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Den Rijn heeft zijnen Heyns, den Amstel heeft zin Hooft,
De Maas heeft zijnen Cats; elck een der waterstroomen
Heeft iemant die hem viert; — uw beurt is mee gekomen,
0 claren Yselgodtl N. VAN HEYDENDAL (1630.)
-

iAC. EIEVIUS.

Ik ben geen voorstander van onverdraagzame predikanten,
en ware dus de man, dien deze bladzijden gelden, niets anders geweest dan dat, hij zou weinig aanspraak hebben op
de hulde, die ik hem door de heruitgave zijner uitgelezen
Zangen en de herdenking van zijn levensloop brengen ga. De
onverdraagzame Godgeleerde was echter tevens een der zangerigste en geestigste Nederlandsche dichters, geheel ten onrechte vergeten door liet meerendeel zijner hedendaagsche
landgenooten. Of wie, op een enkele uitzondering misschien
na, kent onder ons nog den naam van den begaafden Overstichtenaar, den dichter Jacob Ileefsen of — gelijk hij dien naam
verlatijnschte — Jacobus Revius ? Wie .herdenkt bij dien naam
althans niet eerder nog zijn Deventer geschiedboek — zijn
Daventia Illustrata gelijk het Latijnsche werk heet — dan zijn
Overijselsche Zangen en Dichten, al stelde hij deze in de
ste en levendigste klanken zijner moedertaal te boek!
En toch verdienen die Zangen het alleszins, uit hunne vergetelheid te verrijzen ; eene vergetelheid, die ons bijna onverklaarbaar dunken zou, mochten wij niet hun grootendeels kerkelijken inhoud aan die verminderde belangstelling --
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in spijt der beide drukken, die zij in vijf jaar tijds (in 1630
en 1634) beleefden — schuldig rekenen. Want Revius, een
dichter uit de gouden eeuw -- gelijk men haar pleegt te
noemen — onzer Letteren, was zijne plaats in die eeuw ten
volle waardig. Hooft, als zangerig, Huygens, als geestig, Cats,
als zede-dichter op zijde strevend, heeft hij ons daar te boven
eenige schertsende Vaderlandsche Geschiedzangen van den gelukkigsten luim nagelaten. Men mag liet daarom te meer bejammeren, dat hij niet zijn rijke dichtgaaf, ten koste zijner, zooveel lichter te vervangen, kerkelijke en godgeleerde werkzaamheid, wat meer nog ontwikkeld heeft ; dat hij niet, in plaats
van die dichtgaaf slechts ter verpoozing van een -- toen vooral
schijnbaar zooveel gewichtiger — arbeid te bezigen, er zijn
hoofdwerk van gemaakt, en ons daardoor slechts een betrekkelijk kleinen schat van keurige dichten nagelaten heeft. Wij
hadden den onverdraagzamen geestelijke gaarne, voor een nog
zooveel rijker en vruchtbaarder dichter prijs gegeven.
In de maand, dat zijne geboortestad Deventer, door den
Engelschman Stanley aan den Spanjaart verraden werd, de
Louwmaand van 1587, telde Revius er zes, en werd, op dien
onschuldigen leeftijd, naar aanleiding van dat verraad, naar
zijn vader — het Deventer regeeringslid Rijkert Reefsen —
te Amsterdam gebracht, waar deze, die korten tijd te voren, in
't belang der stad, naar Holland gereisd was, toenmaals vertoefde
en nu voorloopig verbleef (1). Al opgroeyende, bezocht er de
kleine Jacob eerst de Fransche, daarna de Latijnsche en Griek(1) Zijne moeder, burgemeester Heynincks dochter, schijnt
met haar vader de Spaansche zij' gevolgd te hebben; even als
die burgemeester althans, bleef zij te Deventer, en zag haar
halfjarig spruitjen aan haar armen ontrukken. (Daventria Itlustrata p. 727.)
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sche scholen, en trok vervolgens als student der Godgeleerdheid naar Leiden, vanwaar hem echter de aanwakkerende
kerktwisten tusschen Gomarus en Arminius naar Franeker
dreven. Daar bekwaamde hij zich nu verder, om voorts, na
afloop zijner studiën, in 1610, een reis door Frankrijk en naar
de beroemde school van Saumur te doen, en eerst twee jaar
later in 't vaderland en zijn geboortestad — als welker voedsterling hij tot Godgeleerde was opgeleid — terug te keeren.
De drie gemeenten van Zeddam , Aalten, en Winterswijk
zagen hem nu achtervolgens als herder en leeraar werkzaam,
tot hij, reeds in 't jaar 1614, naar Deventer zelf beroepen werd.
Daar bleef hij sedert ruim 27 jaar lang den predikdienst waarnemen, zonder zich, door de roepstem van Leiden en Rotterdam, naar elders te laten troonen. Zijn vestiging als huisvader in zijn geboorteplaats, door zijn huwelijk in den herfst
van 1625, met Burgemeester Coenraad Augustijns dochter Kristijntjen , droeg daar zeker het hare toe bij. Met zijne twee
Contra-remonstrantsche ambtgenooten, maakte bij het er nu
den armen vierden medebroeder, die den Remonstrantschen
gevoelens was toegedaan, zoo lastig, dat zich deze, bij de Contraremontstrantsche gezindheid ook van 't stadsbestuur, gedwon-^
gen zag zijn ontslag te nemen, en daarop in het toen nog
Remonstrantsche Kampen beroepen werd (1).
Met Maurits' bekenden staatsgreep van 1617, en de daarop
gevolgde dagen der Dordtsche Synode, braken er tijden aan,
geheel naar Revius' Contra-remonstrantsche hart, en zoo als
ze zich een ijverig Rechtzinnige dier dagen maar bij moge(1) Verg. over een en ander, behalven Day. Ill. p. 590 ss.,
Molhuysens aanteekeningen op zijn Leerrede op den 250en verjaardag van de stichting der Deventer hervormde gemeente. Deventer, 1829; bl. 70.

