen starckheyd kennen in veylighe
voorspoet. Want die hare onverschrocken stoutmoedicheyd niet en
toont dan in zorghlycke ghevaarlyckheyden ende zwaricheyden.
10.Ghemerckt* ware sterckheyd hare werckinghe heeft in teghenheyden van have, van bloed, van lyf ende leven. Alle zulx kan zy zonder
vreze bedencken, zonder droefheyd anghaan ende zonder waneken
ghedoghen.
11. Gheen verlies van have, gheen wonden, gheen dood en moghen
haar verschricken, oock magh haar gheen ghewin of lust of vruechde
aflocken van huer eerlyck* voornemen. Want zy op gheene verghanckelycke dinghen en hoopt noch en vreest, zy en heeft daar inne
gheen verkiezen ende mitsdien gheen lief, gheen leedt, oock gheen
verliezen. Maar is alle dat haar magh opkomen ghetroost te ghedoghen met zo ghestadighen als ghelyckmoedighen herte.
12. Dit is nu alle zulx den aard vande ware starckheyd, maar dus en
ist niet met de valsche, haar schaduwe, die starckheyd schynt, maar
niet en is. Want men vinter die wat doen dat voort schynt te komen
uyt starckheyd, twelck voortkomt uyt vermetelheyd, uyt toornicheyd,
uyt hope, vreze, ja oock uyt nood.
13. Zeker, zo iemand zonder der zaken ghevaarlyckheyd te verstaan
wat groots ghaat bestaan* ende hem 'tzelve al schoon ghelucket, wie
magh dat starckheyd noemen, zonder van haar die een eerlycke
dueghde is dwaasheyd, dat een schandelyck ghebreck is, te maken ?
14. Zo en is oock de toornicheyd gheen dueghde of verstand, maar
wel een ghebreck ende benevelinghe des eerstands; men macht daarom dan oock gheenssins starckheyd heten, dat uyt een onbezinde
toom werdt ghedaan.
15. Ist dan oock dat iemand wat zorghlyx, moeyelyx of arbeydelyx*
doet uyt begheerte van ghewinne, uyt heete minne of uyt roemghie-
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righe eerzucht, hoe zalmen 'tzelve moghen toeschryven de dueghd
van starckheyd, zonder die wercken vanden ghierighen* Koopman,
vanden gheylen minnaar ende vanden hovaardighen kryghsman
dueghde te maken ?
16. Ende of dan oock al schoon iemand zich zelf doode uyt vreze
van een pynlycker dood te zullen lyden, moetmen zulck werck niet
zegghen veel eer voort te komen uyt versaachde ende wyflycke blodicheyd dan uyte stoutmoedighe ende manlycke starckheyd ?
17.Niet anders en ghaat het oock toe mette nood. Die maackt (zomen
ziet) oock den bloden stout. Men stelle een katte op een ruymte, zy
zal ghejaaght zynde weck lopen, daar zy in een enghe hoeck benaut
zynde den man om den hals zal springhen ende hem hare felle klaauwen doen ghevoélen.
18. Dat verstond een verstandigh eeltoverste, die ghevraag,ht by zyne
Capiteynen of zy wilden ghaan afwerpen een brugghe daar over die
vluchtighe vyanden noch moghen komen, antwoordes gheenssins,
maar zo daar gheen brugghe en waar, datmer veel eer een zilvrighe
brugghe zoude legghen. Zoudy dan, sprack hy, van vluchtighe ende
blode, vertwyfelde ende stoute vyanden maken ?
19.Dit meynde oock de Poëet, als hy d'overste tot zynen krychsluyden
in duyterste nood ghestelt zynde dede zegghen:
Den verwonnen staat noch een htyl open:
Dat zy gheenen uytkomst en verhopen.

Dat kan de nood doen. Die maackt wel vertwyfelde stoutheyd, maar
gheen dueghdelycke starckheyd. Of zoude iemand verstandighs
moghen meynen dat de daadvaardicheyd van zo manlycken dueghde
alzo zonder alle voorghaande oeffeninghe in een ooghenblyck die
blode luyden in starcke ende onversaachde mannen zoude moghen
veranderen ?
20. Neen, een bontekray en maackt gheen winter, noch een daat en
maackt gheen dueghde. Alle zulx is dan (zo ghezeyt is) niet dan een
§18. Vgl. Er. Apophth., opp. IV 378 F: Magnopere laudare solebat (Alphonsus
Aragonum rex) dictum nescio cuius, hostibus fugientibus pontem argenteum exstruendum esse: sive quod existimaret multo optabilius esse, hostes in fugam vettere quam
occidere: sive quod putaret hostes pecunia sollicitandos, ut ab acie discederent.
19 de Poëet Virgilius, zie Aen. II 354:... una sales victis nullam sperare salutem.
20

zo ghezeyt is zie §12.
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valsche schyne vande ware starckheyd. Totte welcke ick nu
weder kere.
21. Na doorzaken ende 't eynde eens werx werdt een zelve werck
ghoed of quaad gheoordeelt. Wat vintmen beter werck dan Aalmis
gheven ? Zalmen dat werck oock dueghde noemen, toot gheschiet
niet uyt een medoghent herte om den armen wel te doen, maar uyt
een eerzuchtigh herte om vande menschen te zyn gheprezen ? Dat
en zal niemand zegghen.
22. Want dueghde bestaat int rechte* ghebruyck der dinghen, 'trechte
ghebruyck is daarmen iet ghebruyckt tot zynen rechten eynde. Het
rechte eynde inden Aalmis is der behoeftighen ghebreck te stelpen.
Zo is mede het rechte eynd van starckheyd quade vyanden te wederstaan, te verwinnen ende te vernielen.
23. Daar dan schoon iemand overgroote pyne willigh lydt om wat
quaads te volbrenghen, het zy dan vrouwen kracht*, moord of desghelyx, en maghmen zulx in gheender wysen starckheyd noemen of
dueghde, maar wel zondelycke onzinnicheyd.
24. Zo leestmen dat Agesilaus, der Lacedemonier Koning, horende
iemand prysen een quaaddoender, om quade zaken wonderlycke pyne
stoutelyck ghedooght te hebben, zeyde: zo vele te meer is die hoeve
scheldens waardigh, dat hy die ghoede kracht zynder naturen tot zo
quade zaken zo schandelycken mesbruyckt.
25. Waar uyt ick nu besluyte dat het werck van stantvastelyck iet
groots te bestaan* of te doen of te lyden dan eerst dueghde ende te
recht starckheyd magh ghenaamt werden, als 'tzelve gheschiet wyslyck, troostmoedelyck, ten rechten eynde ende op behoorlycker wyze.
26. Zodanighe starckheyd des ghemoeds, die te recht ende inder
waarheyd starckheyd is, toont haar kracht in lyden ende in doen, te
weten in lyden des lichaams of des ghemoeds.
27. Het lyden des lichaams bestaat int ghedoghen van onghemack,
arbeyt of pyne, d'welck den mensche click* buyten zyn verkiezen
opkomt, als hongher, dorst, koude, hitte, oock zwaren ende moeye§24. Vgl. Er. Apophth., opp.iv 94 A : Quum vero narraretur apud eum (Agesilaum),
maleficum quempiam ac scelerosum hominem constanter pertulisse tormenta : Ut insigniter, inquit, miser est homo, qui tolerantiam ac patientiam in res flagitiosas ac
turpes collocet.
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lycke slavernije, insghelyx tantsweer, gicht of derghelycken lyflycke
quellagien.
28. Wat zal hier in zodanighen toevallen het werck zyn vande starckheyd ? Het moeyelyck onghemack, de zware arbeyd ende smertelycke
pyne en is niemands nature lustigh*, zo dat niemand zulx van zelfs
en magh begheren om huer zelfs willen, immers gheenssins de pyne.
Want haar smarte quelt het lichaam, al waar de mensche oock starck
ende wys op 't alder volmaacktelyxte.
29. Hier zal zich de starckheyd inden rechte stercken mensche wyslyck
wachten zyn ghequel te eermeren, van enckel lyden dubbel te maken
ende droefheyd des ghemoeds tot zyn pyne des lichaams te voeghen.
Dit staat in zynre macht, maar 't ander gheenssins. Altyd magh hy
droefheyd, maar niet altyd onghemack, arbeyd of pyn vermyden.
30. Dat hy niet magh myden moet hy noodzakelyck lyden, maar daar
hy magh, wil ende zal hyt myden. Zo lydt hy wel 'tgheen hy moet
lyden. Wel lyden is willigh lyden, want dit doende is men Gode
ende zyne schickinghe* der naturen onderdanigh.
31. Zulx is byden dueghdlycken ende starcken menschen, maar de
tedere*, onvrome* luyden zyn wederspannigh teghen Gode ende dit
noch niet met verlichtinghe, maar met verzwaringhe van haar verdriet. Want zy voeghen noch die quellycke wederwillicheyd Godes
tot die pyne of onghemack; dit verdubbelt huer lyden door droefheyd
by die pyne komende.
32. Al heel anders doet die wyze starckheyd inden starckmoedighen
mensche. Die verstaat dat zulck lyden hem opkomt vanden ghoeden
Gode, die hem liefheeft. Zo verstaat hy dan oock dat hem die liefhebbende God niet toe en schickt* dan dat hem ghoed is. Hy merckt
dan oock dat hem zulck lyden ghoed moet zyn ende ten besten dienen.
Nu en magh niemand droevigh, maar elck moet blyde wezen om
eenigh ding dat hem gheschiet, als hy weet, ja maar vast ghelooft,
dat zulx hem ghoed is. Ist dan oock moghelyck dat die verstandighe
starcke mensche zich in lyden dat hy weet hem ghoed te zyn, zoude
bedroeven ?
33. Waar iemand kranck an een zieckte daar an meest alle Artzen
vertwyfelden, ende daar een ander Artz quame, die de krancke wist
33 zieckte er staat : ziecke.
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dat hem lièf hadde ende dat hy beter Doctor waar dan alle d'andere,
ende deze hem toezeyde ghewisse ghenezinghe, zo hy een dranck by
hem ghemaackt inne dranck, ten is niet te twyfelen, deze krancke
zoude die drancke (al waar zy oock bitter als galle) op hopen van
ghenezen onder een grynsent anghezichte met een vrolyck herte inne
drincken.
34. Zo mede verstaat de verstandighe starcke mensche dat hem alle
onghemack, arbeyd ende pyne ten ghoeden dient, tot oeffeninghe der
dueghden, tot zyn beteringhe ende tot dueghdlyck, ghoed ende zaligh
worden. Daarom lydt deze starcke mensche alle zulck lichamelyck
lyden wel, dueghdelyck ende vrueghdelyck.
35. Zwaar, arbeydelyck*, pynlyck, natuurlyck, ja noodlyck ende warachtigh is dickmaal van zelfs het lyden des lichamelycken ghevoelens. Dit vermagh de stercke te ghedoghen zonder eenighe droefheyd
des ghemoeds, ende hier inne blyckt treffelyck de heylzame vrucht
wande starckheyds werckinghe inden starcken menschen, boven alle
aardsche schatten te wenschen.
36. Maar gheen lyden des ghemoeds en komt noodlyck inden
mensche; gheen lyden is daar natuurlyck, zo dat het buyten 'smenschen toedoen inden mensche zoude komen, ende het meeste lyden
der menschelycke ghemoeden is niet dan waan, schyn ende ydelheyd.
37. Nu vermagh (zo betoont is) de starckheyd onder het ghevoel
want ware ende noodlyck lyden des lichaams de droefheyt uyter
herten te weren. Hoe vele te lichter zal de starckheyd macht hebben
om dit willighe, onnatuurlyke, ydel* ende waanlyden uyter herten
te keren ende den mensche voor droefheyd te behoeden ? Die
'tzwaarste vermagh zal immers het lichtste vermoghen. Die een ghewicht dat ieder waarheyd lastigh* is magh draghen, zoude hy niet
oock vermoghen een zwaar-ghewaande pluyme te draghen ?
38. Men vint gheen andere oorzaken van droefheyd (dat een quellinghe is des ghemoeds) dan de wane of het weten dat men wat heeft
of verwacht dat quaad zy, of datmen wat ontbeert of ducht te zullen
ontberen dat ghoed zy voor den mensche. Nu is alle waan onzeker,
maar alle weten is zeker. Opt onzeker te droeven is zotheyd, zo is
37 zo betoont is zie §29.
38 Men vint ... voor den mensche vgl. I. 14. 1 (blz. 72).
-
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oock alle wat zottelyck gheschiet vergheefs of schadelyck. Zulx en
laat de verstandighe starckheyd daar zy meestersse is niet toe inden
mensche, want dat waar een ydele quellinghe ende schadelycke quetsinghe der ghezondheyd.
39. Maar met zekerheyd te droeven tot nut vanden mensche is wysheyd. Zodanighe droefheyd en wil de Starckheyd niet verdryven.
Want zy is niet quaad, maar ghoed. Hoe zoude die starckheyd zelfs
ghoed wezende het ghene dat ghoed is uyten mensche willen verdryven ?
40. Teghen 'tquade, maar niet j eghen 'tghoede strydet deze ghoede
dueghde. Nadien oock alle dueghde den mensche nut is, ende die
voors. ghoede droefheyd den mensche tot ghoedheyd voordert*
ende nut is, zo en magh de starckheyd niet bestaan* om den mensche
te vryen vande zalighmakende ende nutte droefheyd.
41. Het is immers buyten alle twyfele een nutte ende heylzame
droefheyd Jaarmen droeft om 'thebben van ware quaadheyd ende
om 't ontberen van ware ghoedheyd. Want gheen ding ter wereld en
voordert* meer tot ontwordinghe van 'tquade ende tot ghoedwordinghe. Ten is dan deze ghoede droefheyd niet, die de starckheyd
wil verdryven, maar d'ydele droefheyd. Die wil ende magh zy lichtelyck doen verdwynen.
42. Ist ydele droefheyd, zal iemand hier moghen dencken, alsmen
truert om verlies van have, van maghen, van ghezontheyd, ja van
eere ? Voorwaar ja, ten waar dan dat iemand koude bewyzen dat arm
te zyn, zonder maghen te zyn, zieck te zyn ende vanden eerloozen
menighte veracht te zyn, den mensche quaad maackt ende zondigh.
.43.Elck, zegdy, waant zulx. Maar niemand, zegge ick, en weet zulx.
Want ten is niet zulx, zo ist dan niet warachtigh. Wat niet warachtigh en is en magh van niemande gheweten worden. Zo en magh
dan niemand weten dat arm zyn, zonder maghen, zieck ende veracht
te zyn, quaad is ende den mensche quaad maackt.
.44. Dit zyn al t'samen middelbare dinghen, die zyn ghoed noch
quaad van zelfs. Zo moghen zy oock wel of qualyck ghebruyckt ende
mitsdien den mesbruyckers quaad ende den recht ghebruyckers
ghoed wezen.
44 middelbare dinghen zie I. 14. 6 vlg. (blz. 73).
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45. Vimmen niet zo wel ghoede arme als quade rycke luyden ?
Maackt het ontberen van ouders of kinderen den kinderen ofte
ouders quaad ? Zynder niet zo wel ghezonde godloose als godzalighe
ziecke menschen ? Zouden alle hooghgheachte luyden ghoed ende
alle verachte* menschen quaad zyn ?
46. Dat en zal niemand zich vermeten te zegghen. Zo en magh dan
oock niemand met eenighen schyne zegghen dat het voors. lyden
buyten ende in des menschen lichame wezende eenigh mensche quaad
magh maken. Wat zekerheyd magh dan eenigh mensche hebben dat
hem het verlies van have, van maghen, ghezontheyd of eere quaad
zy ? Gheen altoos*.
47. Die en droeft om niemands sterven, die zelf inden Heere leeft,
den Heere boven al lief heeft ende mitsdien verstaat dat hy niet en
verliest 'tghene de Heere niet en verliest. Want die is zo wel der
ghestorvenen als der levenden God. Hy en is oock door niemands
ellende ellendigh, ghelyck hy door niemands rechtvaardicheyd rechtvaardigh en is. Ende ghelyck als niemand hem zyn gherecht* ende
zyn God en magh benemen, alzo en magh hem oock niemand zyn
zalicheyd benemen.
48. Zo is dan oock het droeven om deze dinghen niet anders dan een
ghewaande, ydele* ende valsche quellinghe des ghemoeds, twelck
verstaan zynde inder waarheyd moet zy van zelfs (niet anders dan
de duysternisse voort licht) ruymen* ende verdwynen. Daarom en
behoeft de starckheyd hier toe gheen ander kracht dan alleen die zy
heeft in dezen uyte voors. waarheyds kennisse, te weten dat niemand
en magh weten dat hem 't ontberen van zulx quaad is, ten waar dan
dat iemand zo zot waar, dat hem luste te trueren om dat hem ghebuert dinghen die hy niet en weet of hem ghoed zyn dan quaad.
49. Hoe de Starckheyd des ghemoeds haar toont int lyden is ghezeyt.
Alzo ende niet minder openbaart zy haar oock int doen; int doen
of anghaan van zaken mede den lichame ende ghemoede betreffende,
ende dat in dinghen die de mensche niet en bestaat* zonder zyn willigh verkiezen.
50. Inden lichame doet de starckheyd den mensche willigh verachten
wellust ende pyne. Nopende de wellust zeytmen haar betemmer
starcker te zyn dan die Steden wint. Want die is een ghebiedende
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heere over zynen loste, daar deze als haar dienaar >een schandlycke
slave der hoeren is ende des buyx.
51. Oock ist lichtelycker teghenspoet wel te konnen draghen dan
weelde, zo mede betuyght het ghemeen Rymken:
Dat ieghenspoet dwingt,
Maar weelde die springt.

Dat is: teghenspoet moetmen, maar weelde maghmen draghen ende
dit is voorwaar niet alle mans ding. Men winter veel die weelde hebben, maar weynigh dieze konnen bedwinghen. Daarom gheld hier
het spreeckwoord:
In weelden ziet toe.

52. D'onbetemde wellust is een antreckelycke, smekende*, bedrieghlyke hoere ende bederflycke verleydstere der tedere* luyden, ja een
pestilentie van Steden ende Landen. Dit verstont Agesilaus, der Spartaner Koning, zo wel betoonde zyn antwoorde tot een vraghende,
wat vrucht Sparta doch hadde ghenoten vande wetten Lycurgi ? Versmadinghe (sprack hy) der wellusten.
53. Ende zeker, d'ondervindinghe zelve betuyght oock dat de menschen, de Steden ende de Landen nerghens eer door bederven dan
door den bederflycken dienst des wellusticheyds. Daarom was oock
tot eenen die de wellust als des meeschee zalicheyd prees, by Antisthenen ghezeyt: Ick wensche alle onze vyanden zulcke zalicheyd.
54. Die wyze man hielt te recht voor een vyandlycke vloecke 'tgheen
de ghemeene zotheyd als oft 't opperste ghoed ware wenschet. Maar
want hier na vande wellust meer ghehandelt zal worden, late icx" hier
nu by rusten ende wyze den lezer toffe menichvuldighe exempelen
van zo verstandighe als standvastighe versmaders der wellusten, diemen int ghebruyck van spyze, drancke, venus ende anders in allen
Historien overvloedelyck magh vinden.
35. Anghaande_die lichamelycke pyne, ja de dood zelve, blyckt mede
52 Dit verstont ... wellusten vgl. Er. Apophth., opp. IV 97 C: Sciscitante quodam
quid Spartae fructus attulissent Lycurgi leges : Voluptatum, inquit (Agesilaus), contemptum.
53 Daarom .._ zalicheyd vgl. Er. Apophth., opp. IV 327 A: Quodam praedicante
delicias, Hostium, inquit (Antisthenes), filiis contingat in deliciis vivere.
54 hier na zie VI 3.
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ontwyfelyck te moeten wycken voor de dueghde des starckheyds.
Men moet immers bekennen die kracht der dueghden des doods
macht te boven te ghaan, die ter liefden vande dueghde ende om haar
te behouden vrywilligh het leven verliest.
56. Hoewel nu oock de vryheyd des lichaams wat groots is, zo moetmense nochtans bekennen vele minder te wezen dan die dueghde.
Want vryheyd zonder dueghde is verderflyck ende en magh niet
langhe bestaan, maar dueghde maatkt oock eens slaven ghemoed
vry van boosheyd, ende blyft dueghde mits* inde slavernije. Dit is
anden wyzen slave Epictetum ghebleken ende an meer anderen.
57. Wat nu die liefde totte lichamelycke vryheyd heeft vermoghen
inden Spamaners, bewezen zy teghen Philippum, der Macedonier
Koning. Deze dreyghde henluyden dat hy alle henluyder bestaan*
zoude beletten; daar op vraaghden zy hem of hy huer oock zoude
beletten te sterven ? Dat was ghezeyt dat zy de dood minder vreesden
dan d'eyghenschap*.
58. Maackte nu henluyden die liefde tor des lichaams vryheyd zo
sterck, dat zy om des willen den dood konden versmaden, zoude
de liefde totte vryheyd vande zonde ende tot de dueghde zelf zulx
in nierranden vermoghen ? Daar zietmen oock een ghantse Stad den
dood stoutmoedelyck verachten; zoudet dan vreetut zyn, dat de
starckheyd zulx in een mensche vermagh te doene ?
59. Dat waren mannen, hoort nu wat oock vrouwen in dezen hebben
vermoghen ende dit uyt eenen brief Phalaridis tot Peristhenen. Ghy
hebt my ghezonden, schryft hy, de huysvrouwen Eubuli ende Aristo§57. Zie Cic. Tusc. Dis p. V 42 : Lacedaemonii, Philippo minitante se omnia, quae
conarentur, prohibiturum, quaesiverunt num se esset etiam mori prohibiturus.
§§59-61. Zie Stobaei Florilegium p. 72v : Eubuli et Aristophantae uxores, qui mihi
insidias struxerunt, misisti tanquam perituras, et nunc miraris valde quod iram remiserim. Quod si causam auctieris, quod ob ingenuitatis eximium responsum, nihil a me
passae sint, magis etiam admiraberis. interrogatae siquidem a me num consciae
fuerint viris insidiarum : non id solum, inquiunt, sed etiam simul operam dedisse, ut
tyrannum tollerent. Quam ob iniuriam me sciscitante : Ob nullam privatam, verum ob
publicam responderunt. Communem enim iniuriam esse, quod servitute premantur
liberae civitates. Rursum me interrogante, quo tandem supplicio affectae, meritas
poenas mihi luant huiusce odii Capitis, addiderunt. Vivere igitur et non mori statui
dignas eis quae cum tali virtute mori voluissent. — I. m. : Ex Phalaridis epistola ad
Peristhenem.
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phante om ghedood te worden. Des wondert u nu dat myn toorn
verzacht is. Ist dat ghy hoort d'oorzake, te weten dat haar van my
niet mesdaan is om huer vrymoedicheyds willen, zo zuldy noch meet
verwonderen.
60. Van my ghevraaght zynde of zy vande laghen hadden gheweten
die huer mans my hadden gheleyt, zeyden zy: niet alleen dat, maar
dat zy daar oock toe hadden gheholpen dat zy den tyran (my). zouden ombrenghen. Als ick vraaghde, wat ick haar mesdaan hadde,
zeyden zy, niet om eenigh onghelyck dat henluyden op zich zelf, maar
dat het ghemeen land messchiede.
61. Het is, zeyden zy, een alghemeyn mesdaad datmen vrye Steden
met si avernij e verdruckt. Als ick nu weder vraaghde wat straf zy am
zulcken haat tot my verschuldet hadden, zeyden zy: de dood. Daarom
nebbe ickse levens, niet dodens waardigh gheacht die met zukker
vroomheyd* wilden sterven.
62. De pyne (zeyt een vanden Ouden) schynt te wezen d'alder strengste vyand vande starckheyd. Die dreyght met vuyr ende met zwaard
de sterckheyd te overwinnen. Zal deze dueghde haar wycken ? Zal
de stercke man hier onder legghen ? Fy, dat waar lelyck.
63. De Spartaansche kinderen, ten bloede toe ghegheesselt zynde,
,

§62. Vgl. Cic. Tusc. Disp. V 76sq. : Dolor esse videtur acerrumus virtutis adversarius.

Is ardentis faces intentat ; is fortitudinem, magnitudinem animi, patientiam se debilitaturum minatur. Huic igitur succumbet virtus ? Huic beata sapientis et constantis viri vita
cadet ? Quam turpe, o di boni !
63 De Spartaansche horen vgl. Er. Apophth., opp. IV 147 D: Pueri apud illos in
ara Dianae, cui ab indejicibili virtute cognomen Orthia, flagellis ex more totum diem
caeduntur itaqu e frequenter durant ad mortem usque hilares ac laeti,, concertantes inter
sese de victoria, quis ipsorum diutissime fortissimeque toleret verbera...
behinderde vgl. Val. Max. Fact4 et Dicta Memorab. III. 3. ext. §1 :
De Pagie
Vetusto Macedoniae more regi Alexandro nobilissimi pueri praesto erant sacrificanti.
E quibus unus turibulo arrepto ante ipsum adstitit. In cuius bracchio carbo ardens delapsus est. Quo etsi ita urebatur, ut adusti corporis eius odor ad circumstantium nares perveniret, tamen et dolorem silentio pressit, et bracchium immobile tenuit, ne sacrificium
Alexandri aut concusso turibulo impediret, aut edito gemitu regias aures aspergeret.
ende die Indiaansche ... verbranden vgl. Val. Max. Facta et Dicia Memorab. II. 6.
14 : Respiciantur Indorum feminae, quae, cum more patrio complures eidem nuptae
esse soleant, mortuo marito in certamen iudiciumque_ veniunt quam ex nis - maxime
dilexerit. Victrix gaudio exultans deductaque a necessariis laetum praeferentibus vultuin
coniugis se flammis superiacit et cum eo tamquam felicissima crematur.
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laten niet een traantghen zien noch zuchtghen (zwyghe* clachtigh
gheroep) horen. De Pagie Alexandri liet liever, de brandende kool
uyt het wierocxvat ghevallen zynde op zyn handt, 'toet al ziedende
daar uyt vlammen, dan hy zyn heere inden offer behinderde. Ende die
Indiaansche wyven, huere man liefste hebbende, volghen levendigh
zyn doode lichame inden vlammen, daar zy huer zelf blydelyck met
des mans lichamen laten verbranden.
64. Vermagh dit de ghewoonte of wane, wat zal de waarheyd ende
dueghde des Sterckheyds zelve vermoghen ? Waar de pyne of dood
van naturen onverwinnelyck, nemmermeer en mochten zy overwonnen worden. Nu worden zy overwonnen. Van wie ? Vande
Starckheyd.
65. Die is dan machtigher dan de pyne of dood. Verwint die dan
d'alderstarcxte vyanden ende dat noch in kinderen ende wyven, wie
magh die onverwinnelycke kracht van deze dueghde meer in bejaarde* mannen lochenen ? Wat isser zo sterck dat hy niet en zoude
koenen verwinnen, die 't alderstercxte verwint ?
66. Verwint dan de sterckheyd dood ende pyne des lichaams, niet
j eghenstaande by meest elck niet ontsichlyckers en is dan de dood,
ende by alle levende luyden niet smertelycker is dan pyne, ten magh
haar niet zwaar vallen te moederstaan ende verwinnen die innerlycke
vyanden des ghemoeds, te weten de ghebreken ende zonden.
67. Ick meyn hier al mede die Sterckheyd niet des lichaams, maar des
ghemoeds, met waarheyds kracht ghewapent wezende. Dit zalmen
lichtelyx mercken, als men de krychsluyden met hueren hooftluyden
an weder zyde te recht anmercken wil.
68. An d'een zyde is de zonde, an dander zyde is de dueghde. By
de zonde is eeltheer de verwonnen duyvel, de hoopluyden zyn de
valsche loghen, bedrieghlycke wane, ydele schyne, kranckheyd* des
vleeschs, onverstant, ongherechticheyd ende onmaticheyd. Maar
'tkrychsvolck zyn ghiericheyd*, hovaardije, gulzicheyd, toornicheyd,
traacheyd, met alle dandere zonden, zonder alle ordre overhoop
wervende*.
§§67-71. Vrijwel een herhaling van de „Beschrijvinge der campers voor Deuchde
ende Sonde aan wedersijden", die in de Ladder Jacobs (1584) voorkomt ; daar wordt
echter ook „de verwinner aller zijnre Vyanden Jesus Christus" en „die kracht des
heiligen Gheestes" vermeld ( W. W. I 174d ; zie ook I 184b).
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69. Daar teghen is byde dueghd gheen ander veld-overste dan d'almachtighe Godt zelve. Capiteynen zyn de ghetrouwe waarheyd, het
oprecht* weten, het ghoede wezen zelve, d'onverwinlycke sterckheyd
des ghemoeds, de voorzienighe* wysheyd, de rechtvaardicheyd,
maticheyd, die daar beleden* met een welgheschickte slachoorde,
elck onder zyn vane, de mildheyd, ootmoedicheyd, nuchterheyd, langmoedicheyd, naarsticheyd, met alle dandere dueghden.
70. Lieve, zeght doch over wat zyde van beyden staat in dit ghevecht
de zeghe te verwachten ? Wat vermagh de nietighe duyvel teghen
den Almoghenden wezentlycken Godt ? De vluchtighe loghen teghen
de bestendighe waarheyd ? De ware, de schyne, de kranckheyd* ende
't onverstant teghen de ware wetenschappe, teghen 'twezen, teghen
de sterckheyd ende wysheyd ?
71. Somma, wat vermoghen alle de zonden te zamen teghen niet
alle, maar alleen een eenighe dueghde ? Even zo vele als het niet
jeghen 'twezen, de zwackheyd teghen de kracht ende de loghen
teghen de waarheyd. Dat is niet met allen.
72. De ghoede mensche is met Gode een ende vermaght daarom al
in Gode. Het ghoede is ende is machtich, het quade is niet ende en
vermagh oock niet. Niet, zegghe ick, ten zy dan dat onze zotte waan
zelf het quade macht jeghen ons gheeft.
73. Maar of nu den Mensche, die wat is, al zwaar, ja onmoghelyck
waar het quade, dat niet en is, te overwinnen (dat doch onghelooflyck
luydet), wat is den Almoghenden Godt in zyn schepsel onmoghelyck ? Niet altoos*.
74. Zo wiens starckheyd ende prys dan Godt is, die magh zo weynigh
vallen als Godt zelve, ende wie gantselyck met ende in Gode is vereenight, die magh zo weynigh quaad doen ende zondighen als Godt
zelve, want Godt zelve is haar sterckheyd, in Gode vermoghen ende
verwinnen zyt al.
75. Maar deze stercke helden vintmen leyder* zelden. Want zonder
74 Zo wiens ... vallen als Godt zelve zie Augustinus, Enarratio in Ps. CXVII, 14
(P. L. 37, 1498) : cuius fortitudo et laudatio est Dominus, tam non cadit quam non

cadit Dominus.
74 Godt zelve is haar sterckheyd zie Ps. 118 : 14.
70 nietighe zie hiervóór noot bij IV. 7. 34 (blz. 243).
,
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gheloof datmens magh worden en staat daar niemant na, ende zonder
in Gode daar na te staan en verkryghtmens niet. Nu ghelovent
weynigh menschen. Zo verkryghent oock weynigh menschen.
TWEDE HOOFDSTUCK
VAN KRANCKHEYD OF ZWACKHEYD

1. Het jeghendeel vande Starckheyd, die dueghde is ende daar af
nu is ghezeyt, is de kranckheyd of zwackheyd, twelck tghevolgh
vande zonde is. Die en is gheen zieckte des lichaams, maar der zielen,
waar af deze kranckheyd (eyghentlyck te spreken) maar een ghevolgh is.
2. Ghelyck eens menschen lichaam na langhe uytteringhe vande
zieckte krachteloos ende zwack wordt, alzo wordt deze kranckheyd
der zielen oock inden mensche na langduyrighe zieckte ende byblyvende onghezondheyd des ghemoeds.
3. Want daar de mensche Boort ghewoonlyck hanteren vant quade
quaad wordt, daar neemt in hem d'overhand de quaadheyd, twelck
niet is ende mitsdien onmachtigh. Zo daar meer niets ende onmachts
inden mensche is, zo daar min wezens ende machts in hem is. Want
het ghoede is, heeft wezen ende macht.
4. Dit magh niet komen inden mensche, zo langhe hy ydelheyd, Bats
'tquade ende niet, onder eenen schyn van ghoed ankleeft ende lieft.
Die de duysternisse lief heeft, die vliedt het licht, dat en komt daar
niet inne noch hy en gheniet dat niet
5. Ghelyck nu de duysternisse niet anders en is dan een ontberinghe
wanden lichte, zo en is de zonde niet anders dan ontberinghe van
dueghde, daarmense hadde vermoghen ende behoren te hebben,
ende zo en is 'tquade inden mensche oock niet dan een ontberinghe
van wezen dat hy nu hadde moghen hebben ende in hem behoort
hadde te wezen.
6. In wie dan niet en is het ghoede ende wezen, alst nu al langhe
behoort hadde in hem te wezen, in hem is het quade ende niet, twelck
3 quaadheyd twelck niet is zie hiervóór, III. 2. 12 (blz. 162).
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is een zieckte ende ghequel der zielen. Zo die langher inden mensche
blyft, zo hy zwacker werdt ende krancker.
7. Want ghelyck des menschen lichame werdt ghevoedt ende ghesterckt doort nuttighen vanden brode, zo werdt des menschen g,hemoede ghesterckt Boort ghenieten van waarheyd ende ghoedheyd.
Nu en eten die ziecken naden lichame luttel of weynigh. Zo verteert
de zieckte die krachten ende maackt magher ende krachteloos.
8. Alzo mede verdwynen* allencxkens noch die zelve krachten des
ghemoeds die inden mensche zyn. Want zo langhe de zieckte des
ghemoeds de loghen ende 'tquade stadelyck hanteert, ende de
mensche niet en ontfangt de waarheyd of 'tghoede, ende mitsdien
gheen voedsel noch kracht, wat magh daar anders uyt volghen dan
krachteloze kranckheyd ?
9. Dit is een schuldigh ghebreck van kracht om Gode na 'tbehooren
te ghehoorzamen. Schuldigh ghebreck noeme icx, ghemerckt* daar
oock is onschuldigh onvermoghen. Zodanigh zietmen blyvelyck inden
gheboren zotten ende verghanckelyck inden eerstgheboren kinderkens.
10. Die ontberen al huer leven door, maar deze een weynigh tyds
het ghebruyck van reden, zonder welcke niemand macht heeft om
Godes wille te kennen noch die te ghehoorzamen. Dit ontberen van
kracht om Godt te ghehoorzamen is hen beyden zo weynigh tot
schulde te rekenen (ghemerckt* zy oock niet onghehoorzaam en zyn)
alst een gheboren blinde is, of een eerstgheworpen hopdeken (die
zien niet binnen neghen dagen) dat zy niet en koppen zien.
11. Zo heeft mede een eerstgheboren kindeken gheen macht om te
staan, zwyghe* om recht te ghaan, twelck het zo weynigh vermagh
als een gheboren kruepel, maar deze en magh van alle zyn leven niet
recht ghaan, dat het kindeken in ghezondheyd opwassende wel zal
vermoghen.
12. Hoe dat het zy, het en is den kruepel dat hy nemmermeer, noch
het kindeken dat het inde teedere j onckheyd gheen macht en heeft
om recht te ghaan, tot gheenen schulde te rekenen. Ghemerckt* dat
gheen ghebreck en is int kindeken, maar inden kruepel, oock buyten
8

hanteert ende de mensche zoo in de W.W.; in de uitg. van 1586 staat : hanteren, de

mensche.
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hen beyder toedoen, twelck int kindeken verghaat, maar inden
kruepel blyft.
13. Ghelyck het nu in niemants macht en staat eer hy gheboren is,
te maken dat hy een knechtghen of een meysken ter werelt kome, alzo
en hanghet an niemands machte te maken dat hy gheboren roerde
wys of dwaas mensche, vernuftigh of bot van zinnen, sterck of kranck
van lichame, maar moet worden zo dat God gheeft.
14. Nu en is in niemand eenighe kracht ten ghoeden zonder ware
kennisse vant ghoede. Zo is dan die kranckheyd zo wel des ghemoeds
(daar af ick handele) als des lichaams onschuldigh in allen menschen, die hen allen werdt angheboren, overmids* zy alle onverstandigh gheboren worden, het zy dan oock dat die onverstandicheyd is
onveranderlyck als inden gheboren zotten, of veranderlyck als inden
onwyzen kinderkees.
15. Daar zy onveranderlyck is, blyft zy al 'tleven duere, ende dit
al mede buyten schulde der gheboren zotten. Magh oock eenigh
redelyck mensche zodanighe berispen, zwyghe* straffen, om dat zy
zot zyn ende zot blyven ? Dat en zal niemand doen, hy en zy dan
zotter dan der zotten zotheyd zelve.
16. Anders ist met de kranckheyd, vermids* het onverstant allen
menschen angheboren, maar veranderlyck wezende. Want deze blyft
niet altyd inden mensche onschuldigh ende volghens dien oock niet
huer kranckheyd, indien de veranderinghe van dien, te weten het
verstandigh ende sterck worden, niet alleen en staat an Gode, maar
oock mede anden mensche.
17. Want magh ende behoort de mensche oock het zyne te doen tot
het sterck worden, ende en doet hy daar toe niet 'tgheen behoorlyck
is ende in zyn machte, men zal zodanighen mensche om zulcke zyne
blyvende kranckheyd moeten beschuldighen ende te recht strafwaardigh zegghen te wezen.
18. Ist dan oock zo dat de mensche niet altoos* en vermagh te doen
tot zulcke veranderinghe van zyn kranckheyd, maar dat zulx alleen
staat an Gode, die zonder alle toe doen des menschen den ghenen
Biet hem belieft verstandigh maackt ende sterck, zo dat Godt des
menschen kranckheyd zulx alleen in kracht verandert, ghelyck hy
door den loop der naturen een zwack rysken buyten desselfs weten
ende wille verandert in eenen styven ende stercken boom, zo en magh
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men den ghenen die alzo van Gode verlaten zynde in zyne zwackheyd, die in zyn vermoghen niet en stopt te verlaten, zo weynigh
beschuldighen om zulcke zyne angheboren zwackheyd, als den
gheboren zotten om huer onwysheyd, ghemerckt* zy dan zo kranck
zyn ende blyven buyten alle huere toedoen, weten ende willen. Hoe
magh iemand wettelyck beschuldight worden om dat hy is tgheen
hy gheboren is ende noodzakelyck moet blyven ?
19. Men noemt den ghenen kranck die sterck was ende kranck is
gheworden, die noyt starck was ende kranck blyft daar hy starck
behoorde te worden, ende die kranck is te rekenen na tghene starcker
is. Wy altsamen zyn sterck gheweest, eer wy waren, inden eersten
mensche ende zyn buyten ons weten ende wille in hem kranck gheworden door zyn meshandel*, of wy zyn zelf noyt sterck gheweest,
maar hebbens wetens ende willens verzuymt te worden, ende zyn zo
kranck elck door onze eyghen meshandel.
20. Is dit laatste, zo zyn wy zelf oortake van onze kranckheyd ende
zelf daar an schuldigh, zo dat dit dan is een schuldighe kranckheyd.
Maar zyn wy kranck gheworden buyten ons toedoen inden eersten
mensche door zyn, niet door ons meshandel*, ende is die kranckheyd
zodanigh dat wy gheen macht altoos* en hebben om daar van te
ghenezen, oock zo vele niet, dat wy den medecynmeester die ons
het ghenezen anbiedt, indien wy dat willen lyden, zo wel moghen
bewillighen ende toestemmen, als weygheren ende afslaan, wie zal
van zich zelf, ick zwyghe* van anderen, wettelyck moghen beschuldight worden dat hy kranck is ende kranck blyft? Zo moetmen dan
bekennen zodanighe kranckheyd onschuldigh te wezen, indien daar
eenighe zodanighe is inden bejaarden* redelycken menschen.
21. Beroerende de ghene die noyt starck en was ende kranck blyft
daar hy starck behoorde te worden, twelck het tweede stuck was,
moetmen zulcke blyvende kranckheyd te recht schuldigh ende strafbaar bekennen te wezen. Dit blyckt uyte behoorlyckheyd zelve.
22. Want behoorlyck is alle 'tghene dat elck vermagh ende schuldigh
is te doen. Zo behoort, vermagh ende is schuldigh alle volwassen
ooghel te vlieghen ende zyn voedsel te bej aghen, ende zo behoort,
20 medecynmeester vgl. Luc. 5 : 31. Christus wordt vaak in Coornherts geschriften
„medecynmeester" genoemd, zie b.v. IV.IV. 1 12c, 48d, 53c (de Hemelsche Hyppocra.
tes), 98c, 99a, 124c, II 229b; III 123d, 290a.
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vermagh ende Is schuldigh alle mensche tot redens ghebruyck ghekomen zynde, die te ghebruycken om willigh Gode te ghehoorzamen.
23. Maar ghelyck gheen voghel macht heeft om reden te ghebruycken
noch gheen mensche macht heeft om te vlieghen, zo en eyscht de
behoorlyckheyd gheen redens ghebruyck vande voghel noch gheen
vlieghen vande mensche, ende en is daarom de vogel om dat hy
gheen reden ghebruyckt, noch de mensch om dat hy niet en vlieght,
daar an niet schuldigh.
24. Maar want de mensche komende tot redens ghebruyck vermagh
ende schuldigh is Gode te ghehoorzamen, zo behoort hyt oock te
doen, ende is mitsdien zyn onghehoorzaamheyd door zyn schuldighe
onverstant ende onvermoghen oock te recht onbehoorlyck, schuldigh
ende strafbaar.
25. Maar anders ist roette kranckheyd die kranck werdt gherekent
na 'tghene stercker is, twelck het derde stuck was hier boven verhaalt.
Want daar zalmen int draghen van honden ponden wichts een
kindeken teghen een man, ende wederom int draghen van duyzent
ponden een man teghen een paard kranck zegghen te wezen.
26. Alzo behoort dan een man starcker te zyn dan een kind, ende
een paard starcker dan een man. Is dit niet, zo ist ghebreck. Maar
ten behoort gheenssins dat een kind den man, of de man het paard
in starckheyd ghelyck wezen, veel min te boven ghaan zoude. Al is
dit zo niet, zo en ist gheen ghebreck.
27. Want het kind of man en heeft zulck vermoghen van naturen
niet ontfanghen, daarom ist oock niet behoorlyck ende mitsdien
gheen ghebreck noch schuldighe kranckheyd, dat een kind gheen
mans noch een man gheen paards krachte en heeft.
28. Wten voors. zo merckelycke onderscheyd van schuldighe ende
onschuldighe kranckheyd is nu licht te verstaan dat gheene angheboren kranckheyd schuldigh en is inden mensche, zo dat onze schuldighe kranckheyd niet en wordt veroorzaackt uyt onze natuurlycke
ghoede, maar uyt een onnatuurlycke quade gheboorte, die wy niet
en hebben uyt vader ende moeder, maar uyte loghen ende ons vermetel toestemmen.
29. Deze baart in ons een valsche wane dat het ghoede quaad ende
'tquade ghoed is. Nu werden alle quade dinghen begheert onder
den waan van dat zulck hebben ons ghoed zy, ende alle ghoede
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dinghen ghevloden vermids* den waan dat het hebben van dien
ons quaad zy.
30. Zo wanneer wy dan, een bedroghen waan in ons hebbende, het
ghoede anzien voort quade, hoe ist moghelyck dat die begheerlycke
krachte haar zoude moghen strecken tot het ghoede datmen quaad
waant (al ist in zich zelf schoon ghoed) om dat te verwerven ?
31. Dit maackt dan den bedroghen ende onverstandighen mensche
kranck ten ghoeden, toot hem wederom starck maackt ten quaden.
Want dat waant hy ghoed, zo moet dan noodlyck die begheerte alle
haar krachte te werck stellen om dat ghewaande ghoed (hoewel
het in zich quaad is) te verwerven. Hoe dit nu meer ende langher
gheschiet, hoe die mensche starcker wordt ten quaden ende krancker
ten ghoeden.
32. Nu en kennen d'onwyze ende krancke zielen 'tquade zelf niet,
want zy zien dat (zo ghezeyt is) voor ghoed an. Ick spreke hier van
ware kennisse uyt ondervinden ende niet van waan-kennisse uyt
horen zegghen. Zy wanen 'tquade ghoed te zyn. Zo hebben zy oock
'tquade lief. Wat macht kan dan in henluyden wezen om 'tquade
te moederstaan, ick zwyghe* te vernielen ?
33. Maar of daar toe noch al macht in henluyden koude zyn (als
neen), wat wille magh daar toe in huer wezen ? Wil oock iemand
vernielen 'tghene hy lief heeft ? Dats onmoghelyck. Zo is dan in
zulcke onwyze, bedroghene ende krancke waners zo weynigh wil
als macht om 'tquade te vernielen.
34. Laat hy zich al schoon veynzen (om beter ende wyzer dan hy is
te schynen) dat hy 'tquade ende 'tghoede te recht kent, dat hy 'tquade
haat ende 'tghoede lief heeft, wat zal hy doen int d'eerste proeve ?
Ten eersten dat hy met luste anghelockt werdt ten quaden of met
pynen afgheschrickt moert vant ghoede, zal hy 'tgheliefde quaad
willigh doen ende 'tghehate ghoed willigh verlaten.
35. Men vint luyden die daar wel ghelooven dat het quade den
mensche verderft, datment behoort te vernielen ende datmens oock
magh vernielen, maar dit alleenlyck inden uytbreeck ofte vruchten.
Zulx bestaan* zy in zulcken gheloove vlytelyck ende volbrenghens
§§35, 36. Toespeling op de leer van de erfzonde.
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eensdeels oock zo krachtelyck, dat zy inden onwyzen ooghen zeer
heylighe ende dueghdzame luyden schynen te wezen.
36. Hier in zyn zy eensdeels starck te rekenen, want dit vermoghen
ende doen zy, overmids* zy dit gheloven moghelyck te wezen. Zo
zy nu mede zo moghelyck als datte gheloofden te zyn datmen den
wortel des quaads zelve magh uytroeden, zy zouden dat niet minder
vermoghen dan het beletten vanden uytbreeck der vruchten, immers
al veel lichtelycker.
37. Want zwaarder vallet quaadblyvende ghoed te schynen dan
ghoed te worden. Zo ist oock mede vele lichter vermids* waarheyds
kennisse in Godes kracht het ghehate quaad zelf ghantselyck te vernielen, dan zich zelf die begheerde vruchten vant gheliefde quaad
te onthouden. Dit doen alle schyn-dueghden, maar dat doen alle
dueghdlycke menschen.
38. Maar deze schyn-dueghden en ghelooven niet moghelyck te zyn
dat de wortel des quaads zelf uyt henluyden magh wechghenomen
worden. Watmen niet moghelyck ghelooft, dat en maghmen niet
willen doen. Watmen niet doen en wil, dat en maghmen niet doen,
of noch al schoon de macht daar toe in zodanighen ghereedt stont,
zo zy maar wilden. Nu is elck kranck in 'tgheen hy niet en vermagh
ende hy schuldigh is te doen. Zo zyn dan alle zulcke schyn-dueghden
kranck ende dat by hueren schulde.
39. Deze kranckheyd en zoude in henluyden niet blyven, zo zy maar
verstonden ende vast gheloofden dat het quaad een ydel* ende krachteloos niet is, dat het ghoede, dats God, een almachtigh wezen is
ende dat God in dezen stryde zelfs strydt teghen 'tquade, met zulcke
gheloovighen.
40. Want dan zouden zy oock ghelooven dat zy met zulcken machtighen hulpe zodanighen machteloozen vyand lichtelyck moghen
vernielen ende dan zouden zy dit inden gheloove bestaan*. Het gheloove zoude henluyden oock kracht gheven ende zy zouden het quade
ghantselyck dooden, vernielen ende uyt huere herten dryven.
41. Maar dit lochenen zy opentlyck moghelyck te zyn; is dat niet
wonderlyck te bedencken ? Of zouden zy metten Manicheen wel
houden datter twee beghinselen zyn, te weten twee verscheyden, zelfstendighe wezens, 't een ghoed ende 't ander quaad ?
42. Neen zy, maar zy houden datter maar een eenigh wezen zy ende
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dat ghoed. Wat magh dan 'tquade anders zyn dan een niet ? Wat
vermagh het niet j eghen het wezen ? Niet. Zoude dan het wezen
het niet niet konnen verdryven ende vernielen
43. Zo ist dan wel te recht een krachtelooze ende schuldighe kranckheyd in deze zwacke luyden, dat zy moghende (zo zy wilden) tot
een medehulper, ja tot een voorvechter over hare zyde hebben d'Almoghende God, het zelfstandighe wezen zelve, alzo onghejaaght
vrezen ende vlieden voor een verwonnen vyand, die niet is, die een
schaduwe is, die een droom ende een rechte ydelheyd is, ende zich
zo schandelycken daar af laten ter neder werpen, overwinnen ende
overheren haar leven lang gheduyrende.
44. Kranck is de grondvest daar op zy bouwen, te weten kranckheyd.
Hier op legghen ende laden zy al huer last. Ist dan wonder dat
telcken met zulck huer kranck fundament zy met huer last daar
henen vallen ?
DERDE HOOFDSTUCK
VANDE GROOTMOEDICHEYD ENDE VAST BETROUWEN

1. Van zodanighe verwyfde zwackheyd is wyt verscheyden de mannelycke ende vrome* grootmoedicheyd, als wezende een starckheyd
die zwacke, ja krachtighe ende grote dinghen veracht.
2, Grote dinghen, zegghe ick, niet nader waarheyd, maar naden
schyne. Nader waarheyd is dueghde vryelyck wat groots, immers
d'alder grootste zelve, dats God.
3. Deze magh de grootmoedicheyd zo weynigh verachten, dat zy
ter liefden vande dueghde (ende noch vele meer van Godes eenighe
43 God, het zelfstandighe wezen zelve uit W.W. II 6c, 26c, 324a (zie noot bij III. 2.
12) blijkt dat zelfstandig, zelfstandigheid de vertaling is van substantialis, substantia.
Het woord schijnt' door Coornhert gevormd te zijn, zie W.W. III 392d : „Mach... die
forma ... sonder substantie, sonder wesen oft selfstendigheydt (soomense wil noemen)
oock een Kercke wesen?" Het woord „selbsandig" zal Coornhert vaak in Francks
geschriften gelezen hebben, die zooals men meestal veronderstelt -voor het eerst dit
woord gebruikt heeft (A. Hegler, Geist und,Schrift bei Sebastian Franck, Freiburg
i.B. 1892, S. 119 maar zie ook Karl Holl, Ges. Aufsiitze zur Kirchengeschichte
(Tbingen 1927), S. 435 A. 3).
2 immers d'alder grootste zelve, dats God zoo in de W. W. ; in de andere uitg. staat :
immers d'alder grootste zelve is groot, dats God. Vgl. W.W. I 157c/d.
.
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ware, wezentlycke ende eeuwighe grootheyd) alle dat God zelf niet
en is, ja oock alle zyn schepselen, dat groote ende heerlyke maackselen Godes zyn, ghelyckmoedelyck ende zonder zwaricheyd kan
verlaten ende verachten.
4. Zulck groot ghemoed is een onverwinnelycke krachte der zielen
om groote dinghen te doen of te lyden. Want zelf groot wezende
verkiest het groote ende dierbare dinghen. Het kent oock inder waarheyd wat dierbaar is ende wat snode is, oock wat groot ende kleyn is.
5. Dierbaar ende edel zyn die doorluchtighe dueghden, onder alle
de werckinghe der menschen als Dyamanten onder alle ghesteenten.
De grootste acht hy meest ende staat daar na, latende de middelbare
den ghemeynen man.
6. Want des grootmoedicheyds eyghen aard is in allen dueghden
groot ende uytghelezen te wezen. Daarom bekommert hy zich
weynigh ende niet dan ter nood om anderen niet lastich te zyn metten
kleynen of minsten dinghen, dat is metten dinghen die den lichame,
des ghemoeds ezele, anghaan, als kost ende kleedt, vele minder noch
moeyt hy zich metten dinghen buyten den lichame zynde, als ryckdom, eere, staten, hoocheyd ende derghelycken meer, die byden
onwyzen hoope groot, maar byden wyzen ende grootmoedighen
luyden kleyn, ja voor ydelheyd gheacht worden.
7. Dit kleyn achten der kleyne dinghen maatkt dat hy zich niet en
verwondert in iemands groote ryckdom, state ende pracht, noch oock
niet en laat mercken dat hem leedt gheschiet in verlies van gheld,
staten of des volx lof.
8. Zo en verwonderde zich Solora niet altoos* inde groote ryck8 Zo en verwonderde ... toonde vgl. Er. Apophth., opp. IV 323 E.
ende zo zeyde Crates ... benemen Coornhert schrijft abusievelijk Crates de woorden
toe die diens leermeester Stilpo zou gezegd hebben d zie Sen. ep. 9. 18 : hic (sc.
Stilpo) capta patria, amissis liberis, amissa uxore, cum ex incendio publico solus
et tamen beatus exiret, interroganti Demetrio, cui cognomen ab exitio urbium Poliorcetes fuit, numquid perdidisset, „onmia" inquit, „bona mea mecum sunt". Ecce vir
fortis ac strenuus ! Ipsam hostis sui victoriam vicit. Omnia mea mecum sunt, id est
iustitia, virtus, temperantia, prudentia, hoc ipsum nihil bonum putare, quod eripi
possit.

6 lichame, des ghemoeds ezele zie hiervóór, noot bij IV. 7. 49 (blz. 245).
BECKER, Wellevens Kunste
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dommen ende pracht die Cresus hem toonde, als die dinghen niet
waardigh ghenoegh achtende om van een grootmoedigh man iet
gheacht te worden, ende zo zeyde Crates, nu alle zyn Haaf verloren
hebbende, dat hy des niet te minder alle 'tzyn met zich droegh, als
die 'tgheld te snode hielt om zyn ghoed ghenaamt te worden, ghemerckt* hy wat beters hielt voor zyn ghoed, te weten de dueghde, die
hem niemand en mochte benemen.
9. Weidt de grootmoedighe man verstoten uyten hoghen stoel der
pestilentien, die zelden een oprecht* man kan lyden, hy begheeft zich
blydelyck inde nedere ende veylighe ruste. Desghelyx ist hem gheen
leedt, maar lief vanden ghemeenen, dats vanden eerlozen hoppe
mesprezen te worden, alzo hy huer eerlozicheyd kent ende voor eere
acht vanden eerlozen mesprezen te worden.
10. Zo blyckt des grootmoedighen menschen grootheyd grotelyck
inde verachtinghe vande dinghen die groot gheacht worden byden
grootera, maar kleynmoedighen ende onwyzen luyden. Heeft hy
weynigh haafs, hy schickt* weynigh te verteren ende buyten iemands
last te leven. Is hy ryck, hy verteert ghelycke wel luttel, gheeft veel
ende helpt veel zwacken huer last draghen tot vele luyder verlichtinghe.
11. Zo is hy een lichtende licht inde wereld, een eerwaardighe
chieraat ende glantze der godlycker dueghden die in hem wonen.
Ende want hy alle uyterlycke ende zichtbare dinghen kleyn acht ende
verghanckelyck, zo en heeft hy om de zelve met niemande groote
noch langduyrighe twisten, scheldet niemand, is nierranden vyand
ende veler menschen, immers allen vromen, vriend.
12. Daarom maatkt hy zich zelf met al 'tzyne ghemeenzaam voor
alle oprechte* behoeftighe menschen. Hy is troostelyck den bedroefden, mild ander armen, ghetrouw voor den bedruckten ende ghoeddadigh teghen yeghelyck met een open herte ende burze. Zyn zeden
zyn eenvuldigh, zyne handen onschuldigh, zyn herte standvastigh,
ghoedertieren en gheen ding minder dan wraackghierigh.
9 hoghen stoel der pestilentien vgl. Vulg. Ps. 1 : 1: in via peccatorum non stetit, in
cathedra pestilentiae non sedit.
10 Zo blyckt onwyzen luyden vgl. Sen. ep. 74. 13 : magnanimitas, quae non potest
eminere, nisi omnia welut minuta contempsit, quae pro maximis volgus optat.
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13. Want hy verstaat dat hem niet versmadelyx noch quaads vanden
quaden en magh gheschieden. Hy merckt wel dat zyne vyanden wil
hebben om hem quaad te doen, maar daar by weet hy dat zyt niet
en vermoghen. Zulck huer quaad willen tot hem houdt hy voor quaad
ende een pynlycke quellinghe zynre vyanden zelve.
14: Dit maackt dat hy macht om wreken over huer bekomende, die
macht niet en gebruyckt, henluyden uyter herten vergheeft ende
voor die loflyckste wrake rekent, datmen niet en wreeckt Jaarmen
magh wreken.
15.iZo staat hy oprecht onder alle last; gheen groote teghenheyd
magh hem kleyn maken, ende niet en meshaaght hem van al dat te
lyden staat. Daarom en beklaaght hy zich oock niet al wat hem oock
opkomt vanden dinghen die eenigh mensche moghen opkomen, want
hy weet wat God in hem vermagh, inden weleken hy alle teghenheyden lichtelyck onder de voeten tredes.
16. Ghevaarlyckheyd en begheert noch zoeckt hy niet als die vermetelen; maar komt zy hem op, hy en wycktse niet als de versaachden, maar stelt zich om groote zaken vrywilligh in groote ghevaarlyckheyden, zonder lyf of have te sparen.
17. Want hy voordencket al dat hem magh opkomen; teghen 't alder
strengste wapent hy zynen moedt met gheduldt, dat maackt dat hem
gheen ballingschap bedroeven, gheen pynbancken vervaren, gheen
zieckten krencken* noch gheen wyze van dood verschricken en
moghen.
18. Dit is een rechtschapen ende dueghdelycke hooghmoedicheyd;
die laat haar door d'alder zwaarste teghenheyd gheenssins nederdrucken noch door gheen voorspoet verheven of verhooghvaardighen. Hoogh ende edel is zulcken moedt; hoogh in teghenspoet,
neder in voorspoet; hoogh in verachtinghe, neder in pryzinghe der
menschen, ende hoogh in den hooghsten Gode, maar neder in zich
zelve.
§16. Vgl. Aristot. Eth. Nicom. IV . 3. 23 : Iam vero neque parva pericula suscipit
(magnanimus), neque cupide adit, quoniam pauca sunt pericula, quae magni faciat.
Magnis autem periculis sese obicit et quum in discrimine versatur, vitae non parcit.
13 wil hebben er staat : wel hebben.
18 hoogh ende edel moet er niet „hoogh ende neder" staan ?
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19. Dit ghemoeds wandelinghe is oock meest om hooghe inden
Hemele, van daar zyn hem alle aartsche dinghen, ja oock de ghantse
kloot des werelds kleyn. Dit doet hem licht versmaden 'tgheen ghewenscht, ende belachen tgheen ghevreest wordt van d'andere.
20. Is dat niet een loflycke hooghmoedicheyd ? Magh zulcken Godlycken grootheyd in zo kleynen weerlozen dierken oock wezen ende
bestaan zonder de kracht des grooten Godes? Vryelyck neen.
21. Alle zulx is dees mensche in Gode, inden welcken hy een is
metten ghemoede, hoewel hy metten lichame noch is opter aarden.
Zo ghevoeltmen ende zietmen die wermte ende glantse vander
zonnen stralen, oock hier beneden opter aarden, niet j eghenstaande
zy noch zyn van daar zy komen, dats boven inde zonne, als in hueren
oorsprong.
22. Zo is dan het eyghentlycke ampt* der grootmoedighen herten
door gheen ydele begheerte ter zonden anghelockt ende door gheen
vreze van verdriet vande dueghde afgheschrickt te worden, niet
onwyslyx te verkiezen noch te verwerpen, in tydlycke voorspoet of
teghenspoet niet te verblyden noch te bedroeven, na gheen valsch
lof te hopen noch gheen valsche oneere te vrezen ende met eenen
grooten moedt grote weelde ende grote armoede grootmoedelyck
ende met eenen ghelycken zinre te koenen draghen, zonder juychen
of kladhen.
23. Want niet in kleyne noch in ghemeyne, maar in groote zaken
toont zich een groote moedt, daar uyt oock de name van grootmoedicheyd voortkomt. Daar en is oock onder alle menschelycke zaken
niet grooters dan een grootmoedigh man, groote dinghen grootmoedelyck verachtende.
24. Deze heerlycke dueghde heeft haren oorsprong uyt een warachtigh oordeel, dat gheen ding ghoed en acht dan de ghoedheyd zelve
ende de dueghden daar uyt vlietende. Zo en kent het oock niet
altoos* voor quaad dan 'tghene dat niet is, ydelheyd, loghen, ware
ende wat desghelyx meer magh ghenaemt werden, met sampt die
zonden daar uyt voort komende.
25. Nadien nu de menschelycke eere niet en is dan een loutere ydel19 Dit ghemoeds Hemele vgl. Phil. 3 : 20.
25 Nadien ... droom vgl. Sen. ep. 123. 16: Gloria vanum et volucre quiddam est

auraque mobilius.
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heyd, een schaduwe ende droom, zo en magh oock de grootmoedighe
mensche zulx niet begheren noch zyne wercken te dien eynde doen.
26. Zyn voornemen streckt altyd om groote ende eerwaardighe zaken
te volbrenghen, maar dit niet om loflyck ende eerwaardigh byden
snooden menschen gheacht te worden, maar om inder waarheyd,
Bats in Gode zelf loflyck ende eerwaardigh te wezen tot eere, niet
van zich zelve, maar van Gode, die alleen te recht eerwaardigh is.
Dat wordt hy oock ontwyfelyck by Gode ende alle zyne eerwaardighe
Heylighen ende Hemelsche gheesten.
27. Want hy staat na ghoed worden ende dueghdlyck worden (daar
altyd ware eere met vertelt is) niet met een slappe of twyfelycke
waan, maar met een vast ende ontwyfelyck betrouwen van zulx te
verkryghen.
28. Want vast ende ontwyfelyck is het woord des belovers, namentlyck Godes. Dat ende niet eenigh menschens zegghen of ghedichte
waan is de grondfest daar op dit betrouwen stuent.
29. Zo weynigh nu als deze grondvest magh wycken of wancken,
zo weynigh magh zulck vast betrouwen wancken of wycken. Wat. is
nu vaster dan het eeuwigh woord daar door Hemel ende Aarde gheschapen is ende daar op alle dat groote maacksel inne bestaat ende
op rustet ? Hier op rust, hier op hoopt ende hier op vertroost zich
het vast betrouwen vastelyck ende bevint altyd in allen warachtigh
het warachtighe ghemeen zegghen:
Wel hem die God betrout,
Zyn heyl is menighvout.