-8lijkheid wenschen kon. Hij droeg er dan ook toe bij wat hij
kon, om de nieuwe — of, wil men, oude — kerkleer tot een
zedelijke kracht ook in het geleerde leven, en de opleidingsbeginselen zijner woonstad te maken ; en liet is daarom gewis
mede aan zijn invloed te danken, dat de wet der Doorluchtige School, die een twaalftal jaren later werd opgericht, en
tot welker eerste Bewindslieden hij behoorde, de instemming
Barer HoogIeeraren met de Dordtsche kerkbeginselen gebiedend
vorderde (1). Met den Con tra-remonstrantschen geest van Revius
is, voor den verdraagzamer zin van later eeuw, ook die vordering allengs geweken ; menig Deventer hoogleeraar, die anders zeker , in vroeger en later dagen , den boozen strijd tussclhen leerstoel en geweten had moeten vereffenen.
Welk een inwendiger vrede er echter — hoe gewelddadig
dan ook — in de jaren 1617 en volgende, in kerk en staat
bewerkstelligd was; met liet einde van het Bestand, in 1621,
had de twaalfjarige verpoozing van alle aanvechting van bui
haar einde genomen, en de oorlog met Spanje zich her--ten
vat. Niet tegen den wensen van Revius voorzeker, die, als geheel zijn bartij, en haar stadhouderlijk staatshoofd, liet sluiten
van dat Bestand slechts met leede oogen had aangezien. Even
blijde als hij deli laatsten dag van Mei, den jaardag van Deventer•s herovering in 1591 door Maurits, in een uitvoerig Jeerdicht begroette en bezong, even onverbloemd gaf hij, in eenige
korte maar bondige dichtregels, zijn weêrzin tegen liet twaalf
vredesverdrag te kennen. Herdenkende toch , in 't eer--jarige
ste van beiden, hoe
Deventer, de stat, een merckt van goede waren
Met wallen niet alleen en torens wel beset,
(1) Zie daarover de mededeelingen van Prof. Cop in den
Overijsselse%en Alinanak voor Oudheid en Letteren, 1850, bl. 220.
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Maer met een borgery die luistert na de wet,
Een wijse Overheyt, die niet soo seer versinnet
Te wesen van haer volck geduchtet, als beminnet;
herdenkende, hoe die »vrome stat", in 't gemelde jaar, »weêr in
des Princen hant" kwam, riep hij haar, als op nieuw, een blij
welkom toe:
-moedig
Weest welkom duysentmael, mijn lieve vaderlaat !
Geluck mijn moederstadt! Brandt lustich, vreughdevieren !
Ja, vrylyck alle jaer neemt desen dach te vieren;
Den laetsten dach van Mey hout eeuwich in gedacht,
Wanneer op 't aldersoetst de gulden sonne lacht;
Doe is u wederom de blijde son verschenen
En alle duysterheyt van droeffenis verdwenen;
De veyheyt lonckt u toe, de vrede lacht u aen,
De nering sal weerom allengskens tot u gaen,
De Iieere met sijn Woort u weder ommevatet,
Geluckigh so ghy 't hout en nimmermeer verlatet!
Bij 't Bestand daarentegen, -- of de Trèves als men 't veelal
noemde — dat den ruim veerti jarigen strijd met Spanje anders zoo wenschelijk afbrak, bij dat Bestand heette het:
De Joden veertich jaer de wildernis doorgingen,
In moeyten, in gevaer, in schaersheyt aller dingen,
Op 't eynde van dien tijt en na dien droeven stant,
Brocht haer Jehosua in liet beloofde lant.
Den oorloch veertich jaer in 't wilde ons deê loopera,
Nu doet den Trèves ohs 't lant van beloften open,
Daer ons de Spanjaart deilt beloften sonder maet,
Beloften sonder gront, beloften sonder daet,
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En wou, dat wy ons self met lijf en siel vercoften
Voor een geschildert lapt van ydele beloften!
De dichter had zich echter te vergeefs verontrust; na twaalf
jaren was die zoo verdachte Treves ten einde en de oorlog
hervat, en reeds in 't volgende jaar mocht Revius zijn hart
ophalen aan het ontzet van het door Spinola belegerde Bergen
op Zoom. Hij wijdde het een krachtig Danklied, (1) dat ons tevens met al die zangerigheid tegenruischt, waarin hij ons ook
vervolgens nog zijn muzikalen aanleg herhaaldelijk aan den
dag zal leggen :
Den Heer wil iek prijsen En eere bewijsen,
Wiens dappere hant
Heeft ruyter en wagen Verdreven, verslagen,
Gewentelt in 't sant.
De vierige draken, Met vieriger wraken,
Ten afgront Ghy stoot;
U stem laetdy clincken: Sy storten, sy smeken,
Sy sacken als loot.
Ha! Spinola dachte: „Ick wilse met machte
Eens clámpen aan boord,
Beloeren haer stappen; Iek wilse betrappen
En helpen se voort;
Sy moeten er onder, Totdat iek se plonder,
En deyle den buyt;
(1) „Danckliet over de wonderbare ende zeegrijcke verlossinge der stat Bergen op Zoom, van 't geweldich heyrleger des
Marquis Spinola, opgebroken ende gevlucht, den derden October 1622. Nagebootst op den Lofsanck Mosis ende Miriams.
Exod. 15. — Stem: Wat court er, wat comt er? enz.
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lek wilse doorsnijden, Doorschieten, doorrijden,
En roeyen se uit!"
Doe lietdy wtvaren De cloecke heyrscllaren
Van Maurits, u hell;
U snuyvende peerden, U vliegende sweerden,
Haer hebben versnelt.
Sy crijten, sy suchten, Sy vallen, sy vluchten,