30. Werdt deze vast betrouwer anghelockt met ghewin dat hy onrechtvaardelyck ende heymelyck magh bekomen, uyt vreezen van in
ghebreck te komen, hy houdt zich vast ande gherechticheyd, beter
achtende een onschuldigh gheweten dan alder werelds schatten, ende
en houdt gheen ding zekerder dan dat Godt hem recht doende van
alle noodurft ryckelyck zal bezorghen.
31. Valt hy in zware lichamelycke zieckte of pyne, hy en komt in
gheen ghedachte van twyfelinghe dat God zyner zoude konnen vergheten, maar betrout ontwyfelyck dat Godt hem niet en zal laten
verzoecken boven vermoghen, ende bevint altyd, als God hem een
pond lydens opleyt, dat hy hem twe ponden krachts om dat te
draghen gheeft.
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32.Want hy houdt Godt beter dan alle zyn schepselen ende mitsdien
oock beter dan alle menschen. Wat ouders zouden huere kinderen
boven vermoghen bezwaren willen ? Niet ghaerne in node helpen
willen ? Huer niet 't alderbest dat zy vermoghen doen, jonnen ende
gheven willen ? Hoe vele te meer dan God, die zelf alder ghoedheyds
ende liefden Fonteyne is ?
33. Zo verstaat deze vast betrouwder dan dat zulck lyden hem op
komt vanden ghoeden ende lieven Gode, dat hem die helpen zal
ende dat alle zulx hem ten alderbesten zal ghedyen. Heeft hy dan
niet reden om zich in zulck lichamelyck lyden van herten te verblyden ?
34. Hy en zoetkt gheen lyden, dan* wilt (daar hy wettelyck magh)
myden. Maar kornet hem door zynen vromen wandel noodlyck op
vanden schynheylighen, die daar door beschaamt ende hem vyand
worden, hy is met een onversaachde moed inden Heere ghetroost des
onschulds ghewoonlycke loon, te weten den hate ende vervolghinghe
der godloosen te ghedoghen.
35. Immers, daar hy ghestelt werdt inden nood van te moeten lyden
ballingschap, vanghenisse, pynbancken, strick, zwaerd of vier, of te
moeten verzaken die waarheyd, hem ghewisselyck kondt ende den
menschen nut om weten, oock tot grootmakinghe van Godes eere
dienstlyck zynde, en treedt hy niet eens in beradinghe of hy zich der
waarheyd schamen dan die zwaricheyden anghaan zal dan niet, maar
begheeft zich met een welberaden ende ghetroosten moedt, als een
oprechte* ende ghetrouwe ghetuyghe des waarheyds, grootmoedelyck
inden alder grootste pynen des doods, vast betrouwende dat zyn
verlosser leeft, inden welcken zyn ziele eeuwelyck zal leven.
36. Dit alles gheschiet in zodanighen vast betrouwers niet lichtvaardelvck, niet onbedachtelyck, noch niet vermetelyck uyt een roeckelooze drifticheyd huers ghemoeds, maar uyt een rype voorzienicheyd*,
uyt een oprecht* oordeel ende uyt een godlycke sterckmoedicheyd,
ter liefden vande waarheyd.
37. Vande waarheyd, zegghe ick, niet ter liefden van een waan of
onzeker ghoedduncken vertelt met een onwyzen yver. Neen, zodanigh
35 vast betrouwende ... leeft vgl. Job 19 : 25.
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betrouwen weet zo wel te overweghen wat hy inder waarheyd weet,
als wat hy in Gode vermagh.
38. 'tGhene hy niet en weet en ghetuyght hy niet, maar belyt daar
af waarheyd, te weten dat hy zulx niet en verstaat. Maar 'tgheen hy
uyt verzochtheyd* of uyt ghewisse godlycke openbaringhe weet, betuyght hy met een ontwyfelycken ghemoede inder waarheyd.
39. Diens leerling, dienaar ende liefhebber is hy, ende haar is hy
ghetrouw tot inder dood toe. Zulx dat hem gheen lyden, hoe grouwelyck oock, van haar en magh afschricken.
40. Want hy heeft tot een onafscheydelycke ghezellinne zyns vast
betrouwens in hem die vrolycke hope op Gode. Die en laat niemanden beschaamt werden, overmids* God ghetrouw is ende Almachtigh,
diens Hemelsche kracht inden ghenen die vastelyck op hem betrouwen alle 'tghewelt der aardsche tyrannen te schande maackt.
VIERDE HOOFDSTUCK
VAN KLEYNMOEDICHEYD ENDE MESTROUWEN

1. De loflycke nutbaarheyd vande grootmoedicheyd ende vast betrouwen is voor ghezien. Nu willen wy zien hoe verachtlyck ende schadelyck de ghebreken zyn van kleynmoedicheyd ende mestrouwen.
2. Men vindt niet snoders dan een verworpen herte, welx kranckheyd*
noch voorspoet noch teghenspoet en kan draghen. Dit is kleynmoedicheyd. Deze styght vaardigh int hooghe alst haar wel ghaat ende
wordt hooghvaardigh. Lichtelyck laat zy wederom den moedt vallen
in een kleyne teghenheyd.
3. Zo verandert die kleynmoedighe mensche met alle veranderinghe
van zaken, want hy hem onwyselycken hangt an veranderlycke
dinghen ende is mitsdien als een weerhaan onghestadigh, nu blyde
ende dan truerigh in een korte wyle.
4. Want zulck kleynmoedigh herte is onverstandigh ende derft mitsdien rechte kennisse ende onderscheyd der dinghen. Daar door verkiezet onwyslyck snode ende kleyne zaken voor de beste, ende vliedet vande heerlycke ende groote dinghen als van d'alderquaadste.
3 hy hem zoo in de W. W'. ; in de andere uitg.: zy haar.
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5. Zeker, wie 'tgheld groot acht, die en magh de dueghde niet groot
achten; zo en magh oock gheen liefhebber van lyflycke wellusten lust
hebben tot eerlycke arbeyd. Want niemands begheerten en strecken
teffens* tot zulcke wederwertighe* zaken.
6. Ist iemand een lust in daarde na 'tghoud te wroeten of den buyck
te dienen, dezen ist onmoghelyck ghenoechte te nemen in hemelsche
zaken of in hanteringhe van dueghden.
7. Ghemerckt* zyn onwyze oordeel verkeerdelyck de zelve voor streng
ende lastigh anziet. Ende zonder noch int minste verzocht* te hebben
wat hy int beleven vande dueghde vermagh, vliedet hy daar af, als
oft hem onmoghelyck ware die dueghd te pleghen.
8. Hier toe doet zeer vele des volx onwyze waan. Die volght meest
elck boven de waarheyd. Zo werdt by dezen kleynmoedighen, snoden
menichte zeer zelden iet groots of heerlyx bestaan*, vele minder ghedaan. Want wat iemand onmoghelyck houdt om doen en bestaat hy
niet te doen. Zo is de lueye traagheyd een anklevelycke ghezellinne
vande kleynmoedicheyd.
9. Die is teder* ende truert lichtelyck om gheringhe zaken. Want zy
is (als schurft) zeer haast* gheraackt, overmids* zy van een windeken
een donderslagh maatkt. Dit doet den kleynmoedighen altyd klaghen,
elcken lastigh zyn ende gheen teghenheyd wil draghen.
10.Want zy beelden zich dwaaslyck 't alder wenschelyxte altyd voor.
Dat en ghebuert* hem niet altyd. Dan dunckt henluyden huer minder
gheluck dan zyt wel waanden, een groot ongheluck, hoewel 'tzelve
dickmaal by anderen voor een groot gheluck gheacht zoude zyn.
Vallet dan oock over de verkeerde zy, wat magh uyt zulcke onbewaande teghenspoet doch anders voortkomen dan een wyflyck klaghen ende kindtsch versaghen ?
11. Ende nadien alle kleynmoedighe de dueghde kleyn, maar daar
teghen die ryckdom, wellust of eere groot acht te wezen, zo werdt hy
lichtelyck afgheschrickt vande dueghde niet alleen door vreze van in
onghemack, pyn of dood te gheraken, maar oock mede uyt anxt van
wat gheldes, lusts of j onste des volx te verliezen.
12. Zo laat hy zich weder vermids* d'ydele begheerte dezer snode
8 de lueye traagheyd zie over de traagheid als een der zeven hoofdzonden Duyvels

wet swaar, cap. XXIII (1V. W/. I 246d vlg.).
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dinghen lichtelyck anlocken ende leeden ter zonden. Want het
zwaarste (zomen zeyt) moet by elcken meest weghen; daar liever
komt, magh lief ghaan wanderen.
13. Nu achten die kleynmoedighen die snoodste, te weten daardsche
dinghen zwaarder ende edeler dan de wichtighe* ende edele dueghden. Wat moghen deze dan doch anders doen dan die ydele, maar
best ghewaande dinghen te ankleven boven die ware, maar valsch
gheachte ghoeden, zo langhe zy in zulcken verkeerden wave blyven ?
14. Alle zulx komt voorneemlyck doort onverstant. Dat en kent der
dinghen aard ende waarde niet. Daar by komt dan het vermetel oordeel. Dat verkiest het quaadste voort beste, zegghende het ghoede
quaad ende 'tquade ghoed te wezen. Zo hanghen an malkanderen
zo wel de ondueghden als de dueghden, elck int zyne.
15. Want ghelyck niemand te recht grootmoedigh en magh wezen in
eenighe zaken waar af hy ontbeert een ghoed verstapt ende recht
oordeel, alzo moet noodlyck wederom elck kleynmoedigh wezen
inden dinghen daar inne hy -onverstandigh is ende hy een valsch
oordeel af heeft.
16. Denckt hier iemand dat het anders is byden vertwyfelden luyden
die oock stoutmoedelyck hem zelve 'tleven nemen ende mitsdien wat
groots schynen te doene, die zal weten dat zulcke in zodanigh werck
zelf boven alle anderen huer kleynmoedicheyd tonnen. Want zy
poghen daar door te ontvlieden haar teghenspoet, die zy wanen niet
te moghen draghen. Wat is dit anders dan de kleynmoedicheyd zelve 7
Of ist gheen kleynmoedighe versaachtheyd het velt te ruymen ende
zyn vyand te ontvluchten ?
17.Dit doen deze. Het lyden dat door Godes schickinghe* henluyden
ten ghoeden werdt opgheleyt of dat haar eyghen zotheyd hen toebrengt, poghen deze blode ende zwacke herten te ontvlieden, maar
dit noch te vergheefs, want hare zotheyd henluyden hier inne oock al
mede zo j ammerlyck bedrieght, dat zy daar door uyt het tydlyck
kleynder in een eeuwigh grooter lyden haasten.
18. By 'tvoors. onverstant vertelt zich altyd het mestrouwen. Want
men betrout den onbekenden niet. Gheen onverstandighe en kent
§16. Vgl. V. 1. 16 (blz. 318).

346

VAN KLEYNMOEDICHEYD

God, wiens kennisse alleen ware verstandicheyd is. Zo en magh gheen
onverstandigh mensche God betrouwen.
19. Nu ist onmoghelyck dat des menschen ghemoed zoude rusten
zonder erghens op te betrouwen, ghelyck gheens menschen lyf inde
vrye lucht magh blyven zwevende zonder erghens op te stuenen. Zo
wie dan niet en betrouwt op God, die moet noodlyck op eenigh
schepsel betrouwen.
20.Dat zal zyn gheld, eenigh ander mensch, of de mensch zelf. Gheen
dezer dinghen zyn bestendigh of ghedurigh, maar veranderlyck ende
verghanckelyck, zo dat hy opt ys bouwet, dat licht door der zonnen
betten smeltet, die op eenigh schepsel bouwet.
21. Als zulx dan verandert of verghaat, zo ontvalt den mensche zyn
stuensele. Daar valt dan oock de moedt inder aschen. Dit bevint elck
daghelyx als hy zyn gheld verliest, als zyn ghewaande vriend hem in
teghenspoet verlaat, ende als hem zyn konst* of middel om zich te
gheneren ontghaat. Dan gheeftmen den moet ghantselyck verloren
ende daar werdt die vertwyfelde kleynmoedicheyd gheboren.
22. Het mestrouwen Gods veroorzaackt vreze voor ghebreck ende
traacheyd int ghevecht j eghen de zonden. Eens menschen kind doende
zyn vaders wille betrouwt hem toe verzorghinghe zyns noodurfts. Als
dan de bej aarde* menschen vrezen in armoede te vallen, indien zy
rechtvaardicheyd hanterende doen de wille Godes, wat oortake
maghmen daar af anders bedencken dan het godlooze mestrouwen
Godes ?
23. Waar uyt komt dit mestrouwen ? Uyt blinde onkunde vande Godlycke liefde ende ghetrouheyd tot zynen kinderen ende dienaren. Ist
dan zo zwaarlyck om te verstaan dat God de schepper beter is dan de
menschen, zyn schepselen wezende ?
24. Hier behoort immers de redelyckheyd zo vele te vermogen, dat
zy den mensche zoude doen ghelooven dat God zynre kinderen ghetrouwer verzorgher is dan die menschen zyn van huer kinderen.
25. Wie dan iet onrechts doet om winst tot zynen onderhoudenisse,
of wie kleynmoedigh werf doort ghelds verlies uyt vreze van ghebreck, en make zich zelf niet vroedt dat hy eenighe ware ende zalighmakende kennisse Godes heeft. Want waar deze is, daar is vast betrouwen ende gheenssins zulck mestrouwen Godes.
26. Komet dan oock dat deze mestrouwende kleynmoedighe werdt
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anghelockt van zyne lusten ter zonden, wat lust magh hy hebben om
die zonde te wederstaan ? Deze, zegghe ick, die Gode, Godes trouheyd, noch Godes machte niet en kent ?
27. Laat hem schoon al kennen dat hy uyt zyn eyghen krachten het
quade niet en magh wederstaan, kent hy daar by Gode niet zo ghoed,
dat hy dat in hem wil ende magh vernielen, wat moedt of voornemen
magh daar zyn om 'tquade te myden of te bestryden ? Zo moet die
onkunde Godes in zodanighe luyden veroorzaken een laauwe, lueye
ende traghe kleynmoedicheyd tonen wederstand der zonden.
28.Want zy en ghelooven niet dat God, dien zy niet en kennen, wil of
macht heeft om huer by te staan ende 'tquade te overwinnen. Zy
verstaan daar by oock dat zyt van zelf zo weynigh machts als wille
hebben. Zo en maken zy oock niet eens een rechtschapen ende ernstigh
opzet om 'tquade te wederstaan. Want waar dat, het quade zoude van
huer vlieden.
29. Dit is voorwaar een onzalighe kleynmoedicheyd. Die werpt den
menschen plat* neder onder de zonde. Dan en komtmer niet door met
vallen (zomen zeyt) ende opstaan. Neen, dit zyn willighe slaven ende
ellendighe dienaren van huere zondelyke begheerlyckheyden. Daar
onder blyven zy stadelyck plat neder legghen, zonder wil van op te
staan, zwyghe* 't opstaan zelf.
30. Het is onghetwyfelt heylzaam voor den mensche dat hy inder
waarheyd zyn eyghen verstand ende krachten mestrout. Maar wat is
weder verderflyckers dan den Alwyzen ende Almoghenden God te
mestrouwen ? Die zich zelf te recht mestrout heeft groote oortake
om God te betrouwen.
31. Dit ghedyet altyd elcken wel ende en magh nierranden berouwen.
Maar wie magh Godes heylighe hulpe ghenieten zonder Gode te betrouwen ? Die oock Gode niet en betrout moet noodlyck zich zelf of
andere schepselen betrouwen of nerghens op betrouwen.
32. Wie d'ontrouwe ende onduyrighe schepselen, 'tzy zich zelf of
anderen, betrout, die vint zich altyd bedroghen, ter nood verlaten,
ende in troosteloote ellendicheyd. Dan zitmer j ammerlyck tusschen
twee stoelen inder asschee.
33. D'onbekende God mestroutmer, de bedrieghlyck bevonden schepselen mestroutmer, dat is noch God noch schepsel betroutmer. Daar
is dan gheen betrouwen altoos*, maar niet dan alle droefheyd ende
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kleynmoedicheyd. Hope vliet wegh ende wanhope ghenaackt. Deze,
d'overhand ghekryghende, voert in duyterste ende eeuwighe bederfnisse.
34. Maar hier voor werden bevrydt alle die door een recht mestrouwen van zich zelf ende van allen schepselen, huer toevlucht nemen
tonen ghetrouwen ende ghoedertieren scheppene. Want deze leren
alzo op zyn ghoedheyd hopen, op zyn waarheyd bouwen ende op
zyn almoghentheyd betrouwen.
VYFDE HOOFDSTUCK
VANDE GHELYCKMOEDICHEYD

1. Wt het verhaal hier voor ghedaan vande grootmoedicheyd met
haar teghendeel, heeftmen moghen zien hoe voorderlyck* d'een ende
hoe hinderlyck d'ander is tot de konste van wel-leven. Nu willen
wy hier bezien wat ghereder* trap om daar toe op te styghen oock
is die rustighe lesse des ghelyckmoedicheyds.
2. Deze is een starckheyd des ghemoeds, desselfs gherustheyd in alle
stillicheyd bewarende. Men maghse oock noemen een welgheoeffende krachte die bescheydelyck* de hertstochten beheert met bezatichde*
gherustheyd.
3. Zy heeft hare werckinghe meest inden toevallende dingen,
welcker worden of niet worden, oock gheduyren of verghaan, in
'smenschen vermoghen niet en staan. Zodanighe zyn het verkryghen
ende behouden van wellaste des lyfs, van ryckdommen, eere ende
machte, met meer desghelycke ghemene afgoden des volx.
4. Gheen mensche en heeft in zyn vermoghen om met een ghezonde
nature gheboren te worden of om altyd ghezond te blyven; wendt
hy dan zyns ondanx koortzich of ghichtigh, wat wellust magh zulck
pynlyck lichaam ghenieten ? 'tGheld magh ons een machtigher ontweldighen, een bedriegher ontghuychelen*, of een dief ontstelen. Zo
magh mede d'eere ofte moghentheyd ons benomen werden vanden
§3. Vgl. Epictetus, Enchiridion c. 1: Res quaedam in potestate nostra sunt, quaedam
non sunt. In nostra potestate est opinio, appetitio, desiderium, aversatio... Nostri
arbitrii non sunt corpus, pecunia, gloria, imperia. — Bij Epictetus (c. III) vond Coornhert ook de indeeling van de goederen in eigen en vreemde (zie hierna, §29).
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ghenen dieze ons heeft ghegheven, dat is vant volck of van eenigh
machtigh Prince, ick zwyghe* noch van Gode zelfs, die alleen die
eenighe rechte Heere is of eyghenaar van alle dinghen, waar af wy
maar bedel-bruyckers* en zyn voor een tyd, zo langhe dat d'eyghenaar
belieft.
5. Dit alles verstaat een verstandigh mensche te recht. Daarom hy
zich in alle teghenheyden meer schickt* om die pryslyck te verdraghen
dan zich daar over onwyslyck te beklaghen. Hy lydt dat hy niet en
magh keeren, zonder met een vergheefsche onwil zulck lyden te
vermeeren.
6. Elck verstaat immers wel dat een werckman meester is over zyn
werck om daar met na zynen wille te handelen; zo verstaat oock elck
die maar wil, dat hy is een schepsel vande Almoghende schepper.
7. Wie magh dan zyn ondank verholen blyven dat God de schepper
recht heeft om met alle zyne schepselen na zyn ghelieven te handelen ? In zynen rycke zyn wy gheboren, Gode betaamt het ghebieden,
ons het ghehoorzamen. Dit willigh ghehoorzamen is de hooghste
vryheyd.
8. Die dan niet moetwilligh dwaas blyven wil, kan licht verstaan dat
God recht heeft om met hem te handelen na zynen Godlycken wille,
ende daar by noch dat zyne zwacke menschelycke wille niet altoos*
en vermagh om te beletten het gheschieden vande Almoghende wille
des Scheppers.
9. Wie zulx weet inder waarheyd, die matight zyn wille na macht.
Magh hy niet zo hy wel zoude willen, zo wil hy niet anders dan hy
en magh. Al te vermoghen datmen wil is by niemand dan by God
zelf, maar niet te willen datmen niet en magh is in alder verstandigher macht.
10. Nu en maghmen gheen verstoringhe of onrust des ghemoeds
vinden die niet gheboren en werdt uyt des menschen anders willen
dan hem gheschiet. Dit anders willen en is in den ghelyckmoedighen
mensche niet. Zo en heeft hy daarom oock gheen eerstoornis, onrust
noch verdriet.
11. Ick zegghe noch meer. Die vroede mensche en magh niet anders
5 Daarom ... te vermeeren vgl. Sen. ep. 107. 9: quaecumque fiunt, debuisse fieri putet

(animus noster), nec velit obiurgare naturam. Optimum est pati, quod emendare non
possis.
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verkiezen, dats min dan anders willen, in zodanighe voors. dinghen,
dan hem opkomen.
12.Want hy inder waarheyd verstaat dat hy den uytghang zodanigher
dinghen niet en verstaat, ick meyn der dinghen die buyten zyn vermoghen zyn ghestelt. Ghemerckt* hy dickmaal in zich zelf heeft
ondervonden voor hem schadelyck te wezen tgheen hy als 'talder
beste te voren hadde ghewenscht.
13.Hoe menigh mensche zien wy doort verkryghen vande begheerde
ryckdom, wellust, eere ende moghentheyd in d'uyterste verderfnisse
vervallen te wezen ? Daar teghen zietmen noch daghelyx (oock
zynder alle tydboecken* vol af) dat armoede, ellende, verachtinghe
ende nederheyd velen menschen ghevoordert* hebben tot huer
hooghste zalicheyd.
14. Die dit anmerckt, verstaat ende weet, ist hem oock moghelyck
het een oft ander der voors. dinghen vrywilligh te verkiezen ? Voorwaar neen, want waar gheen onderscheydt is, daar en magh gheen
kuere* wezen van dit uyt dat. Wie daar weet dat hy dit uyt dat niet
en kent, die en heeft gheen onderscheyd van dit uyt dat; die en magh
dan niet verkiezen. Waar gheen verkiezen en is, daar gheldet al even
ghelyck watter gheschiet. Waart al ghelyck gheldt, daar en is vrueghde noch droefheyd int niet gheschieden of int gheschieden vande
voors. dinghen buyten 'smenschen machte ghestelt zynde. Waar inne
de mensche blyde noch droeve en werdt, daar inne is hy oock ghelyckmoedigh ende in rustigher stilheyd.
15.Zo is dan de vroede mensche in ryckdom ende armoede, in wellust
of verdriet, in verachtinghe of eere, ende in hoogheyd of nederheyd
altyd ghelyckmoedigh, recht als een kompas altyd vlack dryft, weder
het schip effen zeylt of zeere helt over d'een of dander zyde.
16. Overvalt hem een vlieghende storm des teghenheyds in bloedt of
in have, zo dat hem de ghezondheyd of ryckdom werdt benomen, hy
weet dat hem benomen werdt, niet dat zyn eyghendom was, maar dat
13 tydboecken in W.W. II 59d spreekt Coornhert van „d'experientie ende desselfs

oprechte spieghelen, ick meyn de Historien of tijdt-boecken". Misschien is het woord
ontleend aan S. Francks Chronica, Zeitbuch und Geschichtbibell.
14 Waar gheen verkiezen ... gheschiet. De spreuk op Coornherts notarismerk luidt:
Ghelycheijt bevredicht. Zie W. van Hooff-Gualthérie van Weezel : Coornherts notarismerk in Het Boek XVI (1927), blz. 121 vlg.
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den Leenheer toe behoort ende hy te leen bezat. Hy bezat het als een
schipper zyn vracht, om dat den eyghenaar weder te leveren.
17. Zo magh hy niet wanen (veel min weten) dat hem yet onghelyx
gheschiet; wat reden heeft hy dan om klaghen ? Immers hoe magh
hy klaghen ? Die 'tgaf, die nemet weder.
18. Dits de rechte greep alder dinghen, die hebben alle een rechter
ende lincker handvatsel. De rechter is den eyghenaar zyn gheleende
ghoed, als hyt weder eyscht, danckelyck op te offeren ende dit met
vrueghden. Met vrueghden, zegghe ick, om dat elck int ghevoelen
dat hyt danckelyck kan opofferen, zich nootlyck moet vervrueghden
doort bevinden van zo groten ghave Godes in zich.
19. Maar het lincker handvatsel is het gheleende ghoed onrechtvaardelyck te willen eyghenen, zulx zich zyns ondanx ende wederstrevende te laten benemen, ende in plaatse van den Leenheere te
dancken, hem te wandancken met klaghen, trueren ende j ancken,
recht* of ons wat onghelyx gheschiede.
20. Dit en doet de ghelyckmoedighe mensche niet. Die maackt door
zyn conste dat zulcke teghenheyd hem voorden* ter dueghden. Door
wat middel ? Door een recht verstant.
21. Hy weet dat het meerder reden is dat hy, schepsel, den schepper
dan dat de schepper 'tschepsel zoude volghen, ende dat de Heere
over zyn eyghen dan dat de knecht over zyns Heren ghoederen heerschappe. Zo dienet hem oock alles ten besten, want hy schicket alles
ten besten. Dits wysheyds konst, die leert met het byken oock zoete
honich zuyghen uyten stekelycken ende onsmakelycken distele.
22. Want die in voorspeet leert Gode volghen, die verstaat in teghenspoet eerst recht of hy gheleert heeft dan niet. Als hy zit in overvleet
17 die 't gaf die nemet weder vgl. Job 1 : 21.
18 Die hebben ... handvatsel vgl. Epictetus, Enchiridion c. LXV : Unaquaeque ren
duas habet ansas : unam tolerabilem, alteram intolerabilem.
21 het byken distele vgl. Plut., De an. tranq., Mor., I p. 410: Ab altera parte

homines cordati, sicut apibus mel praebet thymus, acerrima & aridissima herba, ita
rebus aduersissimis saepenumero conueniens aliquid & commodum decerpunt.
§ 19. Zie Coornherts brief na den dood van zijn vrouw aan Spiegel geschreven (W. W.
III 94b).
22 met een los herte vgl. 1 Cor. 7 : 29-31 en W.W. II 387a; III 378a. Zie ook hiervóór, noot bij I. 7. 9 (blz. 36).

352

VANDE GHELYCKMOEDICHEYD

der veranderlycke dinghen, zo en betrout hyse niet, maar als zy hem
werden benomen, dan weet hy of hyse oock met een los herte heeft
bezeten.
23. Want wy ghemeenlyck, als zy noch voorhanden zyn, wanen dat
wyse niet en beminnen, maar als zy wech zyn, dan vinden wy eerst
wie wy zyn. Dat alleen hadden wy zonder liefde of aashang des herten, dat wy zonder onze queue* of trueren koenen verliezen.
24. Verliest hy aardsche ryckdom, hy leert wat winnen; is dat niet
loflycker dan niet te winnen ende veel te verteren ? Zo werdt hy uyt
een schadelycke veespe een nut byken.
25. Verliest hy zyn lyfs, hy wint zynder zielen ghezondheyd, te weten
die rustighe ghelyckmoedicheyd. Ist dan niet beter dat het beste, te
weten d'edel ziele, ghezond zy in een kranck lichaam dan dat het
snode lichaam een ghezond gasthuys zy voor een ziecke ende onrustighe ziele ?
26. Valt hy in verachtinghe des volx, hy leert die verachtelycke
verachtinghe der verachters verachten ende werdt daar door voor
den eerwaardighen Gode zelf ende voor alle eerlycke luyden te recht
eerwaardigh.
27. Wordt hy dan oock verstooten uyten stoel der moghentheyden,
ick meyn uyte regeringhe der godlozen (ghoede regenten verstoten
gheen ghoeden), zo stootmen hem uyt verderflycke ghevaarlyckheyd,
ende hy leert zyn eyghen hertstochten wel bestieren, voor welcke
heerschappie alle Koningrycken moeten wycken.
28. Wat schade of oortake van trueren viermen in deze veranderinghen ? Immers, wat bate is by deze schade in nutticheyd te ghelycken ? Zo verwisselt de ghelyckmoedighe mensche argher om beter,
vreemde om eyghen ghoeden.
29. Argher ghoeden zyn des lichaams dan der zielen ghoeden, ende
vreemde ghoeden zynt die iemand, maar eyghen ghoeden zynt die
niemand teghen zynen wille benomen moghen worden.
29 maar eyghen worden vgl. Boeth. Phil. cons. II 2 p. 23 : Audacter adfirmem,
si tua forent, quae amissa conquereris, nullo modo perdidisses.
29 vreemde ghoeden, eyghen ghoeden zie noot hiervóór, bij §3.
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30. Zodanighe ghoeden zyn lustigh voor huer bezitters ende veyligh
teghen alle roovers. Dit waren de ghoeden die Stilpo met zich
droegh uyte gheplonderde stadt, die hem niemand hadde moghen
benemen, als hy zeyde: alle 'tmyne draghe ick met my.
31. Dat was een wys man. Dat is oock wysheyds werck, te weten
vreemde van eyghen ghoeden te onderscheyden. Tis daar by oock
rechtvaardicheyds eyghendom*, elck 'tzyne te gheven. Die dit doet en
eyghent zich niemand anders ghoed.
32. Van deze vruchtbare ghelyckmoedicheyd is dan die wyze rechtvaardicheyd de rechte wortele. Wysheyd ist datmen weet wat ende
waarmen is, maar rechtvaardicheyd ist datmen zich schicke na zynen
state ende den groten Here ghehoorzaamheyd opoffere. Wat is nu
de mensche ? Een veranderlyck schepsele. Waar is de mensche ? In
ende onder verscheydene ende veranderlycke schepselen, daar gheen
ding bestendigh blyft in zynen state. Wat doet hier de mensche ? Hy
volght als een schepsel zyn Schepper zo ende waar die dat ghebiedt
ende wil.
33. Zo vimmen oock groote verscheydenheyd ende veranderinghe inde
Muzyke. Daar en zingtmen niet altyd een zelve duentghen, ende daar
hoortmen grove, middelbare ende smale stemmen. Maghmens oock
een ghoed muzyker noemen die zich verstoort int hooren van hoghe
ende nedere stemmen ? Neen, maar uyt deze onghelyckheyd ende
veranderinghe weet zyn konste een welluydende overeenstemminghe
ende ghelyckheyd tot verlustighinghe der toehoorders te maken.
34. Alzo mede en verstoort zich een ghelyckmoedigh mensche oock
gheenssins in die verhoghinghe ofte vernederinghe zynre tydlycke
dinghen. Want zyn verstandicheyd weet die nederdruckende teghenheyden met die verhevende voorspoedicheyden zo wyselyck onderlinghen te matighen, dat hem 'tzelve niet en bedroeft ende anderen,
zulx in hem pryzende, verlustight.
35. Hy kan 't een teghen 't ander matighen met vergheldinghe vande
De an. tranq., Mor., I p. 415 : Sed quemadmodum in musica soni sunt
& graues & acuti, ... musicus autem ... est non qui alterum genus moleste fert atque
fugit, sed qui omnia vsurpate permiscere arte sua potest.
§33. Vgl. Plut.,
.

30 Dit waren ... met my zie V. 3. 8. In de W'. W. is de naam Sti/pom (sic) vervangen door Bias.
BECKER, Wellevens Kunste

23

354

VANDE GRELYCKMOEDICHEYD

teghenheyd die hem opkomt, teghen die voorspoet die hy heeft
ghenoten. Laat ons dit uyt vele dinghen alleen in een of twee stucken
voor ooghen beelden.
36. Iemand heeft alle zyn haaf verloren, maar zyn ghezondheyd behouden. Verstaat hy dat ghezondheyd beter is dan alle 'tgheld der
wereld, daarom men gheen ghezondheyd en magh knopen, zal hy oock
niet moeten verstaan dat hy noch 'tbeste ghoed van beyden heeft
behouden ? Zoude hy zyn arme ghezondheyd wel om eens ghichtighen Konings ryckdommen willen verwisselen ? Men weet neen.
37. Een ander zy naden lichame kranck, maar ghezond, Bats dueghdlyck nader zielen. Noch en zal hy niet moghen voor zulcke zyne
kranckheyd wenschen te hebben de stercke ghezondheyd van eenigh
quaaddoender. Hebben deze beyde niet vele meer oortake om Gode
vrolyck te bedancken vande lyflycke ende des ghemoeds ghezondheyd, dan om truerigh te klaghen over d'armoede of des lichaams
zieckte ?
38. Wat schaat het ontberen vaat snoodste, alsmen het beste heeft ?
'tLichaam is snooder dan de ziel, ghelyck 'tkleed dan 'tlichaam. Zo
schadet de schuer inde hoos* minder dan een wond int been. Hier ist
gheluckighe ongheluck: beter 'tbeen dan den hals ghebroken, beter
de hoos dan 'tbeen gheschuert. Zo mede beter 'tgheld dan de ghezonde leden, ende beter de ghezondheyd des lyfs dan d'oprechticheyd* des ghemoeds verloren. Hy en lyd noch de meeste schade
niet, die 't minste ghoed verliezende 'tmeeste behout.
39. Zo kan de ghelyckmoedighe mensch wyselyck in allen zaken handelen. Hy weeght het ontfanghen ghoed j eghen 'tquade ende bevint
zich noch altyd vele meer ghoeds dan quaads ontfanghen te hebben.
Daarom hy zich vernoeght* ende ghelyckelyck voeght in allen.
40. Hier by komt noch dat hy zich in allen dinghen 'tquaadste voorbeeld ende zyn ghemoedt met gheduld daar teghen wapent. Want
hy verstaat dat alle teghenheyden die een eenigh mensche zyn opghe40 Want hy verstaat ... overvallen vgl. Sen. de tranq. an. XI 10: Scito ergo omnem
condicionem versabilem esse et quicquid in ullum incurrit, posse in te quoque incurrere.
Zo quetst het voorzien ongheluck minste vgl. Sen. ep. 107. 4: Nemo non fortius
ad id, cui se diu composuerat, accessit et duris quoque, si praemeditata erant, obstitit.
At contra imparatus etiam levissima expavit. 1d agendum est, ne quid nobis inopinatum sit.
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komen hem oock, als mede een mensche wezende, moghen overvallen.
Zo queut het voorzien ongheluck minste.
41. Immers, het quaad valt altyd minder dan hy zich hadde voorghebeeldet ende hy nu al te lyden ghetroost was. Dien dan minder quaad
dan hy ghewaant hadde opkomt, die heeft ghewin boven zyn meyninghe. Dat gheeft gheen oortake van ontrustinghe of verstoornisse
des ghemoeds.
42. Zulck voorzichtigh* mensch magh wel zegghen totte teghenspoet:
komt vry an, ick heb u al van verde ghezien, u komste voorkomen
ende u toepaden tot my beheynt, niet met doornen, maar met wysheyds leeringhen. Ick weet dat ghy my het myne niet en moeght benemen, ende en wil dat u toekomt uwes ondanx niet houden. Neemt
dat dyn is ende laat my dat myn is.
43. Wildy myn ghezondheyd, myn wyf, kinderen of ryckdommen,
dat wil ick niet beletten; zo moeght ghy oock niet beletten dat icx
tot nu toe hebbe ghenoten. Des heb ick Gode, diet my verleent heeft,
te bedancken, maar het wedernemer nierranden te wandancken. Ick
hebt ghehad als vreetut ghoed, bereyd om te derven alst d'eyghenaar
believen zoude. Doet u best, myn wapen is gheduld. Verzoecket*, indien ghy an my wilt verzoecken, of een gheduldigh ghemoed niet en
is een verwinster van alle teghenspoet.
44. In rechtvaardicheyd heb ick die ghezondheyd, wyf, kind ende
ryckdom bezeten, dat is als gheleende ghoederen. Dus heb ick deshalven een onschuldigh gheweten. Dat versaaght noch en ontrust niet,
of schoon de Hemel in viel. Dits my een stalen muyr teghen alle teghenheyd. Hort ende stoot ghy daar teghen, ghy zult u zelf, niet my
krencken*, maar my door anvechtinghe ende oeffeninghe zo langher
zo meer teghen u verharden ende verstercken.
45. Behalven alle zulx, zo ziet de verstandighe mensche altyd op zyn
ellendigher, maar niet op zyn gheluckigher. Ziet hy een zinneloos of
een arm of blind of leemtigh* mensche, zal hy, wetende dat hy zyn
42 Zulck voorzichtigh mensch leeringhen vgl. Plut., De an. tranq., Mor., I p. 416v :
Certe qui dixit, Anteverti te o fortuna, omnesque tibi ad me aditus obstruxi : non is
vectibus, clavibus aut muris fidens hoc dixit, sed doctrina et rationibus.
44 of schoon de Hemel in viel zie hierna, noot bij V. 9. 15 (blz. 382) ; anvechtinghe
ende oeffeninghe „ende" ontbreekt in de uitg. van 1586.
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verstand, noodurft, ghezicht ende ghezonde leden noch heeft, zich
zelf daar teghen niet moeten gheluckigh, ja zaligh te zyn weten ?
Nu en ist niet moghelyck dat de ghene die zich zaligh weet te zyn,
een truerigh of verstoort ghemoed magh hebben. Zo blyft zulck een
altyd ghelyckmoedigh in stiller gherustheyd.
46. Want hy vint altyd lichtelyck iemand armer (laat ons by 't een
't ander verstaan) dan hy zelve is, zo dat zyn armoede by des anders
noch een ryckdom magh schynen te wezen. Neemt dat iemand tien
duyzent ghulden ter zee, by brand of anders schade hebbe gheleden
ende maar twee of drie duyzent ghulden behouden, moetmen niet bekennen dat deze mans schade ende armoede een wenschelyck ghewin
ende ryckdom voor een mensch, gheen hondert ghulden ryck zynde,
zoude wezen ?
47. Tot alle zulcke anmerckinghen went de verstandighe mensche
zynen ghemoede ende maackt door ghewoonte zyn herte bereyt om
alle toevallende zwaricheyden lichtelyck ende behendelyck te dragen,
zo dat hy nemmermeer en zeyt : ick hads niet ghewaant.
48. Men zal my lichtelyck toelaten dat een wys mensche in zyne
zaken zo verstandelyck handelt als een ghemeen batementspeelder*.
Dees wetende dat niet hem, maar zyn factoor* toekomt het spel te bestieren, laat zich van een Koning veranderen in een bedelaar ende dit
zonder alle trueren, zo dat hy zo ghenoechlyck na een bedelaar speelt,
als hy eerst een Koning speelde.
49. Zo doet oock de verstandighe mensche. Die, van Gode voorzien
zynde met ryckdommen tot een Rentmeester, leeft na noodurft, deelt
met overvloet ende besteedt zyns heeren ghoed op wissel anden
rechten behoeftighen. Ist nu dat die groote factoor, God, zyn ryck§47. Vgl. Cic. de off. I 81 : illud ingenii magni est, praecipere cogitatione futura
et aliquanto ante constituere quid accidere possit in utramque partem et quid agendum
sit, cum quid evenerit, nec committere ut aliqando dicendum sit : non putaram. —
In Coornherts vertaling van de off. staat i.m. : Scande ist om seggen, k'en hads niet
ghewaent Wanden Officien 1561, blz. 31).
§48. Vgl. Epictetus, Enchiridion c. XXIII : Actorem esse fabulae talis, qualis magistro
probata fuerit te memento : si brevis, brevis ; si longa, longae. Si mendicum agere te
voluerit, fac eam quoque personam ingeniose repraesentes. Ita si claudum, si principem,
si plebeium. Hoc enim tuum est, datam personam bene effingere; eam autem eligere,
alterius. — God als de „groote factoor" ook in De Koopman, W.W. II 385b. Zie ook
Jac. Acontius, Stratagemata Satanae, ed. Koehler, M i nchen 1927, pp. 46, 47.
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domme dezen zynen Rentmeester weder beneemt ende hem met wyf
ende kinderen in armoede doet vallen, hy doet zyn best om eerlyck
ghewin; maar dan noch te kort komende en schaamt hy zich zynder
onschuldigher armoeden niet, maar draaght zich zo redelyck ende
ghelyckmoedelyck in zyn armoede als voor in zyn ryckdommen, ende
is dan zo rechtschapen bedelaar als hy eerst een bescheyden*
ghever was.
50. Want die ware ruste des ghemoeds niet buyten, maar binnen den
mensche is gheleghen; zy is oock alleen byden rechtvaardighen, die
zich eens anders ghoed niet toe en eyghenen, die daar warachtelyck
weten dat zy alles van Gode ontfanghen hebben ende die daarom
oock alles hueren rechten heere, alst die weder eyscht, vrolyck konnen
wedergheven.
51. Die alzo zyn have ende alles inden heere met losser herten bezit,
kant oock alles met lossen ende onbekommerden ghemoede verliezen.
Deze bezit ende ghebruycket alles recht. Zulck een bevint oock dat
gheen haaf den hebber recht lustigh valt, dan die 'teerlies van dien
zonder droefheyd kan voordencken.
52. Zo quelt hem gheen vreze, noch hem en ketelt* oock gheen hope
der aardsche dinghen. Heeft hy gheen ryckdom, hy en begheertse
niet; valtse hem toe, hy en betroutse niet; verlaten hem die vlughtighe
dinghen, zyns ghemoeds gherustheyd en verlaat hem niet.
53. Want hy weet dat hy niet en weet oft hebben dant derven der
zelver hem best is. Dit maackt dat hem het bezitten of ontberen
alleens is. Werdt oock iemand ontrust in dinghen die hy niet en weet
of hem ghoed zyn dan quaad ? Immers gheenssins daar inne dat hem
gheschiede 'tghene hem ghoed is.
54. Nu weet de verstandighe dat God zynre zorghe draaght, dat zo
wel armoede als ryckdom, zieckte als ghezondheyd vanden Heere
komen. Ende weet boven dien dat God hem altyd 'tgheen hem nutste
is toeschickt*. Heeft hy, zo verstaat hy dat hem zulx te hebben, maar
derft hy, hy verstaat hem dat derven ghoed te wezen. Zo verstaat hy
dat alles dat hem opkomt hem ghoed is. Magh oock iemand droeven
of trueren om dat hy hem 'tghene hem ghoed is weet te ghebueren ?
55. Zo heeft dan de verstandighe mensche niet alleen een ghelycke
moedt in allen toevallen, hy en ontbeert oock niet alleen het ghemeene trueren ende verstoren des herten, maar hy heeft daar by oock
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een stadighe vrueghde, daar gheen rouwe na en volght, ende een
ware voorsmake hier inder tyd vande eeuwighe zalicheyd, int onophoudelyck ghenieten van een rustighe loste ende van een lustighe
roste.
SESTE HOOFDSTOCK
VAN ZWAARMOEDICHEYD

1. Edel ende heylzaam is dan de vruchte vande ghelyckmoedicheyd,
zo nu is ghezien, maar snode ende quetselyck* ist ghevolgh vande
truerighe zwaarmoedicheyd. Die is een zwackheyd des ghemoeds,
daar door 'tzelve lichtelyck* werdt verstoort of ontrust.
2. Zy is byden onwyzen luyden. Want ghelyck die ziecke lichamen
noch hetten noch koud, zo en konnen deze onghezonde herten noch
voorspoet noch teghenspoet draghen. Dit comt om dat zy 't eynde
niet en weten, waar toe zulx den mensche van Gode werdt toeghestiert. Daarom konnen zy oock gheen van beyden recht ghebruycken.
3. In voorspoet verheven zyluyden zich onmatelyck ende in teghenspoet verwerpen zyluyden zich verwatelyck*. Want zy en bedencken
inden ghoeden daghen die quaden niet, noch inden quaden daghen
de ghoeden niet. Dit maackt dat zy altyd onvoorzienlyck wanden
teghenspoet die hoer opkomt anghetast worden, ende zulcke quetst
meest.
4. Zulx komt meest uyt onvoorzichticheyd*. Dan quelt eer ende
smertelycker een onvoorziene dan een voorziene teghenheyd. Dit
werd fyn ghezien by Homerum in zyn Ulysse die, na langhe jaren
van buyten 'thuys komende, weende deert schielyck sterven van zyn
hond, ende zach nochtans met droghe ooghen zynre huysvrouwen
tranen.
5. Want hy int komen na huys zich dickmaal hadde verbeeldet met
4 Dit werd ... (§5) bedwinghen vgl. Plut., De an. tranq., Mor., I p. 415v Pulcre
etiam Poëta docuit, quid rei sit id, quod inexspectato contingit. Vlisses enim cane
mortuo cum non continuisset lacrymas, vxori adsidens flenti nihil tale passus est. huc
enim venerat animo ratione iam ante confirmato, & adversus motum minuto : in illum
autem fletum subita res & inexspectata eum coniecerat (i.m. Od. 17, 304 ; 19, 210).
3 Dit maackt ... meest zie hiervóór, noot bij V. 5. 40 (blz. 354).
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het aanstaande wenen van zyne Penelope ende allenxkens met een
opzettigh ghemoedt zyne hertstochte zich hadde onderworpen om
zulx ghelyckmoedelyck te anschouwen. Maar van 't onvoordachtigh
sterven zyns honds werdt hy beweeght, overmids* hy gheen tyd en
hadde om in die onbewaande zake zyne hertstochten te bedwinghen.
6. Tweereleye zyn de dinghen die daar ghevallen teghen der menschen begheerten. Want men draghet zwaarlyck zo daar iet ghevalt
teghen 'tlichame, of teghen de dinghen die buyten ons zyn.
7. Teghen 'tlichaam zyn zieckten, wonden ende sterven, die pynlyck
vallen oock in de lichamen van d'alder verstandighste menschen.
Want verstapt en verandert de nature niet. Zo lyd hy des lyfs pyne
zonder des ghemoeds verdriet.
8. Wringt ende kromt zich 'tlichaam van smerte, roept, ja kermt
de tonghe met ach ende wach, 'tghemoed zeyt: wat gheschiet my
doch onmenschelyx of onnatuurlyx, zyn dit niet alle menschen onderworpen ? Zo rust* een ghemeen plaghe.
9. Maar de teghenheyd inden dinghen die buyten ons zyn en zyn
gheenssins noodlycke oorzaken van droefheyd of pyne, want die en
bestaan noch inden ghemoede noch inden lichame. Neen, deze
zwerven in een waan of opinie, door de loghen allenxkens inghebeeldet wezende.
10. Want wat roeret u ghemoed of vleesch, dat ghy van onedele
ouderen zyt gheboren ? Dat ghy gheen Burghermeester en zyt ghekoren ? Dat ghy een deel gheldes hebt verloren ? Wat ghaan u deze
dinghen doch an ?
11. Heeft het ontberen van Edelheyd, van Staten, van Ryckdom
oock macht om een ghoed ghemoedt quaad, of een ghezond lichaam
zieck te macken ? Zy en zyn immers niet altnamen bonze of krancke*
menschen die niet Edel, in Staten of Ryck en zyn. Die zulx dan oock
zyn en zyn niet altsamen dueghdlyck ende sterck van lichame.
12. Zo ist dan niet de trouwe waarheyd, maar de bedrieghlycke wane
die den luyden doort ontberen of verliezen wande voors. ende meer
andere derghelyke uyterlyke dinghen zwaarmoedigh maken.
13. Maar dit en weten d'onwyzen niet. Die wanen het hebben van
§8. Vgl. Plut., De an. tranq., Mor., I 416: Ad ea auteur, quae natura suapte dolorem
videntur excitare, ut runt obitus amicorum .& liberorum, accomodari debet Euripideum illud : Heu mihi, qui heu mihi ? more hominum sane accidit.
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zulx voor ghoed ende 't ontberen voor quaad. Dits een verkeert oordeel uyt een vermetele waan. Zo langhe nu zulcke waan ende oordeel
in henluyden blyft, zo langhe moeten zy die truericheyd ende zwaarmoedicheyd in deze teghenheyden onderworpen blyven.
14. Dit komt niet alleen om dat zy 'tghene in zich zelf niet ghoed
en is ende dat zynen bezitter niet (zo alle dueghde immer doet) noodlyck ghoed en maackt, vermetelyck voor ghoed oordeelen, maar oock
mede overmids* zyluyden zich onderwinden* te volbrenghen dinghen
die in gheens menschen vermoghen en zyn ghestelt.
15. Wat mensche heeft macht om verghanckelycke ende vreemde
dinghen onverghanckelyck of eyghen te maken ? Onmoghelyck ist
alle menschen huer lichaam altyd voor zieckte of dood te beschermen.
Zo mede ist onmoghelyck dat iemand zich magh verzekeren al zyn
leven duer zyn gheld te behouden. Dit verkiezen, dit begheren ende
dit bestaan* alle onwyze luyden. Als henluyden dan mist, zo en mist
die droeve zwaarmoedicheyd niet huer zotheyd te pynighen.
16. Want zy willen boven macht. Dit werdt niet, ende dit bezwaart
met verdriet. Zy beloven vermetelyck zich zelven het verkryghen
ende stadigh behouden der voors. uyterlycke dinghen. Deze verkryghtmen dickwil niet, ende noch al verkreghen zynde houtmense
niet altyd.
17. Dan klaaghtmer over God, over 't Avontuyr ende over andere
menschen. Waarom en kladhen zy niet over haar eyghen dwaasheyd ?
Wie hevet henluyden altyd te behouden belooft ? Of wie hevet henluyden tot eyghendom ghegheven ? Niemand, tis al vreemd ende
gheleent ghoed.
18. Zoude oock iemand het avontuyr beschuldighen, zo hy dwaaslyck met een kreeft te vergheefs jaaghde om een haze te vanghen ?
Of zo hy met een ploeghe gheen ooghel en koude schieten ? Zy zyn
dan zelf van zotheyd te beschuldighen die zottelyck onmoghelycke
dinghen bestaan*, poghende zonder duegdlyck worden de ware rust
des ghemoeds te verwerven.
19. Hier af is oortake die blinde eyghen-liefde. Want alle dwaas
acht zich zelf beter ende mitsdien alle voorspoet waardigher te wezen
§18; 19 Hier af ... liefde vgl. Plut. De an. tranq., Mor., 1 413: Etenim non is infortunatus est, qui iaculari aratro, aut boue leporem venari voluit : stulticia & peruersitas
eum ad tentanda impossibilia adigunt. In culpa est sui amor.
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dan allen anderen. Daar by waant elck der zelver dat het vetter is
(zomen zeyt) in ander luyder dan in zyn eyghen schotel.
20. Is iemand een welvarende ambachts man, die truert om dat hy
gheen ryck koopman en is; deze om dat hy gheen Burghermeester en
is; die om dat hy gheen Raadsheer, President, ja Grave, Hertogh,
Koning noch Keyzer en is. Zo is zelden yemand vernoeght* in zynen
state.
21. Dit maackt dan noodtlyck een truerighe onghelyckmoedicheyd.
Maar wie heeft henluyden d'alderbeste voorspoet belooft ? Noch
hopet elck dwaaslyck. Zo gheschiet henluyden dan altyd minder lief
dan zy ghehoopt, ende meerder leedt dan zy ghevreest hadden. Wat
anders magh daar uyt voortkomen dan onghenoeghlycke zwaarmoedicheyd ?
22. Wanneer iemands ooghen zyn vermoeyt, hy ververscht ende rust
die doort anschouwen vande ghenoeghlycke groene verwe. Anders
doen deze dwazen, Die truerigh wezende en zien niet opte ghenoeghlycke ghoede, maar op die truerighe quade dinghen die henluyden
zyn wedervaren. Zo maken zy vande voorleden droefheyd een teghenwoordighe. Zoude dat dienen om zwaarmoedicheyd te verdryven ?
Het dient om de wechghaande te doen blyven.
23. Om anderen met huer leedt niet te bezwaren zyn vele zo beleeft,
dat zy byden luyden niet en spreken dan van vrolicke dinghen, maar
om huer eyghen leedt immers niet te verlichten, dencken deze zotten
by hen zelf niet dan van droevighe zaken, schynende een lust te
scheppen uyt truericheyd. Zo verkoopen die ghierighe* wynkoopers
ander luyden d'alder beste wynen, die zy zelfs niet en proeven, maar
drincken d'aldersnoodste.
24. Aldus doet het blindt verkiezen de ghelyckmoedicheyd verliezen,
het zot begheren de zoete rust ontberen ende is een quade conscientie
des ghemoeds pestilentie. Want meest elx zotheyd verkiest vermetelyck dinghen die hem schadelyck zyn. Zo begheert oock des volx
Wanneer iemands ... teghenwoordighe vgl. Plut. de an. tranq., Mor., 1 p. 411sq.:
Sed nos, qui oculos nimio splendore offensos ad florida & viridia auertentes reficimus,
iidem cogitationem rebus dolorem afferentibus intendimus, eamque recensioni molestiarum immorari cogimus... Quid enim mala tua, mi homo, nimis subtili visu perspiciens, semper conspicua facis ac renouas ? bonis autem praesentibus animum non
adhibes ?
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onverstant 'tghene welx verkryginghe onzeker, ende welx behouden
buyten haar machte is.
25. Hier by komt dan noch het onrechtvaardigh begheren van ander
luyder ende het mesbruyck van eyghen ghoeden. Dit maatkt een
quaad gheweten. Wat magh hier doch anders uyt volghen dan een
venynlyck onghenoeghen met een pynlyck wroeghen ?
26. Want een quade conscientie is een wreede pynbanck, een stadigh
ghequel ende een smertigh etter des ghemoeds. Andere vierscharen
maghmen door valsche ghetuyghen benevelen, maar deze zekere
duyzent-tuych magh niemand bedrieghen. Gheen schuldighe magh
hem zelf in de vierschaar der conscientien vry oordeelen, noch gheen
zondaar en magh de schuldighe droefheyd ontvlieden. Zo is dan het
zot begheren ende het onrecht leven nootlycke oortake vande zwaarmoedicheyd.
SEVENSTE HOOFDSTOCK
VANDE LYDZAAMHEYD

1. De voors. zwaarmoedicheyd moet ruymen* uyten mensche daar
de ghelyckmoedighe lydzaamheyd inne komt. Want ghelyckmoedicheyds ampt* is alle teghenheyden met eenen ghelycken moede te
ghedooghen. Ghelyck nu de lichtzinnicheyd wyckt waar de zwaarmoedicheyd plaatse grypt, overmids* tgheen te licht is verdwynen
moet waar tghene te zwaar is zich vertoont, zo moeten deze beyde,
zo wel de achteloze lichtzinnicheyd als de lastighe* zwaarmoedicheyd
wycken, waar de ghelyckmoedicheyd plaatse grypt. Deze werdt inden
mensche gheboren daar de lydzaamheyd de voochdye bekomt inde
ziele, daar door dan die voors, twee onmatighe hertsroeringhen
verhuyzen.
2. Nu heeft de lydzaamheyd zo over groote ghemeenschap in zeer
vele dinghen mette stantvasticheyd, datmense beyde te zamen in
eenen boude (zomen zeyt) teffens* had moghen handelen. Zulx is
oock by eenighe ghedaan gheweest.
3. Maar want tusschen de zelve oock is eenrehande (hoewel weynigh) onghelyckheyd, daar door dan oock elck, als wezende d'een
26 vierschaar der conscientien zie hiervóór, II. 6. 21 (blz. 136).
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wat anders dan dander is, een name op zich zelf verdient heeft by
onze voorouderen, zo hebbe ick oock van elck op zich zelf willen
spreken.
4. Doch alzo dat ick, hier veel vande lydzaamheyd ghezeyt hebbende, daar na weynigh vande stantvasticheyd te zegghen zal hebben
ende van deze beyde oock wat te min, om dat inde ghelyckmoedicheyd niet weynigh ghezeyt is van beyden, als beyde oock niet luttel
ghemeenschap mette ghelyckmoedicheyd hebbende.
5. Daar inne dan zyn die lydzaamheyd ende stantvasticheyd malkanderen onghelyck, dat de lydzaamheyd magh vermeeren, maar de
stantvasticheyd niet. Wammen noemt de lydzaamheyd te recht oock
al lydzaamheyt, niet j eghenstaande zy noch jong is ende kleyn,
immers ten minsten als zy inden mensche maar meerder is ende
meerder haar werck heeft dan d'onlydzaamheyd, als haar te machtigh
zynde ende meesten tyd verwinnende.
6. Maar zo en ist gheenssins mette stantvasticheyd, ghemerckt* deze
noch niet en is in eenigh mensche, daar zy niet en is volmaackt ende
machtigh om die beghonnen teghenheyd ten uyteynde toe te volvoeren ofte uyt te harden.
7. Men magh wel met waarheyd zegghen wanden ghenen die naarstelyck de letteren, oock 'tspellen leert, dat hy gheduldigh is inden
arbeyt vant lezen te ghedoghen, maar want zulcke, voor dat hy lezen
kan, daar uyt magh scheyden om 'tverdriet vande moeyten, en maghmen zulck beghinner niet stantvastigh noemen voor dat hy, in dezen
volstandigh ghebleven zynde ten eynden toe, wel kan lezen.
8. Dats nu een merckelycke onderscheyd tusschen de stantvasticheyd
ende de lydzaamheyd. Zo ist mede dat deze niet en werckt (om
eyghentlyck te spreken), maar alleenlyck lydet een anders, 'tzy Godes
of der schepselen, werck ende doen teghen den mensche.
9. Maar de stantvasticheyd werckt meest zelve ende voorneemlyck
in den voortgang van wel begonnen zaken, als inde uytdryvinghe
ende dodinghe der zonden, mits* onthoudinghe vander zelver voedsel
des quaden ghewoontes ende innevoeringhe ende beleven der dueghden, door de zelve te voeden met ghoede ghewoonte.
10. Ghemerckt* zy die quade ghewoonte door 't ontberen vant
4 daar na zie hierna, Hoofdst. 9.
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hanteren ende oeffenen der zelver zonden verhonghert* ende doet
verdwynen*, ende die ghoede metten anwas van desselfs oeffeninghe
voedet, doet opwassen ende in krachten toenemen. Ende hebben deze
twee boven dien noch dezen grooten onderscheyd, dat lydsaamheyd
hare oeffeninghe van lyden niet en magh hebben in voorspoet, alzo
'tzelve niemand met verdriet of smerte en quelt, maar alleenlyck
in teghenspoet ende (zoment oock noemt) in lyden.
11. Daar teghen werckt de stantvasticheyd niet min, maar veel eer
meerder in voorspoet dan in teghenspoet. Ghemerckt* meer luyden
uyt weelden dan door lyden afghetoghen worden vander dueght,
want weelde maghmen, armoede moetmen draghen. Dat zy hier mede
ghenoegh vanden onderscheyd tusschen deze twee. Laat nu de reden
voort komen opte lydzaamheyd alleen.
12. Deze werdt by eenighe vande gheleertsten ouden beschreven te
wezen een willigh ende langduyrigh ghedoghen van teghenspoedighe
ende zware zaken, om der eeren of des nuts willen. Maar want de
dueghde zelf eelder is dan haar navolghende loon, te weten de eere,
zulx dat het behoorlycker gheschiet 'tghene ter liefden vande dueghde
zelf dan om huer loops willen werdt ghedaan of gheleden, zo houde
ick lydzaamheyd te wezen een sterckmoedigh, willigh ende behoorlyck ghedoghen van teghenheyd.
13. Willigh, zegghe ick, want het niet en magh lydsaamheyd ghenaamt worden al wat een quaaddoender sterckmoedelyck zyn ondanx
inde straffe lydt. Dat oock een ghierigh* koopman of eerzuchtigh
krychsman dickmaal willichlyck vele onghemacx om 'tghelt ende
d'ydele roem lydet, en magh daarom niet te recht lydsaamheyds name
verdienen.
14. Maar dan is het verdraghen van teghenheyd eerst den name van
lydsaamheyd te recht waardigh, als iemand zyn opkomende teghenheyd sterckmoedelyck, ghewillighlyck ghedooght, alleen ter liefden
vande Rechtvaardicheyd.
12 Deze wordt ... nuts willen zie Foxius, o.c. p. 336 : Hanc (patientiam) Cicero
definit, voluntariam ac diuturnam rerum adversarum ac difficilium, honestatis aut
utilitatis causa perpessionem. — Dat Coornhert hier Foxius vertaalt, blijkt uit het
woord „tegenspoedighe" : bij Cicero, de Inv., II 163, staat „arduarum" ; ook bij Valerius, o.c., p. 90.

11 weelde maghmen

draghen een variant van wat hiervóór, V. 1. 51, gezegd is.
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15. Dit valt inden ghenen die het lyden hadden moghen myden, zo
zy het weldoen hadden willen myden, oock inden ghenen die, macht
hebbende om te wreken huer gheleden verdriet, gheen quaad met
quaad, maar met ghoed verghelden.
16. Zulx beyde heeft zich laten zien in een eenighe Lycurgo. Want
deze en liet niet zynen burgheren van Sparta met het instellen van
zyne wetten wel te doen, niet j eghenstaande hy niet dan hate ende
vervolgh daar voor vant ondanckbare ghemeen volck en was verwachtende. Twelck hem nu al opghekomen ende 'tvolck opte been
teghen hem gheraackt zynde, werd hem int voorlopen omme ziende,
van een quaad mensche zyn een ooghe uytghesteken.
17. Als nu het onstadighe volck daar door ende doort verstaan dat
die oprechte* man zulx om henluyden ghoed ghedaan te hebben was
opghekomen, hem dien moetwillighen man in handen ghelevert
hadde om zich na wille daar over te wreken, en nam hy anders gheen
wrake daar af dan dat hy hem een wyle in zynen huyze onderhielt
ende in alle dueghden vlytelyck onderwees, tot dat hy, nu ziende
den zelven daar door verbetert te wezen, hem den volcke wederom
vry in handen stelde, zegghende: ghy hebt my dezen man quaad
ghelevert, nu gheve ick hem u luyden ghoed weder.
18. Daar ziedy een zo rechtschapen als een zeitsaam ende loflycken
gheduldicheyd in dezen Heydenschen Koning. Ghave God, dat wy
vele zodanighe recht lydsame Christenen mochten vinden onder die
ghene die de voorneemste in heylicheyd willen wezen.
19. Maar hier is zelden (God betert) ander lydzaamheyd dan 'tghemeen spreeckwoord (zo weynigh na lydsaamheyds rechte aard, als
weynigh nader Nederlandschen talen aard) ons voorstelt met deze
16 Zulx beyde ... 17 vlytelyck onderwees vgl. Er. Apophth., opp. IV 125 F : Divites
hoc genus institutionis indigne ferebant, coortique sunt in illum (Lycurgum), et non
solum convidis insectabantur, verum etiam saxa in illum iaculabantur, conantes eum
lapidare. At quum urgerent persequentes, dilapsus est per forum, ac reliquos quidem
fugiens antevertit. Alcander autem pertinacius insequens fuste respicienti in tergum
extudit oculum. Hunc Alcandrum quum noxae deditum publico decreto accepisset
puniendum, nec ullo affecit incommodo, ned incusavit : sed quum illum sui instituti
socium haberet, effecit ut et ipsum Lycurgum, et vitae rationem quam cum eo
egerat, praedicaret : nec victum modo, sed universam civium educationem amaret, quam
Lycurgus induxerat. Dezelfde gebeurtenis heeft Coornhert blijkbaar op het oog in
W. II 182b).
Wortel der Nederlandsche oorloghen (W .W
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woorden: Patience perforce, ende (zomen zeyt) : wat ick niet magh
wreken, dat moet ick vergheven.
20. Het ghene daar inne ware lydsaamheyd haar sterckmoedighe
krachte laat blycken, is teghenspoet, verzoeckinghe* of lyden, zoment
ghemeenlyck noemt. Wie magh gheduldicheyd tonen in voorspoet
of weelde ?
21. Deze teghenheyd betreft des menschen dinghen of den mensche
zelf. Voor des menschen dinghen houtmen al 'tgheen om des menschen wille is ende totten mensche eenighsins behoort; maar de
mensche zelf is de ghene die zulcke zyne dinghen ghebruyckt of
mesbruyckt.
22. Dit zyn dinghen dienren ghemeenlyck waant te wezen ghoed of
quaad, hoewel uyt onverstand ende t'onrecht. Want zy zo ghoed
noch quaad van zelfs niet en zyn, dat zy den mensche noch doort
hebben, noch doort ontberen gheenssins noodzakelyck ghoed en
moghen maken noch quaad.
23. Nochtans vintmen zeer weynigh menschen die niet uyt een valsch
oordeel ghoed wanen te wezen datmen hebbe eere ende ghonste des
volx, ryckdommen, een schoon ende vriendelyck beddeghenoot,
vermaarde ende edele ouders ende maghen, veel schoone kinderen
ende jonstighe*, oock machtighe vrienden.
24. Deze moeten dan oock het ontberen oft verliezen van zulx of
oock van eenighe der zelver byzonder quaad te wezen achten. Moet
het ontberen van dien in zulcken mensche dan niet wezen noodzakelycke oortake van droefheyd ende lyden
25. Dat en zal niemand teghenspreken. Dit ontberen is dan het stof
daar an de lydsaamheyd inden verstandighen haar krachte kan
toghen*, met zulx willigh te ghedoghen.
26. Zo is mede het hebben want j eghendeel der voors. dinghen. Want

nadien meest elck voor quaad houdt datmen hebbe verachtinghe,
armoede, een quade beddeghenood, quade ouderen, kinderen of
maghen, ende hatelycke* vyanden, zo moet het hebben van zulx oock
van ghelycken 'tghene wezen daar an men de gheduldicheyd inden
vroeden magh mercken.
27. Zeker, ghemerckt* alle onvroede luyden doort hebben van
eenighe der voors, ghewaande quade zaken noodlyck huer droevigh
trueren melden met klaghen ende veeenen, zo openbaart zich inde
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stille gherustheyd des ghemoeds der verstandighen, zulcke of eenighe
der zelver zaken hebbende, huer ghelyckmoedighe lydzaamheyd.
28. Twelck niet en gheschiet zonder groot verwonderen vanden
onwyzen menichte, ghemerckt* zy, in henluyden zelve niet vindende
macht of verstaat om 't ontberen van zulcke ghewaande gh9eden, of
om 'thebben van zulcke ghewaande quaden zonder klaghen te
draghen, houdens oock voor onmoghelyck dat anderen zulx met zo
stillen gherustheyd zouden lyden.
29. Zo ghaat het mede metten zaken die den mensche zelf opkomen
in lichame of in ghemoede. Wie en houdt niet voor quaad het ontberen van ghemack of van ghezondheyd des lichaams ? Wie oordeelt
wederomme niet het hebben van lichamelycke arbeyd ende pyne voor
quaad ? Voorwaar niemand dant kleyne hoopken der lydzame vroede
menschen.
30. Dit ghevalt mede alzo int ontberen ende hebben van des ghemoeds ruste ende luste. Want die 'thebben van dien verblydt, moet
oock door zulx te ontberen bedroeven. Nu verkiest meest elck die
ydele* ruste ende schadelycke luste in daardsche dinghen. Die zyn
ongheduyrigh ende veranderen terstont in een moeyelycke onruste
ende truerigh verdriet. Dit breeckt dan uyt met karnren ende zuchten.
Daar kentmen huer onlydsaamheyd an huer truerighe vruchten.
31. Dan meynen die onwyzen dat zy noodlycke oortake hebben van
droefheyd, dat zulx menschelyck is ende dat die ghelyckmoedighe
lydsaamheyd by nierranden en magh wezen; houdens voor een verzieringhe* ende droom, oock den recht lydsamen mensche (zo zy
iemand zulx vernemen) voor een onmenschelyck dier ende voor een
onbevoelycke steen, die alle menschelyckheyt uyt ghetoghen hebbe.
32. Rechts* of de voors. huere zotheyd ende vermetel oordeel der
dinghen noodzakelyck in allen menschen, niemande uytghenomen,
moeste wezen. Willen zy dan niet eens deze huere grove dolinghe
verstaan ? Zyn dan noodzakelyck alle hooghgheachte, vermaarde,
rycke ende weeldighe luyden zaligh ende zonder trueren ? Wie zal
dat derren* zegghen ?
33. Immers men vint daar teghen byden ghenen die alder heerlyxte*
ende welighste schynen, d'alder zwaarste slavernij e ende truerighste
33 tydboecken zie hiervóór, noot bij V. 5. 13 (blz. 350).
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ellendicheyd in huer inwendicheyd. Hier af zyn alle landen ende
steden vol teghenwoordighe, ende alle tydboecken* vol voorleden
exempelen. Zo en magh dan oock niemand zegghen dat het hebben
van zodanighe dinghen van zelfs ghoed zy ende hueren hebbers
ghoed of zaligh magh maken.
34. Zo en magh mede niemand met eenighe schyn van waarheyd
zegghen dat alle verachte*, onbekende, arme ende schamele menschen
noodzakelyck een onzaligh ende droevigh leven leyden.
35. Want het daaghlyxe ondervinden betoont ontwyfelyck datmen
nerghens veyligher, rustigher ende lustigher leven en vint dan in die
nedere, arme ende verachte huyskens, daarmen de gheldelooze, maar
oock zorghelooze wolspinsters ende kemsters meer uyter borst met
vrueghden hoort zinghen op eenen dagh dan de zorghvuldighe ende
anxtighe ghelthebbers in die hooghe hu yzen of ontzichlycke palayzen
in een jaar, j a in huer ghantse leven. Zo en is dan mede 't ontberen
der dinghen dienren zo ghemeenlyck als dwaaslyck ghoed waant,
gheen noodlycke oorzake van verdriet of droefheyd.
36. Is dan 'thebben van 'tghewaande ghoed gheenssins van vrueghd,
noch oock het hebben van 'tghewaande quaad niet van droefheyd
noodzakelycke oorzake, zo meest elck onwyslycken waant, zo moetmen bekennen dat die ghelyckmoedighe lydsaamheyd niet waanlyck,
maar waarlyck magh zo wezen inden vroeden, die 'thebben van
't een niet voor ghoed en houden, noch 't ontberen van 't ander niet
voor quaad, dat zy 't een zo wel zonder vrueghde verkryghen of
hebben, als 't ander zonder droefheyd verliezen ende ontberen, ende
alzo in hebben ende derven huer ziele met ghedult bezitten ende
die ghelyckmoedighe ruste huers herten behouden koenen.
37. Dat zy ghezeyt teghen den ghenen die daar wanen datmen deze
dueghde toeschryvende hare voors, warachtighe vruchte, een gheschilderde of ghedroomde dueghd die niet en is, den menschen wil
voorbeelden.
38. Nadien nu gheen mensche op aarden iet eyghens heeft anden
dinghen die buyten hem zyn, als an ryckdom, eere, macht ende der
ghelycken meer, nochte oock niet an zyn lyf noch leven zelve, zo
dat God of menschen den mensche (wiet oock zy) vande ryckdom,
-

35 't ontberen het lidwoord ontbreekt in de uitg. van 1586.
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eere, macht, ghezondheyd, sterckheyd, ja oock het leven magh beroven, zo moetmen belyden dat het ghene dat een mensche opkomt
int verliezen van eenighe of alle der zelver dinghen, elck van ons
allen magh ghebueren, ende dat ons allen mitsdien om zalighlyck
te leven niet min van node is te hebben deze rustighe dueghde van
lydzaamheyd, dan ons het eten ende drincken nodigh is om te leven.
39. Want zeker, zo wy alle teghenheyd altyd zouden willen betrueren
zonder verlichtinghe vande heylsame lydzaamheyd, wat zal alle ons
leven hier anders wezen dan een ellendigh, wyflyck ende schandelyck
plat* neder legghen onder het onnutte ende kindisch veeenen ?
40 Niemand is zo machtigh op aarden die van menschen, zyns
ghelyck zynde, niet en magh beschadight werden in have, in name,
ja in lyf ende leven. Maar of noch iemand zulx al schoon eenighsins
mochte ontghaan, wat mensche heeft macht om te ontlopen de straffende hand vanden rechtvaardighen, of die oeffenende verzoeckinghe* vanden bermhertighen Gode ?
41. Zo behoeven alle menschen deze hooghnutte lydzaamheyd, te
weten die schuldighen om van die strafwaardighe zonden ghezuvert, ende die onschuldighe om met die lofwaardighe dueghde
verchiert te worden.
42. Zo behoeven dan mede alle menschen om deze edele dueghde
zelve te verwerven die teghenheyd, het zy dan straffender ofte
oeffenender wyze. Want de mensche zondight dick* teghen God.
Die straft uyt liefde tot beteringhe. Daar heeft de mensche oortake
om lydzaamheyd te verkryghen, dienren zonder lyden niet en magh
bekomen.
43. Zo magh ende behoort hy te dencken wie hy is die ghezondight
heeft ende teghen wiep hy heeft ghezondight: een schepsel teghen
den schepper ende een snode aardworm teghen den Hemelschep
Koning.
44. Dan wordt de zonde in typen ooghen groot ende die straffe
kleyn, ende bevindt dan dat hy, den hals verbuert hebbende, noch
nauwelyck met vlassen roeden werdt gheslaghen. Wat magh daar
anders uyt worden dan een danckelycke lydzaamheyd ?
42 oeffenender er staat oeffendender.
44 met vlassen roeden dezelfde uitdrukking in Ladder Jacobs, W.W . I 173a, en in

het Brieven-boeck blz. 112 (= W.W. III 107d).
BECKER, Wellevens Kunste
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45. Komt dan oock d'onschuldighe in lyden om zyn weldoen, dien
vallet mede niet zwaar voor een kleyn onghemack die groote dueghde
te kopen met bewillighinghe in zulcke zalighe oeffeninghe.
46. Want hy weet dat niemand en magh konnen 'tgheen hy niet en
heeft gheoeffent. Zo weet hy oock hoe hooghnodigh deze dueghde
is voor allen menschen die zalighlyck, dats rustigh van ghemoede
begheren te leven.
47. Dus kan hy lichtelyck een kleyn ghedooghen om 'tverkryghen
van die groote dueghde gheven. Die verkryght hy alzo door oeffeninghe van 'tlyden dickmaal willigh te draghen, ende die inkomende
lydzaamheyd gheeft hem allenxkens macht om alle droefheyd te
verjaghen. Dan verstaalt zy ten laatsten zyn ghemoet veyligh Leghen
aller teghenheyds plaghen.
48. Zo oeffent ende straft God den onschuldighen ende schuldighen,
het zy dan met zieckten ende anders zonder, of met beroovinghe,
lasteringhe of quetzinghe Boort middel van quade menschen, die
uyt huer zelfs boosheyd als willighe buedels* hem zelve Gode veyl
bieden om den vromen of zondaren te quellen, daar toe zy lust
hebben.
49. Nu weet de vroede, ja redelycke mensche dat hem van niemand
iet magh opkomen zonder die alwyze bestieringhe Godes. Dit maackt
dat hyt tot zyn beteringhe van Gode zelf weet an te nemen, zonder
te zien opten quade mensche die zyn wetsteen of buedel* is. Dan kan
deze, verstaande zulx hem ghoed te wezen, niet droevigh zyn om
dat hem ghoed gheschiet, nochte oock niet vyand zyn den ghenen
door wiep hy beter wordt.
50. Zo bekomtmen door dickmaal willigh lyden het verduldigh
lyden, ende zo kapmen in lyden verblyden. Dat maackt immers recht
lydzaam. Is dat zo hooghwaarden dueghde niet ghoey koop ghekocht ?
51. Iemand beghinne deze koopmanschap inden kleynsten dinghen;
die stadighe oeffeninghe zalt hem doen konnen inden grootsten
dinghen. Daar wordt olye ghestort of wyn ghestolen. Denckt: met
dat kleyntghen koope ick lydzaamheyd, met zo luttel kosts kryghe
ick het onverstoort blyven. Om niet kryghtmen niet.
§51 Zie Stobaei Florilegium p. 129vsq. : Ab exiguis incipe : effunditur oleum, furto
vinum aufertur. Cogita tanti redimi patientiam, tanti emi imperturbationem : nihil
gratis fis. — I.m. : Ex Epicteti Enchiridio.
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52. Roept ghy u knecht of maarte*, voordenckt dat zy u hoorende
verachten*, of hoorende huer eyghen, niet dyn wille doen zullen.
Maar dat is my zo vele niet waardigh, dat ick my daar om verstoren
ende myn rust verliezen zoude. Die zulx daghelyx inden kleynen
dinghen anwent, het waar onmoghelyck dat hyt allenxkens oock in
groote zaken niet konnen zoude.
53. Op deze wyze leerde de wyze man (in zyn zelfs ooghen onwys)
deze ghelyckmoedighe lydzaamheyd binnens huys zo wel an een
quaad wyf, dat hyse buytens huys meesterlyck konste, niet metter
praat, maar metter daad.
54. Daarom hy metten voet voor zyn schenen ghestoten zynde van
een moetwilligh boeve, gheen minder lydzaamheyd en betoonde dan
hy smerte ghevoelde, want hy zonder iet te zegghen voorts door
ghing. Als nu zyne j onghers wilden dat hy den boeve daarom voort
recht zoude beklaghen, zeyde hy : en of my een ezel hadde gheslaghen, zoude ick die oock voort recht doen daghen ? Neen, zeyden
zy, want die weet niet beter. Deze weet oock niet beter, sprack hy.
55. Zo leert hy de lydzaamheyd diese oeffent, maar niet diese maar
52 Roept ghy ... verliezen zoude zie Stobaei Florilegium p. 130: Cum servum
accersiveris, praemeditare : forte non pariturus tibi, forte nihil eorum quae cupis
facturus est. At non tanti est tamen, ut eius causa perturbari debeam aut possim.
I.m. : Ex Epicteti Enchiridio.
§53. Vgl. Plutarchus, de capienda ex hostibus utilitate (Mor. I p. 103v) : Etenim
Socrates Xanthippam ferebat, iracundam morosamque mulierem, quod facilius cum
aliis se versaturum putabat, si istam sufferre aussuevisset. — In 1567 haalt Coornhert
dit boekje van Plutarchus aan in zijn Boeventucht, zie A. Hallema, Het oudste ontwerp van Coornherts Boeventucht in : Tijdschr. v. Taal- en, Letterk., XLV (1926),
blz. 12 i.m.
§54. Vgl. Er. Apophth., Opp. IV 157 F : Quum in via quidam illi (Socrati) per
lasciviam calcem impegisset, admirantibus quod id pateretur, Quid facerem ? inquit.
Illis hortantibus ut vocaret hominem in ius, Ridiculum, inquit, si quis asinus me calce
percussisset, diceretis mihi, voca illum in ius ?
§55. Vgl. Stobaei Florilegium p. 130v : Ita palam Socrates erat animatus, qui publica
convicia ab Aristophane passus, non modo non aegre tulit, sed obvium etiam interrogavit, num se cursus ad similem rem aliam opus haberet.
§53. Kort te voren schreef Coornhert aan Spiegel: „zo bruycte Socrates willich na
wensche zijnder huijsvrouwen boosheyt, om de wenschelycke lang- ende gelyckmoedicheyt te bekomen". Bronnen, blz. 250.
55 Aristophanes er staat : Aristophanus.
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leest of klapt. Zulcke oeffeninghe nam hy daarom zo ghaarne an,
dat als Aristophanes hem eenmaal opentlyck veel schandnamen hadde
ghegheven, hy den zelven daar na weder opten marckt by veel volx
ghemoetende, met een vriendelyck ghelaat vraaghde of hy zyns
weder tot derghelyck werck van doen hadde, als of hij wilde zegghen:
ghy spreeckt ghaerne quaad om anderen te verbitteren, ick lyde
ghaerne lasteringhe om my zelf te verbeteren.
56. Ghy komt met heydens voort, denckt iemand hier, zynder dan
gheen Christenen die ons tot voorbeeld van lydzaamheyd moghen
dienen ? Ja vrij elyck, maar dan zoudy zegghen: dat zyn uytghelezen,
heylighe mannen gheweest, altsamen zyn wy van Gode zo hoogh
niet beghaaft.
57. Moeghdy dit oock zegghen van Heydens die, 'tzonnenghetuygh
der H. schrift ontberende, zo lydsaam zyn gheweest doort wel besteden van het sterghetuygh vande wet der naturen. Fy ons, die
ons boven den Heydens van ghaven beroemen, henluyden in huer
ghetrouwe vlyt ter dueghden verdoemen ende met meerder lichts
tot huer dueghden niet en komen.
58. Wat is 'twerck vande lydzaamheyd ? Niet; zy werckt niet, maar
zy lydt Godes ende alder menschen werck; zy lydt lydzamelick het
lyden, den mensche van Gode of mensche opkomende. Ghelastert
zynde zwyght zy, ende meshandelt zynde en wreeckt zy haar niet, al
heeft zys macht.
59. Dat is, zy lydt en mydt. Zy lydt Godes ende der menschen daad
ende mydet alle quaad. Dit hout het ghemoed in een ghelyckmoedighe staat. Zo verwint zy alle teghenspoet.
60. Daarom zeyt men recht: de lyder verwint. Maar dit gheschiet
met lyden, niet met wercken. Zo breeckt de stille, niet doende steenklip de schuymende gholven, die, haar anstotende, huer zelf in
stucken stoten. Ende zo zeytmen:
Zo wie hier wel kan lyden en verdraghen,
Die vint zyn vyand voor zyn duer verslaghen.
§§56, 57. Zie hiervóór, noot bij II. 2. 23, 24 (blz. 111).
59 zy lydt en mydt. Epictetus' spreuk : patere et abstine is ook het onderwerp van
Coornherts gedicht Van zaligh leven (W .W .1 497c) en van een der Gedichten op den
A .B .0 (W.1V. III 502a : Myt ende lyd, dit leert een Heyden).
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61. Licht lydt de mensche gheduldelyck zyns naastens mesdaad
j eghen hem die daar bedenckt ghestadelyck zyn eyghen mesdaden
teghen Gode. Zo valt oock 'tlyden kleyn, Baart verblyden groot
wordt. Wat blytschap magh grooter zyn dan die geboren wordt
door dueghds verkryghinghe ?
62. De mensche die in lyden komt en weet niet dat hem zulx ghoed
is dan quaad, of hy weet dat het hem dient tot beteringhe ende hem
mitsdien ghoed is. Weet hy niet oft hem ghoed is dan quaad, hoe
magh iemand, niet vermetelyck dwaas zynde, droevigh zyn om
'tgheen hem onbekent is ? Weet hy dat het hem ghoed is, hoe magh
hy droeven om 'tgheen hy weet dat hem ghoed is ?
63. Wel an, laat iemand pynlyck lyden overkomen. Men moet bekennen dat gheen wysheyd noch lydzaamheyd en magh maken dat
pyn gheen pyne en zy. Maar dat magh de wysheyd maken, dat de
mensch by wylen een ghenezelycke pyne willigh zoude verkiezen
boven een pynbarende welluste of ontberen van pyne.
64. Zo verkiest willigh menigh mensch een korte pyne vande smertelycke vlym, om een langhe ende verderflycke pyne te ontghaan.
Hier verdryft zulcke willicheyd de droefheyd, die anders, blyvende
het leedt verdubbelt, want onwilligh lyden is dubbelt lyden.
65. Immers men magh onder 'tpynlyck lyden niet alleen droefheyd
vermyden, maar oock in die smerte verblyden. Niet dat iemand blyde
is om dat hy pyne lydt, maar om dat hem die korte pyne vander dood
of van oneyndlyke pyne bevryt. Zo is dan oock die pyne zelf niet
alleen niet van droefheyd, maar oock wel van blytschappe noodlycke
oortake.
66. Pyn bestaat in vleesch en bloet, maar droefheyd bestaat inde
ziel en 'tghemoed. Wie dan God verstaat te wezen een warachtigh
Medecynmeester, die verstaat oock licht dat hy ons die teghenheyd
toeschickt* niet tot straf, maar tot ghenezinghe.
67. Wie waar niet ghaerne ghenezen ? Wie verkryght die ghezondheyd niet, die zich begheeft onder dezen lieven ende waren medecynmeester ? Wie verblyt zich niet noodzakelyck niet alleen int
verkryghen, maar oock inde zekere hope vande ghezondheyd ?
68. Macht zwaar zyn om lyden datmen lydt met verblyden ? Verstaat
maar dat alleen door lyden u lyden werdt ghenezen: ghy zyt van u
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onlydzaamheyd ghenezen ende zult eer na 'tlyden hopen dan daar
teghen vrezen.
69. Verstart behoeftmen om lydzaam te zyn. Verstaady dat u doort
lyden ghoed gheschiet, zo verdwynt des lydens truerigh verdriet.
Verstaat iemand dat de rustighe loste des ghemoeds doort stadigh
ghenieten vander dueghden vruchten des menschen opperste ghoed
is, verstaat hy daar by datmen alleen door anvechtinghe, teghenheyd,
lyden ende stryden dat opperste ghoed magh verwerven, hoe ist
moghelyck dat iemand droevigh zoude zyn in 'tgheene dat hem voorderlyck* is tot verkryghinghe van 't opperste ghoed ?
70. Dit verkryghen van 't opperste ghoed is het eynde daar toe de
lydzaamheyd streckt ende den mensche toe verweekt. Die dit verkryght, die wordt zaligh, niet ten halven maar volkomelyck. Want
daar is die lydzaamheyd zelf volmaackt ende daar is oock haar werck
volmaackt.
71. Dan streckt zulcke lydzaamheyd oock tot des naasten verbeteringhe. Want dan draaght deze gheduldighe veel liever der quaden
quaad doen om henluyden door zynen voorbeeld ghoed te maken,
dan dat hy quaad met quaad vergheldende henluyden in huer quaadheyd verstyven ende zelf den quaden in quaadheyd ghelyck worden
zoude.
72. Als dan iemand door anderluyder mesdoen gheterght wordt,
zo behoort hy te dencken dat God hem laat verzocht worden op dat
hy zelf (niet God, die kan ons al zien eer wy zyn) magh weten uyt
ondervinden of hy oock is grootmoedigh ende lydzaam dan niet.
73. Bevint ghy dan dat ghy zo voor Godes ooghen ghestelt zynde
beter te wezen oordeelt dat die quade mensche door u ten ghoeden
vermids* u ghedult, dan ghy door hem ten quaden vermids zyn (niet
zonder dyn) schuld anghevoert roerde, ghy zult onghetwyfelt in
den Here door zulcke waarheyds kracht lust hebben ende macht om
met u weldoen zyn quaaddoen te overwinnen.
74. Men ziet daghelyx dat die vischers niet myden huer ghantse lyf
met levens ghevaarlyckheyd vant zoute water te laten nat worden
om wat vischghens te vanghen; zal een vroom mensche myden een
schamper woord, dat niet an 'tlichaam en raackt, om menschen in
dueghden te vanghen ghelyckmoedigh te verdraghen ?
75. Zal hy niet grootmoedelyck korren zegghen: hy heeft my willen,
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maar niet moghen quaad maken, vertoornen of beschadighen ? Zotheyd ende kleynmoedicheyd ist om een anders quaadheyd zelve
quaad te worden.
76. Wie ziende een ander zyn gheld onnuttelyck verquisten om hem
leedt te doen, zoude zodanighen om hem zulck leedt te verghelden,
zyn gheld mede int water werpen ? Niemand, hy en ware puur zot.
Zyn zy dan al wys die ziende iemand zich zelf ontrusten door den
hittighen toom teghen henluyden, zulcken zot daar inne ghelyck
worden int moetwilligh verliezen van huer zoete ruste door een
bittere toornicheyd ?
77. Dit en doet hy niet inden welcke plaatse heeft die ootmoedighe
lydzaamheyd. Want deze hout inde nederheyd haar zoete ruste ende
verzacht met zachtmoedighe antwoorde des toornighen onruste.
78. Hoogh nut is die nedere ontmoet tot verkryghinghe vande zachtmoedighe gheduldicheyd. Hoe magh hy wanen dat hem onrecht
gheschiet die warachtelyck weet dat hy nerghens recht toe heeft ?
Of hoe magh hy klaghen over eenigh lyden die daar weet dat hy
't alder grootste lyden verschuldet heeft ? Dit beyde is byden recht
ootmoedighen mensche.
79. Die haat zyn eyghen ongherechticheyd ende Beft Godes gherechticheyd. Daar door houdt hy zich alle ghenade onwaardig,h ende
alle straf waardigh. Zo verstaat hy dat hem int lyden recht gheschiet.
Dat recht heeft hy lief; zo gheschiet hem int straf lyden lief.
80. Werdt hy dan ghestraft van Gode zonder of door middel van
menschen, zo ist hem onmoghelyck droevigh te zyn om dat hem
tghene hem lief is gheschiet.
81. Dunckt iemand dat ick hier droome, die verzoecket*, ende hy zelf
uyt zynen droom ontwakende, zal bevinden dat ick in dezen een
wackere ende ware ghetuyghe ben gheweest.
ACHTSTE HOOFDSTUCK
VANDE ONLYDZAAMHEYD
1. Wt het ghene nu is ghezeyt vande vrome* maninne*, de starck-

moedighe lydzaamheyd, welx stille gherustheyd alle die moeyelycke
anvechtinghe des teghenheyds loflyck overwint, magh oock licht
ghemerckt werden de ghedaante, aard ende werck van haar teghen-
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deel, te weten die wyflycke ende kyflycke onlydzaamheyd, derhalven
ick van deze wat min zal behoeven te zegghen, als die nu breed van
dander ghezeyt hebbe.
2. Deze is een kranckmoedige onwillicheyd om teghenspoet te
dulden. Zy komt niet inden mensche buyten zyn schulden, ick zegghe,
niet buyten schulden, overmids* hy meer krachts om lyden hadde
moghen hebben, indien hy zyn ontfanghen ghenade trouwelyck
besteet hadde ghehadt opter dueghden woeckerbanck.
3. Haar voorneemste handel bestaat int vluchten van behoorlycke
arbeyd of pyne, maar haar voorneemste straf is dat zyt vluchtende
zelden magh ontvluchten; immers gheenssins die beschaamde wroeghinghe, die haar anklevelyck vertelt en quelt int vluchten.
4. Haar oorsprong is vermetele zotheyd int oordeelen van 'tghene
zy niet en kent. Want deze baart een blinde wane, dat die teghenheyd
voor den mensche quaad is of ondraghlyck.
5. Deze wane is ghemeen. Elck houdt de lueye weelde voor ghoed
ende wederom de arbeydzame teghenspoet voor quaad. Zelden
merckt iemand dat Been den mensche houd in schandelycke onwetenheyd, daar dander door oeffeninghe verstandigh maatkt.
6. Wie dan deze heylighe vrucht van verstandicheyd niet en kent,
hoe magh hy die moeyelycke arbeyt begheren ? Die oock die verderflycke vrucht des onwetenheyds niet en beducht, hoe magh hy die
weeldighe lueyheyd vrezen ? Ja, hoe magh hy laten die ghoedschynende ledicheyd ende ketelighe* lust des lyfs te begheren ?
7. Ghelyck dan zulcke onwyze wanets noodzakelyck, zo langhe die
verkeerde wane meestrisee in huer blyft, dooit begheren vande traghe
weelde het arbeytsame onghemack vrezen, alzo mede moeten zy zulx
vlieden, zo langhe zy het ghedooghen van 'tzelve onmoghelyck voor
henluyden achten te wezen.
8. Want niemand vermagh een vast opzet te maken om te lyden,
veel min om het lyden zelve te bestaan van 'tgheen hy houdt voor
onmoghelyck om te lyden. Dit vint zich by alle onlydzame luyden.
Die wanen onmoghelyck te zyn voor eenigh mensche om te lyden
den arbeyt of pyne, die de lydzaamheyd inden lydzamen daatlyck*
betoont dat de mensche (als hy wil) wel magh lyden.
9. Het is zeker dat om iet wel te doen of te lyden noodzakelyck
behoeft wordt zo wel wille als macht. Ende daar by verstant. Wie
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doet dat hy magh, als hyt niet en wil ? Niemand. Nadien dan in deze
onlydzame luyden ghebreeckt wille om lyden, zo en ist henluyden
gheenssins moghelyck wel te lyden 'tghene zy oock dickmaal moeten
lyden, ende dan toont zich noch in zulck huer noodlyck lyden dat
in henluyden die macht was om zulck lyden lydzamelyck, dats wel
te lyden, indien zyt hadden willen lyden, twelck zy niet moghelyck
en verstonden.
10. Mochtmen altyd met het niet willen lyden het lyden vermyden,
zo zoude deze onwil henluyden vant lyden verlossen, maar oock ande
blyvende onwetenheyd kluysteren. Nu ist heel anders. Die minst
willigh zyn om lyden, vallen meest int zwaarste lyden, ja zy makent
hen zelf. Waar door ? Door henluyder blind verkiezen.
11. Deen waar ghaerne van deze of die schoone vrouwe lief ghehadt, d'ander hadde ghaerne al 'tgheld ter wereld alleen in zynen
kisten, de derde waar ghaerne de hooghste in state ende elck had
ghaerne 'tverkryghen van zyne zotte begheerte.
12. Dit verkryghen zy niet. Dat ontberen van 'tbegheren quelt hen
met verdriet. Zo maken zy zelf die pynbancken daar op huer onrustighe herten stadelyck worden ghepynicht. Moghen zy dit niet lyden,
hoe komt dat zyt lyden ? Lydt oock iemand boven zyn vermoghen ?
13. Ziet, zo quelt zich meest elck zelf met schandelick ende zondelyck lyden, maar weynigh vintmer die zulck blind ende onnodigh
lyden vermyden, om het noodlyck lyden willigh ende zonder droefheyd met dueghd ende eere te lyden.
14. Tot d'ongheduldicheyd voordert* oock niet luttel d'onrechtvaardicheyd. Want deze eyghent den onvromen menschen toe 'tgheen
Godes ende niet huer eyghendomme is. Daar door hangtmen 'therte
an zulcke vreemde ghoeden ende daar door bezitmen die in een
valsche eyghendom.
15. Zodanighe vreemde ghoeden zyn ghezondheyd, ryckdom, eere,
wyf, kind ende derghelycke dinghen meer. Nu blyven die zelve des
niet te min roder waarheyd Godes eyghendom, niet j eghenstaande
deze dwazen die inde loghen zich zelf onrechtelyck toe eyghenen.
16. Alst dan den rechten eyghenaar belieft van zodanighen onrechtvaardighen zotten 'tzyne weder te nemen, 'tzy door quade menschen
of door andere middelen, zo zietmer niet dan een ongheduldigh
klaghen, een wyflyck veeenen ende onnut trueren. Wantmen met
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zulcke onlydzaamheyd het verloren lief gheenssins en mindert, maar
wel het gheworden leed verdubbelleert ende verzwaart.
17. Dit zoude anders vallen, wilden zy mercken dat die lieve
God henluyden zulcke vluchtighe ghoeden berooft, op dat zy zynre
eeuwighe ghoeden ontfanckelyck worden ende die van hem verkryghen zouden moghen.
18. Hy neemt ons die bedrieghlycke afghoden ende valsche toeverlaten, om zelf ons een ware God ende vasten toeverlaat te wezen.
Zo truertmen meest ongheduldelyck om 'tgheen ons (verstonden
wyt) opt hooghste nut zoude wezen, ende zo vele vermagh der
menschen valsche wave, 'tghoede voor quaad ende 'tquade voor
ghoed oordelende.
19. Ende want die verwaande hooghvaardicheyd gheen zeltzaam
ghebreck en is byden menschen, zo acht meest elck zich zelf zo ghoed,
dat hy waardigh is dat God ende alle menschen hem doen zouden.
20. Nu placht God uyt liefden van zodanighe verdoolde menschen
den hovaardighen meest in schande te verneren, op dat zy zich met
ontmoet tot hem zouden keren ende ware ghoedheyd van hem begheren. 0, hoe wys zyn zy die hier door huer zelfs snoodheyd kennen
leeren.
21. Maar d'andere, die in huer hovaardij e verstyven, wanen dat huer
't aldergrootste onghelyck gheschiet ende vallen in ongheduldicheyd,
ja oock by wylen in die verdoemelyke vertwyfeltheyd, daar door
eenighe oock zo verde komen, dat zy uyt spyte hen zelve 'tleven
nemen ende dit onder eenen valschen schyn van grootherticheyd,
hoewel 'tzelve komt uyt d'aldersnoodste kleynherticheyd. Want zy
achtens onmoghelyck dat zy zulcke verachtinghe of vernederinghe
zouden ghedoghen, twelck de rechte moeder ende wortele is vande
ongheduldicheyd.
22. Zodanighe verwaande luyden zyn oock meest d'alder onlydzaamste int verdraghen van eenighe verachtinghe of onghelyck, dat
henluyden van menschen gheschiet met woorden of wercken. Want
zy dan ontberen huer begheerde eere ende vallen inde ghehate
schande of ghevreesde schade.
23. Dit valt henluyden noch te ondrachlycker, als hen zulx gheschiet
§21. Vgl. V. 1. 16 (blz. 318) en V. 4. 16 (blz. 345).
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door luyden die zy onwaardigh achten huer dienaren te wezen. Daar
volght toornicheyd, dreyghen ende vergheldinghe van leedt met
leedt, zo verre die macht om wreken daar niet en ghebreeckt.
24. Anders pynight henluyden haar onghedult met die noodlycke
(henluyder doodlycke) ghedult; daar dan die brandende wraackghiericheyd, niet moghende d'anderen quellen, huer hovaardighen
dienaren rechtvaardelyck huer zotheyd vergheldet ende wrake over
henluyden neemt met quellycke verstoornisse.
25. 0, konden die menschen verstaan dat huer onwil int lyden gheen
lyden doet vermyden, maar hen te zwaarder doet bestryden, zy zouden het lyden lydzamelyck lyden, dat zoude oock rasch lyden* ende
veranderen in een eerlyck verblyden.
'26. Moet niet elck noodlyck ende onvermydelyck het kruys dat hem
opkomt draghen ? Wie weet niet ja ? Wel-an, ist dan niet beter datmens dueghdlyck ende loflyck draghe dan zondelyck ende schandelyck ? Wie zeyt hier neen toe ?
27. Wel ende eerlyck draaghtmens alsmens willigh, maar qualyck
ende schandelyck alsmens onwilligh draaght. Wat voorden* tot het
willigh draghen ? Te anmercken dat het ons opgheleyt wordt vanden
waren Medecynmeester onzer zielen. Wie waar niet ghaerne ghenezen, van droefheyd verlost ende rustigh van ghemoede ?
28. Ist dan onmoghelyck te verstaan dat God ons liever heeft dan wy
onze kinderen ? Dat God beter weet wat ons nut is dan wy ? Dat
God ons beter 'tbeste gondt dan wy ons zelf ? Ende dat God alle zulck
lyden ons tot straffe ende beteringhe toezendt, of over ons tot oeffeninghe der dueghden uyt liefden verheugt ?
29. Verstaan wy dan dat het lyden ons ghoed is, wat zwaricheyd ist
ons in lyden te verblyden ? Immers, wie moet niet noodlyck verblyden als hem opkomt 'tgheen hy weet ghoed voor hem te wezen ?
30. Maar leyder* neen, wy willen niet opmercken noch verstandigh
worden. Meest al zyn wy al verstandigh in onzen ooghen, als wy noch
dubbele zotten zyn, zo blyven wy waanwys, wanende ons des Heeren
roede der liefden quaad te wezen, ende zouden ghaerne quaad doen
ende onghestraft in quaadheyd blyven.
§24. In de uitg. van 1586, 1596 en 1630 in deze paragraaf abusievelijk voor den
tweeden keer §23 genummerd.
27 Medecynmeester zie noot bij V. 2. 20 (blz. 332).
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31. Zo vreest, ja haat meest elck die ghenezende, maar bytende
plaaster vanden hooghsten Medico ende zoecken onze wonden te
ghenezen mette smekelycke*, maar venynighe plaasteren der valsche
ende bedrieghlyke lapzalvers. Wat kan hier uyt• doch anders voortkomen dan een wereld vol onlydzame ende wraackghierighe luyden ?
NEGHENSTE HOOFDSTUCK
VANDE STANDVASTICHEYD

1. In zodanighe zotte ende lastighe onlydzaamheyd zietmen meest alle
'tvolck hertneckelyck volherden, niet j eghenstaande henluyden op
aarden niet nutters en ware dan onstadicheyd in zulcke huere quellyke zwackheyd.
2. Doch vintmer al eenighe (hoewel weynigh) die door huer onstandvasticheyd int quade gheraken tot die manlycke dueghde vande standvasticheyd int ghoede. Deze bevestight den mensche int ghoede.
Want zy is een starckheyd des ghemoeds, zonder ophouden het quade
latende ende het ghoede anklevende.
3. Het is, zegghe ick, een onafscheydelycke starckheyd des herten die
den mensche zo wel teghenspoet als voorspoet met een ghelycke moedt
doet draghen, zo dat hy in weelde niet hooghmoedigh noch in ellenden niet kleynmoedigh en wordt, maar in een ghedurighe ghelyckmoedicheyd volherdt.
4. De name neemt zy uyt die twee woorden: staan ende vast. Want
zy staat vast int ghoed opzet. Voor zulck haar opzet van iet te doen
of te laten overweeght zy wat zulx is, tot wat eynde zy zulx bestaat*
ende wat haar vermoghen is om zulx te volbrenghen.
5. Het laten van al dat quaad is weet zulck standvastigh mensche te
wezen verlies van onzalicheyd, ende het doen van alle dat ghoed is,
'tverkryghen van zalicheyd, dats van ghezondheyd, ghoedheyd ende
lust des ghemoeds, die in gheen verdriet en magh veranderen.
6. Hier toe is die mensche van naturen gheneghen, want elx ghemoedt
streckt tot zalicheyd, al mist meest elx onverstant int oordeel van dien.
Daar by komt nu noch die ware kennisre van ghoedheyd, waar door
zulck kenner die zelve lieft ende begheert boven allen dinghen, moet
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dan oock niet die liefde al des menschen krachten tot het gheliefde
strecken boven allen dinghen ?
7. Deze heylighe liefde gheeft dan mede vermoghen om te volheiden
int hanteren ende verwerven vant begheerde, na grootheyd van
'tvermoghen ende vande liefde ten ghoeden. Zo weidt by dezen altyd
verkreghen al dat hy begheert. Want zyn begheerte is niet grootei
ende zyn vermoghen is niet kleynder dan die liefde in hem is.
8. Zo vele dan allenxkens die liefde wast, zo vele wast oock die begheerte of wille, insghelyx mede het vermoghen om 'tbegheerde
ghoed te verwerven.
9. Daar iemand het ghoede zoeckt ende het quade vint, om dat hy
'tghoede niet en kent, of Baart niet en is zoeckt, moet noodzakelyck
zulck zoecken of ophouden of verslappen. Maar hoe magh eenighe
onghestadicheyd of aflaten van 'tghoede te begheren ende te zoecken
komen inden ghenen die altyd het ghezochte ende begheerde ghoed
ontwyfelyck vint ende wenschelyck verkryght ?
10. Wy leerera oock meest altsamen eerst het quade met smerten kennen; dan pooghtmens uyt haat te verlaten. Zo en magh dan het quaad
dat men uyt ondervinden kent voor verderflyck, ende datmen mitsdien oock vyandlyck hatet, nemmermeer zich zo schoon op proncken,
dat het zulcken zynen vyandlycken mensche weder behaghen of met
lust ende liefde tot zich zoude koranera anlocken.
11. Neen, dit magh even zo weynigh zyn, als een bekent ende doodlyck bevonden venyn door eenighe zoeticheyd den kenner lustigh*
of begheerlyck zoude maken om by hem inghedroncken te worden.
12.Ick spreke hier van ware kennisse ende levendighe hate uyt ondervinden ende niet van verbeeldelycke kennisse ende een waan hate,
uyt lezen of hooien zegghen, dat is uyt een gheschilderde kennisse
gheboren. Want deze lichtelyck moghen bedroghen worden door de
valsche loghen, onder een schyn van trouwe waarheyd vermomt
wezende. Maar onmoghelyck ist dat de ware kenner ende hater vant
quade 'tzelve weder begheren zoude.
13. Nadien nu niemand van 'tghoede magh afghelockt ende ghetrocken worden dan door 'tquade met ghoedheyds schyne gheblancket
zynde, ende nadien deze onze liefhebber van 'tghoede het quade
13 nietighe loghen zie hiervóór, noot bij IV. 7. 34 (blz. 243).
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warachtelyck kent ende haat, hoe ist moghelyck dat hem 'tbekende
ende ghehate quaad vant bekende ende gheliefde opperste ghoed
aftrecken zoude ? Dat magh niet zyn, ten waar men die nietighe
loghen krachtigher wilde maken dan die Almoghende waarheyd.
14. Zo blyft dan de ghene die eens het ghoede inder waarheyd kent
ende lieft, zo onverscheydelyck gheknocht an 'tghoed door die onbrekelycke banden der liefden, dat noch lief noch leed, noch ryckdom
noch armoede, noch eere noch verachtinghe, ja noch dood, noch duvel,
noch helle hem moghen aftrecken van 't opperste ghoed, dat hy nu
niet om zyn eyghen zelfs wille, maar om des ghoedheyds hooghwaardicheyds wille boven zich zelf ende boven alle dinghen lief heeft.
15. Zulck mensch is dan recht standvastigh, want hy staat zo vast
opten grond der liefden ten ghoeden door waarheyds kennisse in hem
gheboren, dat hy nu voorts meer bestendelyck moet volharden in zyn
ghoed opzet van door ghoedheyds begheren ende hanteren ghoed te
worden. Dit is de rechtvaardighe ende bestendighe man byden Venusiaansche Poëet beschreven:
Die onversaaght van moedt niet zoude verschricken,
Al viel op hem de wereld ghebroken an sticken.

16. Wat zyn nu die twee onbrekelycke pilaarnen daar op die standvasticheyd des ghemoeds is ghebouwen ? Waarheyd ende rechtvaardicheyd. Deze standvastighe man weet inder waarheyd dat hem
onbekent is wat hem ghoed is of quaad van alle dinghen die buyten
zynre macht zyn ghestelt. Zodanighe zaken zyn: het lang leven, ghezondheyd, ryckdom, moghentheyd ende derghelycken meer.
17. Nu en magh niemand reden ghebruyckende, begheren of vlieden
dinghen die hem onbekent zyn, want hy verstaat dat hy zo lichtelyck
zyn bederven* als zyn welvaren door zulck blind begheren zoude
benaarstighen*. Dit niet begheren of vlieden maatkt datmer na zodanighen dinghen niet en hoopt of daar voor en vreest.
18. Want in zodanighen mensche en werdt van zodanighe dinghen
niet verkoren. Daar niet en werdt verkoren en werdt gheen rust verloren. Magh hy oock bedroeven in dit of dat te ontberen die zich
§14. Vgl. Rom. 8 : 35, 38, 39.
15 Poëet Horatius, zie Oden III. 3. 7, 8: si fractus inlabatur orbis, impavidum ferient
ruinae.
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waght voor proeven vant onverstandigh begheren ? Magh daar leed
komen int herte vanden dinghen daar af int j eghendeel gheen lief
en is ?
19. Daar is dan oock gheen veranderinghe in zulcken ghemoede, al
waart oock zake dat die ghantse wereld met alle datter inne is, alle
uyre eens veranderde. Zo moetmen dan deze man te recht standvastigh noemen.
20. Ghelyck als een kompas mids* onder die onrustighe baren, die dit
schip des werelds herwatts ende derwaarts doen tuymelen, in vlacke
stilheyd zich stadelyck blyft streckende na des waarheyds leydsterre,
alzo blyft deze man die zich standvastelyck ter dueghden streckt, onveranderlyck in zyn voornemen ende ghemoede, mits* onder duyzentreleye veranderinghen der dinghen buyten zyn macht ghestelt
wezende.
21. In deze standvasticheyd stuenende op waarheyd, styft hem noch
de tweede zuyl, te weten zyn rechtvaardicheyd. Hy weet waarachtelyck dat niet hy, maar een ander dit alder schoonste paleys des werelds
heeft ghesticht, ende dit uyt zulcker ghoedheyd als wysheyd.
22. Wie merckt niet licht an allen zyden dat alle schepselen elck int
zyne van huer noodurft ryckelyck zyn bezorght ? Wie moet zich oock
niet, als van een onbegrypelycke zake, verwonderen in die wyze
schickinghe* ende bestieringhe alder dinghen ?
23. Zo verstaat onze standvastighe man licht dat hy in dit heerlyck
ghebou niet en is de huysvader, maar een gast ende vreemdeling. Het
valt hem oock niet zwaar om te weten dat elck voochdij e ende ghebiedt* behoort te hebben over zyn eyghendomme.
24. Wie weet oock niet dat deze woninghe des werelds met alle haar
huysraadt d'eyghendom is niet vanden gast, maar vanden huysvader,
die alle zulx zelfs ghemaackt heeft ? Zo kan dan oock deze onze
rechtvaardighe man wel zekerlyck weten dat niet zyn eyghen, maar
des huysvaders wille int groote huys behoort ghevolght te worden in
allen dinghen.
25. Dit volghen van des scheppers ende eeuwighe huysvaders wille
23 gast ende vreemdeling vgl. Hebt. 11 : 13.
§20. Vgl. hiervóór, V. 5. 15 (blz. 350).
24 rechtvaardighe in 1V. TV. staat onrechtvaerdige.
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is ware rechtvaardicheyd, want dat doende gheeft men elck 'tzyne.
Wat Gode ? 'tGhebieden over alle zyne schepselen. Wat den
mensche ? 'tGhehoorzamen Godes, als mede zyn eyghendom ende
schepsel wezende.
26. Zo volght de standvastighe man ghestadelyck ende onderdanighlyck Gode in al dat hy ghebiedt, zonder eenigh eyghenwilligh
verkiezen.
27. Daar dan deze wyze onwetenheyd is met die onderdanighe rechtvaardicheyd, hoe waart moghelyck datmen die standvasticheyd zoude
verliezen ? Daar zulx oock niet en is en magh gheen ware standvasticheyd wezen.
TIENSTE HOOFDSTUCK
VANDE ONSTANDTVASTICHEYD

1. Ghelyck als het snel lopen vergheefs is zomen ophoud eermen
ter wedplaatse komt, zo is oock vergheefs het wel doen, zomen daar
van aflaat eermen het leven eyndet. Noyt wast ware standvasticheyd
ten ghoeden die af mocht laten van 'tghoede te hanteren.
2. Niet die wel beghint, maar die wel voleyndt verdient de krone.
Magh hy oock zeghe bestryden, die niet en volhardt int stryden ?
Het wel beghinnen is by velen, maar 'tvolherden is by weynigh
menschen.
3. Wie volhardt int ghoede, die werdt ghoed ende zaligh. Maar vergheefs is alle bestaan*, alsmer niet in wil bestaan*. Opten wegh niet
voorts te ghaan, is achterwens gheghaan.
Een ghoed beghin gheeft ghoed behaghen,
Maar 't eynde moet de laste draghen.

4. Dit niet voortghaan is onstandvasticheyd, te weten een zwackheyd
des ghemoeds, die 'tghoede beghinne niet en volbrengt. Of het is
een eynden voort voleynden van ghoed datmen voorghenomen hadde
te doene. Zulx valt uyt onvoorzichticheyd* als men min loste ende
meerder lasts vint int volbrenghen van dien dan men hadde ghewaant,
zo dat de vreze van arbeyt of van pyne afschrickt van daar met voort
te varen.
5. Dit ghebuert in alle die uyt onverstant wat bestaat* eer hy zich wel
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beraad. Dat heermen een huys willen bouwen, eermen de kosten
heeft overgheleyt, zo moetmer ten halven met schandera ophouden,
eert huys is te vollen ghebouwet. Want de macht eyndt eer
twerck eyndt.
6. Dat is onghetwyfelt waar darmen gheen opzet en magh standvasticheyd, dat dueghde is, noemen, zo zulck opzet niet ten ghoeden
is streckende. Neen, dan noemtmens hartneckicheyd. Al wat ten
ghoeden streckt, dat wyckt af vant quade, ghelyck wie uyt een duyster
hol na 'dicht toeghaat, die wyckt af vande duysterheyd.
7. Nu vintmen dat de meeste menschen wanen ghoed ende quaad te
weten, al eer zyt beyde recht weten of kennen. Wie nu wil weten
of hy deze beyde recht kent, die anmercke zynen ghemoede of dat
hy het quade dan waarachtelyck haat ende 'tghoede warachtelyck
lieft.
8. Die haat het quade warachtelyck diet zo vyand is, dat hyt niet en
zoude willen doen, ick en zegghe niet al mocht hyt zonder straffe
doen, maar oock niet, al stont daar groote beloninghe toe. Zo heeft
die oock het ghoede warachtelyck lief, diet niet en zoude moghen
laten te doen, al stont daar gheen loon toe, ja oock niet al zoude hy
ontwyfelyck daar over ghestraft moeten worden.
9. Nu moghen de ghewetens van u, o ghy lesers van dezen, zelf licht
oordelen ende tuyghen, wie van u allen waarachtelyck het quade
haat ende het ghoede lief heeft.
10. Die dan 'tquade noch niet waarlyck en haat, maar dat onder een
valsche schyn van ghoed verkeerdelyck lief heeft, en ist niet moghelyck dat te laten, zo langhe zulck zyn verkeert oordeel in hem blyft.
Zo en magh hy mede, dat valsch oordeel in hem blyvende, het ghoede
dat hy qualyck quaad waant gheenssins lief hebben noch hanteren.
11. Of dan zulck een door iemands anpraten of vermanen, uyt vreze
van schande of vande helle, of op hope van 'svolx eere of vande
hemele, schoon al een opzet maackte om 'tquaad, dat hy lief heeft,
te verlaten ende 'tghoede, dat hy haat, te doen, zo en ist hem niet
moghelyck daar inne te volharden, maar moet ter eerster gheleghen§8. Vgl. Sen. ep. 76. 18: Vir bonus quod honeste se facturum putaverit, faciet, etiam
si laboriosum erit ; faciet, etiam si damnosum erit ; faciet, etiam si periculosum erft;
cursus quod turpe erit, non faciet, etiam si pecuniam adferet, etiam si voluptatem,
etiam si potentiam. Ab honesto nulla re deterrebitur, ad turpia nulla invitabitur.
BECKER, Wellevens Kunste
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heyd het gheliefde quaad ankleven ende 'tghehate ghoed begheven.
Neen, dat magh niet zyn. Ten heeft zynen rechten wortele niet,
zonder welcke die vrucht van volstandicheyd niet en magh voortkomen. Na 'thaten van 'tquade volght het bestandigh laten van
'tquade, ende na het dieven van 'tghoede volght het volherdigh ghoed
doen. Zonder licht zietmen niet, zonder zien kentmen niet, ende zonder kennen en haatmen noch en laatmen 'tquade, noch en lieftmen
ende doetmen 'tghoede niet standvastelyck.
13. Vergheefs is dan alle beghinne dat niet recht en werdt beghonnen.
Niet recht en werdt het weldoen beghonnen, daarmen 'tquade niet
recht kent ende laat, ende 'tghoede niet recht kent ende lieft. Want
elck vertelt zich met het ghene dat hy lief heeft ende vliet van 'tghene
hy haat.
14. Zo moet al die 'tquade, als oft wat lieflyx ende lustighs ware,
lieft, dat noch ankleven, ende die 'tghoede, als oft wat hatelyx* ende
lastighs* ware, haat, dat noch vlieden, zo langhe tot dat waarheyds
kennisse die valsche wane uyten mensche verdryft.
15. Dat het blinde onverstant inde meeste menichte heerschapt is
onlochbaar. Deze oordeelt het quade ghoed ende 'tghoede quaad te
wezen. Dit doet dan noodlyck na 'tghoed ghewaande quaad hopen
ende voor 'tquaad ghewaande ghoed vrezen. Wat is beter ghoed
voor den mensche dan doort ghehoorzamen vant opperste ghoed (dat
God is) daar met te vereenighen ende alzo inder waarheyd zelf ghoed
te worden ? Wat is oock argher quaad dan dat de mensche doort
zondighen zich zelf afscheyde vant ware ghoed ende door ghoedheyds ontberen quaad worde ende blyve ?
16. Waarmen na hoopt, dat benaarstichtmen* te verkryghen ende
waarmen voor vreest, dat pooghtmen te ontvlieden. Zo en magh dan
gheen warachtigh opzet inden onwyzen wezen om 'tquade te laten
ende 'tghoede te doen, hoe vele te min een standvastigh volharden.
Hoopt niet meest elck dat het hem al na zynen wil zal ghaan ?
17. Nu is des menschen zotte wille het rechte teghendeel wande alwyze
wille Godes. Die vreest ende vliedt meest elck, zoeckende tegen
die wille Godes de zyne te volbrenghen in allen zaken. Dats nu wel
verde van een ghoed opzet om zyn zelfs wille te laten ende den wille
Godes ghehoorzamelyck te volghen.
18. Hier inne (leyder*) is meest elck ghestadigh, ja hartneckigh tot
;
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huer zelfs verderven. Want elck meynt dat het zoet ende lustigh is
zyn eyghen, maar bitter ende lastigh Godes wille te volghen.
19. Al bevintmen nu schoon doorghaans* dat zulck eyghenwilligh
leven een onghenoeghlyck ende pynlyck leven, ja een doodlyck sterven, overmids* 'tzelve de ghevreesde onrust doet verwerven ende
die ghehoopte ruste derven, ghemerckt* d'Almoghende wille Godes
altyd gheschiet ende niet des menschen wille, als altyd anders dan
Godes wille willende, daar door dan bywylen in zodanighen menschen wel een voornemen komt om voorts an niet meer haren, maar
Godes wille in als* te volghen, zo en magh in zulcke zo eyghenwillighe als onverstandighe luyden dat opzet niet ghedurigh noch
standvastigh wezen, zo langhe haar valsch oordeel voors. in henluyden blyft.
20. Want dat opzet ontbeert die groeyende wortele van waarheyds
kennisse, derhalven moet het inden eersten aasstoot verdorren ende
verdwynen*. Waar die waarheyds kennisse niet en is van eyghen
willens quaadheyd, en maghmen die niet haten ende noch vele minder
verlaten. Immers, zy hebben die zo lief, dat het hen al bitter smaackt,
dat strecken zoude om huer lieve eyghenwillicheyd te verlaten.
21. Tot dit verlaten streckt die kennisse der waarheyd. Dits der
dueghden wortele, die smaackt henluyden verdorven tonghe bitter,
ghelyck den duysterlinghen 'tlicht hatelyck* is. Zo werptmen flux
der dueghden wortel, als huer koortsighe smake bitter zynde wech,
al eermen komt tot eenighen smake van haarder vruchten zoeticheyd.
22. Daar zietmen doorzaken vande onstandvasticheyd, namentlyck
onverstant ende verkeert oordeel overmids* ghebreck van waarheyds
kennisse ende 'thebben van stoute vermetelheyd.
23. Laat het onrustigh onghenoeghen, het droevigh wroeghen ende
die pynlycke smerte doort ontberen van ruste schoon by wylen henluyden zo hert anporren, dat zy van herten wenschen daar af ontslaghen ende in die lustighe ruste te wezen, wat magh dit helpen tot een
standvastigh opzet om zulcken ellendighen state te verlaten, zonder
opmercken vande oorzaken van zulck ghequelle ? Zonder die te leeren kennen ende zonder die vyandlyck te haten ? Niet altoos*.
24. 'tQuade hebben zy noch lief, maar de straf zyn zy vyand, zo
zyn zy 'tghoede noch vyand, maar hebben huer beloninghe lief; zy
willen wel rustigh, maar niet dueghdlyck leven. Die onrust waren
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zy ghaerne quyt, maar het zondigh leven willen zy behouden. Zo
willen deze zotte, traghe luyden, ende zy willen niet. Ghoedheyds
vruchten willen zy wel, maar haar wortel willen zy niet.
25. Bedrieght henluyden dan noch somtyds huer zotte waan, zo dat
zy inden grond aldus ghestelt zynde noch hen zelf wroet maken dat
zy een recht ghoed opzet hebben om 'tquade te laten ende 'tghoede
te doene, zo nemen zy een schyn an, als of zy ernstelyck met ware
standvasticheyd benaarstighden*, ende meynen dat zy ontwyfelyck
in zulck huer schyn ghoed voornemen ten eynden toe zullen volherden, ende dit noch ('twelck boven allen dinghen hoogh staat te
verwonderen) niet j eghenstaande zy de zonde zo lustigh ende die
dueghde zo lastigh* te wezen wanen, dat zyt voor allen menschen onmoghelyck houden, standvastelyck het quade te laten ende 'tghoede
te doen.
26. Magh oock iemand met rechten ernst bestaan* te doen 'tgheen hy
onmoghelyck houdt ghedaan te werden ? Gheenssins. Magh daar toe
dan by zodanighe luyden gheen ernstigh voornemen wezen, hoe vele
te min kan daar zyn een bestendigh volbrenghen van 'tvoomemen ?
27. God gheve dan hoe heyligh zulcke luyden zich van buyten ghelaten, zo moeten zy noodlyck in huer grond het onghegrond ghoed
voornemen verlaten; zo haast* hem iet voorkomt daar zy het gheliefde
quaad zouden moeten verlaten.
28. Zo verandert huer opzet telcken met veranderinghe van zaken,
niet anders dan men de weerhaan ziet draeyen na alle veranderinghe
want waeyen.
29. Want zy draghen een blinde minne tot het smekelycke* hoerken
ghenaamt eyghen wille. Dat loont henluyden altyd met verdrietige
onwil ende leedt. Dan nemen zy voor 'tzelve te verlaten, maar dit
al zonder dat te haten. Magh dat oock zyn ? Dan bevint zich
Dat het kyven*
Van d'amoruese herten
Doet verstyven*
De nieuwe min met smerten.

30. Want het zwaarste (zomen zeyt) moet meest weghen, zo moet
30 Terentiaansche Phedria zie Terent. Eun. 46sqq. : Quid igitur faciam? non eam,
ne nunc quidem, / Quom accersor ultro? an potlus ita me comparem, / Non perpeti
meretricum contumelias ? / Exclusit ; revocat ; redeam? Non, si me obsecret. / (Parme-
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oock het meeste lief het minste leedt verdraghen. Dit zietmen konstelyck uyt ghebeeld inde lichtvaardighe onghestadicheyd vande Terentiaansche Phedria. Dien was leedt van zyn liefken gheschiet, zy lockte
hem weder zoetelycken an, hy neemt voor haar spotkind niet langher
te blyven, maar wilt van haar voorts blyven ende zeyde:
31.

Wat zal ick doen? ken ga tot haren huyse niet.
Oock nu niet? nu zy my van zelf tot haar ontbiedt?
Of ist my beter dat ick toon myn quaadheyd
Int niet ghedoghen vander hoerkens smaadheyd?
Zy sluyt my uyt, zy zend om my. Ga ick daar weer?
Dat doe ick niet al baad zyt my oock noch zo zeer.
Tis ghoed zo ghy dat doet als ghyt nu recht verzint.
Maar wat zalt zyn, volherdyt niet, zo ghy beghint?
Dit scheyden zuldy haast* met druck bekopen
En onverzocht van zelfs weer tot haar lopen.