Ontwapent, ontbloot.
Och! vele gewonnen, Die maer waer ontronnen
Dees Prince, dees doot!

Wie is Ws gelijcke ? In goetheit soo rijcke,
O Jesu, als ghy ?
Wie staet soo getrouwe, Als 't bloet van Nassouwe,
Gods kinderen by?
0, vader der landen! 0, schrick der vyanden !
God geev' u sijn Geest!
0 vyant! comt mergen Weêr pochen voor Bergen; —
Ghy hebt er geweest.
Gods Sone wilt loven, Gods Soon van hier boven
Heeft wonder gewracht;
Hy heeft, door Orangiën, Den hoochmoet van Spangiën
Ter schanden gebracht!
Omstreeks denzelfden tijd bezong hij in beknopter rijm, twee
heldendaden ter zee, liet een:
OP DE VICTORIE VAN DEN ADMIRAAL SCHOUTEN.
0 Schouten! dat u jacht, daermeê ghy hebt geslagen
Het Spaensche gallioen, men Davids naem sach dragen,
Quam wonderwel te pas; want recht als Davids hant
Den grooten Goliath deê bijten in het sant,

-- 12 -Soo heeft u scheepken oock een schip de vlag doen strijcken,

Waerby het niet en was in grootte te gelijcken.
Het ander :
OP DE VICTORIE VAN CLENTER TEGEN 'T SCHIP

GENAA31T CLEYN DUYVELKEN.
Comt Duyvel, gaet met ons, en segt u cameraden ,
Eer dat ghy van haer scheyt, dat zy haer bet beraden,
En senden beter hulp haer vrienden, die met pijn
In 't Schencken of in Duyns alsnoch besloten sijn;
Segt, dat de Bataviers u hebben aangegrepen
En in den ban gedaen; segt, dat se op haer schepen
Wywater hebben van soo sonderlinge eracht,
Dat een Cleyn Duyvelken by haer niet is geacht.
Al spoedig echter zou liet vijandelijk vuur hem en zijne
vaderstad meer van nabij komen bestoken. In 't jaar 1621 hadden
's vijands benden, door een barre winterkou over de dicht
wateren geholpen, onder den afvalligen Graaf Hen--gevron
drik van den Berg, de arme Veluwe overvallen, en den oor
daardoor tot dicht in de buurt zijner standplaats-logsjamer
gebracht. Gelukkig evenwel voor hem en haar, maakte — nog
voor 't einde der maand van 's Graven inval , die van Sprokkel — liet plotseling opkomend dooiweer een einde aan zijn
strooplocht, en drong hein het land weder te verlaten. Revius
kreeg er, in zijne vreugde over den zoo spoedig geweken nood,
aanleiding door de Benaauwing en Verlossing der Veluwe te
bezingen:
De vorst, de felle vorst (had) Nederland benomen
In éénen oogenblick de meyren en de stromen;

-- 13 -Neptunus (men ziet dat de dichter het gebied van den
Zeegod ook over 't zoete water uitbreidt)
Neptunus lelt van kou soo kleumerig en stijf,
Dat wagenen gelatin hem rijden over 't lijf.
De Nymphen voelen tsaem haer aderen versteenen,
En in den diepen gront bewortelen haer teenen,
Den Ysel, Maes en Nael en de gesloten Rijn
Nu moeten als een brug voor den verderver sijn.
So vinnich als de kou haer leden dede smerten ,
So vinnich was den brant die porde hare herten,
De Velu in het bloet te leggen en in d'as.
Maer God bewijsende, dat by noch meester was,
Liet hooren sijn trompet en deê den aftocht spelen
Den Spaengiaert meende, dat hem 't mes stont op der kelen,
Rees op verbaesdelick, en gaf hem op de vlucht.
De sneeu, die Creech de loop, het ijs de watersucht,
En toonden, dat sy sijn geluckigh, die hier bouwen
Op water noch op ijs, maer God alleen betrouwen.
Van denzelfden inval dagteekent ook het volgende rijmpjen:
OP HET VERGEEFSCHE OPEYSCHEN VAN ARNHEM.
Dat ghy by winterdach my meent te doen vervaren,
Heel ongelegen is, dus wilt u wat bedaren ;
Ghy moet my noch wat tijts vergunnen eer ik schey,
Want hier in Gelderlant verhuyst men niet voor Mey.
't Was echter niet de eenigste maal, dat de Geldersche landstreek in deze oorlogsjaren zoo droevig bezocht, noch ook,
gelukkig! zoo spoedig weder van de oorlogswoede verlaten zou
zijn. Ruim vijf jaar daarna, en terwijl Revius, als herziener
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der Nieuwe Bijbelvertaling — sedert in den bekenden StatenBijbel in 't licht gegeven — met zijne medeleden der vertalings-Commissy te Leiden en aan 't nazien was, dreef hem het
Geldersche krijgsgerucht plotseling naar huis (1). Graaf Johan
van Nassau toch, wel een geslachts- maar geen geestverwant
zijner Nederlandsche stamgenooten, was met een acht of tienduizend man Duitsch- keizerlijke troepen in de Veluwe gevallen, en deed nu Revius, na zijne ongewenschte thuisreis, in
navolging der Joodsche ballingen aan den Eufraat, een dichterlijke verzuchting slaken :
Aen d'Yselstroom, alwaer wy treurigh saten,
Omheen beset met Duytschers en Croaten,
En menigh Pool en menigh Castiljaen,
Daer leiden wy, de Veluw siende branden,
De herderspijp uyt onse droeve handen.
Doe spraken sy, die 't moorden en verjagen
Van out erf jongh, met drooge oogen sagen:
»Singht ons een liet ter eeren van den Prins t"
Wy seyden: »ach, hoe sou daer eenichsins
In rechten ernst ons herte sich verblijden,
Terwijl wy sien ons vaderlant in 't lijden !"
Na weinig tijds maakte echter ook thans de blijde verove.
ring van Wezel een einde aan 't lijden der Veluwe, en noopte
Graaf Johan zich over den IJsel terug te trekken. Diezelfde
Graaf Johan echter, die den Deventer herder en dichter die
(1) Zie den brief van Baudaert aan Revius, in Kist en Royaards Archief, V. bl. 178: »door den subyten alarm van de
Velaw sijn U.E. vertrocken sonder my adieu te segghen; enz,
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droeve klanken had doen uiten,, zou hem, in den tweeden
Herfst daarna, dien van 't jaar 1631, tot dat geestig schertsend
zegelied verlokken, dat zelfs den strengen Bogerman — Dordt
gedachtenis -- den waardigen mond tot een lach van-scher
welbehagen plooyen deed (1). 't Was na den beroemden scheepsstrijd in 't Slaak bij Tholen, waar, den 12en September van
dat jaar, de Staatsche vloot die des vijands onder Graaf
Johan aantastende, deze geheel versloeg, zijn manschappen
gevangen nam, en zijn schepen buit maakte. Graaf Johan zelf
was met zijn Amiraalschip aan den grond geraakt, en daarop,

in een sloep ontweken, over Prinsenland naar Rozendaal in
't leger van den Spaanschen veldheer, den Markgraaf van
S. Crose gevlucht (2). Revius zich van den ingeslagen weg des
vluchtelinge nog onbewust stellende, zond hem, in een vlugdicht, »in aller haest" (gelijk hij schreef) een »Postiljon" na,
»om den verloren Graef te soecken." »Ick", zoo voert hij dien
Postiljon daarbij sprekende in :
Iek moet rijden, ick moet jaghenOm na Grave Jan te vragen,
Die óf levendigh óf doot
Wert gemisset uyt sijn vloot.
Hoort doch, hoort, ghy goede luyden!
Kont ghy het my niet beduyden?
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Johan?
(1) Baudaert t. pl. (bi. 185): »uwe rijmen op Graaf Jan, die
wel aerdigh sijn, ende D. Bogermanno ende anderen, die ick
se gecommuniceert hebbe, seer behaegen."
(2) Zie daarover nog het onuitgegeven Fransche Verslag, in
de Bijlage hierachter.