32. Ziet daar een ebbe ende vloet van een onstadigh ghemoet. Huer
onbestendigh voornemen werdt zo dickmaal verplant, dat het geen
bloeysel, veel min eenighe vruchten vande standvasticheyd en magh
voortbrenghen.
33. Zo en voeden niet de ghegheten spyzen diemen lichtelyck weder
uyt braackt. Zo en ghenezen niet de medecynen diemen dickmaal verandert, ende zo en komt hy ter begheerder plaatsen niet die den
wegh niet ten eynde toe en bewandert.
34. Ende hier met zy ghenoegh ghezeyt vande onstandvasticheyd,
oock vande starckheyd zelve met de kranckheyd, insghelyx vande
dueghden ende ghebreken die beyde anklevende.
no) : Siquidem hercle possis, nil prins neque fortius : / Verum si incipies, neque pertendes gnaviter, f Atque, ubi pati non poteris, quom nemo expetet, / Infecta pace ultro
ad eam venies indicans / Te amare et ferre non posse : actumst, ilicet. Gedeeltelijk aangehaald door Cicero, de deor. nat., III 72.

Eynde want vyfde Boeck.

VAN WELLEVENS KUNSTE
VI. BOECK
EERSTE HOOFDSTOCK
VANDE MATICHEYD

1. De drie Hooftdueghden zyn hier voor beschreven, met hare drie
teghendelen. Nu volght de vierde, daar mede ick dit laatste boexken
beghinne ende al dit myn werck met eynde. Dit is de maticheyd,
een dueghde matelyck bestierende alle der zielen ende des lichaams
beweghinghen.
2. Andere noemense een bescheyden heerschappie over de menschelycke krachten. Het is een mate der begheerlycke, of een middelbaarheyd der wellustighe dinghen. Deze kan de maticheyd mits* onthoudinghe na redens oordeel bedwinghen, als een waghenaar zyn
paarden, dat zy niet gheringhen* te weeldigh uyten weghe en
springhen.
3. Zy is een vyandinne vande onkuysche gheylheyd, oock vande zatte
ghulzicheyd, ende een vriendinne van reden, kuyscheyd ende nuchterheyd. Dit is de moeder vande ghezondheyd, een vercieringhe des
ghemoets, een behoedstere des levens, ende de schatkamer alder
dueghden.
4. Niet quaads en gheschiet daar zy 'twerck beleedt*, maar niet
ghoeds en werdter ghedaan waar zy ghebreeckt, want alle onbehoorlycke lusten verjaaght zy ende die behoorlycke werden van haar
ghematight. Daar na voert zy oock den naam, want ghelyck elck ding
of werck zyn mate heeft, zo gheeft zy elck zyn mate int handelen
van dien.
2 Het is dinghen vgl. Aristot. Eth. Nicom. II. 7. 3: Iam vero in voluptatibus
medietas temperantia est, nimium intemperantia.
3 Zij is ... gheylheyd vgl. Cic. de off. III 117 : ... est enim temperantia libidinum
inimica.
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5. Zy is meest onledigh inde welluste ende pyne, doch meest in wel
beleden* ende matighen vande welluste. Die is natuurlyck of onnatuurlyck; deze is alleen byden menschen, de natuurlycke hebben
de menschen ghemeen metten dieren.
6. Deze komt voort uyt het noodurftigh ghebruyck der naturen, zo
dat zy altyd is daar 'tghebreck der naturen gheboet* werdt. Zo ghevoelt de ghezonde mensche lust als hy vermoeyt zynde rust, als hy
coudt zynde zich wermt, ende als hy hongherigh of dorstig,h zynde
eet of drinckt. Want daar der naturen krachten versterckt worden.
7. Maar de onnatuurlycke lusten worden gheboren uyt een waan
dat den mensche wat ghoeds gheschiet, al en waart zo niet. Zo waant
menigh onwys mensche dat hem goed is zyn groot ghewin van ghelt,
ende hier in verlustight zyn onwyze ziele, niet wetende dat hy noch
om 'tzelve vermoort zal worden.
8. Oock vintmen ghoede, quade ende middelbare lust, vande welcke
de laatste wel ende qualyck magh, maar deerste wel moet, ende de
twede niet en magh ghebruyckt worden. Dit zy hier ghenoegh ter
noodurft gheroert vande wellust, alzo ick hier na breeder daar af
dencke te schryven.
9. Nade maticheyd werdt de mensche, daar inne deze dueghde de
voochdij e heeft, dat is daar zy alle dinghen voegkt na bescheydenheyds* mate, een matigh of bescheyden* mensche ghenaamt. Want
deze oock duer haar alle dinghen doet by maten.
10. Hy matight zyn vrueghde, hy matight zyn droefheyd, hy matight
zyn begheerte, zyn lust, zyn arbeyd, zyn rust ende alle zyn doen
ende laten. Na wat mate ? Nade mate die de redene stelt. Met redens
toom matight hy die weeldighe lusten, bestierende die ghoeden ten
alder besten eynde, ende bedwinghende die quaden dat zy haar niet
en moghen beweghen.
11. Immers hy besnoeyt, ja hy roeyt uyte die quade lusten, door
hulpe van waarheyds kennisse. Want daar deze naactelyck* ontdeckt
der quader lusten relyckheyd ende verderflyckheyd, moeten zy terstond verdwynen met het verdwynen van huer schoon schynen doort
bedrieghlycke mom-anzicht van waan, van ghoedheyd of schoonheyd.
§6. Hetzelfde in W. W. I 144a, III
8 hier na zie Hoofdst. 3.

80a, 409d.
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12. Ghemerckt* niet quaads begheert en magh werden of lustigh*
schynen dan onder des loghens valsche schilderij e van ghoedheyd
of schoonheyd. Tis onmoghelyck dat iemand begheren of luste
hebben magh tot dinghen die hy weet dat lelyck ende hem quaad zyn.
13. Zo ghebied die matighe mensche over zyne lusten, ende hy voorziet die pynlycke of moeyelycke onrusten. Zyn die mydelyck, hy
mydse, zyn zy lydelyck, hy lydse, maar zyn zy onlydelyck, hy slytse
of zy slyten ende vernielen hem, zo dat hyze lyd tot dat zy hem niet
langher en lyden, maar vant moeyelyck stryden door 'tsterven rustelyck bevryden.
14. Zodanigh is 'twerck vande maticheyd inden mensche, versterckt
zynde door waarheyds krachte, vermids* welcke zy d'onmatighe
anporringhe vande lusten vermagh te wederstaan ende te betemmen,
welcke starckheyd haar voedsel neemt uyte kennisse, zo vande schadelycke verderflyckheyd die voort komt uyt d'onghetemde overdaad
vande welluste, als vande heylzame zalicheyd uyt zulck wederstaan
ende betemmen van de quade lusten ontwyfelyck te verhopen staande.
15. Dit verderf vande onbetemde lusten is zieckte ende quaadheyd
van ziel ende lyf, maar het heyl is ghezondheyd ende ghoedheyd in
beyden, dats inden helen* mensche. Licht maghmen doort daaghlyx
ondervinden (wilmer maar op achtnemen) warachtelyck weten dat
altyd het dienen of navolghen van quade lusten den lichame quelt
met kranckheyd ende pynen, ende 'tghemoed met droefheyd ende
knaghelycke onrusten.
16.Zo valt wederom gheen ding voor die daar acht op nemen lichter
om zekerlyck te verstaan dan dat het bedwinghen ende verwinnen
van alle quade lusticheyden den matighen menschen beloont met
stercke lichamelycke ghezondheyd ende met een byblyvende vrolycke
gherusticheyd. Zo weidt de ghantse* mensche doort quade lustvolghen quaad, maar door desselfs betemmen ghoed.
17. Daar zulx inder waarheyd wordt gheweten, daar gheeft zy oock
kracht om zulck bekent verderf te vlieden ende zulck ontwyfelycke
zalicheyd te begheren, te benaarstighen* ende dadelyck* te wercken.
18. Want elck moet noodlyck vlieden 'tgheen hy weet dat hem quaad
is, zo moet oock elck onvermydelyck begheren 'tgheen hy weet dat
hem ghoed is. Zo groot nu zulcke kennisse is, zo sterck is de wil
oock om de verderflycke lusten te matighen, ja te vernielen als
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letselen, ende van ghelycken om die ghoede lusten volherdigh te
bestieren tot verkryghinghe vande begheerde zalicheyd.
19. Deze zalicheyd is ghoedheyds verkryghinghe. Die werdt niet
verkreghen zo langhe het contrarie quaad in ons blyft. Dit blyft in
ons zo langhe de waarheyd dat niet uyt ons en dryft. Dit en gheschiet
niet zo lang men die quade lusten gheryft; die gheryftmen zo lange
men haar met ghehoorzaamheyd verstyft.
20. Ick meynt aldus: het voedzel ende die versterckinghe vande
quade lusten is datmen die hanteert. Dit moetmen haar ontrecken
zullen zy sterven ende bederven. Dit ontreckt haar die maticheyd
door afbreek van dat te veel of van dat qualyck wordt begheert.
21. Niemand en wordt ghulzigh dan doort dickmaal zyn lust ghevolght te hebben int eten van leckere beten boven zynen hongher.
Zo wordt niemand onkuysch dan die zich ghewent heeft zyn gheyler
lust te bewillighen int byslapen buyten of boven noodurft.
22. Ghelyck nu deze ende meer andere zonden allenxkens doort
dickmaal zyn lust te volghen boven de mate toenemen ende worden,
zo moeten zy noodzakelyck wederom afnemen ende ontworden*
doort dickmaal wederstaan ende niet volghen van zulcke onmatighe
ende quade lusten.
23. Dit wederstaan is het werck vande maticheyd. Die temt ende
verdempt alzo allenxkens het quade. Zo vele nu 'tquade ontwordt*
ende verdwynt inden mensche, zo vele moet het ghoede in hem
worden ende toenemen.
24. Zo vele dan ghulzicheyd, onkuysheyd of andere zonden inden
menschen afnemen ende zwacken, zo vele moet die soberheyd, kuysheyd of andere dueghden in die plaatse toenemen ende verstercken.
Des eens verdorren is des anders groeyen, des eens derven is des
anders verwerven, ende des eens sterven is des anders leven.
25. Zo ist eynde daar toe de heylighe maticheyd is streekende des
menschen opperste ghoed, te weten ghoed wezen. Zo vele zulx nu
inder waarheyd werdt verstaan, zo krachtelyck werdt het bestaan*
ende zo warachtelyck werdt het verkreghen ende ghedaan.
§21. Over gulzigheid en onkuischheid zie Duyvels wet swaar, cap. XIX en XX (W.W.
I 239a-243c).
24 dueghden in alle drukken staat zonden.
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26. Die ghoed is gheworden is een met Gode, zo dat hy niet anders
en wil dan God en wil. Gods wil is zulcker Godlycker menschen wet.
Die volghen zy in allen, nerghens haar wil, lust of begheerlyckheyd.
Want die zyn zy ghestorven* ende hebben Gods (dats het ghoede)
leven verworven.
27. Hoe zoude dit ghoede leven quaad doen ? Of hoe moghen die
ghestorven zonden zonde doen ? Wie zieck is die leeft noch ende
magh noch wat doen, hoe wel zwackelycker dan de ghezonde, maar
wie dood is en magh niet doen. Wie dit recht verstaande en zal niet
ghaerne zyn quade lusten sterven om zulcken zalighen ende ghoeden
leven te verwerven ?
28. Zo wat mensche dan maar is gheraackt tot ware kennisre vande
snoodheyd, schandelickheyd ende schadelickheyd vant ghehoorzamen
der quader lusten, ende daar by die waardicheyd, loflickheyd ende
hooghnutbaarheyd van 'tghoed worden datmen verkryght door zyn
quaadheyd vermids* d'afbreck der quade lusten te ontworden*, zal
doort andachtigh mercken op des levens kortheyd ende onzekerheyd
zo zorghvuldelyck als vlytelyck acht nemen op zyn invallende lusten,
de zelve door maticheyds kracht wederstaar ende door een nieuwe
ghoede lust die quade lusten vyandlyck verhongheren* ende doden.
29. Ghelyck nu zulx byde maticheyd inden matighen menschen
werdt ghewrocht door hulp ende kracht vande Almoghende waarheyd, alzo en doet zy zulcken loflycken werck oock niet zonder hulpe
vande doorzichtighe* ende voorzichtighe* wysheyd, waar mede die
maticheyd over grote ghemeenschappe heeft.
30. Want de wysheyd is het licht, ja 't ooghe vande maticheyd. Door
haar weet zy de glioede vande quade lusten zo te onderscheyden,
dat zy die ghoeden voedt ende sterckt, daar zy die quaden zwackt
ende vernielt. De lust ter dueghden helpt zy, de lust der zonden
wederstaat zy ende den lust tot des lyfs onderhoudt bestiert ende
matight zy. Want d'eerst is ghoed, de tweede is quaad ende de derde
zomerse beleet*. Deze derde laat zy altyd de dueghde als een dienstmaarte* na volghen, maar nemmermeer als een vrouwe voor ghaan.
31. Dat is wanneer daar is hongher, dorst of venus vlamme, zy
maackt datmer eet ende drinckt tot des lichaams versterckinghe om
den schepper te dienen, ende datmen d'echt pleghe om kinderen te
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winnen, maar gheenssins om die lust int ghevoelen vant hongherigh
eten, vant dorstigh drincken of vant ryp byslapen te ghenieten.
32. Want dit waar een verkeert eynde, dit waar de waghen voor de
paarden ghespannen, ende dit waar het snoodste boven 't edelste
ghestelt ende begheert ende gheëert. Is 'Godt te dienen ende der
naturen schickinghe te volghen niet beter dan de lusten des buycx
te pleghen ?
33. Voorwaar, die anders wanen ende de luste volghen (dat de
meeste hoope leyder* doet), die versnoden zich zelf van redelycke
menschen in paarden ende muylen, ja in zwynen, die gheen verstant
van Godlycke dinghen hebbende alleen inde lusten des lichaams
leven.
34. Zo doet dan de maticheyd door wysheyds rade de gheoorlofde
lusten tot haren rechten eynde ende in haar rechte waarde pleghen
ende houden. Want zy maackt dat die lusten als een rustighen
waghen de vermoeyde krachten ververschen ende verstercken om den
mensche met minderinghe van des levens moeyelickheyden zynen
wegh ter zalicheyd te doen volstrecken.
35. Ende ghelyckmen den waghen ghebruyckt niet uyt lusten van te
ryden, maar om opt voorderlyxt te komen ter begheerder plaatsen,
zulx dat dit ende niet die lust vant ryden het eynde is daarom men
rydet, alzo mede doet deze wyze maticheyd den mensche zulcke
nodighe ende nutte lusten matighlyck ghenieten, niet om die lusts
willen vant eten, drincken oft byslapen, maar om opt vorderlyxte
doort middel van ghezondheyd te komen in dezen leven tot ware
ghoedwordinghe, dat is tot eeuwighe zalicheyd.
36. Zo bestiert de verstandighe maticheyd die middelbare lusten ten
ghoeden eynde. Zy en vermindert die niet door onmatigh afbreek
van noodurft, noch zy en maacktse niet te groot door voedsel boven
noodurft. Want zy kent uyt ondervindinghe de mate van die natuurlycke behoefte. Deze is niet hongheren ende niet dorsten. Zo laat
zy toe de lust in dezen tot het vernoeghen* toe der naturen, maar
zy belet dan oock de voorder lust in eten of drincken dat zy niet
komen tot walghens toe.
37. Dit maackt dat de nature van te veel eten of drincken (nemet zo
33 paarden ende muylen vgl. Ps. 32 : 9.
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vande andere lusten mede) niet bezwaart ende door te luttel niet
ghekrenckt*, maar door die noodurfticheyds mate matelyck g,hesterckt
ende onderhouden werdt.
38. Ende wantoren den hongher qualyck teghen de spyze in schalen
kan weghen, zo ghebiedt de maticheyd het ophouden wanneer zy
ghevoelt dat de hongher meest ghestilt is, twelck moghelyck noch
niet te vollen zynde, weet zy daar inne de minste ghevaarlickheyd
te zyn gheleghen.
39. Want waar daar boven de noodurft te vele inne ghenomen, zo
waar daar al ghezondight ende de nature beswaart, maar heeftmens
te weynigh ontfanghen, dueght is gheoeffent in afbreek van lusten
ende dit al zonder schade. Want de hongherighe maghe het haffen*
niet en zal verzuymen. Dan maghmen noch zonder hier in yet te verzuymen den maghe vernoeghen*, ende alzo voor de zatheyd opghehouden hebbende van eten, anderwerven een nieuwe lust ghenieten
int eten.
40. Dit is dan het ampt* ende werck vande bescheyden* maticheyd,
te weten het ghebruyck vande gheoorlofde wellust te matighen. Zo
matight zy mede des lichaams arbeyt, zulx dat die door onbescheyden
lust of vlyte des menschen krachten niet en verkrachte ende uyt putte,
maar ghont den lichame, oock den zinnen, na vermoeytheyd weder
een verquickende ende versterckende ruste. Ende alzo kan zy bescheydelyck rust met arbeyt, verzadinghe met hongher, vernoeghen
mette begheerten in een eendrachtighe ghemeenschappe wyslyck te
zamen menghen ende voeghen.
41. Ghelyck als een ghoed musicien vele verscheyden stemmen weet
te voeghen ende te vereenighen in een lustighe ende zoete klanck
ende gheluyt, alzo weet deze wyze maticheyd vermids* hare schickelycke tsamenvoeghinghe vande gheneghenheyden des lyfs ende
begheerlyckheyden des ghemoeds, een vrolyck ende lustigh leven
inden matighen mensche te maken.
Zo ist al recht dat blyft by zyne maat,

Die hoogh in alle ding te loven „staat.
Maar onrecht ist, verderflyck ende quaadt
Al wat daar onder of daar boven „gaat.
41 Ghelyck ... maken vgl. Foxius, o.c., p. 363 : Atque etiam, ut musicus concentus
votum diversarum unum reddit sonum : ita in animi cupiditatibus, si prudentia continentiae copuletur, moderatio quaedam oritur, quam temperantiam appellamus.
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1. Even zo rustighen ende lustighen leven als de maticheyd veroorzaackt inden matighen menschen, even zo moeyelycken ende verdrietighen leven maackt d'onmaticheyd voor haren dienaren, ende
dit zo wel inden ghenen die beneden als die boven de mate leven.
Want zy doet in allen dinghen te luttel of te vele. Zo plaaght zy
zo wel den ghierighen* doort magher hongheren, als den quistghoed
doort ghulzigh smetsen*. In beyden queut zy de nature.
2. Zo maackt het onmatigh mesbruyck des gheldes een veel hebbende
of een veel ghehad hebbende arm mensche. Deen heeft nu noch
te veel maar niet ghenoegh, d'ander hadde eerst ghenoegh ende heeft
nu te luttel. 't Eerste is byden ghierighen, 'tlaatste byden quistghoed.
Doch is de ghedurichsté armoede byden ghierighen.
3. Want deze en magh zo vele niet verkryghen of hem en ghebreeckt
noch altyd meer, maar de quistghoed magh zo veel verdoen dat hy
niet meer om te verdoen en heeft, zo dat het verdoen wel, maar het
ghierigh begheren niet kan eynden.
4. Dan magh oock de doorbrengher weder door erf-winst of
schenck-ghelt bekomen, ende 'tzelve uyt vreze van weder int verzochte* ghebreck te vallen matigh leeren ghebruycken. Dits verde
vande ghierighen, maar 'tghequel vant mesbruyck is hen beyden zo
langhe zy zulx blyven al te na by.
5. Ghelyck nu d'onmaticheyd hueren dienaren onmatelyck plaaght
doort onmatigh mesbruyck in 'tvoedsel ende int gheld, zo quelt zyze
oock stadelyck int mesbruyck van Venus, vande eere, vande machte
ende oock van alle der zielen krachten.
6. Want zy is een ghebreck of zonde in allen dinghen te veel of te
luttel doende. Daar door verandert zy oock die ghezonde wyn in
doodlyck venyn, ende die overvloedighe ryckdommen in een ghebrekelycke armoede voor alle huere dronckene ende ghierighe slaven.
Doch vintmer meer die haar dienen boven dan onder de mate.
7. Daarom zy oock by den gheleertsten ouden werdt ghezeyt te wezen
7 Daarom zy .., wellusten vgl. Aristot. Eth. Nicom. III, 11. 5: De voluptate quidem
igitur liquet, in ea id quod est nimium esse intemperantiam et rem vituperandam.
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een berispelyke overvloedicheyd der wellusten. Want dit ghebreck
bestaat meest inde begheerlycke krachten, doende die quade lusten
antileven.
8. In allen dinghen overtreden d'onmatighen de mate, navolghende
huer blinde begheerten, die onbetemt van redens toom int wilde
hollen. Want zy zoecken lust oock in hatelycke* dinghen, dienren
behoort te vlieden, of zy mesbruycken die gheoorlofde lusten onmatelyck tot het walghens, ja verdrietens toe.
9. Dit komt uyt onverstant, dat en kent het rechte eynde niet daar toe
de luste streckt, te weten tot sterckinghe ende verquickinghe der
naturen. Die heeft haar eynde. Maar haar zotheyd, zulx niet verstaande, maackt vande luste, die maar een middel zoude zyn, zelf
het eynde.
10. Dits een valsche wane, die heeft zelf gheen eynde. Daarom
j aghen die onwyze waners na deze lust door 1 usts ghenieten zonder
eynde, ghelyck die ghierighen spoeren na 'tghenoeghen* vermids*
het ghelds verkryghen zonder eynde.
11. Zo heeft zulck begheren van lust nemmermeer eynde, want zy
verkryghen nemmermeer 'tgheen zy begheren; dit doet hem alle ware
lust ontberen. Wat begheren zy ? Een eeuwighe of ghedurighe lust
die nemmermeer op en houdt. Dit dede den zwynighen schynwyze
een kraans hals wenschen, om zo vele te langher het wellustigh ghevoel vande leckere smake te ghenieten.
12. Wat verkryghen deze zotte begheerten ? Een vluchtighe schynlust, recht als een korte ketelinghe* van onnatuurlyck lachen, die een
moeder is van een gheduyre pyne ende een ware anklevende droefheyd. Daarmen dan lust zoetkt ende smette vint en verkryghtmen
het begheerde niet, maar het ghehate verdriet; zaligh is die dit inder
waarheyd ziet ende deze pynlycke dienstbaarheyd ontvliedt.
13. Wat lust magh doch wezen by zulcke onmatighe dieren ? Immers
11 Dit dede ghenieten vgl. Aristot. Eth. Nicom. III. 10. 10 : Quapropter et collum
quidam obsoniorum gurges sibi gruis collo longius optavit : ut qui tactu maximam
capiebat voluptatem. — De „swijnsche Philoxenes" wordt in Duyvels wet swaar vermeld (W. W. I 240d).
12 ketelinghe er staat : ketelighe.
gheduyre in de W.W. staat : geduyrende.
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wat onlust, ja wat verdriet moet daar niet altyd by henluyden zyn ?
Vimmen oock grooter lust dan daarmen verkryght het begheerde ?
Vryelyck neen. Verkryghens deze onmatighe ? Zekerlyck neen, maar
het platte* teghendeel, voort komende uyt het stadigh ontberen van
'tghene zy boven al ende in allen begheren.
14. Dit is een warachtighe ende byblyvende wellust. Die kryghen zy
nemmermeer, maar niet dan een valsche ende vluchtighe lust, die
strax verandert in een byblyvende verdriet, smert of rouwe. Zyn dan
deze zwynhoeders of dienaren vande onreyne lusten niet te recht
ellendighe slaven van deze pynlycke onmaticheyd, die haarder
katyven* begheerten nemmermeer en verzaad, maar altyd in huere
onvernoeghde begheerten hongherigh blyven laat ?
15. Zy verbeelden zich met een eeuwighe zalicheyd, die zy eeuwelyck
ontberen Boort hebben van een onophoudelycke ellendicheyd. Want
alle onmate quelt ende pynight, ende in als* zyn zy onmatigh, zo
werden zy altyd ghepynight. Dats nu verde van 'tbegheerde wellustighe leven te ghenieten.
16. Zulcke beloninghe kryghen deze dienaren van huere afgodische
wellust, ende voor dezen snoden, schandelycken ende beestelycken
dienstbaarheyd. 't Eene quaad hopen zy op 't ander. Tot die ghebrekelycke armoede voeghen zy schandlycke verachtinghe met lastighe moeyelyckheyden, hier by komen zware zieckten met smertelycke pyne, ende ten laatsten gheheel verderf van lyf ende ziele.
17. Hier staat noch meer af te zegghen. Maar want dit voeghlyxte
zal vallen int handelen vande luste, daar op ick nu kome, zo wil
ick dit nu hier laten ende dat beghinnen.
DERDE HOOFDSTUCK
VANDE WELLUST

1. Daar is lust des ghemoeds ende des lichaams, maar droefheyd is
(eyghentlyck te spreken) alleen inden ghemoede ende pyne inden
lichame. Men noemt de lust oock veeltyds wellust, hoe wel niet wel,
14 die kryghen ... rouwe 16 hier by komen ... lyf en ziele vgl. Boeth. Phil. cons. III
7 p. 57 : Quid autem de corporis voluptatibus loquar quarum appetentia quidem plena
est anxietatis, satietas vero paenitentiae ? Quantos illae morbos, quam intolerabiles
dolores, quasi quendam fructum nequitiae fruentium solent referre corporibus !
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alzo niet alle lust wellust en is, maar wel alle wellust oock lust is.
Wellust ist daar iemanden wel, dats na 'tghoede lust, maar ist oock
wel ghelust daar iemands lust ten quaden streckt ?
2. Zo is dan (alsmen eyg,hentlyck zoude willen spreken) alle wellust
ghoed, maar niet alle lust. Want men vint oock quade lust. Doch
wil ick hier zonder onderscheyd 't een voor 't ander nemen na de
ghemeen wyze van spreken om subtylheyd te vermyden.
3. Tusschen die luste des ghemoeds ende blydschappe is die onderscheyd, dat lust werdt gheboren alleenlyck uyt het anschouwen, maar
blydschap uyt het verkryghen van 'tghene ;ghoed of schoon is of
schynt, zo dat de lust ghaat voor de begheerten ende die begheerten
voort verkryghen van 'tbegheerde, 'twelck des blydschaps onafscheydelycke ghezellinne is.
4. Zo bestaat lust int anschouwen, maar blydschap int ghenieten
vande ghewaande of ware schoonheyd of ghoedheyd. Deze lust is
een zoete anlockinghe om te begheren 'tgheen men waant of weet
ghoed of schoon te wezen.
5. Men vindt inden mensche luste des ghemoeds ende des lichaams,
ende dit in beyden ghoed of quaad, na dat doorzaken ofte eynden
zyn daar uyt zy voortkomen ofte haar toe strecken. Goed is de luste
des ghemoeds die daar werdt gheboren uyt warachtigh anschouwen
van 't opperste ghoed, maar quaad is de luste die voortkomt uyt een
bedrieghlycke verbeeldinghe van 't opghepronckte schynghoed.
6. Wt de ghoede lust spruyt de ghoede begheerte. Die j aaght met
hope na 'tverkryghen van 't opperste ghoed, twelck van 'tghelove
wordt ghevanghen of ontfanghen. Daar verneemtmen dan des oppersten ghoeds zalighe vruchten, te weten die blydschappe (wezende
een zoete beroeringhe des ghemoeds), een ghenoeghlycke verzadinghe
der ghoeder begheerten, een rustighe luste ende lustighe ruste, twelck
ware zalicheyd is.
7. Hier uyt maghmen nu zien dat het opperste ghoed vanden ghenen
die dat warachtelyck kennen werdt begheert, niet om zyne zalighe
vruchten wille, die van zelfs volghen, maar om zyn zelfs ghoedheyd
ende schoonheyds willen, die de begheerte ende luste tot zich locker.
5 ghoed of quaad strecken vgl. Aristot. Eth.Nicom. X. 5. 6: Itaque illa quidem
voluptas, quae honestae actioni propria est, bona erft; quae pravae, mala. Nam et ipsae
cupiditates, bonarum return quidem, laudabiles sust, malarum veto vituperabiles.
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Men magh de zalicheyd, lust ende rust begheren, zonder hueren oorsprong inder waarheyd te kennen, maar men magh 't opperste ghoed
niet verkryghen, zonder ghezamentlyck* zyn zalicheyd, lust ende rust
te verkryghen. Wie de boom heeft, die gheniet haar vruchten, die
de fonteyn heeft, die heeft haar beexkens ende wie de zonne heeft,
die heeft oock 'dicht.
8. Alhoewel hier uyt volght dat zy alle het opperste ghoed minder
lief hebben dan huer zelve, die dat niet om zyn zelfs maar om zyn
ghavens wille, als om den hemel, om de rust, lust ende zalicheyd
(dat is dat zy huer zelf, niet het opperste ghoed) lief hebben, zo
waar nochtans wel te wenschen dat vele menschen noch zulcke liefde
hadden tot huer zelf, dat zy op dezen eersten trap waren ghetreden
ende vande aarde met desselfs liefde met beyden voeten, dats met
huer begheerten, afghescheyden waren ende mette zelve voeten altyd
meer ende meer opwaarts schreden na de Hemelsche ghoeden.
9. Want zy zo meer ende meer opstyghen, 't opperste ghoed meer
ende meer ghenaken, dat meer ende meer schoon ende ghoed kennen,
meer ende meer begheren ende verkryghen zouden. Want zyt ten
laatsten beter dan huer zelf kennen ende ten laatsten meer dan huer
zelf liefhebben zouden.
10. Dat is immers buyten alle twyfel waarachtigh dat de schepper
alre dinghen zelf beter is dan alle, zwyghe* dan eenigh zynre schepselen. Elck mensche is mede een schepsel des scheppers. Wat mensche
dan 't opperste ghoed, dat God de schepper zelf is, om die wellusts
ende deze om zyn zelfs willen begheert, die acht onwyslyck zich
zelve, maar een kleyn deelken van 'tghehele maacksel wezende, niet
alleen beter dan de wellust, maar beter oock dan God, die immers
de schepper ende het opperste ghoed zelve is.
11. Want alle 'tghene dat om wat anders dan om zich zelfs willen
werdt begheert, werdt minder ghoed ghewaant te zyn dan 'tghene
om welx willen dat ander werdt begheert. Zo acht hy 'tgheld minder
ghoed te zyn dan de wellust, die 'tgheld om des wellusts willen
begheert.
12. Dit blyckt daar an dat zulck een willighlyck 'tgheld uyt gheeft
11 Want alle ... begheert vgl. Aristot. Eth. Nicom. X. 2. 2: Maxime praeterea expetendum esse (Eudoxus existimabat) , quod non alterius gratia, sed per se tale est.
BECKER, Wellevens Kunste
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om by schoon vroukens te slapen of om zynen buyck met leckere
spyzen ende drancken te vullen, om 'twelck te bekomen die liefhebber
van zulcke lyflycke lusten oock eere, conscientie, ja God zelve willighlyck zoude ter rugghe stellen ende verlaten. Deze dwaasheyd
zietmen daghelyx niet dan al te veel by velen.
13. Al is nu die voorghemelde na God spuerende luste heyligh ende
ghoed, als voortghekomen zynde uyt waarheyds kennisse vande Godlycke ghoedheyd ende als daar toe alleenlyck streckende ende daar
na jaghende, zo en is zy nochtans zelve niet het opperste ghoed, want
waarmen na j aaght dat en heeftmen noch niet, ende watmen niet en
heeft dat en ismen zelf noch niet.
14. Is dan deze heylighe lust des Godlycken ghemoeds het opperste
ghoed der menschen niet, vele minder zal dat moghen zyn die dierlycke lust des aardschen lichaams, ende noch al vele minder die
quade lust der onwyzer herten.
15. Maar hoe zoude des lichaams dierlyck ghevoelen des menschen
opperste ghoed moghen zyn ? Maght oock van zelfs ghoed zyn wat
mesbruyckt magh worden ? Wat wordt doch meer mesbruyckt dan
die lichamelyke luste ? Vintmen oock argher quaad der menschen
dan deze mesbruyckte luste ? Zo is zy den mensche quaad, want zy
maackt hem quaad. Ten magh niet ghoed zyn van zelfs dat iemanden
quaad maackt; maght niet ghoed zyn van zelfs ten magh voorwaar
het opperste ghoed niet wezen.
16.Alle wat van zelfs ghoed is ende zynen hanteerders ghoed maackt,
ghelyck alle dueghden zyn, en maghmen niet te vele begheren noch
hanteren. Dit en maghmen vande lichamelycke wellust immers
gheenssins zegghen, want meest elck begheert ende hanteert die veel
,

te vele. Zo en is de lyflycke lust des menschen opperste ghoed niet.

Oock moghen deze lyflycke lust alle quade menschen ghenieten
zo wel als die ghoeden, maar deze alleen ende niet die quade
menschen moghen die rechte wellusten des ghemoeds ghenieten. De
quaden gheenssins zo langhe zy quaad zyn ende blyven. Zo belet
dan 'tghenieten van des lichaams lusten in den quaden hoer ghoed
worden. Ten magh voorwaar niet ghoed zyn dat des menschen ghoed
17.

17 Oock moghen .., als die ghoeden vgl. Aristot. Eth. Nicom. X. 6. 8: Postremo
corporeis
voluptatibus etiam unusquisque ac vel mancipium etiam quodlibet, non
minus quam vir optimus, potiri poterit.
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worden belet ende hem in quaadheyd hout. Zo ist oock zo verde van
daar dat de lyflycke welluste des menschen opperste ghoed zoude
zyn, dat zy oock meest elck niet ghoed, maar quaad is.
18. Meest elck, zegghe ick, twelck zo warachtigh blyckt int daghelyx
ondervinden, dat veel vanden wyzen ouden des lichaams lusten ghezeyt hebben te zyn des menschen alder verderflyxte vyanden. Want
het zyn zyn huysghenoten ende doen onder schyn van vriendschap
'tvyandlyxte quaad.
19. Zy schynen in der onwyzen ooghen ghoed, hoewel zyt niet en
zyn. Deze valsche schyn is de laghe daar in zy den zotten belaghen,
door een ghesukert venyn behaghen, alle ghoeden raad verjaghen
ende zo met willighe blindheyd plaghen, dat zyt altyd te laat huer
ondanx beklaghen. Te laat, ghelyck als de visch het anlockende
aasken ingheslockt hebbende, te laat den doodlycken anghele ghevoelt in zyn kele.
20. Zo is de lyflycke wellust den zotten een verderflyck aas. Ist
dan al recht datmen zulcken bedrieghlycken, valschen ende schandelycken hoere (ick meyn de dierlyke luste die meest werdt mesbruyckt)
wil stellen in 'tghezelschappe vande Goddelycke maachdekens der
dueghden ? Ja, datmense boven alle de zelve stellende vereeren zoude
metten Godlycken name des alderoppersten ghoeds ? Zulcke stemmen
hebben meer gheluyts nader dieren, ja zueghen, dan na menschelycke
stemmen.
21. Vande mesbruyckte lyflycke welluste spreke ick zulx, zoude die
't opperste ghoed zyn ? Maghmen dat mesbruycken ? Neen voorwaar,
maar wel 'tgheen middelbaar is als deze. Die werdt van meest elck
mesbruyckt. Dan is zy een naer-aapster van 'tg,hoede, een ghoedschynende quaad, een vyandinne vande reden, een blindheyd des
18 veel vanden vyanden vgl. Cic. Cato Maior de Senect. 39sq. : nullam capitaliorem
pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat (sc. Archytas Tarentinus) a
Cumque homini sive natura, sive quis deus nihil mente praestabilius
natura datam
dedisset, huic divino muneri ac dono nihil tam esse inimicum quam voluptatem.
20 Ist dan al recht ... dueghden vgl. Sen. de benef. IV. 2. 4 : Non indignor, quod
post voluptatem ponitur virtus, sed quod omnino cum voluptate conferatur contemptrix
eius et hostis et longissime ab illa resiliens, labori ac dolori familiarior, virilibus
incommodis, quam isti effeminato bono.
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ghemoeds, een afwegh ter zonden, een moeder alder zieckten ende
een ettrighe kancker des levens.
22. Deze lyflycke wellusten zyn voor den dierlycken menschen niet
dan zoetzinghende Syrenen om huer af te leyden van huer rechte
vaderland, ende een toversche Circe die den menschen in zwynen verandert door hare zwynighe ende venynighe, maar zoetschynighe
drancken.
23. Daar dienen zy schandlyck huer lusten zonder rusten zo blindelyck, dat zy oock huer verderven liefhebben. De tedere* loste heerschapt, maackt van mannen wyven, doet de dueghden verdryven
ende, niet koranende mate houwen, verghelt zy een korte ketelinghe*
met zo langdurighe als smertelycke rouwen.
24. D'oorzake van zulck mesbruyck is niet een noodzakelycke quade
gheneghentheyd vander naturen, maar een willighe verbeeldinghe
vande voorleden wellusten. Die schildert meest elck zelf in zyne
ghedachten.
23. Daar zietmen op onkuysche ghezichten, op leckere smaken ende
op zoet-smeltend ghevoelen. Daar, zegghe ick, speeltmen int herre
met brandende kolen; die ontsteken 'therte, de begheerten vlammen
en bersten uyt* na verkoelinghe zulcker vyerigher of ghulzigher
lusten.
26. Die zyn niet natuurlyck, maar zondelyck; niet redelyck, maar onredelyck. Wat mate kanmen houden in zulcken vuyrighen, ontydighen ende onzinnighen hertstochten ?
27. Int byslapen werd de natuurlyke kracht verkracht door 'tghewelt
van d'onkuysche ghedacht, ende int eten werdt de maghe door een
tooversche hongher na d'inghebeelde leckerheyd niet beraden, maar
tot_ walghens toe overladen.
28. Wel is waar dat die ledighe ghedachten huer niet en moghen
wachten voor zulcke gheyle ghezichten ende leckere verbeeldinghen,
maar de mensche magh terstont doort asroeren van Venus vlammen
ende den rileck van ghulzicheyds koken zich bedaren, de snuevel*
22 Circe er staat : Circes.
27 int eten ... beraden zoo in de 1V. W. ; in alle andere uitg. staat : ende int eten

voor de nature honghert, door een tooversche hongher na d'inghebeelde leckerheyd,
werdt de maghe niet beraden.
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plaatse myden, die ledighe ghedachten zulck quaad werck benemen
ende de zelve ander ghoed werck gheven.
29. Zo magh niemand lanx de wegh ghaande met open ooghen zich
hoeden dat er niet onreyns voor en verschyne, maar hy magh d'oghen
vande aardsche vuylicheyd afkeren toffe hemelsche zuyverheyd.
30. Zo maacktmen verbond met zyn ooghen dat zy opt maachdeken
noch opter tonghen bedrieghlyckheyden niet en dencken, want zorghlyck* spelen ist met dit kruydeken Noli me tangere, dats Roert my
niet. Ende zo gheeftmen dezen altyd omdraeyende molen der ghedachten ghoede terwe te malen tot warachtigh voedsel der zielen,
daar zy by ghebreck van zulx niet dan kaf, wind ende ydelheyd maalt.
31.Want zonder ghedachten en is gheen wakende mensche. Die moeten zyn of ghoed of quaad. Zyn zy quaad, daar komen uyt quade
lusten, voorts quade begheerten, quade wille ende quade wercken.
Maar zyn de ghedachten ghoed, huer begheerten, wil ende werck is
ghoed.
32. Zo veel is gheleghen aant waarnemen der ghedachten ende
'tghoed werck gheven der zelver. Die ghaan voor de wercken ghelyck
der vruchtbomen bloeysel voor de vruchten, want ledicheyd is d'oorzake vande ydele* ghedachten ende zonderlinghe* vande heete minne.
Dit versfont oock wel de meester vande onkuysche minne als hy
zeyde:
Iaaghdy ledicheyd uyt u zinnen,
Ghy vernielt den boogh der minnen.

33. Dats ghezeyt vande quade lyflycke lusten. Zyn die al schoon niet
recht menschelyck, zy zyn noch ten minsten eensdeels dierlyck, maar
men vint quade lusten des ghemoeds die duvelsch zyn.
34.Want ghelyck daar zyn godlycke menschen, die met het ghoede zo
zyn vereenight, dat henluyden 'tghoed doen van ghantser zielen een
lust is, of zyt schoon anderen doen zonder zelf eenigh nut daar af te
32 de meester vande onkuysche minne Ovidius, zie Rem. Am. 139: Otia si tollas,
periere Cupidinis arcus. — Ook aangehaald in IF.W. I 241c en III 497v.

§30. Vgl. I. 6. 13, 14 (blz. 31 vlg.).
32 waarnemen der ghedachten hierover schreef Coornhert in 1568 Korte Berichtinghe
vander ghedachten waarneminghe (W .W .1 188v-190).
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ghenieten, zo vimmen mede luyden die zulx met het quade zyn een
gheworden ende verduvelt, dat henluyden het quaad doen een lust
is, al hadden zy daar gheen bate altoos* af, ja dat het henluyden een
lust is als anderen quaad doen, of als yemand wat quaads wedervaart.
35. Zo leestmen van een tyranne dat hy, tredende over de bloedighe
lichamen van etlycke hondert menschen die hy hadde doen doden,
van lusten riep : 0, wat heerlycker dagh beleve ick nu. Dat was voorwaar een bloedighe ende verwoedigibe luste.
36. Zo zietmen noch daghelyx dat luyden, door huer qualyck huyshouden arm, door huer hoerderije pockigh* en leemtigh*, door huer
schandelyck leven eerloos, of door huer overdaad strafwaardigh gheworden zynde, een lust daar in nemen dat anderen henluyden in huer
armoede, onghezondheyd, schande of strafwaardicheyd ghelyck worden, uyt waan dat een ghemeen plaghe (zomen zeyt) wel rustet*.
Rechts* of ander luyder lyden henluyder lyden weck name, twelck zo
nochtans niet en is.
37. Maar boven al is deze quade luste recht duvelsch ende helsch
inden nydighen, die uyt vreemde vrueghde een eyghen trueren scheppen, ende uyt der ellendigher droefheyd een minderinghe vanden
huere. Want dit zynse die zich verlustighen ende verblyden in luiers
naasten verdriet ende lyden.
38. Welcke duvelsche lust Socrates huer misgonnende, henluyden
tot allen plaatsen daar yemand ghoed wedervoer ooghen ende oren
wenschte, op dat zy met alle mans vrueghde ghepynight ende zo van
zulcke huere boosheyd verlost mochten worden.
35 Zo leestmen ick nu zie Sen., de ira II 5: Volesus, nuper sub divo Augusto
proconsul Asiae, cum trecentos uno die securi percussisset, incedens inter cadavera
vultu superbo, quasi magnificum quiddam conspiciendumque fecisset, graece proclamavit : 0 rem regiam!
§38. Coornhert haalt dit gezegde van Socrates reeds aan in Duyvels wel swaar (a°
1564 ; W. W. I 246b). Vgl. Gualteri Burlaei Liber de vita et moribus philosophorum
p. 136: (Dicebat Socrates) digni autem invidi sunt ut, si fieri posset, in omnibus
civitatibus aures et ita oculos haberent, ut de omnium profectibus torquerentur. Zie
ook Franck, Chronica. De yerste Cronijcke, f. 89 („De vrije Spruecken Socratis").
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1. Ghemeenlyck volght na 'thanteren vande quade lusten pyne des
lichaams, die zo eyghentlyck inden lichame, als droefheyd eyghentlyck inden ghemoede is bestaande. Zo eyscht oock nu dat hier, na
'thandelen vande lichamelycke lusten, oock wat volghe vande pyne.
Die is een smertigh ghevoel inden lichame of (zo eenighe zegghen)
een scherpe beweghinghe inden lichame, desselvens zinnen vyand
wezende.
2. Het eyghentlyck beschryven vande pyne, die inwendigh is of buyten an den lichame, van der zelver menighvuldighe verscheydenheyden, van huere oorzaken ende ghenezinghen met des daar ankleeft, is
het ampt* der Artsen ende wond-artsen ende een oneyndlyck werck,
daaromme en is zulx hier van my niet te verwachten. Maar dencke
alleenlyck zo veel daar af te roeren als dienstlyck magh zyn tot deze
myn voorghenomen konste van wel leven.
3. Men vint veelreleye aart van pynen, als te weten die zwaar, die
licht, die scherp, die zacht, die gheneeslyck ende ongheneeslyck is,
met ontallycke andere meer onderscheyden pynlyckheyden. Maar die
pyne zy zodanigh als zy wil, zo moet zy zyn een van beyden, te weten
lydelyck of onlydelyck.
4. Is zy lydelyck, zy oeffent des menschen gheduldicheyd, maar is zy
onlydelyck, zy rooft het leven. Wat lydelyck is kan de lydzame manlyck draghen zonder wyflyck klaghen. Wat onlydelyck is magh niet
langhe duyren, want daar die krachten eynden, moet het lyden
eynden.
5. Als die pyne opt hooghste is gheklommen, moet zy dalen ende
minderen, of haar zelf ten bersten springhen. Want wat onlydelyck
is en magh gheenssins, zwyghe* lang, gheleden worden. Want alle
1

een scherpe ... wezende vgl. Cic. DISC. Disp . II 35 : dolor (est) motus asper in

corpore, alienus a sensibus.
4 Wat lydelyck draghen vgl. Cic. de fin. bon et mal. I 49 : si tolerabiles sint
(dolores) feramus.
5 wat onlydelyck worden vgl. Sen. ep. 78. 7 : ... nam summi doloris intentio
invenit finem. Nemo potest volde dolere et diu.
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lydelyck lyden is in, maar 't onlydelycke is boven 'smenschen vermoghen. Wie magh draghen meer dan hy magh ?
6. 'tGhezelschappe vande pyne byden ongheduldighen zyn kindsche
klachten, wyflyck weenen ende droevigh verzuchten, ende dit niet
alleen vergheefs ende niet tot verlichtinghe, maar oock tot verzwaringhe vant lyden. Want onwilligh lyden valt dubbelt lyden.
7. Anders ist byden gheduldighen, want zyn pyne werdt verzelschapt
mette heylzame oeffeninghe van dueghde, met hope na d'eeuwighe
vrueghde ende met die manlycke ghelyckmoedicheyd. Die mindert
het lyden ende vereelt het ghemoedt met het harde eeldt des ghewoonheyds teghen alle anstaande lyden ende pyne.
8. Want daar is gheen pyne die niet en mindert of door de tyd, of
door de ghewoonte. Dit zietmen inde daaghlyxe ondervindinghe.
Wat mensch vallende in onghewoonlyck lyden en draaght zich niet
ongheschickter met weenen ende klaghen dan die nu het lyden by
na ghewoon is te draghen ?
9. Dit was d'oorzake dat Euripides zynen gheduldighen man, het
lyden nu al ghewoon zynde gheworden, in zyn teghenheyd dede
zegghen alzo:
Waar deze dagh die eerste van myn lyden,
Had' icx niet veel verzocht* van langhe tijden
Dees pyne zou my jammerlycken zeer doen troeren,
Als 'thenxt vuel jong dat noyt met toom en was betemt
Zeer raast en springt, ghenoopt* zo datter 'tbloed afswemt.
Maar my, door pyn verhardt, en magh gheen pyn verstoeren.

10. De oorzaken van pyne zyn voorneemlyck drie, namentlyck nature,
toeval ende wille, waar af die twee eerste byden menschen niet, maar
de derde wel vermyd moghen werden. Wie magh maken dat het
sterven ende bederven der naturen dat voor de dood ghaat, gheen
pyn en zy ?
9 Euripides de aanhaling uit Euripides vond Coornhert bij Cic. Tusc. Disp. 111 67:

Si mihi nunc tristis primum inluxisset dies; / nec tam aerumnoso navigassem salo, /
esset dolendi causa, ut iniecto eculei / freno repente tactu exagitantur novo ; / sed iam
subactus miseriis obtorpui.
8 die niet er staat : dit niet.
9 ghenoopt zoo in de IV.W. ; in de andere uitg. staat : ghenopt.
-
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11. In wat menschen vermoghen ist oock altyd te vermyden een

pestilentiale lucht of eens tyrannen of quaaddoenders ghewelt,
slaghen of wonden ?
12. Maar wie weet niet dat vele dronckerts, ghulzighers ende
hoereerders wel zouden moghen (zo zy wilden) vermyden die zware
ende schandelycke zieckten, pynen ende smerten die zy door huer
moetwilligh zuypen, vreten ende hoereren zich zelfs opten halte
halen ?
13. Alle zodanighe hebben niet alleen pyne inden lichame, maar
oock noodzakelyke droefheyd inden ghemoede. Want dees pyne is
zondelyck ende schuldigh, daar uyt komt het onvermydelyck trueren,
knaghen ende wroeghen over zulcke huere zonden, welcker rechtvaardighe straf inden lichame oock vertelt ende verzwaart werdt met
de droefheyd des ghemoeds.
14. Zo baart altyd noodzakelyck alle schuldighe pyne des lichaams
oock droefheyd des herten, maar dit is anders met d'onschuldighe
pyne die den mensche of uyter naturen of uyt toeval, buyten zynen
toedoen opkomt. Want daar gheen zonde en is, daar en is gheen
droefheyd.
15. Ende hier met meynde ick vande pyne te ghaan tot de onthoudelyckheyd. Maar want eenighe houden dat alle pyne des lichaams,
zy zy dan schuldigh of onschuldigh, noodzakelycken veroorzaackt
droefheyd des ghemoeds, twelck ick anders houde, ende onder de
zelve oock eene is van myne alder jonstighste* vrienden, hebbe ick
het voors. myne ghevoelen hier opt kortste my moghelyck is willen
bewyzen, ende te dien eynde hier eerst stellen een zo korten als
klaren onderscheyd die daar is tusschen droefheyd ende pyne, zonder
welcke te verstaan niet recht van deze zake en magh gheoordeelt
werden.
16. Droefheyd houde ick hier te wezen (als oock hier voor) een
verstoringhe des ghemoeds, maar pyne is (zo oock hier int beghinne
11 lucht er staat licht.
15 eene van myne alder jonstighste vrienden H. L. Spiegel, zie Bronnen, brief 27 en
28 (blz. 249 vlg.). — Over pijn en droefheid heeft Coornhert reeds herhaaldelijk
hiervóór geschreven ; zie I. 14. 58, 60 62 ; V. 6. 7, 8 ; 7. 64-66, 69.
16 hier voor zie I. 14. 1 (blz. 72).
-
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is ghezeyt) een smertigh ghevoel inden lichame. Nu is 'tghemoed,
dat inde ziele bestaat als een onzichtbaar ding, wat anders dan 'tzichtbare lyf. Want men niet licht iemand zo onverstandigh vint die
zegghen zoude willen dat die onzichtbare ziele ende 'tzichtbare
lichaam een zelve ding zyn, om dat zy te zamen een zelve mensche
maken.
17.De ziele oft ghemoed dan, als wezende wat anders dan 'tlichaam,
heeft oock zyn byzundere ende eyghen werckinghe ende gbedoghen,
die 'tlichaam niet en heeft, zo weder 'tlichaam heeft, die 'tghemoedt
niet en heeft. 'tGhemoed denckt, maar 'tlichaam gheenssins. Zo
ghevoelt weder het lichaam de pyne, maar 'tghemoed gheenssins,
dan alleen Boort dencken in een verbeeldinghe.
18. Zo heeft het lichaam warachtigh ghevoel vande pyne, maar
'tghemoed heeft daar niet af dan een verbeeldinghe. Is nu die verbeeldinghe vande pyne des lichaams (die 'tghemoed niet en magh
ghevoelen) inden ghemoede voor quaad gheoordeelt, zy magh dan
onghetwyfelt droefheyd veroorzaken inden ghemoede, zo zy wederom
blydschap daar in magh baren, als die pyne inde verbeeldinghe voor
ghoed is gheoordeelt.
19. Een zelve ghevoelen van lyflycke pyne magh dan zo wel blydschaps als droefheyds oorzake wezen inden ghemoede, na dat desselfs oordeel daar van is. Wat zo wel blydschap als droefheyd magh
baren, en magh gheen noodzakelyke oorzake van droefheyd wezen.
20. De twede onderscheyt is niet kleynder tusschen deze twee. Want
men magh gheen pyne ghevoelen dan van het jeghenwoordighe zeer.
Daar teghen maghmen droevigh zyn van 'tquade, zo wel dat nu al
is gheleden ende datmen noch toekomende vreest, als van 'tquade
dat jeghenwoordigh is.

21. Nadien dan droefheyd wat anders is dan pyne, zo maghmen
't een hebben zonder 't ander. Magh dan oock iemand ontkennen
datmen magh droevigh zyn zonder pyn des lichaams te hebben ?
Niemand dan die noyt droevigh en was. Maghmen dit hebben, te
weten droefheyd zonder Batte, namentlyck pyne, waarom en zoude
men niet moghen hebben dat, ick meyn de pyne, zonder dit, te weten
droefheyd ?
22. Immers, ick zegghe noch meer. Nadien pyn zo weynigh noodlycke oorzake blyckt te wezen van droefheyd als droefheyd van pyne:
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datmen pyne magh hebben inden lichame ende daar beneven blydschappe hebben of blyde zyn inden ghemoede.
23. Men moet immers kennen dat een mensche, hongherigh leckere
spyse etende, een lustigh* ghevoel inden lichame, dat versterckt
wordt, magh hebben, niet jeghenstaande 'tghemoed bezwaart is met
anxtighe droefheyd. Magh dit zyn, waarom dat niet ? Magh 'tlichaam
lust hebben onder een truerigh ghemoed, zo magh immers 'tghemoed
oock wel blyde zyn in een pynlyck lichaam.
24. Oock is kenlyck dat de oorzake van droefheyd niet anders en
is dan datmen heeft ghehad, heeft of vreest te hebben iet datmen
voor zich te hebben waant of weet quaad te wezen, zo mede datmen
ontbeert 'tgheen men ghoed acht of weet. Zo is het j eghendeel van
zulx oorzake van vrueghde, te weten datmen heeft j eghenwoordigh
of inder memorien of inder hopen iet datmen ghoed voor zich weet
of waant te zyn.
25. Nadien nu iemand pyn inden lichame magh hebben die hy waant
of weet dat hem ghoed zy, 'tzy dan om dueghd te verkryghen, of om
veel meerder quaad daar door te ontghaan, wie zal moghen lochenen
dat zulck een niet alleen wel magh, maar oock noodlyck moet hebben
blydschap in zynen ghemoede mits* onder zyn lichamelycke pyne ?
26. Laat ons dit hier uytbeelden in een gheschiedenisse van een mynre
oude vrienden; zynen Name was Gelle Glaasmaker, namaals schipper, doe ter tyd stierman of hooghbootsman. Deze lagh voor Vlissinghen ghereet na Spangien te varen. Des marghens, als namiddaghes het schip van lande stack, hielt* hy zich zo zorghlycke* wonde
in zyn been, dat hy moste blyven ende 'tschip laten varen. Tot die
pyne quam droefheyd vande verzuymde winst ende nodig,he schade
der kosten int ghenezen. Des derden daghes, als die wonde inde
bitterste smerte stont, verhoorde hy int zeker dat het schip met alle
'tvolck was ghezoncken.

Nu hielt hy zyn leven beter dan 'teerlies van 'tgheld of zyns
Beens ghezondheyd. Dit maackte hem blyde int hebben van die heylzame wonde ende van die nutte schade des gheldes, als middelen
waar door hy 'tbeste, te weten zyn leven, hadde behouden. Zo hadde
hy teffens* pyne in zyn vleesch en bloet, ende blydschap in zyn
ghemoedt.
27.