-- 16 —
Is hy niet gesien te velde,
Of verkout hy op de Schelde
Soeckt doch, met een bootsmanshaeck,
Of hy niet legt in het Slaeck.
Loopt, 'matrosen vijf of sesse,
En bevraeght te Stavenesse:
Hebdy, enz.
Ghy, landlieden van ter Tholen !
Sou by niet by u gaen dolen?
Heeft by oock genomen stant
Ergens aen St. Annaland?
Seght, ghy boeren van to Steenen,
Vindt ghy hem oock in de Veenent
Hebdy, enz.
lek en weet niet, wat ick gisse!
Is by niet te Valckenisse?
Is er iemant binnen Brecht,
Die my doen kan goet berecht?
Is by oock de Doel genaket :r
Of in Wollegat geraket?
Hebdy, enz.
r

Spanjaerts en Italianen
Van de nieu gerichte vanen,
Die noch swemmet binnendijcks,
Met de knevelen vol slijcks,
En vast roepet: miserere!
Weetdy niet van uwen Heere ?
Hebdy, enz.

-- 17 -Wat ick rame, wat lek drave,
lek verneem niet van den Grave!
is hy niet te Rosendael?
Of misschien te Roumerswael?
Of by Hoogerwerf gebleven?
Of te Cromvliet aengedreven?
Hebdy, enz.
Is hy wegti? 't is om te klagen!
Wie sal nu de boeren plagen?
Of den armen onderdaen
Dwingen naer de Mis te gaen ?
Is by wegh? wat duysent schanden!
Wie sal nu de Velu branden?
Hebdy, enz.
Barbancon en Santa Croce!
't Is een onbeleefde bootse,
Dat gby ons seght goeden dagh,
En Graef Jan laet voor 't gelagh!
Wat sal segghen Isabelle,
Soo se mist u metgeselle ?
Hebdy, enz.
.

Wandelt by oock onder 't water
Met den costelijcken Pater?
Is by oock gereist van bier
Met een sloep na 't Vaghevier?
Sou de bloet oock loopen dwalen,
Om nieu vuurwerek daer te halen?
Hebdy, enz.
HEVJUS.
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Menschenvisser, die te Romen
Huur vercopet uwe vromen,
Comt eens hier en spant u net,
Of ghy hem daerin beset!
Hier sijn overal te soecken
Vissers met fluweelen broecken;
Hebdy, enz.
Hoort, Philips en Ferdinande,
Sent niet meer in desen lande
Een soo snoden Mammeluck,
Of u naeckt meer ongeluck!
Godt is met de Nederlanden!
Godt brenght Oostenrijck te schande!
Hebdy, enz.
Niet minder gelukkig dan thans in 't Slaak, waren, een half
jaar vroeger, de Nederlandsche wapenen onder Lonk en Waerdenburg in Brazilië geweest, waar zij eerst de stad Olinda en
vervolgens de beide schansen, tot dekking van 't zoogenaamde
Recief van Fernambuk opgericht, veroverden. Revius dichtte,
naar aanleiding daarvan, eene
BIECHTE
DES KONINGS VAN SPANGIëN , TEN DOOT TOE CRANCK SIJNDE,
OVER 'T VERLIES VAN FERNAMBUCO;

waarin hij achter ieder couplet, op geestige wijs, een der woorden uit het Biechtformulier wist aan te brengen:
Doe ick op Neérlant eerst wtstreckte
Een heerschappye streng en straf,

-19 Een vyant ick my laes! verweckte,
Die my nu brengen sal in 't graf. Confiteor.
De ketters dacht ick te verderven,
Rebellen wild' ick wederstaen;
Nu claeg' ick, eer ick coom te sterven,
Dat ick den crijch heb aengedaen Deo Omnipotenti.
0 vorsten, nimmer God verlatet!
Hy is in noot de trouste vrient ;
Ghy siet, hoe luttel het my batet,
Dat ick Sant Jago heb gedient, Et Mariae Virgini.
Wech, houten Jacob met u schelpen !
lek vind' u bystant seer gering;
't Gae u, indien ghy niet cont helpen,
Gelijck liet San Salvador ging, Et omnibus Sane(ijs (1).
Wat soeck ick wijtgelegen landen,
Als waer de werelt my te cleyn?
lek heb den crijch op mijne stranden;
Dies danck ick Wilkens,Lonck en Heyn,Et tibi,Pater!
lek swoer aen alle coninckrijcken
Te doen ontfangen mijn gebiet;
Maer laes! matroos doet my nu blijcken,
Dat mijn voornemen loopt te niet; Quia ego miser.

(1) Zinspeling op de vermeestering van de Allerheiligen Baai
en S. Salvator, in Mei 162!x, door Willekens en Piet Hein. Zie
lager, bi. 23 en v.

— 20 -De voleken, om mijn tyrannye,
Seer over my vertorent zijn,
Dewijl der Turcken heerschappye
Sy beter houden als de mijn. Peccavi nirnis.
Heel Duitschlant wert door my geplaget,
Den Swede haet ick en den Deen,
Den Palatijn heb ick verjaget,
Nu soeck ick Vranckrijck te vertreên, Contra legerra
(Dei.