§§26, 27. Zie hiervóór, I. 14. 27 vlg. (blz. 76).
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28. Zodanighe exempelen vintmer daghelyx veel. Wie, zekere ghenezinghe verhopende, en lya niet met een blyd ghemoed de scherpe
pyne van bittere gheneesdrancken of vuyl-vleesch etende plaasters ?
29. Ende hier met ghenoeghzaam bewezen achtende dat de lichamelycke pyne gheen noodzakelycke oortake en is van droefheyd, zo
'tzelve oock noch hier voor meer is ghebleken I. XIIII. 55, ende oock
zo vele hier nodigh was ghezeyt hebbende vande pyne, kome ick
nu toe die onthoudelyckheyd ende ononthoudelyckheyd.
VYFDE HOOFDSTOCK
VAN TEM-LUST ENDE VOLGH-LUST

1. Deze noemtmen inden Latyne Continentia ende Incontinentia,
dienren eyghentlyck in Nederlandsch zoude moghen benamen temlust ende volgh-lust, want de tem-lust is een maticheyd daardoor die
lust by bestieringhe des redens werdt betemt, of het is een matigh
bedwang alder onnodighe lusten of begheerten; daar zulx gheschiet,
onthoud zich de mensch van alle zinlyckheyden* die onmatigh zyn.
2. Haar eyghenschappe is alle dat boven noodurft werdt begheert
te besnoeyen ende alle quade lusten te moederstaan ende uyt te sluyten,
zo dat deze meest onledigh is inden afbreck vande quade of ydele
lusten, daar zy teghen strydet ende welcker woestheyd zy betemt.
5. Maar des maticheyds meeste werck is die overwonnen lusten ende
begheerten in stiller rusten ten besten zedelyck te bestieren ende te
bevooghden. Hoewel men oock (doort menghen van 't een onder
't ander) dickmaals zeyt dat maticheyd oock d'onbehoorlycke lusten
bestryt ende verjaaght.
4. Maar d'onbedwinghelyckheyd oft volgh-lust is een onmatighe
bewillighinghe vande onbehoorlycke lusten, onbetemt zynde vande
redene, of zy is (zo andere zegghen) een onbetemt mesbruyck van
Venus, spys, dranck ende van andere onbehoorlycke lusten, teghen
redene strydende.
5. Men wint nauwelyck snoder ende schandlycker ghebreck dan dit.
Want het is ghenoegh* een vruchtbaar zaad alder zonden, een doolhof
1 tem-lust in 1561 vertaalde Coornhert continentia door „onthoudelicheyt", zie Ciceronis Vanden Officien, blz. 133, 140v.
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alder ghebreken, een verblindinghe vande reden, een kercker der
dueghden ende een ellendigh gasthuys alder kranckheyden van ziele
ende van lyve.
6. Daar teghen is die lust-dwang of tem-lust een loflycke ende vlytighe besnoeystere alder quader begheerten, een overwinstere der
schadelycke lusten, een uytroedstere der zotte zinnelyckheyden* ende
een arbeydzame ploeghstere vanden acker des ghemoeds, 'twelck
zy bereyt ende bequaam maackt tot een vruchtbare ougst van alle
godzalighe dueghden.
7. De temlust matight de hertstochten, bedwingt de lusten ende
mindert de begheerten, die onmatigh, ydel* of schadelyck zyn. Maar
de volghlust laat haar zonder alle wederstaat anlocken ende leeden
tot het volbrenghen van huere blinde, schadelycke ende zotte begheerlyckheyden.
8. Deen maackt den mensch vry ende een Heere over, d'ander een
slave ende dienaar onder zyne dierlycke krachten. Die volghen deze
lustvolghers als onredelycke dieren, ende worden alzo zelf niet dan
wilde dieren. Dits die toversche dranck van Cyrce. Deze maackt
vermids* des redens dronckheyd hueren drinckers onkuysche zeughen,
toornighe beyren, ghulzighe wolven ende meer andere derghelycke
snoode beesten.
9. Al anders doet die zalighe temluste. Want zy maackt dat de
mensche zich wettelyck onthoudt van alle onnodighe ende overvloedighe begheerten. Zy lubt* de gheylheyd, zy verhonghert* de ghulzicheyd, zy versmacht de dronckheyd, zy is een pest van alle pestilentiale ghebreken der zielen, ende zy onderwerpt de lusten ende
begheerten des redens bescheydene* heerschappij e.
10. Haar meeste hanteringhe heeft zy int matighen van Venus, vanden buyck, vande tonghe ende slape. Deze werden van haar zorghvuldelyck bestiert, als weeldighe paerden van een omzichtigh
waghenaar.
11. Dit maackt dat de mensche daar op zoetelyck ende rustelyck
den wegh des levens door wandert, als de volghlust die zelve paerden
na lust int wilde onbetoomt laat hollen, den waghen zorghelyck*
rollen ende metten roeckeloozen mensche van boven af int verderven
storten.
12. Van zulcke onzinnighe woestheyd is oortake niet God noch
,
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die ghoede nature, maar een valsche waan met die quade ghewoonte,
die door langhe hanteringhe een tweede nature schynt gheworden
te wezen. Zo maatkt zich dan de edele mensche, die tot een Heere
alder schepselen is gheschapen, zelf dwaaslyck een ellendighe slave
niet alleen alder dieren, dat ghoede schepselen zyn, maar oock alder
zonden, dat quade ydelheyden zyn.
13. Daar werdt verkeerdelyck de vrouwe haar dienstmaarte* onderworpen, te weten die reden den loste, die haar vrouwe, de reden,
behoorde te dienen ende onderdanigh te wezen. Alzo dient dan de
Godlycke ziele haar eyghen slavinne, het snode lichaam.
14. Zulx gheschiet uyt strafwaardigh onverstant. Want zodanighe
en kennen haar zelf niet, 'twelck zy hadden moghen doen, zo zy
acht op hen zelven hadden ghenomen. Zo kennen zy dan oock niet
d'onderscheyt, die daar over groot is, tusschen de godlycke ziele ende
't aardsche lichaam. Hier door wordt het onderste boven ghestelt
ende het snoodste meest gheacht, het quade boven 'tghoede ghelieft
ende het verderflycke boven 'theylzame ghevolght ende anghehanghen.
15. Zulx gheschiet byden dwazen, maar anders ist byden wyzen
menschen. Want deze verstaan de ziele beter te wezen dan 'tlichaam.
Dat verstant baart lusten die daar strecken tot verbeteringhe vande
ziele. Die volghen zy ende vlieden die vleeschelycke lusten als hindernissen vande gheestelycke, ende onderworpen dan noch die gheoorlofde middelbare lusten 'tghebiedt* vande redene. Die doen zy
dienen, maar latense niet heerschappen.
16. Dan eetmen om ghezondelyck te leven, maar men leeft niet om
leckerlyck te eten; dan groetmen Venus, niet om 'tlustigh* ghevoelens, maar om die lieve vruchtghens wille, ende dan drincktmen, niet
om 'tverstant inde dolle wyn te begraven, maar om die dorre dorste
matelyck te laven. Zo stercktmen 'tlichaam om den naasten te dienen
ende Gode te ghehoorzamen.
17. Die tot dien eynde hoer lust betemmen hebben het edelste eynde
voor. Want deze het bespaarde bewaren, niet in bodemlooze kisten,
maar in hongherighe buycken. Doch ist oock niet strafbaar datmen
zyne lusten afbreeckt mits* onthoudinghe van weeldigh of over15 middelbare lusten zie hiervóór, VI. 1. 8 (blz. 391).
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vloedigh voedsel, om te wackerder zyn dinghen te doen of om den
oorbaars wille, twelck men raadlyckheyd ofte oorbaarlyckheyd noemt.
18. Maar die huer lusten een weynigh tyds betemmen, om daar na
des te overvloedigher daar inne te zwemmen, noemtmen niet qualyck
onthoudelyck om d'ononthoudelyckheyds wille, dat is lusttemmers
om huer lusten te volghen. Zo vasten eenighe teghen een leckere
anstaande maaltyd om daar des te vratigher in die vette schotelen te
ghaan weyden.
19. Wat vruchten ghenieten zy uyt die beestelycke luste doch anders
dan een verminderinghe van 'tghoed, een onghezondheyd int bloed
ende een truerighe wroeghinghe int ghemoedt ? Zo verliezen zy huer
zelf int vinden vande quade lusten.
20. Verschynt henluyden gheleghenheyd tot hoerderij e, zy vallender
an als spring-henxten*, comen zy by leckere wyn, zy zwelghen als
spongiens ende begraven huer verstapt inde wyn; zetmense an, pasteyen of vladen, daar zietmense den armen buyck overladen om
weder met het pompen* van pillen of rubarbar te ontladen.
21. Zo doende wordtmen allenxkens hoereerders, dronckerts, vraters,
ja weeckelinghen ende verwyfde mannen. Want deze lust-volghers
ten laatsten gheen voorvallende lust en koppen weygheren, door dien
zyse int beghinne niet en hebben willen weygheren.
22. Maar ander vruchten zynt, te weten loflycke, eerlycke* ende
zalighe, die de temlust hueren lusttemmers altyd doet ghenieten,
namentlyck blydschap des ghemoeds inde stadighe verwinninghe,
onnoozelheyd* des ghewetens inde onschuldighe wandelinghe, ghezondheyd des lichaams vermids* het matighe voedsel ende broedsel,
ende rechte wellust Boort zeltsaam ende noodurftigh ghenut des
zelves. Want het zeltsaam ghebruyck ter nood maackt altyd kleyne
wellusten groot.
23. Zo maackt hongher den rauwen bonnen zoet, ende zo dede des
dorsts grootheyd Dario zegghen dat hy noyt zyn daghen leckerder
dranck hadde ghedroncken dan het modderighe, vuyle water dat hem
een ruyter in zyn vuyle ende bezweete helmet bracht te drincken, als
hem zeer dorste.
23 zo dede ... dorste vgl. Cic. Tusc. Disp. V 97 : Darius in fuga, cum aquam turbidam
et cadaveribus inquinatam bibisset, negavit umquam se bibisse iucundius.
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24. Ick hebbe hier voor ghezeyt dat die voors. schandelycke volghlust ende snoode dienstbaarheyd van dien wordt veroorzaackt uyt
onverstant. Hier teghen weet ick 'tghevoelen van eenighe anderen
te zyn dat zulx niet en komt uyt onverstant, maar uyt krachte vande
luste. Want zy houden dat de mensche doet het ghene hy wel weet
quaad te zyn, als verwonnen zynde vande luste.
25. Zulck hoer zegghen zoude eenighsins schynen te moghen plaatse
hebben inden ghenen die nu uyt onverstant gheraackt is inde dienstbaarheyd zynre lusten door langhe ghewoonte, zo dat de luste daar
zo gheweldelyck heerschapt, dat hy nu ten eersten gheenssins teffen.s*,
en magh laten doen tgheen de heerschappende lust hem ghebiedt.
26. Maar dat zulx warachtigh zoude wezen inden ghenen daar noch
die krachtighe ghewoonte vant lustvolghen door langhe oeffeninghe
niet en is inghewortelt ende een ghebiedende vrouwe gheworden,
en heeft gheen schyn van waarheyd met allen. Want voort eerste
is elcken kenlyck dat niemand, noch niet onder 'tghebiedt* van quade
ghewoonte vervallen zynde, met voorraad* magh begheren, vele
minder met lusten hanteren, tgheen hy zekerlyck weet te strecken tot
zyn verderven.
27. Want onder ghoedheyds schyn alleen werdt het quade begheert.
Zo werden wy alle door een valsche waan van ghoedheyd bedroghen.
Nu magh niet ghelochent werden dat het onbetemt navolghen der
quade lusten den menschen bederft*. Zo moet volghen dat niemand
die zulcke lusten voor quaad ende bederflyck* roder waarheyd kent,
de zelve, als of zy ghoed ende heylzaam waren, magh begheren of
hanteren.
28. Of dan schoon iemand zich bedroghen wint van eenighe quade
luste die hy ghoed waande, hy magh doort opmercken van dat quade
t'ontfanghen in plaatse van tghoede beloofde loon, te weten droefheyd, wroeghen, onghenoeghen ende pyne, die quade luste voor
zulx uyt ondervintlycker waarheyd leren kennen, die vyand worden,
haten ende verlaten.
24 hier voor zie §14.
't ghevoelen van ... luste Coornhert bedoelt hier blijkbaar de tegenstanders van Socrates, wier denkbeelden in Plato's Protagoras worden weerlegd. Zie ook hierna,
noot bij §§ 30-45.
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29. Dan zoude zulck een, in zulcke zyne val zynde, wel moghen
ghenoemt worden een droncken (laat ons een voor al nemen)
mensche, maar niet een dronckaart, ende zo zoude deze man, eens
droncken gheweest hebbende, de dronckenheyd licht mogen laten,
twelck zo niet en valt met een dronckaart, een hoereerder, een vraat
ende desghelyx meer, daar zulcke ghebreken door een stercke ghewoonte by na in nature zyn verandert. Laat ons dit, als een zake van
ghewicht zynde, een weynigh hoogher opnemen.
30. Wy worden tot zonden anghelockt door lust of blydschappe,
of wy worden van dueghden afgheschrickt door pyn of droefheyd.
Waar iemand zulcke anlockinge ofte afschrickinghe volght, dat heetmen verwonnen te worden ende zondighen. Zulx gheschiet inden
ghenen die daar door 'tquade doen of 'tghoede laten.
31. Wie verwonnen werdt, die is minder ende onmachtigher dan
die hem verwint. Deze verwinner verwint door een valsche wane,
de dinghen anders dan zy zyn roder ghedachten verbeeldinghe verthonende. Zo moet dan deze valsche wane vande lust ende blydschappe, oock vande pyne ende droefheyd meerder ende machtigher
zyn dan van zulcke zaken die waarheyds kennisse is inden ghenen
daar die wane verwint.
31. Nu is zulck verwonnen worden den mensche quaad; niet om
'tghenieten vande teghenwoordighe luste of blydschappe, want hem
zulx ghoed is, maar om dat zy eynden in pyne ende droefheyd ende
mitsdien den mensche vande ghoede luste ende blydschappe berooven, twelck hem quaad is.
33. Zo is wederomme over d'ander zyde eenighe pyne of droefheyd
§29. Vgl. hiervóór, III. I. 14 (blz. 145).
§§30-45. Bijna een woordelijke herhaling van Coornherts brief aan den raadsheer
Artus van Brederode, zie Bronnen, blz. 221-224. Coornhert zegt daar dat hij het

betoog heeft ontleend aan „een groot boeck van een heydensch leraer". Het is een
paraphrase van Plato's Protagoras 353Bsqq. ; in de W.W. is Coornherts brief opgenomen onder den titel : Vande oorsaecke vande Zonde, 't getuygh Platonis (W.W.
1 134a—d). Met het „groot (e) boeck" is bedoeld de folio-uitgave van H. Stephanus
(Parisiis 1578), waarin Joannes Serranus een Latijnsche vertaling van den Griekschen
tekst had gegeven. Uitvoerige aanhalingen uit Plato's Protagoras zie bij Van der Meer,
a.w., blz. 143 vgl.
§33. In Coornherts brief aan Artus van Brederode wordt in een kantteekening verwezen naar Hebr. 12 : 11, zie Bronnen, blz. 223.
BECKER, Wellevens Kunste
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ghoed; niet om 't hebben vande teghenwoordighe pyne of droefheyd,
want zulx hem quaad is, maar om dat zy eynden in luste ende
vrueghde ende mitsdien den mensche van pyne ende droefheyd
berovende, hem die ghoede luste ende vrueghde toebrenghen.
34. Meest elck oordeelt ende vliedet de pyn ende droefheyd voor
quaad. Daar teghen oordeelt ende bejaaght meest elck de lust ende
blydschap voor ghoed. Hier door moet oock voor quaad ende vliedelyck gheoordeelt worden zodanighe luste ende blydschappe die
den mensche berooft van meerder lust ende blydschap dan zy hem
gheeft. Alzo mede als zy groter pyne of droefheyd gheeft dan luste
ende blydschappe.
35. Dan moet wederom zodanighe pyne ende droefheyd voor ghoed
ende begheerlyck gheoordeelt worden, als zy den mensche van
meerder pyn of droefheyd dan zy gheeft, verlost, oock mede als zy
meerder lusts of blydschaps toebrengt dan pyn of droefheyd. Ende
dan magh niet alleen, maar dan moet oock noodzakelyck zulck
mensche in die heylzame pyn verblyden. Ziet meer hier af hier
naast voor VI. 4. XV. etc.
36. Ende hier blyckt nu onwarachtigh te zyn die meyninghe dat de
mensche 'tghene hy weet quaad te zyn doet, om dat hy ghelockt
ende verwonnen is vande luste die hy hadde moghen laten; van
ghelycken dat de mensche tghene hy weet ghoed te zyn niet en wil
doen, als zynde verwonnen vande teghenwoordighe luste.
37. Want die 'tquade zulx maar kent dat hyt noch doet, is verwonnen niet vande luste, maar vant onverstant, zo blindelyck als vermetelyck verkiezende een korte luste of blydschappe, daar een langhe
pyn of droefheyd navolght, of daar door hy een eeuwighe lust ende
blydschappe verliest.
38. Ghemerckt* hier d'onwetenheyd in zodanighen meerder is ende
meer gheloofs heeft dan de ware wetenschap, ende mitsdien in zulck
onwys verkiezen verwint ende d'overhand behoudt. Ist nu zo dat
de mensche voor zulck zyn blind toestemmen vande quade luste niet
beter of meer dan hy weet en hadde moghen weten, wie zal zich zelf
daar in meer moghen beschuldighen dan een vierjarigh kind dat,
niet moghende verstaan datmen om een gouden penningh duyzent
appelen magh knopen, een eenighe appel verkiest voor een gouden
penninck ?
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39. Maar dit is zo niet in den bejaarden* menschen. Want die hadden
meer ware wetenschap ende minder onwetenheyd dan in henluyden
is moghen hebben, by aldien zy huer kleyn pondeken van huer verstandelyckheyd (ick meyn de moghelyckheyd om te verstaan) ende
'tpond van hueren tyd vlytelyck besteedt hadden ghehad toffe nutte
woecker van wetenschap inden besten dinghen.
40. Behalven twelcke, zo magh elck voor 'teerkiezen ende toestemmen van eenighe anstaande luste of blydschappe inder waarheyd
weten, dat hy weet of dat hy niet en, weet, dat die lust of blydschappe
korter ende kleynder is of langduyrigher ende grooter is dan die pyn
of droefheyd die daar na magh volghen.
41. Weet hy zulx inder waarheyd, zo ist onmoghelyck dat hy int
verkiezen bedroghen zoude worden. Weet hy dan oock dat hy zulx
niet en weet, zo ist zyn schulde dat hy vermetelyck oordeelt ende
verkiest inden dinghen die hy weet hem onbekent te zyn ende hadde
dan behoren, ja oock vermoghen, te laten zulck blind verkiezen,
Immers hy hadde in allen ghevalle onbedroghen ende onverwonnen
moghen blyven van zo wel zyn onverstant als lust, te weten indien
hy met zeker kennis verkoren of in onzekere kennisse staande niet
verkoren en hadde ghehadt.
42. Immers elck vermagh ende behoort voor zyn oordeelen in deze
voors. zaken te rade te roepen alle zyn kennisse, verstant ende wetenschappe, dat is elck behoort voort verkiezen de oghen zyns ghemoeds
te openen om te onderzoecken of hy verstaat dan niet en verstaat
inder waarheyd, dat die voorvallende luste toe te stemmen hem ghoed
zy dan quaad.
43. Dan vermochte ende behoorde hy zulx toe stemmen ghelaten te
hebben, indien hy na rypen berade bevant dat hy niet en wiste of
hem 'tvolghen van die voorghebeelde luste ghoed ware dan quaad,
ende zo doende zoude de mensche in allen altyd zeker moghen wandelen int volghen of bedwinghen vande voorvallende lusten.
44. Want weet hy zekerlyck datse hem ghoed is, het bewillig:hen van
dien en magh hem niet berouwen; weet hy dan oock dat hy niet en
weet off hem ghoed dan quaad zy, hy en zal d'onbekende lust niet
volghen noch betrouwen, ende en magh mitsdien in allen ghevalle
§§40-45. Vgl. I. 8. 12

-

16 (blz. 44 vlg.).
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niet doen dat hem berout. Want dan is al zyn doen ende laten eer
bedacht dan volbracht.
45. Dit waar een zo heylighe als veylighe oeffeninghe voor allen
menschen in alle huer doen ende laten, want dit zoude 'tghoede
leeren doen ende 'tquade laten. Alle dinghen te weten is alleen die
eyghenschappe Godes ende is voor ons niet te hopen noch te wenschen, maar datmen niet en bestaat* tgheen men niet en verstaat,
is die eyghenschappe van die vroede menschen.

SESTE HOOFDSTUCK
VANDE ZACHTMOEDICHEYD ENDE BERMHERTICHEYD

1. Men heeft hier voor moghen zien dat die onthoudelyckheyd of
lustdwang haar werckinghe meest heeft int betemmen vande lusten
ende begheerlyckheyden; nu zalmen hier zien dat int bedwinghen
vande toornicheyd ende wraackghiericheyd meest is gheleghen het
ampt* vande zachtmoedicheyd.
2. Die zegghen eenighe te zyn een gheneghentheyd tot ontfarmen,
anderen noemen die een maticheyd des ghemoeds, de macht om zich
zelf te wreken nemmermeer ghebruyckende. Men magh die oock
houden voor een maticheyd des ghemoeds die de toornighe kracht
in stilheyd houdt j eghen den ghenen dik den mensche veronghelycken
met woorden of wercken.
3. Hoet zy, tis een onderdruxtere ende bezatighstere vande oplopende
toornicheyd, want haar rechte eyghenschap is onverstoort te blyven
van ghemoede. Deze dueghde werdt anders anghezien inden Princen
plan inden ghemenen luyden, ghemerckt* die als beschermers vande
ghemeen ruste alle mesdaad niet en moghen vergheven noch onghestraft laten, twelck alle byzondere* menschen teghen huers ghelyck
§§1, 2. Vgl. Valerius, o.c., p. 99sq. : Ut in refrenandis ac moderandis cupiditatibus
continentie spectatur, ita clementia in iracundia cohibenda... Definitur a Cicerone
clementia, per quam animi temere in odium alicuius concitati comitate retinentur.
Seneca... : Clementia, inquit, est temperantia animi in potestate ulciscendi : vel...
inclinatio animi ad lenitatem in exigenda poena.
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schuldigh zyn ende behooren te doene. Vande straf der ouderen over
huere kinderen, der schoolmeesteren over huer leerlinghen etc. en
werdt hier niet ghehandelt.
4. Ghelyck het nu een Prince, Overheyd of Rechter niet toe en staat
aller menschen, zo voeghet hem oock niet gheheel niemands mesdaad te vergheven, ghemerckt* zulx beyde veel eer wreedheyd dan
zachtmoedicheyd of ghoedertierenheyd zoude wezen.
5. Zeker daarmen niemands mesdaad en vergheeft en magh de zachtmoedighe bermherticheyd met allen gheen plaatse hebben; daarmen
oock niemand om quaad doen en straft en woont de rechtvaardicheyd
niet. Zo straft hy oock den ghoeden die den quaden spaart.
6. Men ziet dan datter is byden Princen straffende barmherticheyd
ende sparende wreedheyd. Daarmee uyt liefde vander ghoeder
bescherminghe den quaden straft, werdt den onnozelen* bermherticheyd bewezen, maar dezen gheschiet wederomme wredelyck,
daarmen den quaaddoenders spaart, zo dat zy telcken weder den
onnozelen quellen ende plaghen.
7. Onverbiddelycke straf over den quaden schrickt anderen af van
'tquaad doen, vermindert den anwas der quaad-doenders ende vermeert die ruste der ghoeden. Maar het lichtvaardigh vergheven van
mesdaden maackt den quaad-doenders stout ende menighvuldigh
ende verstoort der onnozelen* ruste.
8. Doch heeft zo wel het straffen als het vergheven zynen mate ende
oorzaken, zulx dat het een loflycke dueghde is in een Prince of
Rechter scherper om te sporen na oorzaken van ghenade dan van
straffe. Daar dan maar eenighe twyfel met reden voorvalt ofmen zal
straffen dan vergheven, de straf minderen dan niet, behoort alzulcke
twyfel ten voordeel vande barmherticheyds zyde te komen.
9. Want alsmen op 'tscherpste het rechte middel niet en kan treffen,
zo is het dolen over de bermhertighe zyde menschelyck, maar het
zondighen over de selfde zyde is onmenschelyck ende beestelyck.
§4. Vgl. Sen. de clem. I. 2. 2 : nam tam omnibus ignoscere crudelitas est, quam nulli.
8 Daar dan ... zyde te komen vgl. Sen. de clem. I. 2. 2: Modum tenere debemus ;

sed quia difficile est temperamentum, quicquid aequo plus futurum est, in partem
humaniorem praeponderet.
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't Eerste magh namaals, maar 'tlaatste nemmermeer ghebetert werden.
10. Zo en vintmen oock nauwelyx eenige dueghde die pryzelycker is
inden Princen ofte heerlycke* mannen dan die zachtmoedighe bermherticheyd ende die ghoedighe verzoenlyckheyd. Want deze is niet
min spaarlyck over 'tstorten van eens anders, als van zyn eyghen
bloed. Immers hy acht den onderzaten voor ledekens des lichams
daar af hy 'thoofd is, ende verschoont daarom (daar hy magh) huer
bloed als 'tzyne.
11.

Met macht beschermt hy 'tVaderland.
Den armen droef vertroost zyn hand.
Onghaerne stort hy menschen bloed,
Gheen toom verrascht zyn wys ghemoed.
Hy gheeft zyn volck die zoete rust,
Met vrede ryck, na wensch en lust.
Dit is der Princen hooghste duegbd,
En dits den wegh na 'shemels vrueghd.

12. Dien onderscheyd hevet metten Overheyd ende onderzaten, dat

gheen Overheyd te zachtmoedigh en magh wezen int niet vertoornen,
maar wel te bermhertigh int niet straffen van mesdaden, teghen hem
als overheyd tot verachtinghe der zelver, of teghen zyne onderzaten
tot verstoringhe vande ghemeen ruste streekende.
13 . Maar een ghemeen mensche magh zo weynigh te bermhertigh
wezen int vergheven, als te zachtmoedigh int ghelyckmoedigh ghedoghen van mesdaad, met wercken of woorden teghen hem gheschiedende.
14. In zodanighen werdt de druystighen* anloop des wraackghierighen toorns betemt vermids* de ghoedighe zachtmoedicheyd
bestiert zynde met reden. Die wil vergheven, niet wreken, helpen,
niet quellen, behouden, niet vernielen. Dat meynt een Poëet daar hy
zegt:
Tis d'eelste lust in d'alder beste menschen
Die niemand quaad, maar eick een ghoed kan wenschen,

immers oock zynen vyanden zelve.
10 Zo en vintmen
verzoenlyckheyd vgl. Sen. de clem. I. 3. 3: Nullum tamen
clementia ex omnibus (hominibus) magis quam regem aut principera decet.
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15. Zulx leestmen ghedaan te zyn gheweest by vele Heydenen (fy
onzer veler ghenaamde Christenheyd) ende om een of twee te
noemen, by Aristidem, ghenaamt de rechtvaardighe. Want deze, om
weldoens wille ghebannen, ghaande uyt Athenen, streckte zyn handen
ten Hemele ende bad Gode dat het den Athenienseren zo wel mochte
ghaan, dat zy om hem, Aristide, nemmermeer en behoefden te
dencken, ende zo beval oock Photion zynen zone dat hy tot gheender
tyd zynen onnozelen* dood, om weldoens willen hem anghedaan,
bestaan* zoude te wreken ande Stad van Athenen.
16. Zodanighe zachtmoedicheyd werdt gheboren (als oock haar
zuster, die milde bermherticheyd) uyte loutere liefde totten naasten,
want die ghont nierranden quaad maar elcken ghoed. Wat zoude
een langmoedigh mensche iemanden quaad willen, nadien het eynde
daar toe de zachtmoedicheyd streckt oock zelf is het opperste ghoed.
Daar staat zy na ende daar na stiert zy des menschen doen ende laten.
17. Zelfs wil zy ghoed doen worden den mensche daar in zy is, door
ghoedheyds verkryghinghe; wien zoude zy moghen quaad willen ?
'tQuaad wil zy uyt roeden, den naasten wil zy daar zy magh verbeteren.
18. Elck wil zy ghoed doen ende daar door den menschen oortake
gheven om den ghoeden ghever alder ghoede ghaven als des ghoedheyds oorsprong te doen loven ende pryzen, om elck tot zyn ghoedheyd an te wyzen, op dat zy die oock deelachtigh, ghoed ende met
Gode een mochten worden.
19. Zo wordt dan de mensche door zachtmoedicheyd een oprecht*
heelde des zachtmoedighen Godes. Die maackt bermhertigh ende
verzoenlyck, die doet lanckzaam, j a nemmermeer vertoornen, maar
snellyck vergheven, die doet verachtinghe ghelyckmoedelyck lyden,
15

Want deze ... te dencken vgl. Er. Apophth., Opp. IV 245 E: Quum fret exsulatum.

sublatis in caelum manibus deos comprecatus est, sic prosperarent res Atheniensium,
ut illis Aristides numquam veniret in mentem.
ende so beval ... Athenen vgl. Er. Apophth., Opp. IV 221 B: Denique quum
(Phocioni) poculum cicuta temperatuur porrigeretur, percontatus est quispiam, si
quid filio vellet dicere. Nam is aderat. Ego, inquit, tibi fili praecipio, atque etiam
obsecro, ne quid ob huius rei memoriam Atheniensibus male velis. — Dit Apophthegma Photionis wordt door Coornhert aangehaald in brief LXVIII van het Brievenboeck, blz. 205 (= W.W. III 124a).

424

VANDE ZACHTMOEDICHEYD

wraackghiericheyd koelmoedelyck vermyden ende in godzalicheyd
spoedelyck verblyden.
20. Zy vergheet dat haar mesdaan is, onthout dat zy anderen mesdaan heeft ende maackt mitsdien haren liefhebberen lief ende anghenaam by Gode ende byden menschen.
21. Zo hèeft de zachtmoedighe mensche met nierranden twist, met
elcken vrede, oock met hare conscientie zelf, ende bezit zyn aardryck
(dats zyn lichaam) ende zyn herre met stadigher rusten. Wien zoude
na zulcken zalighen leven niet lusten ?
22. Anghaande die bermherticheyd valt hier min zegghens af, overmids* hier voor int Capittel vande liefde vele daar af is ghehandelt,
alzoot een dochter is vande liefde, een zuster vande mildheyd ende
moeder vande aalmisse. Doch moet hier maar noch dit zyn ghestelt,
dat zy dan opt edelste ende anghenaamste is, als zy vrolyck is ende
spoedigh.
23. Want rasch gheven is dubbelt gheven. Zo verlicht oock haar
vrolyckheyd der ellendighen droefheyd. Want dat een ontwyfelyck
teken is van rechte willicheyd ende liefde, die zo spoedelyck ende
ghaerne den armen helpt als zy ghaerne gheholpen werden. Wat
vrolyck is en magh niet droevig,h noch zwaarmoedigh zyn.
24. Zo en is dan oprechte* barmherticheyd (als vele meynen) gheen
eyghen droefheyd om een anders lyden, maar een lustighe hertstocht
of gheneghenheyd om een anders lyden te verlichten ende hem in
zyn droefheyd te verblyden. Der bermhertighen vermoghen werdt
door der ellendighen ghebreck ghetrocken als 't yzer vande zeynsteen*
ende als een hooghdryvende water van een laghe drooghte, daar
gheen dam der liefloozicheyd tusschen beyden is.
SEVENSTE HOOFDSTOCK
VANDE WREEDHEYD

1. Lustigh* ist te spreken ende te hanteren 'tghene die lieve langmoedicheyd ende bermherticheyd anghaat, maar het denken: alleenlyck vande bloedighe wreedheyd valt grouwelyck. Zo is oock de
22 hier voor zie I. 7 (blz. 35 vlg.).
24 zeynsteen zoo ook W.W. I 66d, 216a, 341b.

dam der liefloozicheyd zoo in de W.W. ; in de andere uitg. staat : dam liefloozicheyd.
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bermherticheyd een menschelycke, ja Godlycke dueghde, want zy
maackt den menschen zelf Goddelyck door hare godlycke ende behulpsame ghoeddadicheyd.
2. Anders ist met die wreedheyd, die zelf onmenschelyck zynde den
menschen ontmenscht, tot wolven, beyren ende draken, ja tot duvels
maackt door haar verduvelde lust om te verderven.
3. Deze is een onmaticheyd des ghemoeds int straffen of (zo andere
zegghen) een onmatighe lust tot quelling ende vernieling van menschen. Zy is van aard onrechtvaardigh, onverzoenlyck, hatelyck*,
wraackghierigh, bitter, verwoedigh ende bloedigh. Want zy vergheet
gheen, maar vergheldt alle leed dat haar gheschiet ! is met een opghehoopte mate.
4. Dit stadigh ghedencken van 't ontfanghen leed veroorzaackt die
wraackghierighe hate ende maackt den redelycken mensche als een
rasend dier verwoedigh ende zo bloeddorstigh, dat hy lust kryght
int storten van menschen bloed.
5. Tot zulcken grouwelycken bloeddorst was vervallen Pollio, die
oock leckerheyd zocht inde smake vant menschelycke bloed, 'twelck
hy daghelyx mids* het dopden zynre slaven Bede verghieten in zynen
Vyver van Lampreyen, die daar met ghemest zynde een leckere spyze
waren voor zynen bloedighen mond. Dat was een recht bloedman,
wiens bloeddorst wel verdiende de Tomyriaansche bloedemmer, ghezult met zyn zelfs bloed, om eens daar an zadt te worden.
6. Men vint zo wel wreede onderzaten als Princen, doch is zy schadelycker in deze dan in die. Want der Princen wreedheyd is vertelt
§§2 en 4. Vgl. Sen. de clem. I. 25. 1: Crudelitas minime humanum malum est indignumque tam miti animo. Ferina ista rabies est sanguine gaudere ac volneribus, et
abiecto homine in silvestre animal transire.
3 Deze is ... van menschen vgl. Sen. de clem. II. 4. 1 sq. : Crudelitas ... nihil aliud
est, quam atrocitas animi in exigendis poenis ; (nostra) finitio continebat in poenis
exigendis intemperantiam animi ; ... Varia sunt genera eius (crudelitatis) et nullum
certius, quam quod in caedes hominum et lancinationes pervenit.
5 Tot zulcken bloedighen mond vgl. Sen. de clem. I. 18. 2: Quis non Vedium
Pollionem peius oderat, quam servi sui, quod muraenas sanguine humano saginabat
et eos, qui se aliquid offenderant, in vivarium, quid aliud, quam serpentium, abici
iubebat ? 0 hominem mille mortibus dignum ! sive devorandos servos obiciebat
muraenis, quas esurus erat, sive in hoc tantum illas alebat, ut sic aleret.
Tomyriaansche bloedemmer zie Herodotus Hist. I 214.
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met macht, maar der onderzaten niet. Daarom laat haar deze zo
opentlyck niet mercken als de wreedheyd der landsheeren, ghemerckt*
deze opentlyck int werck uytbreeckt door de macht, daar der ghemeenluyder wreedheyd haar schuylt ende verberght onder 't onvermoghen, oock onder den vreze voor straf. Maar waarder mede na
de wil vermoghen, zy zoude haar niet min dan dander tooghen*,
alst gheschien mocht zonder straf te ghedooghen.
7. Dit mercktmen an der ghemeenluyder hovaardighe pronck, ghulzighe leckerheyd, valsche bedrieghlyckheyd ende kanckrighe woeckerij e. Want het zo wel wreedheyd, ja doodslagh is datmen eenen laat
int water legghen verdrincken diens leven men hadde moghen
berghen, als iemanden int water te stoten, dat hy verdrenckt. Is hy
niet schuldigh an eens menschen dood die macht heeft om hem
daar uyt te verlossen ende zulx niet en doet ?
8.Wat doen die hovaardighe pronckers ende pronxters doch anders ?
Zo menigh arm mensch verderft ende sterft van koude, hongher
ende ander ghebreck, die zy hadden moghen int leven behouden,
zo zy maar na noodurft hadden willen leven ende die onnoodlycke
kosten van huer proncken den naackten ende hongherighen gheven.
9. Zo mochten noch die leckere buycken zelf na nodurft ghenoeghzaam verzaad ende ghezamentlyck* oock die hongherighe ydele*
buycken ghespyst zyn vande onnodighe kosten dienren doet an
Phasanen, Lapoenen, Pasteyen ende andere leckere beten, anlockende
tot vraticheyd ende den niet hongherende tot een onnatuurlycken
etens lust.
10. Dit doen zy niet, zy decken noch voeden met huer overvloet
hueren naasten niet, twelck zy mochten doen, latende de zelve alzo
van koude ende hongher verderven; is dat niet een onmenschelycke
ende doodlycke wreedheyd, datmen onnuttelyck verdoet daar met
d'arme mocht zyn ghevoedt ?
11. Zouden zulcke oock minder felheyd arden armen tonen, indien
zyse in plaatse van zo lancksamen quynende, eenen korten, scherpen
dood andeden ? Hoe vele heeftmer ghevonden in zo smertelycken
lancksamen dood, dat henluyden een bermherticheyd zoude betoont
zyn gheweest huer met een korte dood van 'tlanghe ghequel te verlossen ?
12. Gheen minder felheyd hanteren zy die door arghelistigh bedrogh
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hen zelve ryck maken met het onschuldigh bederf* vanden onnozelen*.
Deze worden door wel betrouwen bedroghen ende werdt henluyden
huer noodurftigh voedsel looslyck ontoghen, zo dat zy in ghebreck
vallen ende huer zelf niet meer voeden en moghen. Zo verderven
die listighe vossen den simpelen schapen door bedrogh ende loghen.
13. Dit doen mede die ghierighe* wolven door den verslinnenden
woecker. Die eten allenxkens der armen armen ende benen, ende
slockense ten laatsten met huydt ende met hayr (zomen zeyt) ghantselyck op. Waar is hier eenighe barmherticheyd ? Immers wat is hier
anders dan felle moordelycke ende onmenschelycke wreedheyd ?
14. Zodanigh ende desghelyx is der ghemeender luyden wreedheyd
die, gheen macht hebbende om haar opentlyck te vertoonen, met
veylicheyd vermomt ghaat onder de momaanzichten van edeldom,
van staticheyd, van ryckdom, koopmanschap ende leeninghe ende
dit zo bedecktelyck, datter weynigh zyn die zulx voor wreedheyd
anzien.
15. Immers, deze wrede ende onbermhertighe ghezellen achten zich
zelf noch al ghoedertieren te zyn, om dat alle man zulcke huere
wreedheyd zo licht niet en mercket als der Princen wreedheyd die,
wat onschameler* zynde door haar moghentheyd ende ontzich, haar
onbeveynsdelyck int openbaar laat vernemen ende kennen, ende oock
van velen menschen met trueren werdt ondervonden.
16. Zo heeftmen in vele Tyrannen ondervonden dat zy gheen mesdaad (hoe kleyn oock) vergheven, allen onschuldighen ontzichlyck
doen beven door huer wreed verwoeden, sparende de quaden ende
vernielende de ghoeden, en dat niet slechtelyck* met een ghemeene
dood, maar oock zo fellyck, dat zy voort sterven te recht wel ghevoelen dat zy sterven.
17. Daar toe eerzieren* zy nieuwe pynlycke ghereedschappen, ja
beloven die subtylste vinders van onghehoorde wreedheyden groote
ghaven, om d'ellendighe menschen met veranderinghe van pynen
te langher ende te pynlycker te quellen ende, dwinghende den ghenen
die uyt pynen den dood begheerden, huers ondanx noch langher in
pynlycker smerten te leven.
§17. Vgl. Sen. de clem. I. 25. 2: Nova supplicia conquirit (saevitia), ingenium
advocat, ut instrumenta excogitet, per quae varietur atque extendatur dolor.
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18. Zodanighe wreedheyd toonde de Tyran Tiberius teghen eenen
die hem badt om een korte dood, zegghende: hola, ghy en zyt met
my noch niet verzoent. Hy ghonde den ellendighen mensch den
korten dood niet, om dat hy hem die langhe pyne al te wel ghonde.
Deze Tyran hielt het korte sterven voor zo kleynen straf, dat hy,
vernemende by een ghevanghen de langhe anstaande pyn voorkomen
te zyn met indrincken van doodlyck venyn, over luyde riep, niet
anders dan of hem daar an groot leed waar gheschiet gheweest:
Carnulius is my ontsnapt.
19. Eyndlyck, die moghende wreden dienren tyrannen noemt schamen zich huerder wreedheyd zo weynigh, dat zy daar oock by wylen
mede proncken. Dit dede Tamburlanus die, ghevraaght zynde
waarom hy zo wredelyck met allen menschen handelde, met een fel
anghezichte ende brandende ooghen antwoorde: weet ghy dan niet
dat ick gheen mensche, maar de strenghe wrake Godes ben ?
20. Ende zeker, hy antwoorde recht. Want zulcke bloed-tappen
bieden zich zelfs willigh an tot wrede buedels* Godes, dieze dan oock
ghebruyckt tot straffinghe van des volx zonden. Maar daar inne
schillen die meyninghen Godes ende zulcker bloedzuypers, dat zy
lust hebben om allen menschen te verderven, maar Gods lust streckt
om den boetvaardighen door de straf tot zich te bekeren ende te
behouden.
21. Want ghelyck de ghoedertieren God gheen lust en heeft in der
zondaren dood, maar wel in huer bekeren ende leven, zo hebben
zulcke bloedhonden daar teghen gheen hogher lust dan int pynighen,
§18. Vgl. Er. Apophth., opp. iv 273 D: Quum audisset (Tiberius) quemdam e reis
nomine Carvilium sibi mortem conscisse prius quam esset damnatus, exclamavit :
Carvilius me evasit. Adeo leve supplicium esse iudicabat mortem. Quum custodias
recognoscentem quidam rogaret ut supplicium maturaret, respondit, Nondum tecum
redii in gratiam.
19 Dit. dede Tamberlanus ... Godes ben zie Tamerlans antwoord bij Franck, Chronica,
„De ander Cronijcke", f. 55v.
21 Want ghelyck ... ende leven vgl. Ezech. 33 : 11.
19 Tamberlanus in de W.W. staat : Tamberlanes ; in de uitg. van 1630 : Tamburlanes.
Hoofdstuk 8 en 9. Deze twee slothoofdstukken hebben met de deugd der matigheid
niets uit te staan. Het is merkwaardig dat Coornhert over „aldor dueghden ende
alder zonden wortelen ende oorzaken" aan het eind van zijn boek komt te spreken.
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bloedstorten, dooden ende vernielen. Alder menschen trueren is huer
vrueghde.
22. Ende ghelyck de gheld-ghiericheyd*, alzo heeft oock die bloedghiericheyd eynd noch mate. Het smaken van weynigh bloeds maackt
hen dorstigh na meerder bloeds, ende het dooden van weynigh menschen ,heeft henluyden oorzake om vele menschen te dooden.
23. Want ghelyck het afsnoyen van tacken oorzake is datter veel
meer andere nieuwe tacken uytspruyten, alzo wassen ende eermeren
vele nieuwe vyanden doort dooden van weynigh ouden. Deen moorderij e baart dander ende deen bloedstortinghe roept d'ander.
24. Zo haten zy elck, elck haat henluyden. Zy willen ghevreest zyn
ende worden oock ghevreest. Maar die van velen ghevreest wordt,
moet zich oock voor vele vreters vrezen, ende komen ten laatsten
meest al noch int ghevreesde ongheval.
ACHTSTE HOOFDSTUCK
VANDE OOTMOEDICHEYD

1. Tot hier toe zyn voor ooghen ghestelt die vier hoofdstammen, elck
met zyne tacken ende spruyten, zo vande dueghden als vande zonden.
Nu ist eens tyd te eynden ende dat met het ontdecken van huer alder
wortelen, namentlyck met d'ootmoedicheyd, alder dueghden, ende
met de hovaardije, alder zonden wortelen ende oorzaken. Van deze
twee zal de voorghang hebben d'ootmoedicheyd. Deze is een rechtmatighe vernederinghe zyns zelfs onder Gode ende menschen vermids* ware kennisse van eyghen onwaardicheyd.
2. Men maght oock zegghen te wezen een matighe verachtinghe
zyns zelfs doort anmercken van eyghen snoodheyd ende Godes grootheyd. Deze dueghde werdt van eenighen ghezeyt te hebben voorneemlyck vier oorzaken, te weten datmen inder waarheyd verstaat
dat de mensche van zich zelf niet en heeft noch en vermagh dan niet,
dat is 'tquade ende zonde; dat hy zich zelve argher kent dan alle
ander menschen, zooveel hy van zich zelve is ende heeft; dat hy der1 hovaardije, alder zonden wortele vgl. hiervóór, III. 4. 15 (en III. 6. 41) : verwaande onwetenheyd wortele alder zonden.
2 niet, dat is 'tquade ende zonde zie hiervóór, noot bij III. 2. 12 (blz. 162).
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halven als een liefhebber der waarheyd ghaerne by elck voor d'aidersnoodste gheacht is; ende dat het ghoed dat in hem is van Gode uyt
ghenaden, buyten alle zyne verdienste in hem is.
3. Nopende d'eerste oorzake, dat wy van zelfs niet en hebben, oock
niet anders vermoghen dan niet, heeft die meyninghe dat wy ons
zelf niet en hebben gheschapen doe wy noch niet en waren. Magh
'tgheen dat niet is oock iet doen ? Zo hebben wy ons wezen ende vermoghen niet uyt niet, dans uyt ons, maar uyt Gode, die zelve is het
eenighe wezen ende d'Almoghentheyd. Diens ghoedheyd heeft ons
gheschapen, op dat wy zouden wezen.
4. Daar toe heeft hy ons oock ghegheven vermoghen om doort rechte
ghebruyck van dien zyn ongheschapen ghoedheyd deelachtigh ende
mitsdien ghoed te worden. Welcke recht ghebruyck of misbruyck
van die moghelyckheyd God heeft ghestelt in onze vrye willekuere*,
zo dat wy in hem moghen willen ghoed worden ende dat benaarstighen*, of zulx oock niet willen ende niet benaarstighen.
5. Mosten wyt noodlyck willen ende doen, zo en waart gheen dueght,
maar dwang ghoed te wezen. Immers zo mochte niemand quaad zyn
noch ondueghdlyck. Dit is valsch, 't eerst is dan warachtigh.
6. Als wy dan 'tpondt van moghelyckheyd om ghoed te worden al
schoon recht ghebruycken, ghoed doen ende ghoed worden, wie
magh zeggen dat hy zulx van zelf doet of is ? Niemand. Als wy dan
oock (dat meest ghebuert) dat pond begraven ende niet te werck
en stellen, zo hebben wy zulck niet doen van ons zelf ende niet van
Gode. Zulck niet doen ende niet ghoed worden is oock zelf zonde
ende quaad, als een ontberinghe van 'tghoede dat wy vermochten
ende behoorden te hebben.
7. Anghaande de twede oorzake: nadien meest alle menschen
'tschoonste broodt op 'tvenster legghen, meer arbeyden om dueghdlyck te schynen dan te wezen, ende gheen mensch magh weten wat
in een ander mensche is, zo ist zwaar, ja ghenoegh* onmoghelyck om
ander luyden boosheyd grondlyck ende waarachtelyck te weten. Maar
wat is lichter dan zyn eyghen quaadheyd ontwyfelyck te weten ? Die
magh haar in ons niet reppen zonder ons ghevoelen ende weten,
ende die rept ende toont haar zo overvloedelyck ende dickmaal, dat
6 dat pond begraven vgl. Matth. 25 : 18.
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wyze oock ons ondanx met rechtvaardigh wroeghen ons ghewetens
moeten weten.
8. Ten derden: als dan de mensche alzo vermids* het licht des goddelycken redelyckheyds inden spieghel zyns ghewetens, namentlyck
de wet der naturen, zyn quaadheyd zo ontwyfelyck als groot anschout,
zo ghevoelt hy een truerigh onghenoeghen met een verdoemelyck
wroeghen over het ontberen vande ghoedheyd die hy hadde moghen
hebben ende over 'thebben van zyn quaadheyd.
9. Deze is der zielen zieckte ende een etterigh ghequel des ghemoeds.
Diens scherp byten en laat hem niet rusten. Begheerte van ghenezinghe na rust ende na ghenoeghen spuert om na d'oorzake van zulx.
Kan hyt in hem zelf niet ghenoegh bekennen, hy ontdeckt zyn ghequel an anderen die hy boven hem verstandigh waant; of zyne
vyanden die 'tquade in hem merckende hem zulx verwyten. Zo hoort
hy of uyt zynen vriend die vriendlycke, of uyt zyne vyanden die
vyandlycke waarheyd.
10. Dit gheldt hem ghelyck, op dat hy maar meer ende meer waarheyds tot verminderinghe van zyn bedrieghlycke loghen (oortake van
zyn verdriet) magh bekomen. Ende merckende dat waarheyd allenxkens vande loghen bevryt, kryght hy die lief, zy kome dan voort uyt
vriend of vyand.
11. Zo hoort hyze ghaerne, ende hem zelf snoder dan allen anderen
bevindende verblydt hy zich oock daar inne, dat elck hem voor zulx,
dats voor d'alder snoodste achte. Hy wil zelf neder zyn. Vernederen
hem dan anderen, zo gheschiet hem na zyn wille. Wie truert om dat
hem na wille gheschiet ? Dit heet: stoot my daar ick wil wezen, of
ick valle daar zelf. Dit maackt dat zulck recht ootmoedigh mensche
zich uyter herten moet verblyden in ware verachtinghe, niet min
dan die hovaardighe in valsche eere.
12. Het is warachtigh dat gheen dueghde in eenigh mensche magh
wezen buyten 'smenschen weten. Wie zoude God koenen dancken
van ghaven die hy niet en weet van Gode ontfanghen te hebben ?
Maar die daar weet dat hy de middelen daar door men ghoede ghaven
12 Het is warachtigh .., weten vgl. Het Kruyt-hofken, I N 13 (W.W. III 80b vlg.)
„Of waere Deughde haer selfs niet en kent", waar Coornhert Francks Paradoxon N
194 weerlegt (vera virtus sui ipsius nescia).
snoodheyd zoo in de W.W. ; in de andere uitg, staat: snoodheyds.
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ontfangt van Gode, niet van zich zelf maar van Gode heeft, ende
daar by bevint dat niet zyn werck van begheerlyck ontfanghen, maar
Godes werck van ghenadelyck schencken oortake is darmen iet
ghoeds heeft, die moet noodzakelyck weten dat het ghoede dat in
hem is, oock deze dueghde van ootmoedicheyd zelve, in hem is buyten
alle zynen verdienste uyt loutere mildheyd Godes. Dan kan hy in
zulck zyn snoodheyd zich verneren ende die Godlycke waardicheyd
eerst te recht hoogh pryzen ende eeren.
13. Hier by is nu licht te mercken dat deze ware ootmoedicheyd is
een trezorie alder zaligher ghoeden, een gheneestere alder verderflycker qualen ende die eenighe borne, wortel ende moeder, ja oock
voedster ende behoedster van alle Godlycke dueghden.
14. Magh oock iemand lydzaam zyn zonder ootmoedicheyd ? Danckbaar zyn zonder ootmoedicheyd ? Of een vruchtbare boom zyn
zonder gheplant te wezen in dit dal (overvloeyende van Hemelsche
douwe) van die nedere, diepe, heylighe ende veylighe ootmoedicheyd ? Gheenssins. Zo werdt wysheyd met alle d'andere scharen
der dueghden den kleynen, verachten* ende inghezonckenen hertghens mildelyck ghegheven vanden hooghen lief-hebber alder nederen zielen.
15. Want God en heeft niemand boven hem, zo heeft hy oock niemand beneven hem; in wat vaatghens zoude hy zynen ghenaden
douwe dan doch anders storten dan die beneden hem zyn ? Deze
worden met ghoeden vervult, hoe neerder hoe meerder, hoe ydeler*
hoe volder.
16. Meer vaten* die vaten die ydel dan die vol zyn of overlopen
met opgheblazen blazen ende dicht ghesloten bellen, die 'twater uyt
sluyten ende int overlopen (als een ziedende pot) die vaten ydelen*.
Die nu al wanen ghoed te zyn, dat is die vol zyn van ghoeden in huer
zelfs ooghen, die begheren niet ghoed te worden. Deze blyven oock
ydel in Godes ooghen, die den ootmoedighen hongherighen, niet den
hovaardighen zatten met ghoeden vervult.
17. Die hongheren verstaan huer ydelheyd*, begheren verzadinghe
ende verkryghens altyd vanden ghaaf-rycken God, die zulcke zo
weynigh magh ledigh laten, als de lucht een open plaatse magh ydel
14 lief-hebber er staat lief-heffer.
15 vaatghens zie hiervóór, noot bij I. 11. 7 (blz. 54).
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laten, zonder die met haar zelf te vervullen. Zo is die ware ootmoedicheyd een ontfangstere der ghoede ghaven Godes.
18. Op die wyze verdiept zich de ware ootmoedighe onder Gode,
ende dit als in een ongrondelycke afgrond op 't alder nederste onder
God. Want ghelyck God oneyndlyck is, zo weet deze dat hy zo
oneyndlyck beneden God is, dat tusschen God ende hem zo weynigh
eenighe ghelyckenisse van ghoedheyd magh wezen, als tusschen een
ooghenblick tyds ende die oneyndlycke eeuwicheyd.
19. Maar teghen zyn even mensche stelt hy oock zich zelf onder zyn
meerder, onder zyns ghelyck, ja oock onder zyn minder, zonder zich
zelf immermeer* te verheven boven zyns ghelyck, boven zyn minder,
ja oock niet boven die d'alder minste ende snoodste schynt te wezen.
Want hy meer quaads van zich zelf inder waarheyd weet dan hy
met reden vanden ghenen die aldersnoodste schynt voor den menschen, magh vermoeden.
20. Zo en doet niet de hovaardighe ootmoedicheyd, ick meyn die
schyndueghd of Hipocrizie. Want deze haar zelf inwendelyck hoogh
acht boven allen anderen, zoetkt eer in haar vernederinghe onder
allen anderen, ende scheld haar zelve argher dan allen anderen, om
gheprezen te worden van alle anderen.
21. Dit bevint zich zo iemand haar erghens inne lachtert*, dan vertoornt zy zich meer dan alle anderen. Maar ghevallet dat men eenen
waren ootmoedighen scheldet, hy verdraghet met een ghelyckmoedigh hert ende ghelaat al zwyghende.
22. Want de ware ontmoet veracht zynde is stil van mond, lydzaam
van grond, oock vreedzaam, ende daarom in haar nederheyd veyligh
ende rustigh t'alder stondt.
23. Want zy verstaat dat zulck lasteren* kleynder is dan huer schuld,
oft schoon den quaadspreker onbekent is, ende denckt dan: wist
ghy dat ick weet van my, ghy zoud my noch al bet antasten. Of kent
de ootmoedighe zich schoon al ghants onschuldigh van zulck quaad
anzegghen, zo weet hy dat hy zulx ende noch argher zoude zyn
,gheweest, indien God hem niet beter dan hy zich zelf bewaart en
hadde.
24. Immers, in allen ghevalle weet hy meest zich zo schuldigh in
andere ghebreken, dat hy noch al vele meer lasterens heeft verschuldet. Zyn dat niet ware ende vaste oorzaken om zich in zyn
BECKER, Wellevenskunste
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nederheyd te houden ende gheen schelden met schelden te verghelden ?
25. Dat is dan het eyghentlycke werck des ootmoeds inden ootmoedighen, dat zy den toom verdruckt, het verachten ghedooght ende
haren moedt zelfs willigh onderdruckt int alder nederste. Dit valt
haar niet alleen niet lastigh*, maar oock (dat wonder schynt) lustigh*.
26. Want zy haat eyghen eere, veracht* der menschen lof ende vliedt
dat niet min dan die hovaardighen dat zoecken, zulx dat zy zo vlytigh
is int helen* van huere dueghden, als die eerzuchtighen zyn int verberghen van huere zonden.
27. Zy schryft haar zelf niet anders toe dan verachtinghe, daarom
magh zy oock die verachtinghe vande verachters zo ghaerne lyden
als van haar zelve. Wie magh zich verstoeren om dat anderen hem
doen 'tgheen hy ghaerne zich zelve doet ?
28. De nederste plaatse heeft zy lief; magh haar leedt gheschieden
alsmen haar zet daar zy ghaerne is ? Inde nederheyd is de ruste eleghen. Zo en rust gheen kloot, van een hooghte afghestoten zynde,
voor dat zy komt op 't alder nederste daar zy magh komen, dan rust
zy eerst.
29. Deze rust zoeckt de ootmoed. Die vint zy altyd int laaghste; zo
bemint zy het laaghste. 0 rustighe ende ghelyckmoedighe ootmoed,
hoe wel is hem die u heeft tot een Koninginne zynre zielen. Want
dalende int diepste rysdy int hooghste, Bats inden Hemele, inde
zalicheyd ende inde lustighe ruste uyt deze aardsche onrustighe
moeyten, werringhen ende twisterijen.
30. Al ist nu zo dat de rechte ootmoedighe zulx met vrueghden
smaackt ende ondervent, zo en acht hy zich des niet te meer beter
dan een ander. Want hoe hy meer ghoeds van Gode gheniet, hoe
hy meer kent dat het hem uyt ghenaden gheschiet; dit maackt hem
des meer verbonden tot Godes dienste ende mitsdien meer ootmoedigh dan hy te voren was.
31. Want zo hy meer weldaden Gods in hem verneemt, zo hy meer
zyn onwaardicheyd kent. Hy kent zich een onnut knechte Godes,
die niet van hem magh ontfanghen ende diet hem alles gheeft dat
hy heeft. Zo bevint hy God een milde ghever ende zich zelf een arm
ende behoeftigh bedelaar ende ontfangher.
31 een onnut knechte Godes vgl. Luc. 17 : 10.
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32. Wat zoude zulcken mensche moghen verhovaardighen ? Wat
heeft hy dat hy niet en heeft ontfangen ? Niet altoos*. Dit weet hy,
dit is zyn hooghste wysheyd, dat hy weet wiens de ghaven zyn, te
weten niet zyns, maar Godes, niet des bedelaars, maar des ghevers
goed ist.
33. Of hy dan oock al mochte mercken roder waarheyd dat hem de
milde Heere meer dan anderen beghaaft hadde, des schryft hy zich
zo luttel toe, dat hy zich des te grooter schuldenaar Godes kent te
wezen, ende dat hy meerder lasts op zynen halte heeft om die veelheyd van ponden wel te besteden.
34. Dit maackt zorghvuldigh ende des te meer arm of behoeftigh.
Want hy verstaat dat by hem de wysheyd niet en is om die goote
ghaven wel te ghebruycken. Ziet, zo verstaat hy dat hem daar toe
wysheyd ontbreeckt. Daarom bidt hy met ootmoedt vanden Vader
des lichts, ghever alder goede gaven.
35. Veroorzaackt hem dan het hebben van groote ghaven meerder
ghebrex ende mitsdien meerder vernederinghe ende ootmoedigh biddens, zo vergrooten zyne groote ghaven zyn ootmoedicheyd, dats
verde van dat hy daar door zoude verhovaardighen.
36. Hier inne slacht hy den ghierighen, als die meer ziet op 't oneyndelycke ghoed dat hem noch ghebreeckt, dan op het kleyntghen
(kleyn byde over groote ryckdommen Godes) dat hy nu al heeft.
37. Want ghelyck de sterren inden opghang vander zonnen zo verduysteren, dat zy gheen licht meer en schynen, zo verdwynen alle
zyne ghaven, als hy ziet opten onbegrypelycke, ongrondelycke ende
eeuwighe ghoedheyd Godes, zulx dat hoe deze Godlycke zonne der
gherechticheyd in zyn herte meer op ghaat, hoe al zyne gherechticheyden meer onder ghaan, in zynen ooghen verdwynen ende te
niet worden, ja ongherechticheyd byde Godlycke schynen.
38. Dan kent hy meer ende meer inde Godlycke grootheyd zyn zelfs
kleynheyd, inde Godlycke wysheyd zyn zotheyd, int Godlycke wezen
ende ghoedheyd zyn ydelheyd ende quaadheyd. Hier door neemt die
ootmoedicheyd zulx toe, dat hy verschrickt, vreest Gode te ghenaken
ende verzinckt ghantselyck in zyn ydele* nietheyd, zegghende: Heere
wyckt van my, ick ben een zondaar.
32 Wat heeft hy dat hy niet en heeft ontfanghen vgl. 1 Cor. 4 : 7.
38 Heere wyckt van my, ick ben een zondaar zie Luc. 5 : 8.
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39. In zodanighe state gheraackt deze ootmoedighe mensche tot het
uyterste eynde daar toe de ware ootmoedicheyd is streckende, te
weten tot ware, willighe ende stadighe ghehoorzaamheyd Godes,
wiens wille ende ghebieden zy den, mensche willigh, begheerlyck
ende onderdanighlyck onderworpt met alle zynre zielen krachten.
40. Dit doet zy niet om iet te ghenieten, want zy acht haar zulx
onwaardigh, maar op dat de schepper zyn schepsel na zyn believen
zoude ghebruycken, want zy acht zulx zyn ghoedheyd waardigh. Dit
maackt een hertelycke lust om nerghens zyn eyghen, maar in allen
Godes wille te volghen ende te ghehoorzamen.
41. De ware oormoet ist dan die zo grooten behaghen heeft inde
overvloeyende fonteyne alre ghoeden, dat haar', bedelbroxkens haar
zelve nemmermeer en moghen behaghen. Zo moet de ootmoedighe
altyd ten anschou van Gode hem zelf meshaghen.
42. Dit meshaghen zyns zelfs doet hem Gode ende allen ghoeden
menschen wel behaghen. Zulcke vernederde worden verheven ende
zulcke dienaren Godes ende alder menschen zyn in Gode rechte
heren na wenschen. Want zy niemand lastigh zyn, elx last daar zy
moghen verlichten ende zich van alle die huer behoeven laten ghenieten. Zo hebben die ootmoedighen vrede met God, vrede metten
menschen ende vrede met huer gheweten of conscientie.
NEGHENSTE HOOFDSTUCK
VANDE HOVAARDICHEYD

1. Opdat ick dit Boeck eynde met alder zonden beghinsele ende oorsprong, zo zal ick nu spreken vande hovaardij e na d'ootmoedicheyd,
die 'tbeghin alder dueghden is. Deze eenvuldighe dueghde moet
dickmaal dienen tot een deckmantel van die opgheblazen roemzucht,
zo dat roder onwyzen ooghen d'alder hovaardighste dickmaal ootmoedicheyds lof behalen. Dan gheven deze ledighe tonnen den
luydsten klancken ende zo zietmen dat:
1 alder zonden beghinsele vgl. fes. Sir. 10 : 15.
Hoofdstuk 9. Vgl. het hoofdst. over de hoovaardigheid in Duyvels wet swaar (W/.W.
1 238b-239a) .
1 verwaant zoo in de W. W. ; in de andere uitg. staat : verwant.
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Die ydele wind blaast op die ydele blazen,
Maar windighe waan verwaant d'hovaardighe dwazen.

2. Dit is een onmatighe verhevinghe zyns zelfs of een vermetele begheerte van hoogheyd, daar uyt dit ghebreck oock zynen name heeft,
te weten dat het styght int hooghe vaardigh. Want hoogheyd ist
eynde daar toe het streckt, int hooghe wilt wezen, ja dalderhoogste,
daarwert spoed het zich vaardigh.
3. Rechte hovaardije en lydt niemand neven noch vele minder
boven zich, want zy veracht elck ende houdt veel van haar zelve.
Nu moet de hovaardighe meest altyd noch iemand boven hem lyden,
de schoone een schoondei, de vernuftighe een vernuftigher, de stercke
een stercker ende de ryke, machtighe ende vermaarde een rycker,
machtigher ende vermaarder dan hy is. Dit valt dan alle hovaardighe
een verachtelyck lyden ende een bitter benyden, welcke Serpentynsche
hertknaaghster een oudste dochter is vande hovaardije, die haar
ghezwollen moeder nemmermeer rusten en laat.
4. Hoe zoude die hovaardighe eenighe ware rust moghen ghenieten ?
Hy begheert boven 'tgheen dat hy magh ende hy waant te zyn meer
dan hy is; wat quelt meer dan niet te verkryghen dat men meest begheert ? Wat begheert d'hovaardighe oock meer dan boven allen
anderen van 'tvolck gheacht ende gheëert te zyn ? Dit verkryght hy
zo luttel dat niemand minder gheacht ende meerder veracht wordt
vande luyden dan die zich zelf te veel acht. Immers:
D'hovaardighe zot weidt elck een te spot.

5. Die dan oock waant meer te zyn dan hy is, die wint zich altyd
minder dan hy waant met trueren, wanneer hy met schaamten moet
anzien dat die hy verachte hem in eeren vermids* gheleertheyd, verstant of ander ghaven te boven ghaan. Dit valt oock doorghaans*,
want daar die waneis wanen te hebben of te weten 'tghene zy noch
niet en hebben of weten, en moghen zy gheen naarsticheyd doen om
zulx te verkryghen of te weten. Daar anders die huer ghebreck van
verstant ende dueghde waarlyck kennen, door behoorlycke middelen
vlytelyck arbeyden om verstandigh ende dueghdlyck te worden, die
daar oock toe komen. Dezer luyder waardighe eere maatkt dan die
hovaardighe waanweter ende schyndueghden te schande. Magh henluyden oock meerder verdriet ende spyte wedervaren ?
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6. Zo is de hovaardije een uytsluytstere van waarheyds kennisse, een
herberghster van alle ghebreken, een oppronxter vande schyndueghd
ende een voorloopster van verachtinghe Godes. Want haar verwaantheyd en lydt gheen onderwyzinghe, haar blindheyd en sluyt gheen
boosheyden buyten, ende haar eerzuchticheyd verantwoord ende verschoont alle zonden die zy heeft, toont een ghelaat van dueghden die
zy niet en heeft, ende acht haar zelf zo hoogh, dat zy vermetelyck den
alderhooghsten veracht. Daarom werdt zy oock van Gode ende
mensche veracht.
7. Zynder eenighe ghoede ghaven Godes inden hovaardighen, die
schryft hy zyn eyghen vermoghen toe ende mesbruyckt die; daar
teghen schryft hy zyn eyghen mesbruyck ende zonden op Gode ende
op andere menschen, zo dat zyn eyghen aard is hem zelf t'onrecht te
pryzen ende te ontschuldighen, ende den onschuldighen met zynen
schulden t' onrecht te beschuldighen; zo gonstighen rechter is hy in
zyn eyghen ende zo valschen rechter wordt hy in ander luyder zaken
door het al te groote behaghen zyns zelves, die hovaardicheyds
moeder is.
8. Deze werdt veroorzaackt in den mensche door d'onkunde zyns
zelfs, door de valsche wane van zich zelf ende door die onbescheyden
liefde tot zich zelfs. Hoe magh iemand recht oordelen van 'tghene
hem onbekent is ? Zo en magh oock uyt een onrechte meyninghe noch
veel minder een recht oordeel voort komen. Maar uyt eyghen liefde
moet in eyghen zaken een verkeert ende onrecht oordeel voortkomen.
Dan schynen door dezen brille van 'tvalsche oordeel alle de groote
ghebreken kleyn ende zyn, kleyne dueghden, ja schyndueghden groot
in dezer luyder ooghen.
9.

Dit doet huer moedt te hoogh verhoghen,
En meer bestaan* dan zy vermoghen.
Dit doet huer oock int hooghe vlieghen,
Als Icarus huer zelf bedrieghen:
Die met zyn zwacke veren vloogh
Te na an 'thete werelds oogti:
Daar door hy neder viel beschaamt
In zee na zynen naam ghenaamt.
Zo valt altyd in schande en blaamt
Die hoogher vlieght dan hem betaamt.

10. Het schynt noch eenighsins lydelyck dat iemand tot dit eyghen
behaghen gheraackt door gheleertheyd of ghoede konsten, ghe-
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merckt* de mensche daar an niet en magh komen zonder zyn eyghen
vlyt ende naarstighe oeffeninghe. Want of d'een mensche al schoon
vernuftigher werdt gheboren dan d'ander, twelck niet zyn, maar
Godes werck is, zo en werdt nochtans niemand met koeste, gheleertheyd, noch wysheyd gheboren.
11. Doch is deze roem oock noch niet dan een kindische ende spotwaardighe zotheyd. Want houdt de mensch zyn wysheyd ende koest
teghen de Godheyd, wat zalt meer schynen, ja wezen, dan ontmoetende
dwaasheyd ? Daar teghen hadde Socrates zyn wysheyd overweghen*,
die niet jeghenstaande hy voor de weste mensche was gheacht, des
niet te min zeyde: dat weet ick, dat ick niet en wete.
12. Is de roem van zulcke loflycke zaken, die in nierranden en komen
zonder des menschen loflycke arbeyd, noch spotwaardighe dwaasheyd, wat zalt zyn mette hovaardije die daar is in velen menschen van
dinghen die buyten alle huer toedoen in henluyden zyn ?
13. Wat gheboren Edelman doet wat tot zyn Edeldom ? Wat starcke
man tot zyn angheboren krachte ? Wat schoone vrouwe tot haar
schoonhevd ? Niet altoos*. Maar wel doen zy 'thuer daar toe met
deze dwaze roem in zulcke dinghen, dat zy die zelve lelyck daar
mede bevlecken ende huer zelf daar door te recht doen beghecken.
14. Is hy niet edeler ende lofwaardigher die door 'thanteren van
dueghden edel wordt ? Die dóor 't overwinnen zynre quade lusten
sterck wordt ? Ende die door ootmoedige zeden oock een onschoon
anzicht schoon ende bevallyck maackt in Godes ooghen zelve ?
15. Maar boven al ist een kindische ende lacherlycke* zotheyd dat
zich menschen koenen verhovaardighen in vreemde ende gheleende
ghoeden. Zo acht zich menigh gheluckigh dwaas moes te zyn, om dat
hem 'tgheld al slapende toevloeyt; zo pronckt een dwaas hovaardelyck met een schoon pluymken dat een volhel voor hem heeft ghedraghen, ende zo behaghen vele ghecken huer zelf met fyn laken,
welcker wolle die domme schapen natuurlyck bedeckt heeft ghehadt,
ja met zydt ende flueel, dat het ingheweydt is gheweest van lelycke
ende snoode wormen.
16. Fy der zotheyd. Dat wy met onze naacktheyd ende behoefte
15 lacherlycke in de 1V. W. staat : lachterlycke.
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proncken ende een hooghduncken hebben int lenen zulcker dinghen
vanden snooden dieren, die wy noch uytwendelyck den prys van alle
pronckerije moeten laten behouden.
17.Wat Koninginne of Keyserinne magh met alle hueren kostelycken
ende onnatuurlycken pracht doch iet schynen beyde angheboren
chierlyckheyd van Papeghayen, Phasanen ofte Pauwen ? Noch behaghen niet alleen wyven, maar oock verwyfde mannen in zulck
kindsche poppenwerck zulx* huer zelve, dat zy an dit apenspel zo
onmatighe kosten doen, daarmee vele arme, naackte ende ydele*
buycken met zoude moghen voeden ende decken.
18. Immers, om dezen hovaardighen, zondighen ende heyloozen
pronck op te houden j aaghtmen zonder ophouden na 'tgheld, d'een
met zwetighen arbeydt, d'ander met schandelycke woecker, oock
zommighe met openbaar ghewelt ende rooverijen ende vele met
listighe valscheyd ende heymelycke dieverijen, want deze zotte eer
kost veel te houden.
19. Wat winnen zy dan noch met dit heylooze proncken ? Dat zy by
alle verstandighen voor zotten ghekent, byden ghemeen volck voor
hovaardighe pauwen gheacht ende by Gode voor liefdelooze ende
verdoemelycke Helbranden* gheoordeelt worden; zo dier kopen deze
hovaardighe dwazen huer eyghen schande ende verachtinghe die zy
boven al zelf vyand zyn.
20.Zo vallet den verkeerden alles verkeert, nemmermeer en verkryght
hy 'tghene hy begheert, maar het jeghendeel, dat hem quelt ende
deert. Zy zoecken eere ende vinden schande; zy styghen hoogh ende
vallen diep neder, ende daar zy rust in zoecken komt henluyden
onrust op. Onder den ootmoedighen is altyd vrede, maar tusschen den
hovaardighen is altyd twist ende kyf.
21. In ander zonden bemint elck zyns ghelyck, maar alle hovaardighe
haat de hooghmoedighen. Want daar zoetkt elck zyn eyghen eere met
des anders schande. Daar bevleckt d'achter-klap elck anders name
ende daar zingt elx tong zyn eyghen lof-zangh. Wat eendracht,
vrede of vriendschap magh daar wezen ?
20 susschen den hovaardighen kyf zie Vulg., Prov. 13 : 10 : Inter superbos semper
iurgia sunt.
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22. Neen, niet en vintmer dan hate, nydt, bitterheyd ende tweedracht.

Dat is een rechte voorsmaacke vande Helle. Deze hebben hier de luy-den diens verwaande vloghelen boven alle wokken schynen te vlieghen naden Hemele. Maar hooghe klemroers vallen den zwaarsten
val, zo dat:
De zelvighe dag die korteling zagh
Den hovairdighen zeer hooghe verheven,
Ziet hem oock vluchtigh, vernedert duchtigh,
In vernederder schanden laach ghedreven.

Eynde.

INHOUDT *)
VANT EERSTE HOOFDSTUCK DES I. BOEX

Dat het wel-leven een Kunste is, voortkomende uyt het wel navolghen vander
Dueghden leeringhen
1. Wellevens kunste is een welgheschickte kennisse, macht hebbende door
ghewoonte, om die gheleerde dueghde te volbrenghen.
1. Dueghdlyck leven is wel ende zalighlyck leven.
1. Zaligh leven is alsmen stadelyck is in een ghenoeghlycke luste.
2. Ghenoeghlyck leven is daarmen altyd het ghoed begheren verwerft.
2. Ghenoegh hebben vernoeght den vroeden.
2. Het verkryghen vant begheerde ghoed verlustight.
3. 'tVerkryghen van quade begheerten is schadelyck.
3. Quade lust verandert in rouwe.
3. Na ghoede lust volght gheen verdriet.
4. Dueghde en werdt niet angheboren.
4. Moghelyckheyd om wel te leven is alleen den menschen angheboren.
5. Welleven is een menschelycke kunste.
6. Dueghde ende zonde zyn alleen byden menschen.
7. 'tGhedierte volght noodlyck zyne gheneghentheyd.
7. Elck dier blyft in zynre aard onberispelyck.
8. De mensche magh reden volghen teghen zyne angheboorne gheneghenheyd.
10. Elck mensch wil zaligh leven, maar elck een leeft niet zalighlyck.
11. Meest elck ontbeert door zyn schulde de macht om wel te leven.
13. Tot welleven behoeft oeffeninghe, verzochtheyd ende tyd.
17. Tot wellevens konste zyn noodigh redens ghebruyck, oeffeninghe, tyd,
onderwys ende opmercken.
18. God en eyscht van niemanden iet boven vermoghen.
20. Niemand magh anderen leren 'tgheen hy zelf niet en kan.
21. God zelf is de leermeester van wellevens konste.
Men vinter maar weynigh, die wel konnen leven.
22. Die ghetuyghen, ondermeesters van wellevens kunste, zyn Godes schepselen, dueghdlycke menschen, of der zelver schriften.
*) Het opschrift van het resumé van 1.1.1 en 1.1.2 luidt eigenlijk Kort Inhouden, terwijl verderop overal Inhoudt staat. Om verwarring van deze inhoudsopgave met die aan het begin van
het werk (zie blz. XXXIII) te voorkomen, zijn de twee bovengenoemde opschriften door mij
veranderd.
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23. Beeldelycke kennisse en teelt liefde noch wezen.
Door middel van de beelden komtmen tot het wezen.
Wezentlycke kennisse heeft lief.
24. Oorzaken vande beeldelycke kennisse zyn anschouwen, hooren zegghen,
lezen.
Beeldelycke kennisse magh valsch zyn of oprecht.
Wezentlycke kennisse komt uyt ondervinden.
25. Beeldelycke kennisse magh nut zyn ende schandelyck.
26. Zy is zwack.
Altyd te blyven in beeldelycke kennisse is schadelyck.
28. Van Gode gheleert te worden.
29. Liefde komt uyt wezentlycke kennisse.
Liefde hanteert dueghde ende maackt dueghdelyck.
30. Alleen de God-gheleerde kennen wellevens kunste.
I. Boex. II. Hoofdstux
Inhoudt
Vande mensche ende zynre zielen overste krachten
1. Dueghde maackt dueghdelyck.
2. Dueghde is Godlyck ende menschelyck.
3. 'sMenschen ziele is onsterflyck.
4. 'tLyf is snooder dan de ziele.
'tVerstant is niet int lyf maar inde ziele.
5. Vant ghemoedt.
Begheerlycke krachten der zielen.
Afkeerlycke krachten der zielen.
6. 'tGhemoedt hoort te ghebieden.
7. Wat het ghemoledt is.
Vande ghedoghelycke krachte der zielen.
8. Vande werckelycke krachte der zielen.
Wat die ghedachten zyn.
9. Verstandelyckheyds werckinghen.
10. Menschelyck vernuft.
Werck des vernufts.
Redens werck.
11. Onderscheyd tusschen des redens ende vernufts werckinghe.
12. Wat verbeeldinghe is.
13. Van die ghedachten.
Van de herdenckenisse.
Van de voorzienicheyd.
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14. Verbeeldinghe comt meest uyt d'uyterlycke zinnen.
15. Wat de ghedenckenisse is.
I. Boex. III. Hoofdstux
Inhoudt
Vander zielen nederste krachten ghenaamt hertstochten of stoornissen
3. Hertstochten zyn van zelfs ghoed noch quaad.
4. Gherustheyds plaatse waar.
Verstoorlickheyden waar.
5. Wat de hertstochten zyn.
Oorzake vande hertstochten.
7. Watmen ghoed ende watmen quaad oordeelt.
Redens werck.
8. Vande beradinghe.
Waar uyt de lust komt.
Waar uyt het afschricken komt.
9. Gheboorte des begheerlickheyds.
Afkeerlickheyds oorsprong.
10. Oorsprong vande wille.
Wat de wille is.
Werck des willens.
11. Zodanigh 't oordeel is, zodanigh zyn de hertstochten, ghoed of quaad.
13. Ghoede blydschap ende hope.
14. Quade blydschap ende hope.
15. Ghoede droefheyd ende vreze.
16. Quade droefheyd ende vreze.
18. Wat vreughde is.
19. Wat hope is.
20. Wat droefheyd is.
21. Wat vreze is.
22. Wat ghoed ende wat quaad is.
23. Vande vier eerste hertstochten.
I. Boex. IIII. Hoofdstux
Inhoudt
Of de hertstochten den menschen angheboren, dan by hen vercoren worden
1. Of de hertstochten elcken angheboren, dan by elc_k een zelf vercoren zyn.
2. 8. Oordeel uyt iemands byzonder ondervinden onzeker.
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3. Of quade gheneghentheyden angheboren warden.
5. Of de quade gheneghentheyden noyt uyt iemanden verdreven zyn gheweest.
Of de quade gheneghentheyden onverdryflyck zyn.
7. Dat de moghelickheyd der hertstochten, maar niet zy zelf angheboren
worden.
8. Niemand bestaat te doen tgheen hy onmoghelyck houdt om doen.
9. Quade gheneghenheyden worden niet angheboren, maar willigh vercoren
ende door ghewoonte verstyft.
10. Quade gheneghentheyden zyn wel verdryflick.
11. Wat natuurlyck werdt angheboren is onverdryflyck.
13. Gheen mensch en magh weten wat in allen menschen gheschiet of niet.
15. Roem-bewys.
17. Zot bewys.
18. Over een angheboren ghebreck magh zich niemand met ernst beschuldighen.
21. Dat niemanden zonde noch dueghde en werdt angheboren.
I. Boex. V. Hoofdstux
Inhoudt
Vande onderscheyd tusschen gheneghentheyd ende begheerte
1. Ghebreck van onderscheyd doet dolen.
3. Waar toe noodurfts ghevoel den mensche dient.
4. Waar uyt de lyflycke luste voortkomt.
5. Int ophouden van noodurfts ghebruyck houdt oock de luste op.
Vande onnatuurlycke luste.
6. Lusts volghen boven noodurft wordt last.
7. D'onbescheyden luyden beschuldighen met huerluyden eyghen schulden
d'onschuldighe nature.
8. Onderscheyd tusschen gheneghentheyd ende begheerten.
9. Wat gheneghentheyd is.
Geneghentheyd is angheboren.
10. Wat begheerlickheyd tot voedsel ende teelinghe is.
Begheerlickheyd is niet angheboren.
11. Gheneghentheyd komt zonder, begheerte niet zonder ons weten.
12. Begheerte voorkomt dickmaal, lust nemmermeer der naturen noodurft.
13. Name van gheneghenheyd waar uyt.
14. Begheerte heerschapt dick over de gheneghenheyd.
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I. Boex. VI. Hoofdstux
Inhoudt
Vande minne of byslapens luste
1. Onderscheyd tusschen de minne ende de liefde.
2. De naam van minne ,luydt by velen schandelyck.
5. Onkuysche woorden zijn schilders der onkuysche ghedachten.
4. Men behoort onkuysche woorden te vermyden.
5. Wat de minne is.
6. Niet het byslapen zelf, maar 'tmesbruyck is zonde.
7. Byslapens rechte ghebruyck.
8. Byslapens mesbruyck is quaad ende schadelyck.
9. Rechte oorzake des byslapens.
10. Minne is een blinde begheerlyckheyd.
11. Veel luyder echt schynt een eerbare hoenderij e.
Een gheyl man is een overspeelder zynre huysvrouwen.
12. Raad jeghen de minne.
Weghneming van ledicheyd.
13. Waarneminghe der ghedachten.
14. Men moet de minne int herte niet laten nestelen.
Men zal d'ooghen vande ydelheyd afkeren.
De minne zalmen niet van voren, maar van achteren anzien.
15. Raad tot verdryvinghe vande minne.
15. Opter minnen ontrou staat te letten.
16. De minne belooft luste, maar gheeft pyne.
17. Der minnen verderflycke beloninghen.
18. Licht vallet zynen vyand te haten.
De minne is der minnaren hatelyxte vyand.
Licht verlaatmen zyn vyand.
19. Ghesprake tusschen Venus ende Cupido.
I. Boex. VII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Liefde
1. Wat reyne liefde is.
Liefde vereenight.
2. Oorsprong vande liefde is ware kennisse van 'tghoede.
Liefde en lieft niet dan dat ghoed is.
3. Liefde is schoon, warachtigh, wys ende ghoed.
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4. Vant werck der liefden inden mensche zelf.

5. Liefde heft het ghoede onmatelyck.
6. Liefde vermeert doort verkryghen van 'tgheen zy begheert.
7. Liefde lieft tydlycke dinghen met tydlycke liefde.
8. Wyze tydlycke liefde verdwynt met het gheliefde.
9. De wyze liefde teelt ghelyckmoedicheyd int hebben ende int ontberen.
10. Zotte begheerten quellen.
11. 14. Liefde doet ekk (daar zy magh) ghoed, maar niemanden quaad.
12. 32. Liefde heft anderen, maar niet haar zelf.
13. Liefde en zoeckt haar zelf niet.
15. Liefde komt van Gode.
Liefde maackt den liefhebbers Godlyck.
16. Liefde ziet op niemands danck of loon.
17. Liefde ooght op ghoedheyd.
18. Liefde streckt tot vereenighioghe met het ghoede.
Liefde is een milde gheefstere.
19. Voorbeeld vande menschelycke liefde.
Ieghelyck doet zich zelf ghoed, niet om loon, maar uyt liefden.
20. Liefde heeft meer lusts int gheven dan de behoeftighe int ontfanghen.
21. Liefde is een meestersse van welleven.
22. Liefde vint altyd ende over al oortake om wel te doen.
Liefde doet blydelyck ende zalighlyck leven.
23. Liefde maackt vriendschap metten menschen.
Liefde vereenight den mensche met Gode.
Liefde brengt tot zalicheyd.
24. Liefde totten Schepper doet allen schepselen om des Scheppers wille lichtelyck verlaten.
25. Uyt ware kennisse Godes komt ware liefde tot Gode.
Niet magh de waren liefhebbers Godes van Gode afscheyden.
26. Liefde doet het opperste ghoed stadelyck navolghen.
27. Liefde is alder dueghden moeder.
Liefde verwinnet alles, Doek den dood.
30. Liefde en ontfangt niet om haar zelfs, maar ghevet alles om een anders
nuts willen.
33. Daar is gheen valsche liefde.
35. Daar is gheen valsche waarheyd.
37. Valscheyd zoeckt eyghen bate metter vreemden schade.
38. Begheerlyckheyd magh valsch zyn.
39. Liefde by velen t'onrecht begheerte ghenaamt.
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I. Boex. VIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande begheerte
1. Wat de begheerte is.
1. 3. Onbekende dinghen worden niet begheert.
2. Begheerte streckt tot het ghene dat ghoed is of schynt.
3. Begheerte waant, maar liefde weet wat ghoed is.
Tbekende quaad maghmen niet begheren.
4. Onderscheyd tusschen wanen ende weten.
Waan is somtyds warachtigh, maar buyten des waners weten.
Alle waan is onzeker, maar alle weten is zeker.
5. Waan magh de begheerten recht leyden, oock verleyden.
6. De begheerder magh in zyne begheerten niet zeker zyn.
7. Wanen bedrieght.
9. Het ondervinden leert zekerlyck.
10. Ondervonden waarheyd bevryt voort dolen.
Met opzetten wille doolt niemand.
'tBekende quaad en begheert niemand vrywilligh.
11. Het navoighen der begheerten is zorghelyck.
Beter ist te zien watmen begheert, dan 't onbekende te begheren.
12. Int niet begheren van onbekende dinghen dooltmen niet.
Zyn onwysheyd te bekennen is wysheyd.
Kennis van eyghen onverstant veylight.
14. Kennisse des ghevaarlyckheyds bevryt vant blinde begheren.
Schyn-ghoed is quaadheyds momaanzichte.
Bekoringhe ten quaden komt uyt schyn-ghoed.
15. Zekere ende lichte raad teghen alle bedrogh ende dolinghe.
16. Vreze voor dolinghe voorhoed dolinghe.
17. Roekeloos toestemmen vant schyn-ghoed.
Watmen ghoed ende moghelyck oordeelt, moetmen begheren.
18. Meest elck begheert blindelyck zyn bederffenisse.
Zo 'smenschen oordeel is, zo zyn oock zyne begheerten.
19. Moeder vande begheerte is donzekere wane.
20. Liefde komt voort uyt waarheyd.
Gheen begheerten moghen de liefde verdryven.
Waan ende begheerten zyn onstadigh.
D' een waan ende begheerte verdryft dickmaal d' ander.
BECKER, Wellevenskunste
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I. Boex. IX. Hoofdstux
Inhoudt
Onderscheyd tusschen liefde ende begheerte
1. Onderscheyd tusschen liefde ende begheerte.
Liefde komt uyt weten.
Begheerte komt uyt waan.
Begheerte magh in liefd veranderen.
2. Liefde en ankleeft niet dan dat ghoed is.
Begheerte hangt meest an 'tquade.
'tBegheren is zorghelyck.
Liefhebben is zeker.
Begheerten bederven den begheerder dickmaal.
Liefde verbetert altyd den liefhebber.
3. Liefde verblydt altyd.
Begheerte bedroeft meest.
4. Liefde lieft elck ding na waarde.
Begheerte mint de tydlycke dinghen boven waarde.
5. Liefde is wys.
Begheerte is meest zot.
Liefde doet nemmermeer quaad.
Begheerte doet zelden ghoed.
6. Liefde gheeft, begheerte ontfangt ghaerne.
Liefde zoeckt een anders, begheerte eyghen bate.
Liefde is niemanden, maar begheerte meest elck schadelyck.
7. Liefde maackt eendracht, begheerte twist.
8. Liefde vereenight.
Liefde ziet op 't eynde, begheerte op 'tmiddel.
12. Liefde en zoeckt niet dat haar is.
L. Boex. X. Hoofdstux
Inhoudt
Vande hate, afkeerlyckheyd ende der zelver onderscheyd ende vande wane
1. Wat hate is.
Haat maackt twist.
2. Hate ten quaden is ghoed.
3. Hate ooght alleen op waarheyd.
Dafkeerlycke kracht ziet op waarheyd ende loghen.
Haat en magh tghoede niet haten.
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Niemand die tghoede recht kent en magh dat haten.
Dafkeerlycke kracht magh tghoede vlieden.
4. Wat dafkeerlycke krachte is.
Wat de waan is.
5. Waan ziet op loghen ende op waarheyd.
6. Waan is altyd onzeker.
Weten is zeker.
7. Teffens en maghmen een zelve zake niet wanen ende weten.
Watmen waant en weetmen niet ende watmen weet en waantmen niet.
'tGhewaande magh anders zyn dan ment waant.
8. Het weten magh tgheweten ding niet onghelyck wezen.
8. Weten staat op waarheyd.
Waan hangt an loghen ende waarheyd.
Waan is voocht ter werelt.
9. Waan is nemmermeer van zelfs ghoed.
10. Tis quaad datmen waant, waar gheweten magh worden.
11. Zorghlyck ist, iet op 't onzeker te doene.
Waan doet dickmaal van tghoede vlieden.
13. Die niet en doet op 't onzeker, en magh niet qualyck doen.
15. Wat quaad doen is.
'tGhelooven vande loghen leert quaad doen.
16. Het wantrouwen opte wane doetse verlaten.
17. Die van 'tquaad doen rust, is doende int ghoede.
Der ghedachten molen en staat niet stille.
18. Ghoed doen is het volghen vander naturen wet.
20. Onderscheyd tusschen de afkeerlyckheyd ende de hate.
Men haat niet dan 'tquade.
21. Wanen bedrieght.
21. Hate volght de waarheyd.
22. Haat is oock vyand het quaad in andere menschen, maar niet den menschen
zelf.
24. Afkeerlyckheyd doet grouwelen vande ghoede straf.
Uyt hate en komt niet quaads, maar wel uyt d'afkeerlyckheyd.
25. Hate is zeker, d'afkeerlyckheyd onzeker.
26. Haat is wat anders dan dafkeerlyckheyd.
27. Wat hate te recht ghoed werdt ghenaamt.
31. Straffe is den ghoeden ghoed.
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I. Boex. XI. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Hope
1. Wat hope is.
Waar uyt zy voortkomt.
2. Wat hope ghoed is.
Wat hope niet ghoed is.
Wat hope quaad is.
3. Hope van ghoed te worden is altyd ghoed.
4. Hoop na dueghde.
Hope na ghoedheyd.
5. Der dueghden eynde is beter dan haar beghinne.
Hope om den Schepper onderdanigh te worden.
6. Ghoede hope is ghoedheyds verkryghen zeker.
7. God vervult die ydele vaatghens, ghoedheyd begherende.
9. Tis geen ghoede hope, die na waan ghoeden verlangt.
10. Onzeker is de hope van 'tverkryghen der verganckelycke dinghen.
11. Spade berou een navolghster van dwaze hope.
12. Valsche hope bedrieght.
13. Valsche hope hangt an valsche zalicheyd met verzuym vande eeuwighe.
Valsche hope hangt an ydele wane.
14. Alle rechte wegh brengt den volherdighen wandelaar ter begheerder
plaatsen.
15. Meest elck hoopt ter ghewenschter plaatsen te komen, zonder te betreden
den wegh die alleen daarwerts leedet.
16. Zonder dueghde hoopt meest elck zaligh te werden.
17. Zotte hope verstyft in zonden.
18. 19. Quaad is de hope die verlangt na quade dinghen.
20. Zotte hopen zyn ydele dromen.
Zotte hope wenschende den onzekeren marghen verliest den zekeren
huyden.
21. Langh valt voor den zotten hope int verlanghen de snelle tyd.
22. Zotte hope zoeckt den korten tyd noch meer te verkorten.
23. Ghoede hope ziet alleen op tgheen den mensche beter maackt.
24. Ghoede hope hoopt het quaad t'ontworden ende ghoed te worden.
25. Ghoede hope is heyligh ende veyligh.
Ghenoeghlyck.
Troostelyck. Zoet.
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Heeft haar werckinghe meest in teghenheyd.
Baart gheduldt.
27.
Verblydt.
Hoopt opten Scheppere.
28. 'tGhelove is een onafscheydelycke ghezellinne vande hope.
29. Onderscheyd tusschen hope ende ghelove.
30. 'tGheloove ghelooft wel, maar de hope en hoopt niet dat den mensche
yet quaads zal opkomen.
31. Men ghelooft, maar men hoopt niet verleden dinghen.
32. 33. 'tGheiloof stut de hope, deze voedt het gheloove.
I. Boex. XII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Vreze
1. 2. Onderscheyd tusschen vreze of anxt ende tusschen zorghe.
D'anxtighe vreze is altyd droevigh, de voorzichtighe zorghe niet.
3. Wat vreze is.
4. Ghoede vreze wat.
Quade vreze wat.
5. Vreze Godes is twereleye.
6. 7. Kuysche ende onkuysche vreze.
Knechtlycke vreze ruymt waar liefde binnen komt.
8. Knechtlycke vreze ziet opte wet.
Laat het quade uyt vreze vande straf.
9.
10. Kuysche vreze lieft de dueghde.
Vreest de zonde.
11. Gheen verstandighe vreest tgheen ghoed is.
12. D'onwyze vrezen Gode als of hy quaad ware ende niet ghoed.
13. Wat de lieflycke vreze is ende werckt.
14. De kuysche vreze Gods is een ghave Godes.
Middelen om tot die kuysche vreze Gods te gheraken.
15. Hoedanigh de ware vreze Godes is.
Waar uyt zy voortkomt.
16. Zy verzuymt niet.
17. Zy mydt, bestrydt ende vernielt de zonde.
18. Is verzelt met betrouwen Godes ende ghedult.
Verwint het quade.
19. Brengt tot vrede, veylicheyd ende blydschap.
20. Haar vruchten zyn ghoede rust ende lust.
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21. Vande middelbare vreze.
22. Eyghen liefde komt uyt schuldigh onverstant.
23. Afschrick vande straf.
24. Knechtlycke vreze is van zelfs niet ghoed.
Is van zelf niet quaad.
25.
26. Knechtlycke vreze stort huer mesbruyckers wel inder wanhopen poel.
26. Uyt knechtlycker vrezen keeren zich huer ghebruykers af van 'tquade.
28. Knechtlycke vreze dient tot opmerckinghe ende voorhoedinghe van 'tquade.
29. Der onwyzer kinderen vreze toont haar dickmaal vroeder dan der gryze
ouderen.
30. Meest elck vreest min der zonden straf dan zy op haar lust hopen.
31. Achtneminghe opter zonden straf baart viandschap, eerst opte straf, daar
na opte zonde zelf.
32. Het vlieden van 'tquade doet keren ten ghoeden.
33. Hope vander dueghden loon treckt den huyrlinghen meer ter dueghden
dan haar waardighe schoonheyd.
34. Van daar gheraacktmen tot liefde der dueghden zelf.
35. Eerst haten wy de zonde om ons zelfs, daar na om haar boosheyds wille.
36. De vreze is niet het eynde, maar tbeginsel der wysheyd.
37. De vreze leert uyte voorleden straf de toecomende vermyden.
38. Doet den mensch om zyn zelfs, niet om Godes willen af keeren van 'tquade.
39. Die tquade laat doet het ghoede.
40. Zo veel 'tquaad in ons mindert, zo veel vermeert in ons het ghoede.
41. Doort minderen van 'tquaad doen mindert de straf ende doort meeren van
tgoed doen meerdert de beloninghe.
42. Zo meert d'afschrick der zonden ende de lust ter dueghden.
43. Kennisse van periculo maackt zorghvuldigh ende behoedzaam.
44. Door oeffeninghe der dueghden wast waarheyds kennisse ende doet de
dueghde lieven.
45. Voorts toont de waarheyds kennisse Gode beter dan al zyn ghaven ende
doet Gode boven al lieven.
Hier wyckt de knechtlycke vreze, de kuysche komt in.
47. Vande quade vreze ende wat die is.
48. Een boetvaardigh zondaar vreest den bermhertighen rechter niet.
49. Het niet vreezen der blyvende zondaren maackt godlooze stoutheyd.
Het al te anxtigh vreezen der zondaren maackt vertwyfelt.
51. Die de straffe haat blyft in zyn quaadheyd.
52. Meest elck vreest de straf als de duvel (zomen zeyt) het kruys.
53. De straf te zeere vrezen houdt in onzalicheyd.
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54. Wie Gode vreest als een Tyran magh gheen opzet maken om zich tot Gode
te keren.
Wie
God toornigh acht vlucht van Gode ende haast ter verdoemenissen.
55.
56. Tis d'alder quaadste vreeze die van Gode vluchtigh maackt.
57. Vreze voor tquade doet dick afwycken van 'tquade.
58. Gheen vreeslycker quaad voor den zondaren dan niet te vrezen.
I. Boex. XIII. Hoofdstux
Inhoudt
Van blydschap ende vrueghde
1. Daar is ghoede ende quade blydschap ende vrueghd.
Van godlycke blydschap, die eeuwigh is.
Van godlycke blydschap, die tydlyck is.
2. Onderscheyd tusschen blydschap ende vrueghde.
3. Vrueght verhueght, daar na zy haar name heeft.
4. Wat blydschap is.
5. Van groote ende kleyne blydschap.
5. 6. Blydschap is ghoed of quaad, zo haar oorzaken zyn.
7. Oorzaken van ghoede blydschappe welcke?
8. In wie ghoede blydschappe komt.
9. Ontworden vant quade ende ghoed worden zyn ware oorzaken van ghoede
blydschappe.
10. Ghoede blydschap is weldoen ende vrolyck te wezen.
11. Oprecht is de blydschap die veroorzaackt is door veranderen uyt quaad
in ghoed.
Stadigh is de blydschap die in gheen rouwe en verandert.
12. Verkryginghe vant ware ghoed maackt ware blydschappe.
13. Van tghoede ghezelschap der blydschappen.
14. Wat vrueghde is.
Wat wellust des ghemoeds is.
Wat vermakelyckheyd is, oock ghenueghte.
15. God verleent den ghoeden blydschap tot verzoetinghe vant levens moeyten.
16. Quade blydschap komt voort uyt valsche wane.
17. Zy maackt huer hebbers quaad.
18. 19. Schadelyck ist datmen inde snoodste dinghen verblydt, d'edelste
verzuymt.
20. 21. Duvelsche blydschap ist, daarmen zich verblydt in een anders schade
of int quaad doen.
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I. Boex. XIIII. Hoofdstux
Inhoudt
Van Droefheyd
Wat droefheyd is.
Daar is ghewaant ende gheweten quaad ende goed.
Waan ziet op schyn, weten opt wezen.
Waan magh, maar waarheyd magh niet bedrieghen.
Door ghebreck van onderscheyd doolt meest elck int oordeel van ghoed
ende quaad.
6. Alle dinghen zyn middelbaar, quaad of ghoed.
7. 8. 9. Wat ende waar inne die middelbare dinghen zyn.
11. Ten is niet van zelfs ghoed dat, komende byden quaden, hem niet beter
en maackt.
Zo ist oock niet quaad dat den ghoeden, daart in komt, niet en verarght.
13. 14. 15. 16. De middelbare dinghen zyn ghoed voor huer bruykers ende
quaad voor huer mesbruykers.
17. 18. 19. Vele ghoed ghewaande dinghen zyn velen tot verderven ende
vele quaad ghewaande velen tot heyl gedogen.
21. Ten is ghoed noch quaad van zelf, dat den eenen ghoed ende den anderen
quaad magh zyn.
22. Zotheyd ist te droeven om ghewaande quaden.
23. Wysheyd ist middelbare dinghen ghelyckmoedelyck te ghebruycken.
26. Menigh bedroeft uyt waan om tgheen hy namaals bevint zyn zalicheyd
te zyn.
28. D'uytgang der uyterlyke dingen zyn den menschen onbekent.
32. Zonde is altyd van zelfs quaad.
Der zonden vrucht is des ghoeden levens doot.
33. 34. Zonde scheydt den zondaar vande ghoedheyd, daar door hy quaad
werdt.
35. Schuldighe quaadheyd is noodlyke oorzake van droefheyd.
36. Zonde doet godlycke blydschappe derven ende droefheyd hebben.
37. Elck begheert stadighe blydschap; dit ontbeert de zondaar ende heeft mitsdien droefheyd.
39. Waar quade conscientie wroeght is vrueghde noch ghenoecht.
40. Droefheyd is int zondighe hert als etter int ghebeente.
41. 42. Droefheyd quelt ende pynight den zondaren.
43. Droefheyd schrickt af vande dueghde.
De quade magh gheen stadighe blydschap hebben.
1.
2.
3.
4.
5.
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44. Meest elck oordeelt de ghoede straffinghe quaad ende 'tverschulden vande
straf ghoed.
45. De ghoede straf waar elck ghaarne quyt, en de quade zonde begheertmen
te houden.
47. 48. Op dat wy de zonde zouden vlieden heeft Godt de zonde haar zelfs
straf doen wezen.
48. Droefheyd is een noodlycke vrucht vande zonde.
'tVolghen vande quade lust baart zonde.
49. De luste zalmen niet van voren, maar van achteren anschouwen.
50. Of middelbare dinghen oock noodlycke oorzake van droefheyd zyn.
51. Waan, dat ons wat ghoeds werdt benomen of wat quaads opkomt, is droefheyds oorzake.
54. 'tSterven van een kind en is d'ouders gheen noodlycke oorzake van
droefheyd.
55. Dat lichamelycke pyne niet noodlyck droefheyd veroorzaackt.
56. 57. Droefheyd is wat anders dan pyne.
58. Droefheyd bestaat in kennisse des ghemoeds, maar pyn in smerte des
lichaams.
58. Pyn magh int lichaam zyn zonder datmen yet quaads dencket.
58. Droefheyd niet.
58. Pyn ende droefheyd en zyn niet een zelve ding.
59. Droefheyd bestaat int bedencken van voorleden, teghenwoordighe ende
toekomende quaden, maar pyne bestaat alleen int jeghenwoordigh ghevoelen.
60. 61. 62. Men magh verblyden int ghevoelen van pyne.
63. Lyflyke pyn is gheen noodlyke oorzake van droefheyd.
65. Droefheyds oorzake is zonde.
Uyt quaad magh niet ghoeds voortkomen.
Ghoed noemtmen droefheyd, die den droeven ten ghoeden dient.
66. Ghoede droefheyd dryft het quade uyt.
66. Dueghde maackt ghoed ende ghezond.
67. Alle menschen zyn van naturen geneghen tot zalicheyd.
68. Quaadheyd quelt den quaden.
69. 'tSchadelyck bedrogh des loghens maghmen lichtelyck verstaan.
Achtneminge zyns doens merckt licht waans bedrogh.
70. Mesdaad baart vyandschap.
Ondervonden bedrogh doet den bedriegher mestvouwen.
Waan en vermagh niet jeghen de waarheyd.
72. Waarheyd verdryft lichtelyck de valsche wane, zonde ende droefheyd.
73. God magh niet laten den boetvaardighen mensche te verlichten.
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74. Waar zonde ruymt, daar magh gheen onvrede noch droefheyd blyven.
74. Met het inkomen van gherechticheyd komt inden mensche vrede ende
blydschappe.
76. Ongherechticheyd maackt twist, maar gerechticheyd vrede.
79. Ghoede droefheyd verlost van droefheyd.
80. Quaad doen is droefheyds, maar wel doen blydschaps oorzake.
81. Der menschen onzalicheyd bestaat in droefheyd, maar haar zalicheyd in
blydschap die onveranderlyck is.
I. Boex. XV. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Toornicheyd
1. Gheneghenheyd tot toornicheyd is moghelyckheyd om te vertoornen, maar
toornicheyd zelf is het werck vande toornicheyd.
2. D'angheboren moghelyckheyd om vertoornen is in d'een krachtigher dan
in d'ander.
3. Niemand magh toornigh worden zonder toornicheyds eenighe oorzake,
dats waan of weten dat iemanden onrecht is gheschiet.
5. Toorn is een straflust opten mesdoender.
6. Toorn bestaat in dafweerlycke krachte der zielen.
7. Toorn verduystert de reden.
8. Toom overtreedt int straffen de mate.
Toom, onmatelyck straffende, maackt den straffer strafwaardigh.
9. Toom ontstelt het ghelaat.
11. Toom verschept den redelycken mensche in een fel dier.
12. Toornicheyd is in elck een verkoren, in niemande een angheboren ghebreck.
Toornicheyd is een dronckenheyd des ghemoeds.
Toornicheyd is een beghinsele van dolheyd.
13. Toornicheyd quetst de nature.
Toornicheyd verderft huer dienaar om anderen te verderven.
14. Toornicheyd zoeckt mindering van eyghen, door vermeering van een anders leed.
15. Eyghen liefde met verwaantheyd, voedsters vande toornicheyd.
16. Twist ende ghevecht, kinderen vande toornicheyd.
17. Der Princen toornicheyd verderft landen ende luyden.
18. Toornicheyds staartjoffers zyn eyghen verderf, berou, verachtinghe, wroeghen ende truericheyd.
19. Of toornicheyd nut ende nodigh is voor den mensche.
20. Toornicheyd en houdt gheenen mate int straffen.
Men vint gheen matighe zonden.
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23. Toornicheyd maackt niet sterck, maar kranck.
24. Gheen dueghde en behoeft zonde tot hulpe.
27. Toornicheyd verdryft de reden.
28. 29. Toornicheyd over de zonde is eyghentlyck gheen toornicheyd, maar
34. 35 een heylighe straf over tquade.
30. 31. God en wordt niet toornigh.
33. Haten Godes is niet liefhebben. God en haat niemanden.
I. Boex. XVI. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Langmoedicheyd
2. Heylzaam is de langmoedicheyd.
3. Langmoedicheyd heeft haar °effening int meshaghen van iemands doen of
laten.
5. Des menschen langmoedicheyd heeft haar werckinghe in teghenheyd, haar
van Gode opkomende.
7. 8. God schickt elcken mensche toe tgheen hem meest nut magh zyn.
9. De schepper is goed ende en schept gheen quade menschen.
9. De ghoede schepper ghebruyckt den quaden menschen tot oeffeninghe der
ghoeden ende tot straf der quaden.
12. 13. Een zelve werck werdt byden ghoeden God ende quaden menschen
ghezamentlyck ghewrocht, maar elck tot een zonderling eynde.
14. 15. God ghebruyckt der quaden boosheyd tot voorhoedinghe ofte wechneminghe vander Godvrezenden quaadheyd.
16. 17. God beneemt den ghoeden tghene huer quaad maken zoude.
19. Niemand magh wanen dat hem wat quaads gheschiet, die daar verstaat dat
hem alles komt vanden ghoeden Gode.
Langmoedicheyd komt uyt het verstaan dat ons niet quaads en gheschiet.
De langmoedighe bezit zyn ziele in gheduldicheyd.
De langmoedighe is te lyden met die hem quaad willen doen.
22. Niemand magh Gode recht kennen, zonder God lief te hebben.
23. Die God lief heeft, lieft oock den menschen ende ghedooght langmoedelyck
huer ghebreken, ter liefden van Gode.
24. Liefde wil langmoedelyck verdraghen, maar toom wil haastelyck wreken.
25. Langmoedicheyd verwint der quaden quaad doen met weldoen.
28. Langmoedicheyd is voorzichtigh.
29. Langmoedicheyds vruchte is berou te derven ende rust te hebben.
30. Langmoedicheyd verdraaght zonder stoornisse alle verstoorlyckheyds oorzaken.
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II. Boex. I. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Wille
2. Wille is een toeghestemde begheerte om iet te doen datmen laten, of om iet
te laten datmen doen hadde moghen.
3. Ghoed is 'tgheen elck ghoed, maar quaad 'tgheen elck quaad is.
4. De wille streckt haar na 'tghoede ende vliedt van 'tquade.
6. Van zaken daarmen noch twyfelt en is gheen wille.
7. Wille komt voort uyt verkiezen ende toestemmen.
9. Wille is een ghebiedende Koninginne inde ziele.
10. Wille doet beraden in twyfelycke zaken.
11. Waar in de wil magh willen, daar magh zy oock niet willen.
12. Wille voortkomende uyt waarheyd wil 'tbekende ghoed benaarstighen ende
'tbekende quaad vlieden.
Van een zelve zake en magh gheen ghoede wille in een quade veranderen.
13. Waarheyd ruymt nemmermeer uyten mensche voor de loghen.
14. Wille uyt loghen veroorzaackt moet verdwynen als de waarheyd van zulcke
loghen bekent wordt.
17. Van elcke zake wordt inden mensche zodanighe wille, als daar af is des
menschen kennisse.
Valsche kennisse maackt een quade wille.
18. Oprechte kennisse maackt een ghoede wille.
19. Onbedwonghen magh niemand willen tgheen hy weet quaad voor zich
te wezen.
Niet magh ghewilt worden, dan uyt wanen of weten dat het ghewilde voor
den willende ghoed zy.
20. Waar noodzakelyckheyd is, en magh gheen wille wezen.
21. Wille magh eenighsins wezen, daar dwang is.
22. Daar is groote onderscheyd tusschen willigh ende vrywilligh iet te doen of
te laten.
23. Der menschen doen ende laten van dueghde of zonde is willigh.
24. 50. De waan van dat alle dueghdlycke ende zondighe wercken noodzakelyck gheschieden, nemen wech loon ende straf, dueghd ende zonde, beloften ende dreyghementen ende maackt van redelycke menschen
paerden ende muylen diemen breydelt.
26. Willekuere is van Gode in allen menschen ghestelt.
26. Alle macht die inden mensche is komt van Gode, maar niet alle wille.
27. Van Gode magh niet quaads komen, want hy is ghoed.
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28. Of alle dinghen noodlyck gheschieden om dat zy van Gode zyn voorzien.
29. 30. In Gode is (eyghentlyck te spreken) gheen voorzienicheyd, maar een
eeuwighe voorooghentheyd alre dinghen die waren, die zyn ende die
worden zullen.
32. By Gode en is voor noch na.
34. 37. Het ontwyfelyck weten Godes alder menschen doen ende laten en
noodzaackt niemands doen of laten.
39. Het ghevoelen van der menschen vrye wille en maackt Gode niet blind,
onwetende of onzeker, maar betuyght dat God alles ziet, weet ende
zeker is.
40. God ziet der menschen wercken om dat zy die doen, maar zy en doen die
niet om dat God die heeft voorzien.
41. Wat anders ist te zien ende wat anders ist te willen Jatter iet gheschiede.
42. 47. God voorziet (of ziet) alle onze wercken om dat wy die zullen doen,
maar wy en doen die niet al, om dat God zulx ghewilt zoude hebben.
43. Der menschen quade wercken komen niet voort uyte ghoede wille Godes.
44. Gheen mensch magh beletten 'tgheen Gods wil is dat gheschiede.
45. Alle zondighe wercken der menschen komen voort alleen uyter menschen
ende niet uyt Godes wille.
II. Boex. II. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Reden
1. Reden onderscheydt den mensche van alle andere ghedierten.
2. 3. Redens beschryvinghe.
4. Reden bedenckt tghene men voor heeft om doen of laten.
Reden spuert na onbekende dinghen door die bekende.
5. Reden onderzoeckt wat warachtigh of valsch zy.
Reden bestiert de ghedachten.
6. Reden neemt hare bewyzinghen vant lochenen tot het toestemmen, vant
lochenen tot het lochenen ende vant toestemmen tot het lochenen.
9. Reden maackt het redelycke dier heere over alle onredelycke dieren.
10. Reden is den mensche verleent tot een middel ter zalicheyd.
11. Het rechte ghebruyck vande reden leedet tot ghoedheyds verkryghinghe.
11. Redens mesbruyck doet den mensche tghoede ontberen.
12. Reden behoeft warachtigh onderwys met dadelyck hanteren van dueghde.
13. Reden, wel ghebruyckt zynde, verstreckt een licht inde duysternissen.
14. Dan verstreckt zy een bestieringhe des levens inde zee der hertstochten.
15. Reden is 'tzaad alder leeringhen ende kunsten.
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16. Daar is een overste ende nederste redene.
17. Reden ghebiedt den Schepper te ghehoorzamen ende elck een te doen als
wy ghaerne ghedaan waren.
20. D'opperste reden is den quaden hertstochten niet onderworpen.
20. Zy haat het zondighen, ter liefden vande dueghde.
27. De nederste reden is minder klaar dan de overste.
30. De nederste reden zoeckt dat den uyterlycken mensche beroert.
34. De nederste reden hanteert dueghde niet uyt liefde, maar om loon.
35. De nederste reden laat de zonde, uyt vreze vande straffe.
36. De quaden wilden wel datter gheen rechtvaardicheyd en ware, om onghestraft te moghen zondighen.
II. Boex. III. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Beradinghe
1. Beradinghe overweeght het eene teghen het ander.
3. Beradinghe ist middel tot kennisse van ghoed of quaad, beter of argher,
alder best ofte alderarghste.
4. Twyfel port an tot beradinghe.
4. Kennisse van eyghen onverstant brengt tot twyfele.
5. 6. De verstandighen beraden zich meest.
Hoe de mensch verstandigher is, hoe hy zyn onverstandicheyd grooter kent.
Hoe onwyzer, hoe wyzer in zyn zelfs ooghen.
Donverstandighen twyfelen minste ende beraden zich oock minste.
7. Donverstandighen vrezen minst in huer meeste ghevaarlyckheyden.
8. Beradings eynde is het ghoede te verkiezen ende 'tquade te verwerpen.
Berading ghaat voort verkiezen byden vroeden.
9. Daad voort beraad is quaad.
10. Partydicheyd, onachtsaamheyd ende haast verderven alle beradinghe, daar
zy al, of eenighe dezer, bykomen.
16. Zonder kennisse van zaken maghmen niet wel beraden.
17. Tot wel beraden behoeftmen een vry oordeel, andachticheyd, langsaamheyd
ende kennisse.
17. Langzaamheyd is int beraden nut, maar schadelyck int volbrenghen vant
gheen beraadslaaght is.
19. Middel hoe een partydighe zich best magh beraden.
20. Elck is zich zelf een jonstigh rechter.
21. Tis wille die haar beradet.
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22. In voorledene, noodzakelycke ende onmoghelycke zaken en valt gheen beradinghe.
Men beraad zich van toekomende, willighe ende moghelycke zaken.
23. Men beraad zich niet vande eynden, maar wel vande middelen.
24. Men beraad zich van alghemeyne ende van byzundere zaken.
25. Berading ziet op ghoed of quaad, nut of schade, eer of schande, lust of
pyne, etc.
27. Leere der nieuwe Stoycienen neemt wech ende belet alle ghoed opzet.
II. Boex. IIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vant Oordeel
1. Oordeel is een willighe toestemminghe ofte verwerpinghe der dinghen die
byde redene vertoont ende byde waarheyd overweghen zyn.
2. 'tOordeel is vrywilligh.
3. 'tGhewelt magh niemands onrecht oordeel veranderen.
4. Waarheyds bewys magh 'tvalsch oordeel doen verdwynen.
5. Elck is onpartydigh inden dinghen, daar van hy noch gheen oordeel en heeft.
6. Wie zyn eyghen oordeel verdacht heeft, kan 'tzyne om een beter gheven.
7. Juechdelycke vuyricheyd betrout veel tyds zyn eyghen oordeel te vele.
Verzochte oudheyd mestrout veeltyds haar eyghen oordeel.
8. Waarschynlyckheyd is menighvuldigh.
Waarheyd is eenvuldigh.
9. Verzochtheyd oordeelt langsaam, maar onverzochtheyd haastelyck.
10. Een oprecht oordeel ist, daar tghevoelen 'tgheoordeelde dinx ghedaante
ghelyck is.
12. Tis een valsch oordeel, dat het gheoordeelde ding onghelyck is.
13. Niet haast verlaatmen een lang bezeten oordeel.
Zorghelyck ist lichtvaardelyck te oordelen.
14. Des valschen oordeels aard is, het quade voor ghoed ende tghoede voor
quaad te achten.
Tvalsche oordeel doet van tghoede vlieden ende 'tquade begheren.
15. Niet zalighers voor den kinderen dan der ouders raad boven haar lust te
volghen.
16. De meeste ouden zyn zo zot int oordelen als de kinderen.
Eyghen wil is oortake vander menschen droefheyd.
17. Elck volgkt liever zyn eyghen quade dan des scheppers ghoede wille.
19. Vermetel oordeel maackt oude kinderen.
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20. Een oprecht oordeel houdt den mensche zelf voor quaad ende Gode voor
ghoed.
21. Kennisse van eyghen onverstant doet langsaam oordelen.
De vroede begheert niet dan Gode zo langher zo meerder te ghehoorzamen.
22. Een oprecht oordeel bevryt van droefheyd.
23. Zo 't oordeel des menschen is, zo is zyn begheerte ende wille, oock daad,
indien daar macht toe is.
24. 'tOordeel dient tot laten van tghene quaad ende tot doen van tghene ghoed
is gheoordeelt.
25. Tot een ghoed oordeel behoef turen tyd, verzochtheyd, kennisse van zaken
met omzichticheyd.
25. Wie zich haast int oordeel, die haast na zyn verderven.
II. Boex. V. Hoofdstux
Inhoudt
Van kennisse ende wetenschap
1. Zonder ware kennisse en is gheen ghoed oordeel.
3. Ampt der kennissen is beraden ende toestemmen ofte afslaan.
Toestemmen is ghelooven dat de zake zulx is of niet.
4. Toestemminghe gheschiet zonder of met bewyzinge.
Zonder bewyzinghe gheschiet het toestemmen door die zinnen.
Door verzochtheyd.
5.
Door die beghinselen der betrachtinghen inde verstandelyckheyd.
6.
7.
Door 'tghelooven.
8. Door bewyzinghe gheschiet het toestemmen mede op vierderleye wyzen, te
weten drie die waarschynlyck zyn, als vermoedinghe of suspitie, dolinghe
ende waan ende de vierde die warachtigh is ende zeker.
11. Zo vintmen achtreleye aard van kennissen.
12. Hier toe voeghtmen noch zes, als voorzienicheyd, kunste, wysheyd, opmerckinghe, redens ingheven ende 'tgheweten of conscientie.
13. De kennisse der vyf zinnen zyn angheboren ende niet gheleert.
14. Wetenschap is een ontwyfelyck verstant, den gheweten dinghen ghelyck
zynde.
17. Onderscheyd tusschen kennisse ende wetenschap.
18. Verbeeldelycke kennisse spruyt uyt tuyghnisse.
Wetenschap komt uyt ondervinden.
20. Onderscheyd tusschen ghelooven ende weten.
21. Men ghelooft wat andere betuyghen, maar men weet datmen zelf ondervint.
22. Niet al datmen ghelooft, maar al datmen weet is warachtigh.
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26. Weten ziet alleen op wezen, maar tgheloove ziet op schyn ende op wezen.
27. Niet alle gheloove, maar wel alle weten verwerpt het quade.
Men magh tghene niet en is wel ghelooven, maar niet weten.
29. Int ghelooven werdtmen wel, maar int weten gheenssins bedroghen.
29. Tghene men ghelooft en maghmen zo langhe men zulx ghelooft niet weten
ende tgheen men weet en maghmen niet ghelooven.
31. Het weten spruyt uyt ondervinden.
32. Al watmen weet is warachtigh.
Wetenschap en verwerpt nemmermeer het ghoede.
33. Naturg is d' eerste oorzake vande wetenschappe.
Gheneghenheyd om weten werdt angheboren.
Kennisse van eyghen onwetenheyd port an tot wetenheyd.
34. Die waant te weten en begheert niet te weten.
Die minst weten wanen meest te weten.
35. Twyfelen maackt begheerlyck tot weten.
36. Het begheren om weten heeft zynen mate.
Te vele willen weten is schadelycke weetghiericheyd of kurieusheyd.
Niet willen weten is strafwaardighe onwetenheyd.
Het matelyck weten is noodzakelyke waarheyd weten.
37. Schadelyck weten ist, die den mensch in zyn zonden doet volherden.
38. Onnutte wetenschap ist die den weter niet en maackt beter.
39. Zelfs kennisse is nodigh ende nut.
Door kennisse van onze quaadheyd gheraacktmen an kennisse van Godes
ghoedheyd.
40. Kennisse Gods baart ware godsvruchticheyd.
41. Begheerte om weten tot roem of alleen om datmens weten zoude, is een
onnutte weetzucht.
Wetens begheerte om zelf beter te worden of om anderen te verbeteren is
wysheyd ende liefde.
42. Men begheert zo wel 'tquade als 'tghoede te weten.
'tQuade begheertmen te weten om zich daar voor te wachten.
'tGhoede begheertmen te weten om dat te verkryghen.
43. Men verstaat eerst wat valsch, dan wat warachtigh is.
44. Men kent de loghen an haar bedrogh int niet gheven van 'tbeloofde.
45. Waarheyd werdt bekent an haar ghetrouheyd int gheven van tbeloofde.
Arm warden van tbegheren maackt ryck van ghenoeghen.
46. Om tot ware wetenschap te komen behoeftmen reden, verstant, andacht,
tyd ende oeffeninghe.
49. De meeste hindernisse tot ware wetenschappe zyn roeckeloosheyd ende
ledicheyd.
BECKER, Wellevenskunste
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51. Onachtzaamheyd is onwetenheyds moeder.
52. Andachtighe arbeydt teelt wetenheyd.
52. Betrachtelycke kennisse ziet op waarheyd.
Hanteerlycke kennisse heeft het ooghe opte dueghde.
53. Betrachtelycke kennisse ghaat voor de hanteerlycke.
54. Watmen niet recht en verstaat en doetmen niet recht.
55. Watmen niet dick en hanteert en kanmen niet doen.
59. Het weetghierigh betrachten is by velen, maar het dadelyck hanteren der
dueghden is by zeer weynighen.
Niemand en verstaat meer dueghds dan hy kan hanteren.
59. Het wetens vermenen zonder dadelyck hanteren vermeert schulde ende
wroeghen.
Het hanteren der dueghden vermeert de dueghde.
II. Boex. VI. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Conscientie ofte Gheweten
1. 26. Conscientie is een mede weten, oordelende al des menschen doen ende
laten ende oock of zulx wel dan qualyck ghedaan of ghelaten is.
3. 't Eerste is een ghetuyghende kennisse.
Het tweede is een oordelende kennisse.
4. 29. Het tuyghende gheweten is altyd oprecht, als wezende een spieghel ons
doens ende latens.
5. Dit toont den mensch hem zelve zo hy is.
6. Het tuyghent gheweten is een ware verbeeldinghe eyghender daden.
7. Het tuyghende gheweten en oordeelt niet.
Niemands beschuldighen magh 't onschuldighe gheweten schuldigh maken
of bedroeven met wroeghen.
Niemands ontschuldighen magh 'tschuldigh gheweten onschuldigh maken
of vertroosten.
9. Het oordelende gheweten is niet altyd oprecht noch zeker.
10. Zo 't oordeel is, zo is de kennisse.
Het oordelende gheweten oordeelt wat wel of qualyck gheschiet.
Deze twee wetenheyden maken te zamen maar een gheweten of conscientie.
14. Het beschuldighen of ontschuldighen zyn die twee eyghentlycke wercken
vande conscientie ofte 'tgheweten.
15. Alle oordeel bestaat op twee ghetuyghen.
16. Het tuyghende gheweten betuyght tghene daar ghedaan of niet ghedaan is
ende hoe.
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1 7. Het oordelende gheweten betuyght na haar kennisse, wat recht of onrecht
is ghedaan of ghelaten.
18. 'tGheweten bestaat in daad ende in oordeel.
1 9. Des ghewetens ghedaante is ghoed of quaad, waarachtigh of valsch.
20. Het wel leven bestaat in een oprecht oordeel ende ghoede wandel.
21. Veel is gheleghen an des ghewetens kennisse.
Hoe des ghewetens vierschare werdt ghehouden.
2 3. 'tGhewetens ghezelschappe zyn wet ende onderzoecker, oock het beschuldighen ende ontschuldighen.
29. De kennisse oordeelt.
30. Weten is zeker.
31. Kennisse magh zyn zeker ende oock onzeker.
32. Tghewetens kennisse magh zyn warachtigh of valsch.
34. Twee strydighe kennissen in twee verscheydene ghewetens.
35. Tis niet al warachtigh wat elx gheweten daar voor oordeelt.
36. 'tGhewetens oordeel moet onrecht zyn, als haar kennisse valsch is.
III. Boex. I. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Dueghde
2. Dueghde is de wegh tot het opperste ghoed.
2. Valsche ghoeden zyn ryckdom, wellust, moghentheyd, eere of vermaartheyd.
3. De schepper is beter dan zyn schepselen.
4. God is het opperste, ja eenighe ende volkomen ghoed.
God magh niet rechtelyck begheert werden om wat anders dan om zyn zelfs
wille.
Dien die God zelve heeft en magh niet ghebreken.
5. Tot Gode komtmen door 'thanteren der dueghden.
De wegh tot Gode is lustigh om te bewanderen.
De wegh tot Gode schynt verdrietigh den ghenen die de zonden ghewoon
zyn.
6. Dueghde erft niemand van zynen ouderen.
God biedt elck de dueghde an.
Dueghde werdt niemand anghedwonghen, maar by den vromen willigh
anghenomen.
7. Moghelyckheyd om dueghdlyck te worden werdt allen redelycken menschen
angheboren.
Alle vernuftighe verstanden zyn niet dueghdelyck, noch alle domme verstanden ondueghdlyck.
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Wat angheboren is en magh niet anwennen teghen zyn nature.
10. Dueghde is een ghelyckenisse of beelde Godes.
Of dueghde is een stadighe vluchte vant quade ten ghoeden.
11. Of dueghde is een oprechte ghewoonte des ghemoeds, daar door de menschen wel leven.
12. Ghewoonte is een daadvaardicheyd om te doen ghelycke wercken als die
zyn daar uyt zy is gheboren.
13. Men vint ghoede, quade ende middelbare ghewoonten, die ghoed zyn noch
quaad.
14. Dueghdlycke ghewoonte werd gheboren uyt het dickmaal hanteren der
dueghden.
16. De ghoede ghewoonte verdient dan eerst der dueghden name, als het hanteren der dueghden lustigh ende 'tlaten verdrietigh is gheworden.
17. Zodanighe ware oeffeninghen der dueghden maackt den mensche dueghdelyck.
18. Alle dueghde bestaat int rechte ghebruyck.
Dueghde maghmen niet mesbruycken, maar vernuft ende kunste wel.
19. Der dueghden vruchten zyn een eerlycke wille, oprechte daden, het wel
leven, met een rustighe ende vrolycke consciente.
20. Dueghde woont in ootmoedighe herten.
20. Men vint meer dueghde in nedere ende arme, dan in hooghe ende weeldighe huyzen.
21. Dueghde strect tot Gode waart.
22. Der dueghden oorzake inden mensche is Godes mildheyd int schencken,
met des menschen begheerlyckheyd int ontfanghen van deze Hemelsche
ghave.
23. Het rechte oordeel stiert, ghoede wille volght int hanteren der dueghden.
Het oordeel heeft waarheyd, maar de wille heeft ghoedheyd voor ooghen.
24. Daar zyn redelycke ende oock zedelycke dueghden.
De redelycke dueghde hangt an waarheyds kennisse.
25. De zedelycke dueghde bestaat niet alleen in waarheyds kennisse, maar oock
inde hanteringhe van 'tghoede.
27. 34. Eer komtmen tot die redelycke dan tot die zedelycke dueghde.
27. 'tGhoed werdt eer verstaan dan ghedaan.
Wie dueghde wil leren, moet die stadelyck hanteren.
28. Veel klappen vande dueghde, maar weynigh hanterense.
30. Dueghde bestaat int recht verstaan ende int wel doen.
31. Tot redelycke dueghde komtmen dooft dickmaal betrachten van haren aard.
32. 33. Na 'tverstaan ghoed volght ghewoonte datmens ghaarne doet.
35. Wt het verstant komt dueghde door oeffening inde hand.
8.
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36. Dat is der dueghden eyghen aard, dat zy zo ghaerne anderen weldaad doet,
als de behoeftighen ghaarne weldaad ghenieten.
Waarheyd baart vyandschap, maar wel doen vriendschap.
37. Dueghde gont ende doet (daar zy magh) elck een ghoed, maar niemanden
wil noch doet zy quaad.
38. Niemand ontbreeckt ghelegenheyd om yemanden weldaad te bewyzen met
raad of met daad.
Int wel doen verlustighi ende verblydt zich de dueghdzame mensche.
De dueghdzame mensch doet altyd wel ende is mitsdien altyd lustigh ende
blyde.
39. Zo is het dueghdlyck leven een lustigh ende vrolyck leven.
40. Dueghde is een dood ter quader ende een leven der ghoeder begheerten.
Dueghde is der zielen ghezondheyd ende schoonheyd.
Mocht de dueghde met lyflycke ooghen ghezien worden, alle menschen zouden op haar verlieven.
Dueghde is onverwinnelyck, zulx maackt zy oock alle hare liefhebbers.
41. Tot dueghds verkryghen voorderen weynigh schone woorden, maar veel de
ghoede daden, tyd, ghoed onderwys, oeffeninghe ende byzonder het navolghen vanden wet der naturen.
Wet der naturen is by na een zaad der dueghden.
43. Zonder oorzake en gheschiet niet.
45. Wat God of nature werckt inden mensche zonder 'smenschen wille, dat is
voor den mensche noch dueghde noch zonde.
54. Alle smenschen wercken en komen niet voort alleen uyt Gode noch uyte
nature.
55. Doende dueght werckt de mensche willigh met Gode, maar int zondighen
werckt de mensch alleen.
56. Zo God of natuur alleen inden mensche noodzakelyck wrochten, en mochte
byden mensche noch dueghde noch zonde wezen.
57. Alle menschelycke wercken gheschieden uyt noodzakelyckheyd, uyt bedwang, uyt willekuere of uyt vrije wille.
58. Alle zondelycke of dueghdelycke wercken gheschieden uyt willekuere of
uyt vrije wille.
59. Alder menschen doen ende laten streckt tot ghoedheyds verkryghen ende
quaadheyds ontberen.
60. Willekuere is een toestemminghe in twyfelycke zaken tot het gheen best
werdt ghewaant of gheweten.
61. Toestemminghe volght het oordeel.
61. De wille volght het toestemmen.
Waar macht is na wille, daar gheschiet het ghewilde.
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62. Uyt wille ende kuere wordt willekuere.
63. Alle dueghdlycke ende zondelycke wercken zyn willigh.
65. Vrywillighe wercken zynt, daar van de mensch zelf alleen oortake is, zonder nood oft dwang, uyt beradinghe ende kuere.
66. Willighe wercken zynt, die niet gheschieden zonder beraad of kuer, maar
niet zonder alle bedwang.
67. Onderscheyt tusschen noodzakelycke ende ghedwonghe wercken.
76. Vande middelmaticheyd, waar inne de dueghden by velen worden ghestelt.
III. Boex. II. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Zonde
2. Dat ondueghde of ontberen van dueghde niet altyd en is zonde.