Waer sijn de cloecke Jesuwyten,
Mijn lieve raetsluy, rechtevoort?
Die 't alles in 't verwerde smyten,
En stichten sooveel roof en moort,Cogitando, loquen(do, operando!
En ghy, mijn rijcke Genovesen!
Isser geen geit meer in de banck ?
Mijn wissels hebdy afgewesen,
By u is het gelove cranck, .Et in cunctis al js.
Mijn Dons, Hidalgo's, en Sinjoren,
Is oock by u of my de schuit?
Het comt my menigmael ter oren,
Dat ghy het hele lant vervult Vit?js.
't Sy hoe het wil, ick mach wel slagen,
Dat my geschiet meer smaet en leet,
Als ick beleefde van mijn dagen;
Dies ick voortaen geen raet en weet Afeis inalis.
Den Bos, het Nederlantsche Romen!
Dacr ik den standaert had gevest,
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Is my soo deerlijck afgenomen ;
Verstoret is het Papennest, Mea culpa!
Maer Fernambucco my ontroeret,
De sleutel van liet schoon Brazil!
Hoe heeft mij Lonck dat afgeloeret !
Dies moet ick roepen, noch een wijl: Mea culpa!
In Wesel, daer de Duytsche Heeren
Gestapelt hadden al haer buyt
Van silver, gout, en fraye cleeren,
Daer speelde men oock: Papen uyt! Mea gravissitna
(culpa!

Urbaen, Sint Peters leste erve,
Wat wert ons nu al nageseyt !
lek moet het uyten eer ick sterve,
Al geeftet u wat teghenheyt; Ideo deprecor te.
Veel zeggen, dat des Heeren kerke,
Waar ze van u en my verlost,
Zou zijn in allen goeden werke,
Gelijk als toenze eerst begost,

Beatissima virgo !
Zy meenen, dat wij steedes moeten
Aen Christi leere houden vast,
En daarna richten onze voeten,
Gelijk ons zelf dat heeft belast:

Maria!
Zy roepen dat van schelmerye,
Van alle zonden, groot en grof,

— 22 —
Van oorlogh en verraderye
Slechts oorzaak is het Roomsche slof,
Et vos oinnes.
Christus en heeft dit niet geleeret
(Praet onder zich een ieder man),
Dus zijn de Heidens niet bekeeret,
Weleer, en hielden hier niet van
Sancti et Sanctae Dei.
lek vreese, dat met hangen, branden,
En smoren van der Christen schaer,
So seer besmet zijn onze handen,
Dat my de wrake volpet naar
.fit te Pater!
'k Heb overal de nederlage,
Mijn krachten worden uitgeput,
Dies ik daer weinig meer naer vrage,
Alsoo het mij doch niet en nut,
Ut orelis pro ene.
Geluckigh ghy, o Nederlanden!
Die niet en steunt op vleesch en bloed,
1Iaer heffet onbevleekte handen,
Met een onwankelbaer gemoet,
Ad Doininum, Deum nostrum.
Geluckigh, die een vorst bewaret
Manhaftich en van hoogh beleyt,
Sodat sich nergens openbaret
Een hooft van sulcke dapperheyt,
Ut ipse.

— 23 -Mijn hoogtemoet heeft my neergebogen,
Al mijn belijders tot een spot;
De doot sweeft my alreê voor oogen ;
Dies bid ick, dat de lieve God
lfdisereatur mei.
Prins Fredrick Henrick van Orangiën!
Indien ick sterf aen dese quael,
lek maeck u erfgenaem van Spangiën
En van mijn rijeken al te mael ;
Amen.
Bij dezelfde gelegenheid berijmde hij ook nog de volgende,
geheel naar de klankspelzucht zijns tijds gevormde, dichtgroet
aan den Veroveraar van Olinda, den Colonel Dirk van Waerdenburg :
Ghy hebt een Waerden borch geluckigh ingecregen,
0 Waerdenborch! o roem en bloem van Gelderlant !
.Sie toe, be-Waer den borch, en leg niet neer den degen,
Doch troti (dat raed' ick u) alleen op Godes hant!
Want seker, weer den borch door hem niet los geraket,
Vergeefs waer u beleyt, onvruchtbaer uwe daet ;
En Weer den borch oock ligt, of hoe men se bewaket,
't Is ydel, als God self de ronde niet en gaet.
't Was evenwel niet de eerste keer, dat Revius' Muze 's lands
zegevierende wapenen in Brazilië met hare dichten begroette;
reeds in den zomer van 1624, had hij de vermeestering der
Allerheiligenbaai en van St. Salvador in meer ernstige zangen
gevierd ; terwijl hij tevens bij het vergaan van het Spaansche
schip, »De Heilige Geest," half spottend gescherst, half ernstig

zijn verontwaardiging over dien, zijns Onroomschen inziens,
ongepaster naam had lucht gegeven:

OP 'T VEROVEREN VAN »TODOS OS SANTOS."
Philippe, die door 't Oost het Westen hebt bedwongen,
Waer is u trotsen moet en mannelijcken roem?
Ghy comt voorwaer, ghy comt geweldich wt u sprongen,
Verliesende ws lants de wtgelesen bloem.
Ghy seydet, dat ghy hadt al willens toegelaten
Oost-Indiën, u boel, te worden u ontvrijt;
Maer met u echte vrou, West -Indiën, te praten,
Dat sout ghy dulden niet, noch nu noch geener tijt.
Ghy siet het tegendeel; sy valt ons in de armen,
Sy lochent, dat sy oyt u kende voor haer man ;
Dat ghy se hebt ontschaeckt, dat horen wy haer kermen,
Maer dat se voor noch na u liefde niet en wan.
Sy claecht, dat ghy haer hebt de aerde laten delven,
Met cluyten ende puyn haer schouderen gelatin;
Sy claecht, dat ghy haer hebt het diepste van dezelven
Doen soecken, om alleen u gouddorst te versaên.
De lendenen met sout en brandend peck besaeyet,
De voeten tegen 't vier lancksamelick gesenát,
Den suyverlicken hals met stricken onigedraeyet,
Ja, het geheele lijf verlammet en gecrenckt.
O schoon America! die voor u soude sorgen,
Als man en bruydegorn (gelijck by hem geliet)

-25-Die Bocht u, sijne bruyt, opsettelijck te worgen:
Hy heeftet meer gedaen, 't en is sijn eerste niet.
Nu is de cans gekeert, ontwoelet sijn u banden,
Ghy hebt den rechtevoet alrede wt den stock ;
En Maurits reyckt u toe sijn princelijcke handen,
U heel te maken los van het Maraansche jock.
U wtgeputte schat sal dubbel tot u keeren,
U vrye heerschappy weer tomen in sijn scant;
De vestingen gebout, om u gants wt te teren,
Self sullen sijn een dwanck voor uwen dwingelant.
Wat meer is, Godes Soon siet neder wt de woleken,
America! en sent, van verre plaetsen, wt
Sijn yverige boon, sijn conincklijcke tolken,
U sonder argelist te maken sijne buyt.
Ontsluytet u gesicht, doet open uwe oren ;
Hoe schoon is sijn gelaet! hoe minnelijck sijn woont!
Hy had u tot sijn lief, America! vercoren,
Aleer ghy van hem hadt het minste noch gehoor[.
fly heeft, al wistdy 't niet, voor lang om uwe minne
Gestreden totter doot, gestort sijn edel bloei,
En inaeckt u, door 't geloof, alhier een coninginne,
En namaels in sijn rijck een erve van sijn goet.
Lof sy u, Godes soon! opbouwer uwer kercken!
Lof sy u, die se hebt soo wonderlijck venbreyt !
U goedertierenheyt gaet boven al u wereken,
Lof sy u groten naem tot inder eeuwichheyt 1

— 26 --Op 't selve :
De Spaensgesinde seyt (bedeckende sijn toren)
Wy hebben aen de Baey soo vele niet verloren;
'daer siet eens, goede vrient! de waerheyt moedernaeckt,
\Vat Godt en Maurits u af handich heeft gemaeckt:
Salvator heet de stat, dat is: de Salichmaker;
Voorwaer, die dien ontbeert, ontbeert den besten waker;
De Baya draecht den naera der Heylgen algelijck,
Die die telamen mist, sit die hier suyverlijck?
Daertoe den Heylgen Geest in 't water te verliesen,
En sou Philips tiet bloot daerover niet bevriesen?
En (boven alle schaê) de Hope noch daerby!
Eylaes! die niet en hoopt, hoe can die weseii bly ?
Ja, crijcht by voorts geen geit van 't Westen als het tijt is,
lek vrees, dat by met een oock sijn Gelove ('t) quijt is.
OP 139E VERGAEN VAN 'T SPAENSCIIE SCHIP GENREMT
»DEN HEYLIGEN GEEST."
Het domme bygeloof geeft schepen en galeyen
Den name van de Goon, die haer in see geleyen;
Soo droech wel eer het schip, daer Paulus innevoer
Na Romen toe, den naam van Castor en sijn broêr.
Den Spanjaert speeltet na; sijn lastige caraken,
Sijn grove gallioens, en al wat by laet maken,
Den titel hebben moet van een gewijden Sant,
Opdat het veylichlijck mach comen aen het lint.
liet eene wort gedoopt Maria, Godes moeder,
Het ander Nicolaes, der schipperen behoocler,
(1) Crediet.

-27-Het derde vormt men met den name van Clement,
Die alle sonden weet en alle diepten kent;
Was 't niet een raserny, dat in de West-armade
Den ouden Amirael, die goud en silver laedde,
Den name voeren dorst van God, den Heylgen Geest
Hoverdiger bestaen is, dunckt my, noyt geweest.
Coen wonder isset oock, dat God, die sulcke sonde
Niet lyden can, hem heeft doen smeken in den gronde,
Met takels en geschut, met menschen ende vracht;
Dat yemant, die het hoort, met recht daeromme lacht,

En seght: de Heylge Geest weleer op 't water sweefde,
Doe God de werelt schiep en maeckte al wat leefde;
Maer onder 't water duyckt des Spanjaerts Heylge Geest!
Zoo isset dan voorwaer den rechten niet geweest. -De verovering van Wezel, voor de verlossing der Veluwe
(gelijk wij hoorden) zoo juist van pas geschied, werd, na niet

langen tijd,door de nog veel belangrijker vermeestering van Den
Bosch gevolgd. Deze werd niet alleen door Revius met een
Triom flied (1) gevierd, maar was ook reeds in een -- dichterlijk veel verdienstelijker, en even krachtig als zangerig en innig -- Gebed door hem afgesmeekt:
Ghy, die in den Hemel woont,
En van daer de vorsten croont,
Die hier wagen goet en leven,
Om den vyant te doen beven,
Die vertredet uwe eer;
Wilt ons horen, lieve [leer!