7. 8. Wat zonde is by anderen.
10. Zonde is een quade ghewoonte des ghemoeds, waar door de zondaren qualyck leven.
11. Men noemt de zonde verderffenisse, niet, onrechtvaardicheyd, godloozicheyd, middelwant ende overtredinghe etc.
16. Quade ghewoonte is d'eyghen aard vande zonde.
18. Men vint moetwillighe zonde, oock die uyt zwackheyd gheschiet, vreemde
ende eyghen zonde etc.
19. Men zondight teghen Gode ende teghen mensche.
20. Zonde baart quellyke verdriet, wroeghinghe.
22. Niemand magh een ander quaad doen zonder eerst zich zelf quaad te doen.
Niemand en werdt ghequetst dan van zich zelf.
23. 27. Elck zondight eerst willighlyck.
24. De zondaren willen de zonde wel, maar haar straffe niet.
28. Niemand magh recht ghestraft worden om tgheen hy onvermydelyck moet
doen of laten.
30. Tis felheyd, de straf voorder dan de wet houdt, uyt te recken.
31. Rechtvaardicheyd en straft gheen onschuldighen.
32. Tis onrecht iemand: om een anders mesdaad te straffen.
33. Niemand mach zich met ernst beschuldighen over een onvermydelyck werck.
Alle zonde baart noodlyck wroeghen.
36. De quade gheneghenheyd niet bewillight zynde is gheen zonde.
45. 46. Zonde verderft den mensche.
47. Der zonden werck is een strydt jeghens den nature, een verblinding des
ghemoeds, een uytweringhe van tghoede ende een invoeringhe van tquade.
48. Zonde quelt met pyne, wroeghen ende onghenoegen.
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50. Vande oorsprong ende voortghang vande zonde.
Alsmen zich vande zonde beroemt, is zy opt volmaaxte.
51. D'almoghende waarheyd verdryft daar zy komt de loghen ende ten laatsten
de zonde:
52. De zondighe ghewoonte werdt niemand angheboren ende is daarom uyt
allen menschen verdryvelyck.
53. Licht vallet de zonde te overwinnen eer zy door ghewoonheyd krachtigh is.
55. Zonde is een willigh afkeer van tghoede ten quaden.
56. D'oorsprong vande zonde is het roeckeloos toestemmen van loghens inbeeldinghe.
Zonde komt uyten wane, die niet is.
Het niet inden mensche daar wezen behoorde te zyn is quaad inden mensche.
58. Zy moghen Gode niet ontschuldighen van tquade, die daar leren dat God
den eersten mensche met zynen nakomelinghen tot zonden heeft ghenoodschickt.
59. Het zwacke schepsel en magh d'Almoghende scheppers wil niet wederstaan.
60. God en veroorzaackt gheen zonde, maar bestiert die ten besten eynde.
61. Eick mensche zelf is oorzake van zyne zonde.
Door roeckelooze onachtzaamheyd vermids een valsche schyn van tghoede
valt elck mensch in zonden.
63. Niemand magh begheren tgheen hy weet quaad te wezen voor hem zelve.
Alle nature vliedt van zelfs haar verderfenisse.
64. Der zonden vrucht is verlies van 'tghoede met verkryghinge van 'tquade.
65. Alle zonde brengt huer eyghen straffe met ende is der zondaren buedel.
65. Zo vele zonden, zo vele pynbancken.
De zonde is te vrezen als 'tvenyn der zielen.
III. Boex. III. Hoofdstux
Inhoudt
Vander dueghden deylinghe
7. Men deylt ghemeenlyck de dueghden in wysheyd, rechtvaardicheyd, starckheyd ende maticheyd.
III. Boex. IIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vander Zonden deylinghe
1. Niemand werdt dueghdelyck of zondelyck gheboren.
3. Wie zyn onschuld bewaart ende dueghdlyck werdt is pryzens waardigh.
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4. Wie onschuld verliest ende zondigh werdt, is lachterens waardigh.
5. Of de zonde is eenvuldigh dan menighvuldigh.
6. 15. Verwaande onwetendheid is alder zonden wortele, of (zo andere
zegghen) ongheloovicheyd.
7. Zonder verstant magh niemand wel leven.
Tot het wel leven voordert het volghen vander verstandighen rade.
Die zelf onverstandigh is en weet niet wie verstandigh is.
8. Verstants beghinsel is eyghen onverstant te mestrouwen.
De zekerheyd leyt inde onzekerheyd.
9. Diemen ontrou bevint behoortmen niet meer te betrouwen.
10. Tis een zeker merckteken van een ghetrou leydsman, dat de raadvolgher
komt ter begheerder plaatsen.
11. Meest elck komt eer tot waan weten,dan tot waarachtigh weten.
12. De waanweter volght zyn ghoedduncken boven der vroeden raad.
Meest elck derf bestaan voort verstaan.
Zondigh werdtmen doort dickmaal volghen van 'tverkeerde oordeel.
13. Elck zoeckt in al zyn doen ende laten 'tghoed te bekomen ende 'tquade te
ontberen.
Alle onrechtvaardicheyd is allen menschen quaad.
14. Die 'tquade inder waarheyd kent, en maght met gheen luste doen.
15. Verwaande onwetenheyd schynt d'eenighe zonde ende alder zonden wortele.
III. Boex. V. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Wysheyd
1. Wysheyd is een kennisse van godlycke ende menschelycke zaken.
3. Wysheyd is wellevens kunste.
4. r7ysheyd is der menschen alder wenschelyxte schat.
Wysheyd leert alle dinghen te recht ghebruycken.
Wysheyd is 'tghezichte alder dueghden.
\7rlieyd is alder clueghden Koninginne.
7y heyd is een ontwyfelycke kennisse der begheerlycke ende vliedelycke
-

-

dinghen.
De wyze mensch kent des levens weghen, oock onweghen.

7. Wysheyd kent waarheyd ende loghen.
8. Niemand is ghaerne bedroghen.
Licht vallet de bekende loghen te vlieden.
9. De wyze vermydt d'onweghen ende bewandert den rechten wegh.
10. Wysheyds ampt is de loghen te vlieden ende de waarheyd an te hanghen.
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13. Wysheyd doet het best in allen dinghen verkiezen, hanteren ende verkryghen.
14. Wie 'tbeste niet en verkiest, die heeft gheen ware, maar een waan-wysheyd.
15. Der wyzen ampt is op al huer doen ende laten te mercken.
16. De wyze beraad zich voor alle daad.
De wyze en stemt gheen onbekende dinghen toe.
17. De wyze oordeelt langzaam, maar wel.
De wyze begheert noch wil niet dat quaad is.
Heeft lust ter dueghden.
Hanteert stadelyck dueghde.
Werdt dueghdelyck.
18. Des wysheyds werck is beraden, onderzoecken, oordelen.
23. 24. De wysheyd heeft hare werckinghe in het eenzame, in het huyslycke
ende in het burgherlycke leven.
25. Die niet wys en is kan zich zelf, noch min een huysghezinde ende noch
vele minder een ghemeen beste van Stad of land wel bevoochden.
Vande Huyshoudinghe.
27. Wel huys houden is gheen kleyne kunste.
29. Een ghoed huysheer lieft wyf ende kinderen ende jont zyn boden alle ghoed.
Des huysheeren ampt is 'tghezinde te bezorghen van noodurft, te onderwyzen ende te beschermen.
30. Een ghoed huysheers ghoede wandel is een wet van 'tghezinde.
34. De huysheer bezorght woning na noodurft, niet na lust.
39. De huysheer bezorght d'inkomsten door natuurlyke, avontuurlycke of
kunstighe middelen.
40. Wat noodighe handwercken zyn.
41. Wat onnodighe handwerken zyn.
42. Vande schadelycke ambachten.
43. Een ghoed huysheer doet zynen kinderen noodighe ende nutte ambachten
leren.
46. Tis gheen minder dueghde 'tghewonnen wel te bewaren, dan het wel winnen is.
47. Een ghoed huysheer en verzuymt gheen eerlyck ghewin, noch en teert niet
boven noodurft.
Een ghoed huysheer teert wat min om wat meer den armen te deylen.
48. Wat huysvrou een huysheer behoort te trouwen.
50. Hoe zich de huysheer zal draghen tot zyn huysvrouwe.
54. Des huysvaders ampt tot zyne kinderen.
Vander kinderen opvoedinghe.
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56. De huysvader moet naarstigher zyn om nutte winners, dan schadelycke verteerders tot erfghenamen achter te laten.
57. Ledighe weelde is zorghelyck.
Beter ist ghoede dan rycke kinderen na te laten.
Men behoort den kinderen zekere ryckdommen als dueghde ende ghoede
kunsten te erven.
59. Van 'tschadelycke verzuym der ouderen int opvoeden der kinderen.
60. Zomen de jonckheyd went, zo is veeltyds d'oudheyd.
Ghewoonte is by na een tweede nature.
61. Kinderen volghen ghaerne huerder ouderen zeden.
62. D'ouders behooren huer kinderen een voorbeeld der dueghden te verstrecken.
63. 64. Armoede van woorden is een ghezellinne van ryckdom van ghoede
daden.
64. Weynigh spreken brengt veel veylicheyd.
65. Van des huysheeren ampt totten dienstboden.
66. Des huysheeren ampt totten eyghen slaven.
68. Vander huysvrouwen plicht tot huer man.
De huysvrouwe behoort huer man te behaghen vermids hem ghelyck te
worden in ghoede zeden.
Ghelyckheyd van ghoede zeden is moeder vande liefde.
69. Wie lief tal wil zijn, moet liefhebben.
Lief doet lief niet dan lief.
Weldaad baart liefde.
Des huysvrouwen dueghde is een ghoedmans vrueghde.
70. Beschryvinghe eender ghoeder huysvrouwen.
76. 80. 81. Ampt eender ghoeder huysvrouwen inde verzorghinghe des huyzes.
78. Ampt der moederen tot huer kinderen.
79. Ampt der huysvrouwen tot huer boden.
83. Der kinderen plicht tot huer ouderen.
84. Diemen lief heeft, diens zeden volghtmen ghaerne.
86. Ghoede kinderen eeren huere ouders.
Met onderdanicheyd.
Volghen der ouderen raad boven huere jueghdelycke lusten.
88. Tis een zalighe oudheyd, die met vrolycker conscientien zyn jueghd magh
bedencken.
89. Ghoede kinderen leren vlytelyck.
Vlieden ledicheyd ende tuyschen.
90.
Verblyden als zy huer ouders moghen verblyden.
91.
Zyn danckbaar huer ouderen.
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96. Vander dienstboden ampt tot huer huysheere ende vrouwe.
97. Trouwe boden hebben lief huer meester ende vrouwe.
Zyn willigh in huer dienste.
Zyn ghetrou van handen ende monde.
Handelen raadlyck ende oorbaarlyck huer meesters ghoeden.
98.
101. Vande burgherlycke wysheyd.
103. Een stad bestaat in vele verscheyden huysghezinden.
104. 'tGhemeen beste is een state ende beledinghe van Landschap of Stede te
onderhouden, staande inde bestieringhe der zaken.
105. De burgherlycke wysheyd maackt wetten.
105. Zy is onledigh int beschermen ende bevoochden der burgheren.
105. Het eynde vande burgherlycke wysheyd is der burgheren welvaren.
106. Onderscheyd tusschen 'tghemeen beste ende een huysghezinde.
107. Van zes ghedaanten van 'tghemeen beste.
112. Een ghoed burgher ist die dueghdlyck is ende zyn huys, oock het ghemeen
beste, wel kan bevoochden.
113. Wat nodigh is tot leringhe der dueghden.
114. De jonckheyd moetmen nutte kunsten ende ambachten doen leren.
115. D'antreckelycke wellust ende ledicheyd moetmen bannen.
Gheeftmen de jueght gheen ghoed werck, zo nemen zy quaad werck.
Quaad doens oorzaken behoortmen wech te nemen.
Doverheyd moetmen int ghoede ghehoorzamen.
118. Men moet onderdanigh zyn de wetten.
De godsdienst godsvruchtelyck pleghen.
Vrede ende eendracht onderhouden.
Twedrachts oorzake voorhoeden.
Zyn zelfs dinghen waarnemen.
Niet onberoepen zich in Stads zaken dringhen.
120. Die kan 'tghemeen beste liefhebben, die daar verstaat, dat het ghemeene
gheheel beter is dan zyn eyghen deelken.
122. Der vreemdelinghen ampt in een Stad.
123. Overheyds ampt.
127. Wat eerbiedighe ontsich maackt byden burgheren tot d'overheyd.
129. Noch van des Overheyds ampt.
III. Boex. VI. Hoofdstux
Inhoudt
Van Dwaasheyd
1. Onwysheyd en is niet het jeghendeel vande wysheyd.
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11. Dwaasheyd is wysheyds teghendeel.
14. Alle zonde brengt huer zelfs roede met zich.
15. Men zondight uyt onverstant.
16. Elck zoeckt tgheen hy voor zich best te wezen waant of weet.
Meer luyden begheren ryckdom dan wysheyd.
Meest elck acht het gheld beter dan de wysheyd.
18. Wysheyd is beter dan gheld.
Meest elck verzuymt het beste om 'tsnoodste willen.
20. Doling doet het snoodste voort beste verkiezen.
Doling komt uyt onwetenheyd.
Dwaasheyd is schuldighe onwetenheyd.
21. Die onwetenheyd is onschuldigh, daar van de wetenschap onmoghelyck is
te bekomen.
22. Schuldighe onwetenheyd is vande dinghen die noodigh ende moghelyck
waren om te weten.
23. Men blyft in onwetenheyd door onachtzaamheyd of verwaantheyd.
25. Weynigh menschen kennen den wegh ter dueghden.
Veel menschen zyn onachtzaam op haren wegh.
26. Men vint veel onweghen.
Daar en is maar een wegh.
27. Tis de rechte wegh die opt kortste leedet ter begheerder plaatsen.
Wel leven is vrolyck leven.
28. Zondigh leven is verdrietelyck leven.
Uyt het niet vinden van 'tghezochte magh de qualyck zoeckende zyn dolinghe verstaan.
30. Men acht dueghde minder dan 'tgheld.
32. Daar is meer hoops tot onachtzame dan tot verwaande luyden.
Zy beraden zich niet, die niet en twyfelen.
33. Niemand magh begheren tgheen hy waant te hebben.
Alle waan weters zyn hovaardigh.
34. Eerzuchtigh licht-vluchtigh.
35. De waanwyze in plaatse vande waarheyd te volghen, bestaan zy der waarheyds dienaren te vervolghen.
38. De waan-ziende blinden verleyden liever ander blinden, dan zy zich vanden
zienden laten leyden.
39. De waanwyzen poghen anderen te doen verstaan tgheen zy zelf niet en
verstaan.
40. 'tZyn dubbelde dwazen die dwaas zynde huer zelf wys wanen.
41. Verwaande onwetenheyd is alder quaden wortele.
42. Wysheyd is 'tlicht alder dueghden.
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Dwaasheyd is een quaad daar uyt alle zonden spruyten ende ghemeenschap
mede hebben.
43. De dwaze oordeelt het quade ghoed te wezen ende haat de kennisse.
De dwaze volght zyn hooft boven der vroeden raad ende haast biindeling
int verderven.
44. De dwaze werpt zyn schuld op een ander.
45. In teghenspoedt maackt de dwaas van d'avontuyr, maar ten voorspoet van
zyn dwaasheyd zyn afgod.
46. De dwazen arbeyden meer om wys te schynen dan om wys te wezen.
Lichter vallet wys te worden, dan wys te schynen.
47. Te willen wys schynen is beveynstheyd.
Veynzen behoeft kloeckheyd.
Dwazen schynen dat zy zyn in der wyzen ooghen.
50. Vande dwaasheyds vruchten.
53. Vander dwazen quade huyshoudinghe.
54. Hoe dwaaslyck de dwaas handelt met zynen ghezinde.
57. De dwaas kan zo luttel wel bewaren als wel winnen.
58. Aard der doorbrenghers.
59. Vande onrechtvaardighe dwazen int qualyck verkryghen van 'tgheld.
61. Vande ghierighe dwazen int qualyck bewaren van 'tghewonnen.
63. Vander dwazen regeringhe over Steden of Landen.
63. Die zyn huys niet wel kan bevoochden, kan veel minder een stad wel bestieren.
64. Vele nutter ist den dwazen bevoocht te worden van anderen, dan anderen
te bevoochden.
Dwazen staan meest na hooghe staten.
66. Niemand en kan 'tgheen hy noyt en heeft ghehanteert.
De 'dwaas magh (zo hy wil) verstaan dat hy onbequaam is totte regieringhe.
68. De vrucht van dwaze overheyd is verachtinghe des volx ende verderf van
'tghemeen beste.
69. Het ampt wyst an wat de man kan.
D'overheyds zotternije werdt 'svolx spotternij e.
71. Welcke d'oorzaken zyn vant bederf der steden ende landen.
Boex. I. Hoofdstux
Inhoudt.
Vande Rechtvaardicheyd int alghemeen.
1. Rechtvaardicheyd is een daadvaardicheyd of ghewoonte des ghemoeds,
daar door de rechtvaardighe wil ende magh rechtvaardelyck te doen ende
elck 'tzyn te gheven.
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2. Rechtvaardicheyds plaatse is 'smenschen ghemoed.
3. Waar uyt rechtvaardicheyd wordt ende gheduurt inden mensche.
4. Rechtvaardicheyd bestaat in alle menschelycke ghoede wercken.
Rechtvaardicheyd streckt na 't opperste ghoed.
5. Rechvaardicheyd heeft hare oeffeninghe in godlycke ende menschelycke
zaken.
Rechtvaardicheyd gheeft Gode ende menschen 'thuere.
Vande rechtvaardicheyd tot Gode.
7. Godes wetten zyn rechtvaardigh ende den menschen nodigh ende nut.
8. Die is Gode onderdanigh die hem lief heeft boven al.
Die heeft God lief boven al, diens hooghste lust is te doen dat Gode behaaght.
9. Elck doet ghaerne dat hem een lust is te doen.
Watmen ghaerne doet, dat doetmen dickwil.
Watmen dickwil doet, dat leertmen wel doen.
11. Rechtvaardicheyd totten menschen is nodigh ende nut.
12. Wy zyn gheboren om rechtvaardigh te wezen.
Des rechtvaardicheyds zaad is natuurlyck in ons gheplant, tot moghelyckheyd om rechtvaardigh te worden.
1 3. Rechtvaardicheyds oorzake is der naturen moghelyckheyd met des menschen
oeffeninghe.
15. Daar is alghemeyne ende byzundere rechtvaardicheyd totten menschen.
1 6. De alghemeyne Rechtvaardicheyd onderhoudt de menschelycke verzaminghe.
De byzundere rechtvaardicheyd geeft elck mensch 'tzyne.
18. Die alle ghoede wetten ghehoorzaamt is rechtvaardigh.
21. D'overheyds rechtvaardicheyd toont haar int wel belonen, int wel straffen
ende int wel vonnissen.
24. Rechtvaardicheyds ampt is altyd te doen dat recht is ende nemmermeer iet
quaads te bedryven.
Boex. II. Hoofdstux.
Inhoudt
Vande Onrechtvaardicheyd int alghemeen
1. Onrechtvaardicheyd en is niet eyghentlyck rechtvaardicheyds jeghendeel.
4. Overtredinghe des wets is rechtvaardicheyds teghendeel, of de zondighe
ghewoonte.
6. Onrechtvaardicheyd is een zondighe ghewoonte, daar door de onrechtvaardighen willigh ende machtigh zyn om de wet te overtreden.
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8. God komt toe vanden menschen de hooghste liefde met de nederste ootmoedicheyd.
9. God en eyscht van niemanden iet boven vermoghen.
10. 11. Iet lief te hebben boven God is zonde.
12. Vande onrechtvaardicheyd jeghen den menschen.
13. Overtredinghe mesdoet een ander.
13. Mesdaad maackt twist.
14. De mensch is van naturen gheneghen tot rechtvaardicheyd.
15. Alle ghoede menschelycke wetten komen uyten wet der naturen.
16. Niemands nature is gheneghen teghen de ghoede wetten.
17. Overtredinghe des wets is teghen de nature.
18. Der zonden oorzake is vermetel ende onverstandigh toestemmen.
Ghewoonte volmaackt de zonde.
19. Overtredinghe des overheyds is gheleghen int maken van quade wetten, int
onrecht vonnissen, int niet beschermen ende int quellen der onderzaten.
21. Overtredinghe des wets is doen dat verboden ende laten dat gheboden is.
22. Niet doen doet quaad doen.
Vierde Boex. III. Hoofdstux
Inhoudt
Vande ware Godsdienst of Religie
2. Godsdienste is een rechtvaardicheyd die Gode gheeft zyn behoorlycke eere.

4. Men gheeft Gode behoorlycke eere, alsmen hem eert, niet na menschelyck
ghoedduncken, maar na zyn gheopenbaarde wille.
5. Die Ceremonien en dienen niet Gode, maar den menschen.
Ceremonien zyn een heylighe anwyzinghen totten dinghen die zy betekenen.
8. Daar is een uytwendighe ende een inwendighe Godsdienste.
D'uytwendighe bestaat in een heylighe wandel ende int hanteren van Ceremonien.
Men twist meest om d'uytwendighe Godes dienste.
10. D'inwendighe Godsdienst heeft voorneemlyck vyf deelen.
11. Het gheloove is een vast betrouwen dat God wil, magh ende zal gheven,
'tghene wy hem na zynen wille om bidden.
De anbedinghe Godes is een begheerte an Gode om verlossinghe van onze
quaadheyd ende verkryginghe van zyn ghoedheyd.
12. Die navolghinghe Godes is een ware oeffeninghe van te worden godlyck.
13. Die onderdanicheyd Godes is een aflaten van onze ende een doen van
Godes wille.
Men pryst Gode recht, als anderen, onzen ghoeden wandelinghe ziende, een

480

14.
15.
16.

17.
18.
19.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

INHOUDT

lust kryghen om ons na te volghen ende Godes ghenadigh werck, an ons
betoont, pryzen.
Wie de voors., ja een der zelven vyf stucken, in zich bevint, magh zeker
zyn dat hy deelachtigh is des waren Godesdienst.
Ware Godes dienst bestaat niet inden schyn, maar int wezen.
Wie barmhertighe liefde hanteert, die is van godlycker aard.
Lust om elck ghoed, maar niemand quaad te doen is de ware ende levende
Gods-dienst.
Waarheyd is des waren Godes dienstes grondveste.
Een recht dienaar Gods hoort, bewaart ende volbrengt Gods woord.
Een warachtigh dienaar Godes is een levende Godes tempele.
Het eynde vande Godsdienst is Godes eere ende 'smenschen ghoed wordinghe.
God en behoeft onzes dienstes noch eere niet.
Menschen en moghen Gode niet gheven.
Wy ghenieten zelf de vruchten vanden Godesdienste.
Vereeniginghe met Gode is de vruchte vanden waren dienste Godes.
Den dienaren Godes komen alle dinghen ten besten.
Niet en magh hem schaden die met Gode een is.
De vereeniginghe met Gode maackt ons aller zynre ghoeden deelachtigh.
Middelen om te komen ende te voordegen inden waren Godes dienst zyn
deze:
Mercken opt wroeghen des ghewetens.
Spueren na d'oorzaken van 'twroeghen.
Achtneminghe zyns doens ende latens.
Kennisse van eyghen quaadheyd.
Ware ootmoed.
Hertelyck leed-wezen.
Vreze voor zondighen.
Kennisse van eyghen onverstant.
Eyghen mestrouwen.
Afkeer vande menschen.
Toekeer tot Gode.
Betrouwen op Gode.
Bidden uyt noode met vast betrouwen.
Kennisse der waarheyd.
Godes wille doen.
Begherens verkryghen.
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Boex. IIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande valsche Godsdienste
1. Valsche Godsdienst is een onrechtvaardicheyd, die Gode niet en gheeft
zyn behoorlycke eere.
2. Zy bestaat op loghen, waan ende schyn.
Zy doet meer om ghoed te schynen dan om ghoed te wezen arbeyden.
3. Zy doet loghen lieven ende waarheyd haten.
4. Huer schyndueghds kleed ist naarstigh onderhoudt der ceremonien.
Men dienter Gode na menschelyck ghoed-duncken.
5. Daar zoeckt elck zyn eyghen, niet Godes eere.
6. Men gheloofter eyghen vernuft, niet Godes woord.
7. Elck is ryck in zyn ooghen, vol ghoede wercken, daarom en bidden zy Gode
niet om zyn hemelsche ghaven.
7. Elck volght zyn eyghen, niemand Godes wille.
8. Men pryst Gode metten lippen, maar zich zelf metter herten.
10. Men hangt an menschen partydelyck.
Men hoort na menschen.
Men begheert veel te weten, niet veel te doen.
Men benaarstight zich zo veel met offerhanden, datmer de bermherticheyd
ende ghehoorzaamheyd Godes verzuymt.
11. Vande vruchten des valschen Godesdienste.
Boex. V. Hoofdstux
Inhoudt
Vande ghehoorzaamheyd of onderdanicheyd
2. Hooren zonder doen is vergheefs.
Doen van 'tghehoorde is zich zelf den ghebieder onderdanigh te maken.
3. Ghehoorzaamheyd is een rechtvaardicheyd, des wetghevers ghebieden vrywillighlyck volbrenghende.
5. God ghebied het quade te laten ende tghoede te doen.
5. Inde liefde zyn alle Godes gheboden vervatet.
6. God ghebied ons te doen 'tgheen hy zelve voor doet, dats liefhebben.
'tGhebods inhouden is een navolghinge Godes.
7. God verbiedt ons te doen 'tgheen hy zelf niet en doet.
8. Tis de beste mensche, die meest werdt godlyck, dats die Gode meest ghelyck
werdt in elck te lieven ende niemanden te haten.
9. Liefhebben valt den hater lastigh, maar den liefhebber lustigh.
BECKER, Wellevenskunste
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Wat lustigh is, dat valt licht om doen.
10. Onkunde maackt onminne.
11. Licht vallet Gode lief te hebben voor die zyn ghoedheyd ende schoonheyd
kennen.
Die God altyd lief heeft, ghehoorzaamt Gode altyd.
12. Ofmen God volkomelyck magh ghehoorzamen.
15. Naby ghedaan is noch niet ghedaan.
17. Die Gode niet lief en heeft na zyn bevelen, en onderhoudt Godes ghebod
niet.
18. Tot alle werck behoeftmen wil ende machte.
19. Byden ghoedwillighen en ghebreeckt gheen wil om Gode volkomelyck te
ghehoorzamen.
20. De mensch en heeft van zelf gheen macht om Gode volkomelyck te ghehoorzamen.
22. God wil dat zyn ghebod volkomelyck onderhouden werde in alle de ghene
die zulx met hem in zyn vermoghen willen.
24. De mensch magh in Godes macht Gode volkomelyck ghehoorzamen.
26. Wie Gode ghehoorzaam is, die ghehoorzaamt oock allen menschen met
schuldighe ghehoorzaamheyd.
27. Wie God recht lief heeft, kan licht zyn zelfs vyand lief hebben.
Die zich zelf om zyn zelfs willen liefheeft, moet zyn vyand haten.
28. Waan dat een mensch ons quaad doet, veroorzaackt hate totten vyanden.
De ghoede haat zyn vyands zonden, maar niet zyn vyand.
30. Niemand wordt quaad, om datmen hem doet 'tghene hy weet dat hem
ghoed is.
31. Een warachtigh liefhebber kan niet doen dan liefhebben.
32. Die 'tzwaarste lichtelyck volbrengt, en valt het lichtste niet zwaar, veel min
onmoghelyck.
Boex. VI. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Wederspannicheyd
1. Wederspannicheyd is een vrywillighe overtredinghe des wets, die men
hadde moghen ende behooren te ghehoorzamen.
3. Zy doet het quade ende laat het ghoede.
4. Onkunde Gods blyft inden zondaar doort blyven in zonden.
5. Verblintheyd des ghemoeds komt uyt wederspannicheyd.
De waan-ziende blinde en magh zulx blyvende tghezichte niet begheren.
Het blinde herte magh God niet zien, kennen noch lieven.
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6. Wie zich zelf te vele lief t, magh niemand anders liefhebben.
7. De liefhebber zyns zelfs zoeckt in allen zich zelf.
8. Eyghenwillicheyd is dwaas ende wil altyd teghen Godes wille.
Al 'smenschen verdriet is datter wat jeghen zyn wille gheschiet.
9. De wederspannicheyd wil niet Gods heylzaam ghebod, maar zyn eyghen
verderflycke lusten onderdanigh zyn.
10. De wederspannighe wil wel zondighen, maar gheen straffe lyden.
Gheen wederspannicheyd blyft onghestraft.
De wederspannighe wordt den ghoeden straffer vyand.
11. Wie willigh zondight, moet teghen zyn wil de straf ghedoghen.
12. Hope van onghestraftheyd maackt stout in zondighen.
13. Vreze voor straf belet dickmaal het zondighen metter daad, maar zelden
het overtreden inde begheerten.
Boex. VII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Waarheyd
1. Waarheyds kennisse behoef turen noodlyck om wel te leven.
Waarheyd maghmen zo weynigh als God zelf eyghentlyck met woorden
beschryven.
4. Waarheyd inden mensche zelf is zo daadvaardighe als oprechte inbeeldinghe des ghemoeds, den verbeelden dinghen ghelyckdanigh wezende.
6. Waarheyd in hare werckinghe tot anderen is een daadvaardighe oprechticheyd in ghelate, in woorden ende in wercken.
8. Wanneer men waarheyd dueghde noemt.
9. Waarheyd is rechtvaardigh.
10. Wat mensche warachtigh is.
13. Het daghelyx hanteren van waarheyd maackt den mensch warachtigh.
14. Ofmen by wylen wettelyck waarheyd magh heelen.
16. Waarheyd maackt huer liefhebbers oprecht, eenvuldigh ende ghetrou.
17. Van waarheyds wercken.
18. Waarheyd ryst hoghe onder 'tverdrucken.
19. Waarheyd werdt dickmaal ghedruckt, maar nemmermeer verdruckt.
De loghen verdwynt, zo waar waarheyd verschynt.
20. Waarheyd is machtigh ghenoegh haar zelf te beschermen.
21. Waarheyd en behoeft gheen overheyds bescherminghe.
22. Zy en kennen waarheyds almoghentheyd niet dieze poghen met d'overheyds
zwaerd te handvesten.
23. Onder alreley staten van menschen is de meeste menichte onvroom.

484

INHOUDT

24. Waarheyd baart in den onvromen vyandschap.
25. Byden onvromen werden meest der waarheyds dienaren vervolgkt.
26. De quaden vernielen de ghoeden, de wolven den schapen.
Verleyders werden meest beschermt.
27. De zake, niet het lyden maackt den martelaar.
Onwyze yver voert oock dickmaal den verdoolden inden willighen dood.
28. Men maackt wel ware martelaars, daarmen ketters meynt te dooden.
30. Het vervolghen om religions zaken is vol onzekerheyd.
32. Verleyders sterven zo wel voor haar opinie, als ware martelaren voor de
waarheyd.
Het willigh sterven is gheen zeker bewys van waarheyds lere.
33. In wichtighe zaken moetmen niet lichtvaardelyck handelen.
34. Onkunde van waarheyds moghentheyd doet onwyslyck bestaan met ghewelt
de waarheyd te beschermen.
38. Waarheyds wapenen zyn niet stalen zwaerden, maar onwedersprekelycke
bewyzinghen, lieflycke anlockingen, etc.
40. Waarheyd verwint, niet met een bloedighe, maar met een ghoedighe ende
langmoedighe zeghe.
41. De lieve Waarheyd wil den bedroghenen menschen niet vernielen, maar
vande loghen bevryen.
42. De hatelycke loghen wil den bedroghenen menschen in onverstant vernielen.
43. Waarheyd strydt niet jeghen, maar voor den menschen teghen de loghen.
44. Loghen is niet, maar waarheyd is wezen in Gode.
45. 'tGheloove stuent op 't woord der waarheyd.
De partydighen sluyten beyden ooren teghen de waarheyd.
46. Tot waarheyds kennisse behoeft men opmerckinghe, tyd ende ondervinden.
Waarheyd ontdeckt des loghens valsheyd.
De loghen belooft het beste ende gheeft het quaadste.
47. De wyze van loghens bedrieghen der ghierighen.
50. Hoe waarheyd de mensche bevryt vande ghiericheyd.
52. Arm is die niet die weynigh ghelds heeft, maar die vele ghelds begheert.
53. 'tGhenoeghen maackt ryck.
54. Vermeering van gheld vermeert der ghierighen onghenoeghen.
55. De loghen gheeft voor 'tbegheerde ghoed het ghevreesde quaad.
56. Niemand en magh tquade begheren, dan onder ghoedheyds schyne.
58. Doort bevinden van loghens ontrou mindert haar gheloove.
Doort bevinden van waarheyds trouwe meerdert haar gheloove.
59. Doort ghelooven der waarheyd meerdert haar ghebiedt inden mensche.
60. Doort gheloove der waarheyd verwintmen de loghen.
61. Waarheyd verdryft alle valsche wanen uyten gheloovighen.
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63. Waarheyd verlost waarlyck, niet waanlyck.
64. De bekende bedriegher magh niet meer den kenner bedrieghen.
67. Waarheyd werckt stadelyck haar werck vant vry maken int kleyne hoopken
der gheloovighen.
69. Beneven de stryders zyn oock altyd verwinners die doorghestreden hebben.
70. Waarheyd bestaat niet alleen int schouwelyck betrachten, maar oock in
werckende krachten.
71. Den liefhebbers der waarheyd ist een wensche, van haar beschaamt te
worden.
73. Men koopt waarheyd om niet, dats om loghen, diemer om gheeft ende
verliest.
Boex. VIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Loghen
1. Loghen is een bedrieghlycke schilderije der ghedachten door een valsche
schyn in ghelaat, woorden of wercken.
2. Loghen is altyd anders dan zy schynt.
Loghen is een onwezelycke schaduwe.
3. Loghen gheeft een schyn vant beloofde, maar niet het beloofde zelf.
Loghen is een schynende wat, dat niets is.
4. Ontberen vant begheerde quelt.
8. Waarheyds kennisse mindert de quade begheerten.
10. Gheen verkryghinghe van tydlycke dinghen magh ware zalicheyd gheven.
11. Het tydlycke magh d'eeuwighe ziele niet verzaden.
Niemand magh onbekende dinghen recht ghebruycken.
Al watmen mesbruyckt dat quetst of quelt.
12. Loghens valscheyd blyckt int niet worden van 'tbeloof de.
13. Loghen doet het gheen dat licht is zwaar, ja onmoghelyck schynen.
Loghen schrickt af vande dueghde.
14. Niemand bestaat onmoghelyck ghewaande dinghen.
15. Hy kent de loghen niet, dieze niet vyandlyck haat ende verlaat.
17. Men komt ende blyft inde loghen door licht ghelooven ende onachtzaamheyd.
18. Alle werck dat voor iemand ghoed is, dat maackt den werckman beter.
20. Het werck van zondighen maackt den werckman argher.
21. Eick waant zyn werck van zondighen voor hem ghoed, twelck hem nochtans quaad is.
21. Loghen verdiept den mensch int quade, daar van zy belooft te vryen.
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22. Loghens valscheyd is licht om kennen voor die daar op merckt.
Wie de loghen recht kent, moetse haten.
23. Vande loghens werckinghe teghen anderen.
24. Men magh loghen zegghen zonder te lieghen.
25. Men magh waarheyd zegghende lieghen.
Die meynende te lieghen waarheyd spreeckt, die lieght.
26. Minder mesdoet hy die meynende waarheyd te zegghen lieght, dan die
meynende te lieghen, waarheyd zegt.
29. Men magh onschadelyck, ja nutbaarlyck lieghen.
Men magh schadelyck lieghen.
30. Men vint lustighe ende onschadelycke loghen.
Alle loghen is gheen zonde.
31. Lustighe loghen die geen zonde en is.
32. Alle loghen om iemand te bedrieghen is gheen zonde.
Daar is zo wel ghoed als quaad bedrogh.
34. De mensch is niet tot dienst van zyn woorden, maar de woorden zyn tot
dienst vanden mensche.
Waarheyd spreken is by wylen zonde ende quaad ende het lieghen is by
wylen dueghde ende ghoed.
35. Om dat meer ghevaarlyckheyds leyt int lieghen dan int waarheyd spreken,
werdt het lieghen den onwyzen niet toeghelaten.
36. Exempel van een ghoede ende dueghtlycke loghen.
39. Noch een exempel van Anaximenes heylzame loghen.
41. Exempel van ghoed bedrogh ende van een wyslyck ende pryslyck lieghen.
43. Niemand magh een wet te recht onderhouden, zonder te verstaan waar toe
zy is ghegheven.
Het lieghen is verboden tot voorhoedinghe van schadelyck bedrogh.
45. Exempel vant behoorlyck overtreden des wets.
47. De wet werdt by wylen int overtreden te recht onderhouden.
49. D'opperste wet in Landen of Steden meynt der zelver behoudenisse.
De wet der naturen meynt niet anders dan 'tvoorderen van elx welvaart
ende 'tbehinderen van elx qualyckvaart.
50. Om ander luyder mesbruyck der dinghen en moetmen die niet laten wel
te ghebruycken of die dinghen heel verwerpen.
51. Ghoed bedrogh ist, dat niemand en schadet ende den bedroghenen zelf of
een ander nut is.
53. Zo ist oock gheen zondelycke loghen, die niemand en schadet ende iemand
nut is.
1) Er staat: Achimenes.
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54. Zondelyck lieghen ist, daar iemand lieght tot zyn zelfs bate ende tot des
bedroghens schade.
55. Of iaen magh lieghen zonder zondighen tot kleyne schade vanden eenen,
daar d' ander grootelyck by ghebaat zy.
56. Zonde ist lieghen tot iemands schade ende tot niemands bate.
57. Iemand magh lieghen zonder een loghenaar te wezen.
Een loghenaar ist die door ghewoonte het lieghen qualyck kan laten.
58. Loghen zonder nood brengt de ziel ter dood.
59. Men lieght alsmen anders zeyt dant is.
Men lieght met het ghelaat, metter praat of metter daad.
60. Veinzen is lieghen metten ghelate.
62. Het zondelyck lieghen is zo hatelyck dat oock een loghenaar zelf onghaerne
heeft, datmen hem lieght.
Het lieghen brengt tot schanden.
Een loghenaar argher dan een dief.
63. De loghen is menighvuldigh ende zeer vruchtbaar.
64. Van des loghens wercken.
Loghen is hatelyck by elck.
65. Van des loghens vruchten.
66. Het dickmaal lieghen maackt dat de loghenaar, als schoon waarheyd zeggende, niet en werd gheloof t.
Boex. IX. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Danckbaarheyd
3. Danckbaarheyd is een rechtvaardicheyd die d'ontfanghen weldaad tot des
doenders lof bekent ende na vermoghen vergheldt.
3. Alle mensche is Gode ende menschen danckbaarheyd schuldigh.
4. Al dat wy zyn, hebben ende vermoghen, hebben wy van Gode ende zyn dat
Gode schuldigh.
5. Vande danckbaarheyd tot Gode.
6. 10. God en ontfangt niet altoos vanden menschen.
7. Die zich zelf Gode danckbaarlyck op offert, gheniet zelf daar door de
zalighe bestieringhe Godes.
7. God heeft den mensch gheschapen tot ghenietinghe van zyn zalicheyd.
8. Men pryst God meest met een godlycke wandel.
Die is Gode meest danckbaar, die zich zelf meest van anderen laat ghenieten.
Godes lust is gheven.
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9. Danckbaarheyd maackt den mensche Godlyck van aard.
Danckbare menschen zyn weldadighe Fonteynen.
10. Die meeste lust heeft den naasten weldaad te bewyzen is meest danckbaar.
14. Vande danckbaarheyd totten menschen int ghemeen.
16. Danckbaarheyd is zo zeltzaam als lof lyck.
Danckbaarheyds werck is willighe vergheldinghe.
17. De danckbare neemt wil voor werck.
Waar macht ontbreeckt is de ghoede wille ghenoegh om danckbaar te zyn.
21. Hoe danckbaarheyd gheschiet.
De meeste danckbaarheyd toontmen anden behoeftighen.
22. Men zal onthouden weldaad die anderen ons, ende mesdaad die wy anderen
ghedaan hebben.
Men zal vergheten weldaad die wy anderen, ende mesdaad die andere ons
ghedaan hebben.
24. Danckbaarheyd is eerlyck ende niet alle mans ding.
25. Tis woeckersche weldaad, daarmen gheeft om meerder te ontfanghen.
27. Woord-danck is by wylen een ghenietinghe vande toekomende dadelycke
danck.
28. Met woorden hoortmen d'ontfanghen weldaad groot, ende die metter daad
kleyn te maken.
29. Byden vermoghende behoort de danck den weldaad te overtreffen.
30. Die gheldt betaalt mindert zyn gheldt, maar die danckbaarlyck weldaad
vergheld meerdert zyn dueghde.
31. Om danck te hebben en doet de milde gheen weldaad.
32. Danckbaarheyd heeft zyn rechte tyd.
33. De danckbare verlangt meer na tyd ende gheleghenheyd om danckbaarheyd
te toonen, dan de ghierighe om wat te ontfanghen.
33. Spoedicheyd vermeert de danckbaarheyd.
35. Nemmermeer en ontbreken de danckbare middelen om met weldoen an
huer naasten Gode te dancken.
37. Rechte danckbaarheyd tot Gode en zoeckt daar met niet te verdienen, maar
danckt noch God voor de ghave vant danckbare herte.
39. De recht danckbare vergheet zyne weldaden aan anderen ghedaan.
Boex. X. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Ondanckbaarheyd
1. Ondanckbaarheyd ist alderschandlyxte quaad.
2. Ondanckbaarheyd is een ongherechticheyd die daar vergheet, of niet en
vergheld, of ontkent d'ontfanghen weldaad.
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3. D'ondanckbare vergheld meest het goede met quaad.
5. De rechte ondanckbare haat zynen weldoender.
7. Der ondanckbaren eyghentlycke aard is d'oude weldaden te vergheten ende
stadelyck op nieuwen te hopen.
9. D'ondanckbaren zyn niemanden vriend, zo is henluyden oock niemand
vriend.
Boex. XI Hoofdstux
Inhoudt
Vande Mildheyd ende quistghoedinghe
1. Mildheyd maackt veel vrienden ende weynigh vyanden.
5. Andere dueghden zyn dickmaal voor den vromen zorghelyck, maar mildheyd is voor den milden veyligh.
6. Mildheyd is eenrehande rechtvaardicheyd die eyghen have anderen
schenkt tot nut of lust van anderen.
7. Mildheyd komt uyten wet der naturen.
Mildheyd stopt een anders ghebreck met eyghen overvloet.
10. Elck mensch is een deelken vande gheheele menschelycke nature.
12. 'tGhenieten van overvloet is onrechtvaardigh ghoed.
D'onbermhertighe rycke is een dief vande have die hy zelf bezit.
18. Der rycken overvloet is der rechte armen eyghendom.
20. Zonder liefde is niemand een Christen.
Liefde vast voor een gast.
21. Mestrouwen Godes met quistghoedinghe zyn letselen vande mildheyd.
25. Mestrouwen Godes komt uyt onkunde Godes.
26. Quistghoeding is mildheyds vyand.
27. Quistghoedinghe verandert den zotte ghever in een behoeftighen bedelaar.
31. Kleyn behoeven maackt groot vermoghen.
36. Groot behoeven baant het pad tot onrecht verkryghen.
37. Veel behoeven maackt datmen luttel magh ontberen.
39. Van ryckdoms ghebruyck.
40. Mildheyd ghebruyckt de haaf te recht.
Ryckdoms ghebruyck is na noodurft te teren ende 't overschot anden behoeftighen uyt te deylen.
41. Mildheyds ampt is meer gheleghen int geven daart van noode is, dat int
ontfanghen van tgheen onnodigh is.
42. Mildheyd ziet op danckbaarheyd tot Gode ende der behoeftighen troost.
43. Mildheyd zoeckt eer noch loon, maar d'ontfanghers welvaren.
44. Der armen verblyden verblydt den milden.
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45. D'arme milde magh zo wel als de rycke zyn mildheyd toonen.
46. Mildheyd leydt int ghoede herte, niet inde groote ghave.
49. Mildheyd gheeft van haar eyghen, niet van een anders ghave.
De milden zyn zelden zeer ryck.
50. De milde ontfangt zo ongaerne als hy gaerne gheeft.
51. De milde gheeft meest, daar hy de meeste behoefte ziet.
Die zyn aalmis waardigh die ghebreck hebben ende niet en moghen winnen
of niet ghenoegh.
55. Tot mildheyd behoeft lust om helpen, bescheydenheyd ende vermoghen.
58. In alreleye behulpzaamheyd toont haar de mildheyd.
Boex. XII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Ghiericheyd
1.
2.
3.
4.

Ghiericheyd is magher, arm ende onverzadelyck.
Ghiericheyds benaminghen.
Ryckdom is meer in weynigh begheren dan in veel hebben gheleghen.
Ghiericheyd is een onrechtvaardighe begheerte met gheen verkryghen vernoeghende.
5. Onrechtvaardigh is alle begheerte boven noodurft.
6. Ryckdoms mesbruyck quetst den mesbruyckere.
7. Begheerte des ghelds komt uyt waan, niet uyt naturen.
8. Niet hongheren, niet dorsten, niet vervriezen is de mate vande behoefte der
naturen.
Natuurlycke behoefte is kleyn, maar waans ghebreck is oneyndlyck.
10. Nature vernoeght met weynigh, maar waan met gheene dinghen.
11. Hy begheert onmoghelycke dinghen die d'onverzadelycke ghiericheyd begheert te verzaden.
Men vint gheen onzaligher armoede dan rycke ghiericheyd.
13. Ghiericheyd is een willighe armoede.
Wien zoude hy spyzen, die zelf verhonghert?
De ghierighe is niemanden ghoed, maar zich zelven quaadste.
14. D'onvernoeghende ghiericheyd heeft nemmermeer ghenoeght.
16. Der ghierighen ghebreck meerdert niet min int winnen dan in 'tverliezen.
17. De ghierighe handelt int inschrappen onrechtelyck, int uytgheven karichlyck ende int bewaren schandelyck.
18. De ghierighe en acht op eer, gheweten, noch op Gode.
20. Exempelen van eerlooze ghiericheyd.
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24. De ghierighe verkoopt zyn eer om schantlyck ghewin.
De ghierighe verliest zich zelf in zyn winnen.
25. Vreze voor ghebreck is de moeder vant spaarlyck uytgheven ende schandelyck bewaren.
27. De ghierighe ontfangt ghaerne, maar gheeft node.
28. Der ghierighen schencken is woeckeren.
29. De ghierighe verkoopt zyn ghaven.
30. Laat zyn maghe ydel om zyn kist te vullen.
Daar in is ghiericheyd rechtvaardigh, datzy huer dienaren den kost niet en
kent waardigh.
31. Uyt vreze van onzeker ghebreck lyd de ghierighe zeker ghebreck.
32. 'tGheldt is den ghierighen een onnutte last.
33. De ghierighe acht zich zelf snoder dan 'tgheldt ende dat te recht.
35. De ghierighe kryght het gheldt met moeyten, bewaart het met anxten ende
verlaat het met rouwen.
36. Ghemeenlyck spaart de spaarder voor een smetser.
37. De ghierighe doet niet ghoeds dan in zyn sterven.
39. Uytter naturen is niemand ghierigh.
41. Nature, verberghende 'tghoudt diep inder aarden, schynt dat zy heeft willen de ghiericheyd voorhoeden.
42. De mensche zelf is oorzake van zyn quaadheyd.
43. Ghiericheyd komt uyt vreze voor ghebreck ende wantrou Godes.
44. De mensch moet zich erghens op betrouwen.
45. 'tGheldt is der ghierighen God, troost ende toeverlaat.
Ghiericheyd is een ghemene afgoderije.
46. Ghiericheyds vruchten zyn willighe armoede met stadigh onghenoeghen.
Onghenoeghen des ghemoeds is argher dan ghebreck des lichaams.
47. Wie meer begheert dan hy heeft, en heeft niet ghenoegh, al hadde hy veel
te veel.
Altyd heeft de ghierighe gheldts ghebreck.
49. Int minderen vander ghierighen behoefte, vermeert zyn begheerte.
50. Ghiericheyd wast inden ghierighen metten jaren.
Tis d'armste die daar leeft, die ghenoegh hebbende meer begheert dan hy
heeft.
51. Elck magh niet al kryghen dat hy begheert, maar elck magh laten te begheren 'tgheen in zyn macht niet en staat te verkryghen.
Altyd leeft hy in ghoed ghenoeghen, die zyn begheerte na macht kan
voeghen.
52. De ghierighe begheert dat boven zyn vermoghen is.
53. Gheldt en stopt gheen ghiericheyd.
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55. De ghierighen achten kleyn dat zy hebben, maar groot dat zy begheren.
56. 'tGheldt is des ghierighen, niet hy des ghelds heere.
Boex. XIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Vriendschappe
1. Onderscheyd tusschen vrienden ende maghen.
'tGheschiet minst, dat meest behoort.
Vriendschap is zelden tusschen broeders.
2. Ghelyckheyd van zinnen int ghoede is oorzake van vriendschappe.
Men vint meer vriendschap tusschen vreemden, dan tusschen maghen.
3. Vriendschap is een rechtvaardighe wille, die vry is ende endt op des ghelief den lief.
7. Of vriendschap is een vereenighinghe met liefde in godlycke ende menschelycke zaken.
8. Een vriend is de tweede Ick.
9. Eenheyd van wille maackt van vele een.
Alleens te willen is vriendschaps eyghentlycke aard.
10. Vrienden hebben lief ende leed ghemeen.
11. Welck de vruchten zyn van ware vriendschappe.
13. Gheen bezitting is lustigh zonder ghezelle.
14. Een vriend is beter dan gheldt.
Vriendschap is d'edelste ende zekerste have ter wereld.
16. Vriendschap is zo haar oorzake is.
18. Schynvriendschap is vriendschaps name onwaardigh.
Valsche vriendschap lieft haar zelf ende niet den vriend.
19. Vriendschap bestaat in onderlinghe liefde.
20. 27. Ware vrienden zyn zo zelden als dierbaar.
Ware dueghde is ware vriendschaps moeder.
21. Ware vriendschap vermindert nemmermeer, maar vermeert altyd.
27. Dueghdzame luyden zyn zeltsaam.
Ware vriendschap komt niet uyt weldaad, maar weldaad komt uyt vriendschap.
28. Wildy lang vriend blyven, wordt niet haastelyck vriend.
In ware vriendschap heeft het rype oordeel den voorghang.
29. 32. Proeft eer ghy vriend wordt.
30. Vriendschaps vrucht is vast betrouwen.
33. Tis gheen vriend die vriends verholentheyd ontdekt.
36. Haast vriend; haast vyand.
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37. Valsche vriendschap ziet op baat of lust.
39. Ware vriendschap toont haar inder nood.
40. Exempel van ware vrienden.
42. Tusschen den ghoeden, niet tusschen den quaden word ware vriendschappe.
Zelden is ware vriendschap tusschen grooten ende kleynen van state.
43. Vriendschap met velen is slap.
44. Eyghen baat, quaad vermoeden, met pluymstryckerije, zyn drie pestilentiale vyanden van ware vriendschappe.
46. De haaf is tusschen vrienden ghemeen.
49. Liefde en denckt niet arghs.
50. Vereening is vriendschaps eyghen aard.
51. Niemand maght zyn vriend achten, die hy meynt dat hem quaad wil doen.
Quaad vermoeden valt een vriend hardt als de dood.
53. Ware vriendschap is boven al ter wereld nut ende nodigh.
54. Een schyn-vriend is een quade toeverlaat.
56. De vriend spreeckt waarheyd tot zyn vriend.
57. De pluymstrycker heelt waarheyd ende kallet na den ooren.
58. De pluymstryckers verslinden huer heeren.
59. Een pluymstrycker is ghants onnut.
De pluymstryckers zyn der rycke dooren apen.
61. De pluymstrycker verstyft den zotten in huer zotheyd.
63. Vriendschap magh niet, maar jonste wel totten onbekenden.
65. Een oprecht vriend vergheet haast zyn, maar nemmermeer vriends weldaden.
66. Een wys vriend voorkomt oneenicheyds oorzaken.
Oneenicheyds oorzaken zyn styfzinnighe kibbelinghen, bittere berispinghen,
spotlycke verachtinghe, zwaarhoofdicheyd, toornicheyd ende baricheyd.
67. De vriend berispt zoetelyck.
Volmaackte vrienden vintmen zelden.
68. Men moet den vriend in zyn onrechte begheerten niet bewillighen.
71. Vriends zwackheyd zalmen draghen zo langhe de eer zulx magh lyden.
72. Vriend wanhoopt langzaam an vriends beteringhe.
Mesluckte vriendschap zalmen af ternen, niet afschueren.
73. Men magh gheen vriend verlaten zonder onlust.
Boex. XIIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande veede of vyandschap
1. Vyandschap is een ongherechticheyd, loerende uyt bate op eenigh mensche
om hem te krencken.
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2. Tis ongherechticheyd dat deen mensch ander vyand is.
3. Vyandschap strydt jeghen den wet der naturen.
3. Vyandschap is een kancker inde menschelycke nature.
5. Deen mensche is des anders wolf.
7. Vyandschap maackt den tammen menschen wreeder dan de wilde dieren.
9. Vyandschaps oorzake is overdaad of mesdaad.
11. Wraackghiericheyd is inden vyand een stadighe pynbancke.
12. Vyandschap is een vruchtbare baarmoeder van vele quaden.
13. De vyandschap heeft een duvelsche ghedaante.
14. Nutter ist van vyanden vrienden, dan van vrienden vyanden te maken.
17. Ghoede ende quade menschen hebben vyanden.
Een ghoed mensche is gheen mensch vyand.
De ghoede mensch en wil noch en magh niemand quaad doen.
19. De quade mensch is den ghoeden, oock den quaden meest vyand.
20. Tis een deerlycke dwaasheyd datmen zyn beste vrienden vyand is.
21. Waren de quaden haar quaadheyd vyand, zy zouden ghoed worden ende
gheen mensche vyand zyn.
22. 23. Die vroede ende ghoede menschen zyn tquade in huer zelf als in anderen vyand.
25. Tis een ghoede ende heylighe vyandschap die daar is int ghoede tot het
quade, inde waarheyd totte loghen, etc.
26. Ghoede menschen hebben gheen ghoede menschen tot vyanden.
27. Quade menschen moghen de ghoeden niet quaads doen.
28. Der quaden vyandschap dient den ghoeden tot oeffeninghe ende beteringhe.
29. Den ghoeden dienen allen dinghen ten besten.
30. Der quaden quaadheyd vermeert der ghoeden ghoedheyd.
31. De ghoeden leeren huer vyanden dancken voor mesdaad.
32. De ghoeden scheppen nut uyt huer vyanden.
V. Boex. I. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Starckheyd
2. Naden ghemoede overtreft 'smenschen alder dieren sterckheyd.
3. Lyflycke sterckheyd is gheen dueghde, maar nature.
6. Starckheyd is een dueghde die onversaachdelyck doet ende lyd naden wille
Godes zware ende schrickelycke zaken.
7. Starck heeft zyn name van Sta-recht.
8. Hoedanigh de Starckheyd is.
9. Starckheyd en laat haar in voorspoet of weelde niet mercken.
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10. Starckheyd heeft haar werckinghe in teghenheyden.
10. Gheen vreeslycke zaken en moghen starckheyd verschricken.
Starckheyd hoopt noch vreest yet verghanckelyx.
13. Vermetele stoutheyd en is gheen starckheyd.
14. Toornicheyd en is noch en teelt gheen starckheyd.
16. Vertwyfeltheyd en is gheen starckheyd, maar kranckheyd.
17. Noot maackt stout, maar niet starck.
20. Een daad maackt dueghde noch zonde.
22. Het rechte ghebruyck der dinghen is, alsmens ghebruyckt tot zynen eynde.
23. Pyne gheduldelyck lyden ten quaden eynden is gheen starckheyd.
26. Starckheyd toont haar krachten in doen ende in lyden des lyfs ende des
ghemoeds.
28. Pyne quelt den lichame.
29. Starckheyd magh altyd droefheyd, maar niet altyd pyne vermyden.
30. Starckheyd lyd ghelyckmoedelyck pyne die niet vermydelyck en is.
Wel lyden is willigh lyden.
31. Onwil om te lyden magh alle lyden niet vermyden.
Onwil maackt van enckel lyden dubbelt lyden.
32. Niemand bedroeft zich om tgheen hy ghoed voor hem te wezen ghelooft.
35. Pyne komt dickmaal noodlyck inden lichame, maar nemmermeer komt
droefheyd noodlyck inden ghemoede.
De Starcke vermagh pyn te ghedoghen zonder droefheyd.
37. Starckheyd magh altyd 'tghemoedt voor droefheyd, maar 'tlichaam niet
altyd voor pyn behoeden.
38. Droefheyds oorzake is waan of wetenschap datmen wat heeft of verwacht
dat quaad zy, of datmen wat ontbeert of verliezen zal dat ghoed zy.
41. Tis ghoede droefheyd daarmen droeft om 'thebben van 'tquade of om 't
ontberen van tghoede.
42. Wat ydele droefheyd is.
43. Wat niet warachtigh en is en magh niet gheweten, maar wel ghewaant
werden.
50. Starckheyd veracht vrywillighlyck wellust ende pyne des lichaams.
51. Lichter vallet weelde wel te konnen draghen, dan teghenspoedt.
52. Onbetemde wellust is verderflyck.
Wellusts versmadinghe was de vrucht van Licurgus wetten.
53. Weelde bederft steden ende landen.
Lyfs wellust is een vloeck der vyanden.
55. Dueghde is starcker dan de dood.
56. Dueghde is beter dan lyflycke vryheyd.
62. Pyne is de meeste vyand vande starckheyd.
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64. Starckheyd overwint pyne ende dood.
66. Starckheyd overwint de zonden.
68. Beschryvinghe vande strydt tusschen Starckheyd ende de zonde, elck met
zyn heyrlegher.
70. Zonde en vermagh niet altoos teghen de dueghde.
72. 'tQuade is niet ende en vermagh van zelfs oock niet meer dan onze waan
hem toelaat.
73. Wat de zwacke mensch niet en vermagh, dat vermagh d'almoghende God
lichtelyck inden mensche.
V. Boex. II. Hoofdstux
Inhoudt
Vande kranckheyd of zwackheyd
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kranckheyd is 'tghevolgh vande zieckte der zielen.
Kranckheyd komt uyt zieckte.
Quaadheyd is ende maackt kranck of onmachtigh.
Tghoede komt niet inden mensche, zo langhe men tquade lief heeft.
Zonde is ontberinghe van dueghde.
Quaadheyd is niet.
Niet is 'tghequel der zielen.
7. Kranckheyds oorzake is zieckte, doort ontberen van voedsele.
9. Kranckheyd is een schuldigh ontberen van kracht, daar door men Gode na
'tbehooren niet en magh ghehoorzamen.
Inden gheboren zotten is het blyvende, inden kinderkens het verghanckelycke onvermoghen onschuldigh.
10. Zonder redens ghebruyck en maghmen God niet wel kennen.
13. Onschuldigh is altyd d' angheboren onverstandigheyd.
15. Niemand magh met reden berispen een gheboren zot om zyn blyvende
zotheyd.
16. D'angheboren onverstandicheyd, die veranderlyck is, en blyft niet inde
bejaarden buyten hueren schulden, oock mede niet haar kranckheyd.
19. Wiemen al kranck noemt.
Onderscheyd tusschen schuldighe ende onschuldighe kranckheyd.
20. Schuldigh is de kranckheyd die de mensch zelf heeft veroorzaackt.
Onschuldigh is de kranckheyd die buyten ons toedoen in ons is ende blyft.
22. Behoorlyck is al tgheen dat elck vermagh ende schuldigh is te doen.
24. Schuldigh is d'onghehoorzaamheyd, daarmen mocht ende behoorde ghehoorzaam te wezen.
25. Vande kranckheyd by verghelyckinghe van sterckere.
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27. Onschuldigh is de kranckheyd inden kinderen dat zy gheen volwassen mans,
ende in deze dat zy gheen paarts starckheyd en hebben.
28. Gheen angheboren kranckheyd is schuldigh.
Schuldighe kranckheyd komt uyte gheboorte vande loghen door ons vermetel toestemmen.
29. Valsche wane is des loghens dochter.
Onder schyn van ghoed wordt het quade begheert.
Onder schyn van quaad werdt het ghoede ghevloden.
30. Niemand magh 'tgoed dat hy quaad waant begheren.
Dits oorzake vande kranckheyd ten ghoeden.
31. Die tquaad ghoed waant, begheert dat ende maackt starck ten quaden.
32. De krancke menschen wanen tquade ghoed te wezen.
Wie 'tquade ghoed waant moet het quade liefhebben.
33. Niemand magh wil hebben om tgheen hy liefheeft te vernielen.
35. Vele ghelooven datmen het uytspruytsel van tquade magh afsnyden, maar
weynigh hebben 'tgheloof datmen quaadheyds wortel magh uytroeden.
37. Zwaarder vallet quaadblyvende ghoed te schynen, dan ghoed te worden.
Lichter kanmen 'tquaad zelf vernielen, dan quaad blyvende tquade werck
te laten.
38. Niemand magh wille hebben om te doen tgheen hy niet moghelyck en ghelooft dat gheschieden magh.
Macht zonder wil en doet niet altoos.
De schyndueghden hebben schuldighe kranckheyd.
40. Door middel van 'tgheloove maghmen tquade hier ghantselyck vernielen.
42. Het quade is niet ende en vermagh daarom teghen tghoed, dat wezen is,
niets niet.
44. Lichtelyck moeten zy vallen die op een krancke grontvest staan.
V. Boex. III. Hoofdstux
Inhoudt
Vande grootmoedicheyd ende tvast betrouwen
Grootmoedicheyd is een sterckheyd die zwacke, oock krachtighe ende grootschynende dinghen, veracht.
4. Een groot ghemoedt is een onverwinnelycke kracht der zielen om groote
dinghen te doen ende te lyden.
Een groot ghemoedt verkiest groote dinghen.
6. Grootmoedicheyds eyghentlycke aard is groot ende uytghelezen te zyn in
dueghden.
De grootmoedighe bekommert zich luttel mette snode dinghen den lichame
anghaande.
1.
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7. Byden grootmoedighen is kleyn lief of leedt in uyterlycke zaken.

10. Grootmoedicheyd blyckt int verachten van groot gheachte dinghen.
11. 12. Hoedanigh een grootmoedigh mensche is.
12. Wat de werckeri eens grootmoedighen zyn.
13. De grootmoedighe verstaat dat hem niemand quaad magh doen.
14. Des grootmoedighen wrake is niet te wreken daar hy magh wreken.
15. De grootmoedighe beklaaght zich van gheenen zaken die hem opkomen.
16. De grootmoedighe en bemint, noch hy vreest oock gheen ghevaarlyckheyd.
17. De grootmoedighe wapent zyn ghemoedt met voordacht teghen alle onghemack dat hem magh opkomen.
De grootmoedighe hoopt noch vreest aartsche zaken.
18. De grootmoedighe heeft een dueghdlycke hoogmoedicheyd, die haar door
gheen teghenheyden en laat vernederen of onderdrucken.
Gheen voorspoed verhovaardight noch gheen teghenspoed en vernedert een
recht grootmoedigh herte.
De grootmoedighe verhooght in verachtinghe ende vernedert zich in pryzinghe der menschen.
De grootmoedighe is hoogh inden hooghen Gode, maar neder in zich zelf.
19. De grootmoedighe heeft zyn wandelinghe int hoghe, van daar hem de
gantse wereld met al haar huysraad kleyn schynt te wezen.
20. Gheen mensche is grootmoedigh zonder kracht des alderhooghsten.
22. Grootmoedicheyd maackt den mensch ghelyckmoedigh in alle onghelyckheyd ende veranderinghen.
23. Tgrootste onder alle menschelycke dinghen is een grootmoedigh mensch,
die grootghewaande dinghen verachten kan.
24. Grootmoedicheyds oorsprong is een warachtigh oordeel.
25. Gheen grootmoedighe zoeckt eere des volx.
26. Grootmoedicheyd streckt haar tot het volbrenghen van groote zaken.
Grootmoedicheyd arbeydt niet om loflyck gheacht te worden, maar om lofwaardigh te wezen.
27. Vast betrouwen.
De grootmoedighe staat na goedwordinghe met vast betrouwen opt vast
toezegghen vanden ghetrouwen Gode.
29. De grootmoedighe magh zo weynigh wancken als Godesi woordt, dat zyn
grondvest is ende toeverlaat.
30. Die Godes beloften vast betrout, en vreest voor gheen kommer.
31. I-Iy versaacht niet, die daar betrout dat Godes ghoedheyd den zynen niet
en laat verzoecken boven vermoghen.
33. Wie God vastelyck betrout kan in zyn lyden verblyden.
34. De grootmoedighe zoeckt noch vreest gheen vervolghinghe.
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35. De grootmoedighe beraad zich niet of hy waarheyd lochenen, dan pyn ende
dood anghaan zal. .
36. De grootmoedighe doet ende lyd groote dinghen ter liefden vande waarheyd.
37. De grootmoedighe weet wat hy vermagh ende weet, ende wat niet.
38. Hy betuyght waarheyd zo wel van zyn niet weten, als van zyn weten.
39. Hy blyft den waarheyd ghetrou tot inden dood toe.
40. Des grootmoedicheyds ghezelschappe is vast betrouwen met hope op Gode.
V. Boex. IIII. Hoofdstux
Inhoudt
Van kleynmoedicheyd ende mestrouwen
2. Kleynmoedicheyd is een kranckheyd, die voorspoedt noch teghenspoedt en

kan draghen.
Kleynmoedicheyd is hovaardigh, lichtvaardigh ende onstadigh.
4. Kleynmoedicheyds moeder is onverstant.
Zy verkiest dwaaslyck het snoodste voort beste.
7. Kleynmoedicheyds dwaze oordeel waant verkeerdelyck de hanteringhe der
dueghden streng ende lastigh te wezen.
8. Ghemeene waan werdt boven waarheyd meest ghevolght.
Onmoghelyck ghewaande zaken bestaatmen niet.
Traacheyd is kleynmoedicheyds ghezellinne.
9. Hoedanigh de kleynmoedicheyd is.
Kleynmoedicheyd acht kleyne teghenheyd groot, klaaght lichtelyck, versaacht anxtelyck ende valt elcken lastigh.
10. Kleynmoedicheyd ziet meest op voorspoedt, zelden op teghenspoedt.
11. Zy laat haar licht van dueghden afschricken ende tot zonden anlocken.
16. Die uyt wanhoop zich zelfs ombrengt, is kleynmoedigh.
17. Kleynmoedicheyd is zot, kranck ende blode.
18. Mestrouwen is onverstants ghezellinne.
D'onverstandighe en magh Gode niet betrouwen.
19. De mensch moet erghens op betrouwen.
20. Al die op God niet en betrout, die betrout op eenigh schepsel.
Hy bouwet opt zand, die op eenigh schepsel betrout.
21. Daart betroude valt, daar valt het betrouwen ende de moed.
22. Vreeze voor ghebreck ende traacheyd spruyten uyt mestrouwen Godes.
23. Mestrouwen Godes komt uyt onkunde Godes.
Licht magh elck verstaan dat de Schepper beter is dan zyn schepselen.
24. Zorghvuldelycker bezorght God zyne, dan die menschen huer kinderen.
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25. Hy en kent God niet, die hem niet en betrout.
26. Kleynmoedicheyd heeft gheen lust om tquade te wederstaan.
28. Kleynmoedicheyd en ghelooft niet dat God wil ende magh helpen.
De kleynmoedighe heeft gheen recht opzet om tquade te wederstaan.
29. Kleynmoedicheyds vrucht is een snoode dienstbaarheyd der zonden.
30. Mestrouwen van eyghen krachten is heylzaam.
Godes ghoedheyd ende Almoghentheyd te mestrouwen is verderflyck.
30. Eyghen mestrouwen voordert om God te betrouwen.
31. Zonder God te betrouwen gheniet niemand zyn ghetrouwe bystant.
Wie God niet betrout, moet eenigh schepsel betrouwen.
32. Eyghen mestrouwen bedrieght ende brengt in rouwen.
V. Boex. V. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Ghelyckmoedicheyd
2. Ghelyckmoedigheyd is een starckheyd des ghemoeds, des zelfs gherustheyd
in alre stilheyd bewarende.
Ghelyckmoedicheyd
heeft haar werckinghe in alle toevallende dinghen
3.
ende zaken, buyten des menschen macht wezende.
5. Zy draaght de teghenheyd pryslyck zonder klaghen.
Zy lyd willigh, dat zy niet en magh keren.
7. De Schepper heeft recht over al zyn schepselen na wil te ghebieden.
Gode te dienen is de opperste vryheyd.
8. Gheen schepsel magh 'tgheschieden van des Scheppers wil beletten.
9. De ghelyckmoedighe matight zyn wil na zyn machte.
Gheen mensch vermagh al dat hy wel zoude willen.
Niet te willen datmen niet en magh, is in des verstandighen macht.
10. Alle verstoornisse komt uyt anders te willen dan daar gheschiet.
De ghelyckmoedighe en wil niet anders dan daar gheschiet.
11. Hy magh niet anders dan daar gheschiet, verkiezen.
12. Hy verstaat, dat hy der dinghen uytghang niet en verstaat.
13. Menigh mensch verderft doort verkryghen van zyn wensch.
Teghenspoet spoet menigh mensch tot zyn zalicheyd.
14. Het verstaan van eyghen onverstant doet dat wy niet verkiezen.
Niet te verkiezen is ghelyckmoedicheyds wortele.
16. Niemanden werdt iet eyghen benomen.
18. De ghelyckmoedighe offert met vrueghden Gode het zyne.
20. Teghenheyd voordert den ghelyckmoedighen ter dueghden.

INHOUDT

501

21. Tis billycker dat het schepsel den Schepper, dan dat de Schepper zyn

schepselen volghe.
25. De ghelyckmoedighe wint warachtighe goederen int verliezen vande
valsche.
26. 'tVerachten van verachtinghe maackt den verachte hooghachtbaar.
28. De ghelyckmoedighe vermanghelt argher om beter ghoederen.
31. Hy onderscheyd eyghene van vreemde ghoederen.
Rechtvaardicheyd gheeft elck het zyne.
32. Wyze rechtvaardicheyd baart de rustighe ghelyckmoedicheyd.
34. De ghelyckmoedighe kan zich in voorspoet ende in teghenspoet recht
schicken.
38. Het snoodste valt licht te ontberen, daarment waardighste kryght.
39. De ghelyckmoedighe verstaat dat hy meer ghoeds dan quaads heeft ontfanghen.
40. Hy voorbeeldet zich in allen uyterlycken dinghen het quaadste.
Voorzien teghenheyd quetst minste.
41. Den ghelyckmoedighen ghemoet altyd min teghenheyd, dan hy te ghedoghen ghetroost was.
43. Ghedult is ghelyckmoedicheyds wapen.
Een lydzaam ghemoed is de verwinster van teghenspoet.
44. Een onschuldigh gheweten blyft onverzaaght, al viel de Hemele.
45. De vroede ziet altyd op zyn ellendigher.
Wie zich zelf weet zaligh te zyn, en magh in zulx niet trueren.
46. Licht vint elck iemand die armer dan hy zelf is.
47. De ghelyckmoedighe bereyd door ghewoonte zyn hert tot anvechtinghe.
49. De ghelyckmoedighe kan zo rechtschapen bidder als ghever wezen.
50. De ruste des ghemoeds blyft alleen stadelyck byden rechtvaardighen.
51. Watmen recht bezit, dat kanmen recht, dats ghelyckmoedelyck, verliezen.
Gheen bezitting is lustigh dan diemen bereyt is te verliezen.
52. De ghelyckmoedighe hoopt noch vreest iet verganckelyx.
53. Hy weet dat hy niet en weet, of hem 'thebben dan 't ontberen der tydlycke
dinghen best is.
Niemand werdt ontrust om tgheen hy niet en weet dat hem ghoed of
quaad is.
54. Ryckdom ende armoede komen beyde van Gode.
De ghelyckmoedighe verstaat al wat hem opkomt ghoed voor hem te wezen.
55. De ghelyckmoedighe leeft hier zalighlyck.
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V. Boex. VI. Hoofdstux.
Inhoudt
Van Zwaarmoedicheyd
1. Zwaarmoedicheyd is een kranckheyd des ghemoeds, waar door 'tzelve
lichtelyck werdt verstoort of ontrust.
3. De zwaarmoedighe kan noch voorspoet noch teghenspoet recht ghebruycken.
4. Onvoorziene teghenheyd quelt zeerste.
6. Lyflyke teghenheyden zyn noodlyke oorzaken van pyne.
7. 'sMenschen verstant en verandert de nature niet.
8. Een ghemeene plaghe rust wel.
9. Teghenheyd in uytwendighe zaken en is gheen noodlycke oorzake van
droefheyd.
11. Het ontberen van Eeldom, Staten of Ryckdommen en magh niemand die
ghoed is quaad, of die ghezond is zieck maken.
12. Waan, niet waarheyd, maackt droevigh om uyterlycke dinghen.
14. Droefheyds oorzaken zyn vermetele oordeel ende zotte wille.
15. Zotheyd wil boven machte.
Zot verkiezen doet rust verliezen.
Zotheyd quelt.
17. De zwaarmoedighe beklaaght zich t'onrecht over anderen van 'tgheen zyn
zelfs schulde is.
18. Meest elck pooght zottelyck na tgheen niet en magh zyn.
19. Eyghen liefde is zwaarmoedicheyds oorzake.
Zelden vernoeght iemand met zynen state.
21. Den zotten gheschiet altyd min liefs dan zy verhoopten ende meer leeds
dan zy vreesden.
22. Zelden ziet iemand in zyn ghoede op quade daghen, noch in zyn quade op
ghoede daghen.
Zwaarmoedicheyd maackt oock vande voorledene droefheyd een teghenwoordighe.
23. Zwaarmoedicheyd schynt ghenueght te scheppen uyt het trueren.
24. Zot begheren doet ruste ontberen.
Zwaarmoedicheyds voorneemlyxte oorzaken zyn onwyze begheerten met
een onrecht leven.
26. Een quade Conscientie is een wrede pynbancke des ghemoeds.
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V. Boex. VII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Lydzaamheyd
1. Lydzaamheyd verdryft de zwaarmoedicheyd.
Waar lydzaamheyd de voochdije bekomt, daar komt ghelyckmoedicheyd.
2. Lydzaamheyd heeft groote ghemeenschap mette standvasticheyd.
4. Alzo oock mette ghelyckmoedicheyd.
5. D'onderscheyd tusschen lydzaamheyd ende standvasticheyd is, dat lydzaarnheyd magh vermeeren, maar standvasticheyd niet.
Onvolmaackte lydzaamheyd is oock al lydzaamheyd.
6. Standvasticheyd is gheen standvasticheyd, als zy niet volmaackt en is.
8. Lydzaamheyd lyd, maar standvasticheyd werckt.
9. Lydzaamheyd heeft gheen oeffeninghe in voorspoedt, maar standvasticheyd
wel, ja meest.
12. Lydzaamheyd is een willigh, starckmoedigh ende behoorlyck ghedooghen
van teghenheycr.
14. Willighlyck lyd hy, die het lyden door onrecht doen hadde moghen ontghaan, of die, macht hebbende om zyn leedt te wreken, dat niet en doet.
16. Een voorbeeld van lydzaamheyd in Lycurgo.
20. Lydzaamheyd laat haar mercken in teghenheyd ende pyne.
21. Onderscheyd tusschen den mensche ende 'tzyne.
22. Des menschen dinghen zyn zo de mensche is.
23. Wat ghoed ghewaande dinghen zyn.
24. Watmen ghoed waant om hebben, dat waantmen quaad om t'ontberen.
28. Wat d'onlydzamen onmoghelyck dunckt voor henluyden, dat achten zy voor
ieghelyck onmoghelyck te zyn.
'tVerkiezen
ende betrouwen van ende op onstadighe dinghen veroorzaackt
30.
innerlyck lyden.
31. D'onwyzen oordelen qualyck vande wyzen, na huer onwyze herte.
32. Het vermetel oordeel en is niet noodlyck in alle rnenschen.
D'uyterlycke ghoed-ghewaande dinghen en maken niemanden zaligh.
35. Men vint ghemeenlyck meer byden armen dan byden rycken een rustigh
ende lustigh leven.
Het ontberen vande uyterlycke ghoeden is gheen noodlycke oorzake van
droefheyd.
36. De ghelyckmoedighe lydzaamheyd is gherust int hebben ende int ontberen
vande schyn-ghoeden.
38. Wat iemand van anderen magh benomen worden en is zyn eyghendom niet.
Wat eenen gheschiet magh ons allen gheschieden.
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Lydzaamheyd behoef turen noodlyck ons zalighlyck te leven.
41. Alle menschen behoeven lydzaamheyd.
42. Om lydzaamheyd te verwerven maghmen de teghenspoet niet derven.
42. Zonder dickmaal te lyden maghmen de lydzaamheyd niet verkryghen.
44. Tot lydzaamheyd voordert het anmercken van onzer zonden grootheyd ende
van onze strafs kleynheyd.
45. Om kleyn onghemack kooptmen groote dueghden.
46. Niemand kan 'tgheen hy niet en heeft gheoeffent.
47. Door dickmaals willigh lyden wordtmen lydzaam.
49. De vroede ontfanght alle teghenheyd als van Godes hand.
Hoemen in lyden kan verblyden.
51. Door oeffeninghe van 'tkleyn leertmen allenxkens oock 'tgroot.
Om niet en kryghtmen niet.
53. Voorbeeld van lyden in een Heyden.
55. Het lezen alleen, oock 'tpraten van dueghde en leert gheen dueghde.
57. Wy verachten ghemeenlyck die beter zyn dan wy.
58. Lydzaamheyd en doet niet, maar zy ghedooght.
Lydzaamheyds aard.
61. Het verstaan vande godlycke lydzaamheyd tot ons sterckt onze lydzaamheyd
totten naasten.
'tVerblyden vermindert het lyden.
62. Om 't onbekende is niemand droevigh.
Niemand bedroeft zich om dat hem ghoed gheschiet.
63. Noch lydzaamheyd noch verstant en moghen niet maken dat pyn gheen
pyne zy.
64. Men verkiest een korte pyne te lyden om een langhdurighe te vermyden.
Onwilligh lyden is dubbelt lyden.
65. Onder de pyne te lyden magh 'tghemoed verblyden.
Pyn bestaat in vleesch, zenuen, beenen ende bloed.
67. Droefheyd bestaat int ghemoed.
68. Men behoeft verstant om lydzaam te zyn.
70. Lydzaamheyd voordert tot verkryghing vant opperste ghoed.
71. Lydzaamheyd verdraaght der quaden quaadheyd om henluyden tot ghoedheyd an te voeren.
Lydens
verzoecken leert den mensch zich zelven kennen.
72.
73. Lydzaamheyd verwint het quade.
75. Zotheyd ist om een anders quaadheyd zelf quaad te warden.
77. Lydzaamheyd is ootmoedigh.
78. Ootmoed starckt de lydzaamheyd.

INHOUDT

505

V. Boex. VIII. Hoofdstux.
Inhoudt
Vande Onlydzaamheid
2. Onlydzaamheyd is een kranckmoedighe onwilligheyd om teghenheyd te
ghedoghen.
3. Onlydzaamheyd wil altyd, maar magh zelden de teghenheyd ontvluchten.
4. Onlydzaamheyd komt uyt vermetele zotheyd.
5. Lueye weelde houdt in onwetenheyd.
Oeffeninghe gheeft verstant.
7. Onlydzaamheyd vreest arbeyd ende onghemack.
8. Ghemeene waan acht onmoghelyck om te ghedoghen het lyden, dat zeltzame dueght betoont wel moghelyck te zyn.
9. Om wel te lyden behoeftmen wille, macht ende verstant.
Int onwilligh lyden der onlydzamen blycket dat zyt mochten lyden.
10. Onwil en bevryt niet vant lyden.
Die minst willen lyden, vallen meest int meeste lyden.
Elck maackt zyn zelfs kruys.
14. Onrechtvaardicheyd vermeert d'ongheduldicheyd.
17. God berooft den onwyzen dick van huere tydlycke ghoeden, op dat zy zynre
eeuwighe ghoeden ontfanckelyck zouden worden.
18. Meest elck truert onlydzamelyck om tgheen zyn welvaren is.
19. Hooghvaardicheyd maackt onlydzaam.
21. Ongheduldicheyd brengt dick tot vertwyfeltheyd.
21. Hovaardighe luyden en konnen gheen verachtinghe verdraghen.
22. Ongheduldicheyds ghezelschap is toornicheyd, dreyghementen ende wraackghiericheyd.
25. Beter ist zyn lyden wel dan qualyck te draghen, nadien ment doch moet
draghen.
26. Willigh lyden is wel lyden.
27. Willigh lyd hy die 'tlyden nut voor hem te wezen verstaat.
28. God heeft ons liever dan wy onze kinderen.
God is wyzer dan de mensche, ja de wysheyd zelve.
God zend elck dat elck best is.
God oeffent ons uyt liefden met lyden tonner beteringe.
29. Wy zyn meest al waanwys.
Meest elck doet ghaerne 'tquade, maar lyd onghaerne de ghoede straf.
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V. Boex. IX. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Stantvasticheyd
1. Onghestadicheyd int quade is ghoed.
2. Stantvasticheyd is een starckheyd des ghemoeds zonder ophouden het quade
latende ende het ghoede anhanghende.
5. Stantvasticheyd doet onzalicheyd verliezen ende zalicheyd verwerven.
6. Elck is tot zalicheyd gheneghen.
Liefde spuert na ghoedheyds verkryghinghe.
7. Liefde ten ghoeden maackt den mensch stantvastigh.
8. Metten anwas van liefde wast wil ende macht ten ghoeden.
9. Zoecken zonder vinden verslapt het ernstigh zoecken.
Het stadelyck vinden vermeert zoeckens ernst.
10. Het quade leertmen eerst kennen.
Het recht bekende quaad magh niet door lust bekoren.
12. Waan-kennisse magh wel, maar ware kennisse en magh gheenssins van
'tbekende quaad bedroghen worden.
13. Het bekende quaad magh den liefhebber des bekenden ghoeds daar af niet
trecken.
14. Die 'tghoede door ware kennisse recht lief heeft, en magh daar af niet
ghescheyden worden.
15. Die ghoedheyd boven al lief heeft is recht stantvastigh.
16. Stantvasticheyd bestaat op waarheyd ende rechtvaardicheyd.
De santvastighe weet ghewisselyck wat hy noch niet en weet.
17. Met reden begheert noch vreest niemand onbekende dinghen.
17. De stantvastighe hoopt noch vreest gheen uyterlycke dinghen.
18. De stantvastighe verkiest niet in uyterlycke dinghen.
Daarmen niet onbekents en begheert, en werdt niet altoos met druck ontbeert.
Waar gheen lief en is, daar en is gheen leed.
20. De stantvastighe blyft onverandert mids in alreleye veranderinghen.
21. De rechtvaardicheyd styft de stantvasticheyd.
24. De rechtvaardighe verstaat dat Godes, niet zyn wil in als behoort te gheschieden.
25. Gods wille willigh te volghen is rechtvaardicheyd.
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V. Boex. X. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Onstantvasticheyd of Onghestadicheyd
1. Wel beghinnen zonder voleynden is verloren moeyte.
Tis gheen ware stantvasticheyd die aflaten magh 'tghoede te hanteren.
2. Vele beghinnen, maar luttel volharden int ghoede.
4. Onstantvasticheyd is een zwackheyd des ghemoeds, die het beghonnen
ghoed niet en voleynd.
Onstantvasticheyds
oorzake is onvoorzichticheyd. 22. met verkeert oordeel.
4.
5. Onverstant bestaat voor 'tryp beraad.
6. Volherden int quaad opzet is niet stantvasticheyd, maar hartneckicheyd.
7. Vele wanen te weten die noch; niet en weten zomen weten zoude.
Die warachtelyck het quade haat ende 'tghoede lief t, die weet het quade
ende 'tghoede.
8. Die 'tquade recht haat maghs niet doen, al stont daar loon toe.
Die 'tghoede recht lieft en maghs niet laten al stont daar straf op.
10. Onkunde van ghoed ende quaad maackt onstantvastigh.
12. Stantvasticheyds oorzake is haat ten quaden ende liefde ten ghoeden.
13. Onrecht beghinnen heeft zelden een recht eynde.
Elck ankleeft zyn lief ende verlaat zyn leed.
14. Die 'tquade lievet moet dat anhanghen.
Die 'tghoede haat moet dat vlieden.
15. Onverstant heerscht inde meeste menichten.
Onverstant oordeelt het quade ghoed ende 'tghoede quaad te zyn.
16. Inden onverstandighen is gheen opzet om 'tquade te laten ende 'tghoede
te doen.
17. D'onwyze vreest Godes ende hoopt zyn eyghen wille te volbrenghen.
Meest elck is stadigh int quade.
18. Elck acht willekens leven zoet.
19. Zolanghe 't oordeel onrecht blyft, magh de mensch niet stadigh zyn int
ghoede.
20. Zonder ware kennisse van eyghen quaadheyd maghmen die niet haten, veel
minder verlaten.
21. Meest elck spout uyt der dueghden wortele, eer hy haarder vruchten zoetheyd smaackt.
Zonder
'tverlaten van onrusts oorzaken komt niemand tot stadigher rusten.
23.
24. D'onwyze lieven de quade zonde ende haten de ghoede straffe.
26. Onmoghelyck ghewaande dinghen en bestaat niemand met ernst.
28. Onstantvasticheyd verandert het opzet na de veranderinghe van zaken.
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29. Meest elck boeleert met het hoerken ghenaamt eyghenwille.
30. Het meerder lief doet het minder leed ghedooghen.
31. Voorbeeld van onstadicheyd.
VI. Boex. I. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Maticheyd
1. Maticheyd is een dueghde matelyck bestierende alle der zielen ende des
lichaams beweghinghen.
Maticheyd
is een vyandinne van onkuyscheyd ende ghulzicheyd ende een
3.
vriendinne van haar teghendelen.
4. Maticheyd geeft alle menschelycke wercken huer mate.
Zy verdryft de onbehoorlycke ende matight de gheoorlofde lusten.
5. Zy is meest onledigh inde lusit ende pyne, doch meest inde lusten die zy
betemt.
Daar is natuurlycke ende onnatuurlycke lust.
6. Natuurlycke wellust spruyt uyt het noodurftigh ghebruyck.
7. D'onnatuurlyck wellust heeft waan tot een moeder.
8. Daar is ghoede, quade ende middelbare lust.
10. De matighe mensche matight al zyn doen ende laten na redens bescheydenheyd.
De
quade lusten verdwynen, wanneer zy, zo zy zyn, bekent worden.
11.
12. Men magh niet quaads begheren dan onder 'tmomaanzicht van ghoedheyd.
13. De matighe mensche ghebied over zyne lusten.
14. Maticheyd neemt haar kracht uyt waarheyds kennisse.
15. Maticheyds vrucht is ghezondheyd in ziel ende lyf.
Altyd pynight het volbrenghen der quade lusten.
16. Altyd volght na 'tbetemmen vande quade lusten een godlycke luste.
'tVolghen vande quade lusten maackt quaad, het betemmen ghoed.
18. Elck vlied dat hy quaad, maar volght dat hy ghoed waant.
Zo groot de kennisse is, zo starck is de wille.
19. Zalicheyd is ghoedheyds verkryghinghe.
20. Het hanteren der quade lusten gheeftse voedsel.
21. Ghulzigh wordt hy die dickmaal zyn lust in leckerheyd volght.
Zo wordt hy onkuysch die dickmaal onkuyscheyd hanteert.
22. Quade lusten werden doort volghen sterck, doort jeghenstaan kranck.
23. Waar 't quade inden mensche ontwordt, daar wordt het ghoede in die
plaatse.
25. Maticheyd streckt tot verkryghinghe vant opperste ghoed.
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Maticheyds vrucht is vereenighing met Gode.
26. Wie met Gode een is die volght Godes wille alleen.
'tGhoede leven magh niet quaads doen.
27. De doode zonde doet gheen zonde.
Wat dood is en doet niet.
28. Middel tot doodinghe der quade lusten.
29. Om matigh te worden behoef turen waarheyd ende wysheyd.
30. Wysheyd is maticheyds ooghe.
Wysheyd onderscheyd de quade vande ghoede lusten.
Maticheyd helpt de lust ter dueghden, zy vernielt de lust ter zonden ende
zy bestiert des lyfs lust tot des lichaams onderhoudt.
31. Lust, behoort den noodurft, maar de mensch behoort niet de lust te volghen.
32. De dienstbaarheyd van des lyfs lusten verandert den menschen in beesten.
34. Maticheyd ghebruyckt de lust tot haren behoorlycken eynde.
36. Natuurlycke noodurfts mate is niet hongheren, niet dorsten ende niet
verkouden.
37. Maticheyd sterckt, onmaticheyd kranckt den nature.
38. Min ghevaarlyckheyds is in te luttel, dan in te vele eten of drinken.
40. Maticheyd bruyckt de gheoorlofde wellust recht.
Maticheyd mengt bescheydelyck verscheyden dinghen te zamen tot 'smenschen welstant.
VI. Boex. II. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Onmaticheyd
1. Onmaticheyd veroorzaackt een verdrietigh leven.
Zy doet in allen te luttel of te vele.
Zy quetst de nature.
2. De ghierighe rycke heeft te veel, maar niet ghenoegh.
De ghedurighste armoede is byden ghierighen.
4. Het doorbrenghen kryght haast, maar 'tghierigh begheren kryght nemmermeer een eynde.
5. De onmaticheyd quelt huer dienaren onmatelyck.
6. Onmaticheyd is een zonde die in allen dinghen te veel of te luttel doet
of laat.
7. Onmaticheyd heeft haar werckinghe meest inde begheerlycke krachten.
9. Onmaticheyds oorzake is onverstant.
Natuurlycke lust heeft een eynde.
De zot maackt van het middel zyn eynde.
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10. Onnatuurlycke luste derft eynde, als oock haar moeder 1 ) de wane.
De lustghierighen zyn onverzadelyck.
12. Lustghiericheyd brengt tot een truerigh eynde.
13. Die de lust meest begheren moeten haar meest ontberen.
14. Valsche lust loont met ware pyne.
15. Alle onmate quelt.
16. Onmaticheyds vruchten.
VI. Boex. III. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Welluste
1. Daar is wellust des ghemoeds ende des lichaams.
Daar schynt wat onderscheyds te zyn tusschen wellust ende lust.
3. Wat onderscheyd daar is tusschen lust ende blydschappe.
5. Ghoede lust des ghemoeds spruyt uyt warachtigh anschouwen van 't opperste ghoed.
Quade lust des ghemoeds komt uyt een bedrieghlycke verbeeldinghe vant
opghepronckte schyn-ghoed.
6. Uyte ghoede lust komt ghoede begheerte.
7. 't Opperste ghoed begheert de kenner niet om zyn eyghen nuts wille,
maar om des oppersten ghoeds schoonheyds ende waardicheyds wille.
8. Het edelste is datmen 't opperste ghoed om zyn ghoedheyds willen begheert, doch waar te wenschen, dat vele dat om huer eyghen zalicheyds
willen begheerden.
10. Veel menschen achten onwetende huer zelf beter dan Gode.
11. Watmen om wat anders willen begheert, houdtmen voor minder ghoed dan
dat ander om welx willen men dat begheert.
13. De ghoede lust is zelf niet het opperste ghoed, veel minder de quade
vleeschelycke, ja beestelycke lust.
15. Ten is van zelfs niet ghoed wat mesbruyckt magh warden.
16. Des lyfs wellust en is niet het opperste ghoed.
18. Des lyfs wellusten zyn der onwyzen quaadste vyanden.
20. Lyfs wellust is den zotten een bedrieghlyck aas an den doodlycken hanghel
der zonden.
21. 't Opperste ghoed magh niet mesbruyckt worden.
Mesbruyckte lust is den mesbruycker venyn.
22. Wat het werck is vande mesbruyckte wellust.
1) Er staat : meeld. -- Vgl. hiervóór, Inhoudt van VI. 1. 7
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23. Vruchten des mesbruyckten lusts.
24. Willighe verbeeldinghe der voorleden wellusten is oorzake vande onnatuurlycke lusten.
25. Onkuysche verbeeldinghe met hare werckinghe.
26. Zondelycke lusten met hare vruchten.
28. Ledighe ghedachten konnen zich qualyck voor quade inbeeldinghen
wachten.
30. Gheeft der ghedachten molen ghoed werck, of zy maalt quade lusten.
31. Uyt quade ghedachten bloeyen quade, uyt ghoede ghoede lusten.
Veel is gheleghen an twaarnemen der ghedachten.
32. Ledicheyd ist oorkussen vanden onkuyschen duvele.
33. Vande quade lusten des ghemoeds.
34. Lust int quaad doen is een duvelsche luste.
37. Der ellendigher droefheyd is den nydighen een luste.
VI. Boex. IIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Pyne
1. Pyne is een staart-Joffer vande quade luste des lyfs.
Pyn bestaat inden lichame.
Pyn is een smertigh ghevoel inden lichame.
4. De lydelycke pyn oeffent 'smenschen gheduldicheyd, maar d'onlydelycke
rooft hem 'tleven.
5. De lydelycke pyn magh duyren, maar niet d'onlydelycke.
8. Alle pyne mindert door den tyd of door de ghewoonte, of zy eyndet den
mensche.
10. Pyne komt uyt nature, uyt toeval of uyt wille. De laatste is mydelyck, maar
niet de twee eerste.
13. Pyne inden zondaren werdt verzelschapt met droefheyd.
14. Waar gheen zonde is, en magh gheen droefheyd wezen.
15. Pyne is gheen noodlycke oorzake van droefheyd.
16. Onderscheyd tusschen pyn ende droefheyd.
18. Alsmen pyne quaad waant, maackt zy droevigh.
19. Daarmen pyne ghoed acht, maackt zy blyde.
20. Pyn is niet dan vant jeghenwoordighe, maar droefheyd is daar en boven
oock wel vant verledene ende toekomende zeer of quaad.
21. Wat niet een zelve ding en is, dat maghmen 't een hebben zonder 't ander.
Men magh droefheyd hebben zonder pyn te hebben.
22. Men magh pyn hebben inden lichame ende blydschap inden ghemoede
teffens.
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VI. Boex. V. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Tem-lust ende Volgh-lust
1. Temlust is een maticheyd waar door de lust by redens bestieringhe werdt
betemt.
2. Temlust besnoeyt wat boven nodurft is, ende wederstaat alle quade lusten.
4. Volghlust is een onmatighe bewillighinghe van onbehoorlycke lusten,
teghen reden strydende.
5. Dits een vruchtbaar zaad alder zonden.
6. Daar teghen is de temlust een uytroeystere vant onkruyt uyten acker des
herten.
7. Vande wercken van Temlust ende Volghlust.
8. Ghevolghen vande volghlust.
9. Temlusts werck.
10. Temlust is meest onledigh int matighen van Venus, vande tonghe, vanden
buyck ende vanden slape.
12. Oorzake van Volghlust is niet nature, maar waan met quade ghewoonte,
ende onkunde zyn zelfs. 14.
13. Volghlust stelt lust boven reden, de maarte boven de vrouwe.
15. Tverstant baart lust tot beteringhe der zielen.
Tverstant onderwerpt de lusten onder de reden.
17. Welck het edelste eynde is vande Temlust.
18. Van quade Temlust.
19. Vande vruchten van Volghlust.
22. Temlusts edele vruchten.
Lusts zeltzaamheyd vergroot de lust.
24. Of volghlust voortkomt uyt onverstant, dan uyt der lusten machte.
27. Niemand magh vrywilligh met opzet doen tgheen hy weet voor hem verderflyck te wezen.
Tquaad begheertmen onder schyn van ghoedheyd.
Ghoedheyds waan bedrieght.
28. Door ondervonden bedrogh der quader lusten maghmen haar quaadheyd
kennen, haten ende laten.
30. Lust of blydschappe locken an tot zonden.
Pyn of droefheyd schricken af vande dueghden.
Zulcken locken te volghen of schricken te vlieden is verwonnen werden.
31. De verwonnen is krancker dan de verwinner.
Waan verwint int quade.
Waar quade lust verwint, daar is van zulx de waan krachtigher of grooter
dan de waarheyd.
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32. Van quade luste overwonnen te warden is den mensche quaad.
33. Zommigh hebben van pyn of droefheyd is den hebber ghoed.
34. Meest elck houdt pyn ende droefheyd voor quaad, maar lust ende blydschap voor ghoed.
Zodanighe lust ende blydschap houdt men voor quaad, die den mensch
van meerder lust ende blydschap berooft.
35. Zodanighe pyn ende droefheyd houtmen voor ghoed, die van meerder pyn
ende droefheyd verlost.
37. Die 'tquade noch doet en kent dat niet te recht ende werdt verwonnen
van zyn onverstant.
38. Daar is onschuldigh onverstant.
39. Daar is oock schuldigh onverstant.
40. Elck magh voor 'tverkiezen weten, dat hy tghene hy wil verkiezen waarlycken kent of niet en kent.
41. In tgheen men waarlyck weet en werdtmen niet bedroghen.
Watmen weet niet te weten behoortmen te laten. 43.
Hy magh niet bedroghen worden, die niet en verkiest dan 'tghene hij weet
dat hy kent.
Elck
behoort voort doen te onderzoecken, of hy tghene hy doen wil ver42.
staat dan niet.
43. Die niet te doen en bestaat, dan tgheen hy wel verstaat, die wandert veylighlyck.
45. Wat een heylighe oeffeninghe is voor allen menschen.
VI. Boex. VI. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Zachtmoedicheyd ende barmherticheyd
2. Zachtmoedicheyd is een maticheyd des ghemoeds, die de toornighe krachte
in stilheyd houdt teghen die den mensche veronghelycken.
3. Zachtmoedicheyds eyghenschap is in stille onverstoortheyd te blyven.
Anders is der Princen, anders des volx zachtmoedicheyd.
4. D'overheyd magh niet alle, oock niet heel gheen mesdaad vergheven.
5. Hy straft de ghoeden, die de quaden spaart.
8. Loflyck ist een Prince scherper te spueren na oorzaken van ghenade dan
van straffe.
Alle twyfel int straffen behoort over de bermhertighe zyde te hollen.
9. Dolen over de barmhertighe zyde is draaghlycker dant dolen over de
strengste zyde.
10. Zachtmoedighe barmherticheyd is inden Princen de pryzelyxte dueghde.
BECKER, Wellevenskunste
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Onderscheyd tusschen der Princen ende 'svolx barmherticheyd.
16. Liefde is de moeder van barmherticheyd ende zachtmoedicheyd.
zachtmoedicheyd ooght op 't opperste ghoed.
19. Van zachtmoedicheyds werck ende vruchten.
22. Van Barmherticheyds gheslachte ende aard.
24. Barmherticheyd is een lustighe hertstochte om een anders lyden te verlichten.
12.

VI. Boex. VII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Wreedheyd
1. Van wreedheyds ghedaante.
3. Wreedheyd is een onmaticheyd des ghemoeds int straffen.
Wreedheyd is onrechtvaardigh, hatelyck, onverzoenlyck, wraackghierigh,
bitter, bloedigh ende verwoedigh.
4. Wreedheyds oorzake is een stadigh herdencken van ontfanghen leedt.
5. Een voorbeeld van wreedheyd.
6. Schadelyker is eens Princen dan een ghemeen mans wreedheyd.
7. Waar an des ghemeen volx wreedheyd ghemerckt kan worden.
8. Hovaardighe pronck met brooddroncken leckerheyd verjaghen de behulpsame barmherticheyd.
10. Vande felheyd der hovaardighen ende weeldighen.
12. Vande felheyd der bedriegelycke vossen.
1 3. Vande felheyd der ghierighe wolven.
14. Des volx wreedheyd ghaat vermomt, maar der Princen wreedheyd wandelt
naacktelyck.
16. Van eenigher Tyrannen wreedheyd.
19. Van gheroemde wreedheyd.
20. Vanden aard der Tyrannen.

VI. Boex. VIII. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Ootmoedicheyd
1. Ootmoedicheyd is een rechtmatighe vernederinghe onder Gode ende menschen uyt ware kennisse van eyghen onwaardicheyd.
2. Van viereleyd oorzaken van ootmoedicheyd.
3. Van ons zelfs hebben en vermoghen wy niet.
7. Lichtelyck magh elck zyn eyghen quaadheyd kennen.
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10. Een liefhebber der Waarheyd is ghaarne gheacht voor tgheen hy weet dat
hy is.
11. D'ootrnoedighe verblydt in zyn schuldighe verachtinghe.
12. Niemand is dueghdelyck buyten zyn weten.
Wie daar weet dat de dueghde van Gods ghenade in hem is, kan God
dancken en eeren, ende zich zelf diep verneren.
13. Vande benaminghen van ootmoedicheyd.
15. D'alderhooghste stort meest zyn ghenade inde nedersten.
16. Wie daar waant dat hy nu al ghoed is, en maghs niet begheren te worden.
17. Ware ootmoedt begheert ende ontfangt de godlycke ghaven.
18. 25. Vande aard ende wercken des ootmoedicheyds.
20. Hovaardige ootmoedt zoeckt eer in haar vernederinge.
22. Ware ootmoedt is lydzaam.
26. Rechte ootmoedighen heelen haar dueghden, ghelyck de hovaardighe huer
zonden.
27. D'ootmoedighe wordt niet toornigh.
28. Ootmoedt bemint de nederheyd.
30. Hoe heyligher hoe ootmoedighen mensche.
32. Der ootmoedighen wysheyd is, dat zy weten wiens de ghaven zyn.
33. Hoe meerder ponden, hoe zorghvuldigher ter wel bestedinghe.
35. Daar de hooghste ghaven zyn, is de diepste ootmoedicheyd.
36. Ootmoedicheyds ghoede ghiericheyd.
37. Die meest is verlicht, is d'onwaardighste in zyn zelfs ooghen.
39. Rechte ootmoedicheyd streckt tot onderdanicheyd. Godes.
41. D'ootmoedighe meshaaght altyd hem zelf, twelck hem Gode behaaghlyck
maackt.
42. Die zich vernedert wordt verheven.
VI. Boex. IX. Hoofdstux
Inhoudt
Vande Hooghvaardicheyd

2. Hooghvaardicheyd is een overmatighe verhevinghe zyns zelves.
3. Hovaardije lyd niemand neven, veel minder boven haar.
Zy houdt veel van haar zelve ende veracht anderen.
Hovaardije is nydicheyds moeder.
4. De hovaardighe heeft nemmermeer ruste.
Hy werdt altyd veracht.
5. Des hovaardighert waan-weten verstyft hem in zotheyd.
Hovaardicheyds bynamen ende werckinghen.
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Hovaardicheyds eerzucht verschoont die ghebreken.
7. De hovaardighe schryft zich zelve toe dat Godes is.
Hy schuyft zyn ghebreken op anderen, die hy met zyn vuyl bekladdet.
Eyghen behaghen is hooghvaardicheyds moeder.
8. Valsche waan baart eyghen behaghen.
Van onbekende dinghen magh niemand recht oordelen.
Eyghen liefde oordeelt verkeerdelyck.
De hovaardighe waant zyn zonden kleyn ende dueghden groot te wezen.
10. Daar is hovaardie van ghaven, niet zonder 'smenschen, vlyte in den menschen komende.
12. D'arghste hovaardie is van ghaven die den mensche angheboren of angheerf t zyn.
15. Maar kindisch ende spotlyck is de hovaardie in vreemde ende gheleende
dinghen.
16. Zot is de hovaardije die met haar ghebreck proncket.
18. De eere kost veel te houden.
De hovaardighen kopen meest huer eere met schandelycke daden.
19. De hovaardighe zoeckt valsche eere ende vint ware schande.
20. Den verkeerden zyn alle dinghen verkeert.
Onder den hovaardighen is altyd twist.
By d'ootmoedighen is vrede.
21. De hoovaardighe zoeckt zyn eere met een anders schande.
22. Die hoghe klimmen vallen laghe.

WOORDENLIJST
A
achterlaten - weglaten
aftocht - afkeer
aftrexel - verlokking
alfsgedrocht - spookgestalte
als (of) - bijvoorbeeld, zooals
als - alles
altoos (gheen, niet) - in het geheel
(geen, niet, niets)
ampt - werk, taak
anerven - nalaten als erfenis
ankomst - het komen tot
anvaten - aanvaarden
arbeydelyck - moeizaam

B
baffen - brommen van den maag
balgen - vechten
banck (achter de — gheworpen) verworpen, vergeten
baricheyd - opvliegendheid
bast - strop
batementspeelder - toneelspeler
bearbeyden - moeite doen voor
bedel-bruycker - iemand die zich door de
genade van een ander van iets mag
bedienen
bederf, bederven - verderf
bederflyck - verderfelijk
bederven verderven
begryp - verstandelijk vermogen
behoefte - wat men noodig heeft
bejaard - tot de jaren des onderscheids
gekomen
bekoringhe - verzoeking
beleeftheyd - ondervinding
beleden - leiden, aanvoeren
beleding - bestuur
benaarstighen - najagen ; zorg dragen
voor

beneven - naast
bepaald - beperkt
bescheydelyck - verstandig (adv.)
bescheyden - verstandig (adj.) ;
nauwkeurig ; gematigd
bescheydenheyd - verstand, juist inzicht;
gematigdheid
besluyten uyt - concludeeren uit
bestaan (subst.) - onderneming
bestaan - gaan doen, beginnen,
ondernemen ; zich voornemen ;
volharden
bestaan, bestaden - besteden
betekening - uiterlijk teeken, symbool
betrachtelyck - beschouwend, bespiegelend
betrachten - beschouwen, bespiegelen
beveynstheyd - veinzerij
bewillighen bewegen tot iets
bezatichd - bedaard, kalm
bezoecken - beproeven
bezorgen - zorg dragen voor
bezuren - met moeite verwerven
blindpottender wyze - bij toeval
blyck (e) - bewijs
bode - huisbediende
boel - minnaar, overspeler
boet - bevrediging
boeten - bevredigen
horse - beurs
brak - jachthond
bruyckwaarder - bruikleener
buedel - beul
buys - maat, gezel
buys - schip
byzonder - afzonderlijk
-

D
dadelyck, dadigh, daadlyck, daatlyck metterdaad
dan - maar
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derren - durven
dexel - kleeding
deyling (he) - onderverdeeling
dick - dikwijls
dienstmaarte zie maarte
dollizeren - te keer gaan
dollyck - dolzinnig
door - dwaas (subst.)
doorbrenghing (e) - verkwisting
doorghaans - steeds
doorlyck - dwaas
doorzichtigh - scherpziende
doorzichticheyd - schranderheid
dorperlyck - gemeen
druystigh - onstuimig
dryt conscientie - ik heb maling aan het
geweten
E
edder - of
eeldom - adeldom
eenzaam - persoonlijk
eer - in de plaats ervan ; liever
eerlyck - rechtschapen ; loffelijk;
betamelijk ; eerbaar (van vrouwen)
enden op - beoogen
even - juist
eyghen - onvrij
eyghendom - eigenschap
eyghenschap - eigendom ; slavernij

F
factoor - lid van een rederijkerskamer
belast met het samenstellen van
zinnespelen.
G
ghants - gezond

ghebied (t) - bevel ; zeggenschap
ghebueren - gelukken
ghedencken (lang, kort) - geheugen
(goed, slecht)
ghedenckenisse - geheugen
ghedoghelyck - lijdelijk, passief
gheleedet (gheleedt) - geleid
ghemeen beste - algemeen belang ; staat
ghemerckt - aangezien
gheneghenheyd - neiging
ghenoech (e) lyck - aangenaam ; tevreden

ghenoegh - nagenoeg
ghenoeghen - tevredenheid
ghereed - dienstig
gherecht - recht
gheringhen - weldra, aanstonds
gheschickt - geordend
ghesteltenis (se) - geaardheid
gheweer - wapenen
gheweten - besef
ghezamentlyck tegelijkertij d
ghezelligh - geneigd tot omgang met
anderen
ghezellicheyd - samenleving ; omgang
ghezelschap (pe) - samenleving
ghezinde - gezin (soms met inbegrip van
bedienden)
ghezint - gestemd
ghierigh - hebzuchtig, gulzig
ghierigheyd - hebzucht
ghoeddunckenheyd - waan,
zelfverzekerdheid
ghuyl - paard
gronderen - peilen
grouwel - afkeer
guychelyck bedriegelijk
H
haast - spoedig
handelen - hanteeren
hant (t) eerlyck - practisch
hatelyck (adj .) - vijandig gezind ;
verfoeilijk
hatelyck (adv.) - op vijandige wijze
heel - gezond
he (e) len - verbergen
heerlyck - aanzienlijk, verheven
helbrand - doemwaardig schepsel
hertsroer ( ing) - gemoedsaandoening,
affect
hevet zich - het is gesteld
hielt - verl. t. van houwen
hissen - ophitsen
hoos - lange kous
houden - aannemen, van meening zijn
huyck (door een dubbele — kunnen
zien) - zich niet door den schijn laten
bedriegen
huys-oorbaar - huishouden

WOORDENLIJST

immermeer - ooit
immers - beslist
ingheweyd - inhoud
indracht - opbrengst
inlichting •- verlichting, licht
inwoonder - ingezetene zonder
burgerrecht

J

jonnen - gunnen
j onstigh - goedgunstig, welwillend

K
katyf - slaaf
ketelen - aanzetten, prikkelen
keteligh - prikkelend
ketelinghe - prikkeling
klap - gepraat
knaghen over - tobben over
koevering (bij) - (in) overvloed
komplexie - lichaamsvocht
kond - bekend
konst zie kunste
krank (heyd) - zwak (heid)
krencken - verzwakken ; kwaad doen
kubit - el
kuere - keuze
kuere (ter) - terdege
kunste, kunsticheyd - bekwaamheid ;
kennis
L
lacherlyck - spottenderwijs
lachter - krenking
lachteren, lasteren - laken
lachtering - krenking
langdenckend - een goed geheugen
hebbend
laster - ondeugd
lasteren - afkeuren
lasterlyck - afkeurenswaardig
lastig - zwaar, drukkend
lazarij e - melaatschheid
leemtigh ziek
leyder - helaas
lichtelyck - gemakkelijk
lieftal - geliefd
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lombardeeren - den geldhandel
uitoefenen
lubben - castreeren
lustigh, lustich - wellustig ; aangenaam ;
geneigd
lyden (met) - medelij den hebben
lyden - voorbijgaan
lyftochter - vruchtgebruiker
M
maarte - dienstbode
maatstelling - beperking
maninne - kloeke vrouw
matte - mot
meenen, meynen - nastreven
meshandel vergrijp
meshandelen - onrecht aandoen
messchieden - overkomen
mesverstand - onjuiste opvatting;
wanbegrip
mids, mits - door ; onder voorwaarde
mids (mits) in, onder - te midden van
mis - mest
misstaan - ontsieren
moed-koelinghe - het stillen
N
naackt ( elyck) - onomwonden, duidelijk
noodstal - noodzakelijkheid
nopen - aansporen
nydigh (eyd) - afgunstig (heid)
0
ommestanden - alles wat ergens bij
behoort
onbescheyden - onverstandig
onbescheydenheyd - onverstand
onderwinden (zich) - beproeven ; zich
verstouten ; zich inlaten met
oneerlyck - onfatsoenlijk
oneyghe (nt) lyck - ten onrechte
ongheschickt - ongepast
onkunstigh - onbekwaam
onlede - bezigheid
onmattelyck - onuitputtelijk
onnozel - onschuldig
onnozelheyd - onschuld
onrecht ( elyck) - onjuist
onschamel (heyd) - schaamteloos (heid)
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ontguychelen - op listige wijze afhandig
maken
ontworden - afstand doen van ; ophouden
te bestaan
onverzocht (heyd) - onervaren (heid)
onvroom - niet moedig
onvoorzichtich(eyd) - niet-vooruitziend(heid)
onwegh - dwaalweg
ooghen op - betrekking hebben op
opleggen - op zij leggen
oprecht(elyck) - goed, juist ; rechtschapen
oprechticheyd - juistheid ;
rechtschapenheid
overhoricheyd - ongehoorzaamheid
overkennen - overtuigen
overlandsch - hoogduitsch
overmids, overmits - daar, aangezien
overwater - overstrooming
overweghen - tegen elkaar afwegen
P
pennincklyck - geldelijk
plat - geheel en al, vierkant
plattelyck - eenvoudig
pocken - syphilis
pockigh - door syphilis besmet
pompen - innemen
popelsie - apoplexie
puntelyck - nauwkeurig, precies
pynlyck - lastig
pypen - fluiten

Q
quets - schade
quetselyck - schadelijk
R
rabauwerije - baldadigheid
raybrakelyck - waarop de straf van
radbraken staat
recht(s) precies, net
respen - oprispen
rudelyck - ruwweg
rusten - rust geven
ruyd - onontwikkeld, dom

ruymen (uyt) - zich verwij deren,
verdwijnen
S

schaam-schoe (de) uyt trecken - zijn
schaamtegevoel opzij zetten
schenckghierigh - goedgeefsch
schickelyck - regelmatig
schicken - zich beijveren, voornemens zijn
schickinghe - ordening, beschikking
schillet (zo vele) - zoo ver is het er van
af
schut - pijl
slavonisch - slaafsch
slecht - eenvoudig
slechtelyck - slechts
slim - onzeker, waggelend
slordigh - onhebbelijk
sluymen - brassen, smullen
smekelyck - aanlokkelijk
smeken - streelen
smetsen - schransen
smetser - schranser
snuevel - ongeluk, ramp
soudenyer - soldenier, huursoldaat
springhengst - dekhengst
staat - ambt
staartjoffer - gevolg
stickziende - bijziende
stilleghangh - muil met houten zool
straffen - berispen
straffinghe - zelfverwijt
T
teder - zwak
teffens - tegelijkertijd, tevens
teghenwerp - object
teghenwurp - tegenwerping
teren - goede sier maken
toe-eyghen brief - opdracht
toelast - groot wijnvat
toeschicken - zenden
toestemminghe (tot) - goedkeuring,
aanvaarding van
to (o) ghen toonen
treeck - streek
tryakle - tegengif
tuchten (met) - met permissie
tuyschen - dobbelen
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tuyscherye - bedriegerij
twyfelen - vermoeden
twyfelen an - vreezen
tydboeck - geschiedboek

U
uytbaren - zich openbaren
uytbersten na - een uitweg zoeken naar
V
vallen - geschieden
vaten - bevatten
veracht - gering, niet in tel zijnde
verachten - geen acht slaan op
verandering - andere wyze
verbeelding - weerspiegeling
verbedt - vervuld
verbidden - afbrengen van het toepassen
van een straf
verdoren - dwaas maken
verdwynen - wegteren, sterven
verghelycking - overeenstemming
verghetel - vergeetachtig
verhongeren - uithongeren (trans.)
verkouwen - kou lij den
verladen - overladen
vermids, vermits - door middel van ;
aangezien
vernoeghen - tevreden stellen, tevreden
zijn
verslort - verspild
verstandel - verstandelijk
verstyft - halsstarrig
verstyven - zich vermeerderen
verwatelyck - op afkeurenswaardige wijze
verzamen - zich vereenigen
verzaminghe - vereeniging, gemeenschap
verzieren fantaseeren, zonder grond
beweren
verziering - verzinsel
verzocht - ervaren
verzochtheyd - ervaring
verzoecken (subst.) - ervaring
verzoecken - beproeven
verzoeckinghe - beproeving
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verzuymelyck (heyd) - nalatig(heid)
veteren - binden
vierdagh houden - aflaten van
vierighlyck - vurig
vlies (gulden) - goudstuk
voorbarigh - voornaam
voorderen - helpen, bevorderen
voorderinghe - bevordering ; steun
voorderlyck - bevorderlijk, nuttig
voorkomen - voorafgaan aan
voorraad - opzet
voortstel - voornemen ; praemisse ;
voorstelling ; conclusie
voorzichtig - vooruitziend
voorzienig - vooruitziend
voorzienigheyd - vooruitziendheid
vroom, vromelyck - moedig
vroomheyd - moed
vrouwenkracht - verkrachting

wederwertigh - tegenovergesteld ;
tegenstrevend
werckelyck - actief
werren - harrewarren
wichtigh - gewicht hebbend ; belangrijk
willekuere - vrije keuze, verkiezing
wroegher - aanklager

Y
ydel - ledig ; krachteloos, onnut
ydelheyd - ledigheid ; het ontberen
ydelen - ledigen

z
zeynsteen - kompas
zin (ne) lyckheyd - neiging ; genieting
zock - zog
zonderlingh - bijzonder ; afzonderlijk
zonderlinghe (n) - in het bijzonder
zorgh (e) lyck - gevaarlijk, vreeselij k
zulcx - in die mate, zoo zeer
zuvel - boter, melk, kaas en eieren
zwaarhoofdicheyd - zwaartillendheid
zwyghe (ick) - laat staan
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312, 318 vlg., 324, 326, 337, 365, 371,
423, 428
Euripides 408
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Castellio IX
Cato, Dionysius 203
Chrysostomus 165
Cicero XXI-XXIII, 17 vlg., 20 vlg., 60,
68, 79, 86, 89 vlg., 150, 174, 178, 185,
223 vlg., 238, 246, 264 vlgg., 271
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Danaeus, Lambertus XVI
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Valerius, Cornelius XXI-XXIII, XXXI,
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Verdenius, A. A. XXX
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Verwey, Albert XV
Prinsen, J. J. Lzn. XI, XIX
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Vroom, Frederik Hendriksz. XIV
Welschen, R. 98
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- Aristoteles, Ethica Nicomachea. Opera omnia. Graece et
Latine. Vol. II (Paris. 1883).
BECKER, VOLMAAKBAARHEID - B. Becker, Coornhert, de 16e eeuwsche apostel der
volmaakbaarheid. Ned. Arch. v. Kerkgeschiedenis XIX (1926), blz. 59-84.
BIBL. BELG. - Bibliotheca Belgica ou bibliographie générale des Pays-Bas par Ferd.
van der Haeghen, Th. J. I. Arnold et R. van den Berghe, Première Série,
Tome VI (Gand-La Haye 1880-1890).
BOETHIUS, Philosophiae consolationis 11. V. Rec. Gu. Weinberger (VindobonaeLipsiae 1934).
BRIEVEN-BOECK zie Coornhert.
BRONNEN - Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D. V. Coornhert, uitg. door B. Becker (Rijks Geschiedk. Publicatiën, kl. ser. 25, 's-Grav.
1928).
BURLAEUS, Gu alterus, Liber de vita et moribus philosophorum, hggb. von Hermann
Kunst (Tiibingen 1886).
CATO, DION. - Dionysii Catonis Disticha de moribus. Rec. Otto Arntzenius (Amstelaedami 1754).
CICERO, Opera ex. rec. Jo. Casp. Orellii, ed. altera, vol. I, 11 2 , IV (Turici 1845,
1856, 1861).
COORNHERT, Brieven-boeck inhoudende hondert Brieven (Amsterdam 1626).
COORNHERT, W. W. - Wercken van Dieryck Volckertsz. Coornhert, I-III, 'Amsterdam bij Jacob Aertsz. Colom, 1630.
EPICTETI Enchiridion. Hieronymo Wolfio interprete (Coloniae 1596).
ER. APOPHTH. - Erasmus, Apophthegmatum 11. VIII. Opera omnia t. IV, ed.
Clericus (Lugd. Bat. 1703).
Sebastianus Foxius Morzillus, Ethicae philosophiae compendium, ex PlaFoxius
lone, Aristotele aliisque optimis quibusque auctoribus collectum (Bas. 1566).
FRANCK, PARADOXA. - Sebastian Franck, Paradoxa CCLXXX. Das ist Zweyhundert
und achttig Wunder-Reden (1690).
FRANCK, SEB., Chronica, Tytboeck ende gheschiet bibel (1563).
HERODOTUS, Historiarum 11. IX (Paris. 1566).
HOMER' Carmina. Graece et Latine (Paris. 1871).
HORATIUS erkhirt von Ad. Kiessling I III (Berlin 1895-1901).
IRENAEI Adversus portentosas haereses Valentini et aliorum 11. V (Paris. 1570).
KUIPER, G. Orbis Artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus
Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert (Harderwijk 1941).
LOMBARDUS, PETRUS, Libri IV Sententiarum studio et opera P. P. Collegii S. Bonaventurae in lucem editi. Secunda ed. (Ad Claras Aquas prope Florentiam 1916).
MARTYR, PETRUS-VERMILIUS, Loci communes, T. I (Bas. 1580).
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S. VAN DER - Bijdrage tot het onderzoek naar klassieke elementen in Coornhert's Wellevenskunste (Amsterdam 1934).
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CORRIGENDA
Blz. 39 §25, lees voor 'tander: 't ander
Blz. 48 regel 6 van onder, voeg nog toe: 11.2.18, 19;
Blz. 61 §14, lees voor vlytigh: vlitigh
Blz. 84, laatste noot te vervangen door: 74 zonde ... ongherechticheyd zie
hiervóór, noot bij § 33
Blz. 143 §5, lees voor deughde: dueghde
Blz. 192 §84, lees voor stadelijcken: stadelycken
Blz. 208 §44, lees voor godinne: goddinne
Blz. 222 §19, lees voor von: van
Blz. 296 noot bij §9, lees voor de coniur. Cat. 4: de coniur. Cat. 20, 4
Blz. 411 §26, lees voor zorghlycke: zorghlycken