(1) Zie dat in zijn geheel hierachter.

Gevet den Nassauschen helt,
Die getogen is te velt
En, version van cloecke mannen,
Heeft sijn tenten wtgespannen
Voor Den Bos, als sijn begeer; —
Wilt ons horen, lieve Heer! —
Geeft hem wijsheyt ende eracht,
Deckt hem met u trouwe wacht,
Laet getroost sijn ruytcrs draven,
Lact gerust sijn knechten graven,
Geeft hem gunstig wint en weer;
Wilt ons horen, lieve Heer!
Sendet uwen Engel wt,
Dat by onsen leger sluyt
Met sijn bulderende vaders;
Hoedt den Prince voor verraders,
Dat, geen aenslacli hem eii deer;
Wilt ons horen, lieve heer!
Weest gestadich aen sijn sy,
Als hy, op de battery,
Speiet met sijn grove ballen;
Lact de muyren voor hem vallen,
De rondeelen storten neer; —
Wilt ons horen, lieve heer
Neemt den vyant sijnen moet,
Neemt hem wijsheyt ende spoel,
Neemt hem coren ende haver,
Neemt hem crijger ende graver,

Neemt hem harnas en geweer;
Wilt ons horen, lieve Heer!
Maeckt verzaechtheyt in de stat,
Maeckt de wakers moe en mat,
Maeckt onveylich hare straten,
Maeckt onwillich haer soldaten,
Seeg' en segen van haer keer;
Wilt ons horen, lieve Heer!
Maeckt den oversten veracht,
Doet verkwijnen sijne macht;
Maket, dat de borgerye
Weygere sijn heerschappye,
En den Staten hulde sweer';
Wilt ons horen, lieve Heer!
Comt den Spanjaert voor den dach,
Om ons heyr te bieden slach
Of de stede te ontsetten,
Uwen adem moet hem pletten,
En wecliblasen als een veer;
Wilt ons horen, lieve Heer !
Sent by hen, in haren noot,
Wijn of voeder, cruyt of loot,
Latet blyven onderwegen,
Latet van ons sijn gecregen;
Smijt sijn wapenen oorveer; —
Wilt ons horen, lieve Heer!
Laet Philips van sijnen schat
Niet ontfangen dit noch dat!

-- 30 -Geeft dat hy, na lange hopen,
In sijn eygen nest gecropen ,
Suygt sijn poten als een beer;
Wilt ons horen, lieve [leer!
Maket sijnen buydel leek!
Sent hem dierte, en gebreck,
Dat sijn crijchsvolck onbetalet
Haren schaed' aen hem verhalet,
Die nu teren op haer smeer;
Wilt ons horen, lieve Heer!
Jaget eenmael wt den Bos
Beyde wollef ende vos,
Schiekt daer uwe trouwe knapen,
Weydet de verdoolde schapen
Met u Goddelijcke leer!
Wilt ons horen, lieve Heer!
Wilt de palen van ons lant
Schutten met u hooge bant;
Hoedt se voor bedeckte lagen
En voor onvoorsiene slagen,
En verlaet se nimmermeer;
Wilt ons horen, lieve Heer!
Brenget weer den gulden Lijdt,
Maeckt ons dit verwoesten quijt,
Slaet u cudde weder gade,
Dat den dief haer niet en schade,
Noch den huyrlinck niet en scheer;
Wilt ons horen, lieve heer!

— 31 --Geeft, dat yder, soet en stil,
Mach naleven Uwen wil,
Dat de groote mette cleyne
Nie ►nant dien' als u alleyne,
En hem redelick geneer';
Wilt ons horen, lieve Heer!

Geeft den bouwer op liet lent
Vruchten van hetgeen by plant,
Geeft de poorters in de steden

Vele heyls en vele vreden,
Datse winnen cost en cleer;
Wiltns horen, lieve Heer!
Glzy sijt die de crijgen vuert,
Ghy sijt die de machten stuert,
Ghy cont wonderlijck behouwen,
Op U jonste wy vertrouwen,
Niet op ruyter ofte speer; —
Wilt ons horen, lieve Heer!
In zijn Triomflied na de vermeestering der stad, hoewel
dat (gelijk by ons in het opschrift meldt) »soo wat nagebootst
(was) op de Oden van Pindarus", en daarom met allerlei keeren, tegenkeeren en toezangen opgeluisterd, komen (wellicht
juist door die opzettelijke nabootserij) slechts weinig gelukkige
verzen voor, waaronder dan de volgende, in den eersten toezang zeker niet de minste zijn:
Het was de Mei, de koele Mei,
Wanneer de beestjens in de wet
Gaen grasen, en de nachtegael

32 Bekwelet weer haer oude kwael;
Hoe ruyckt het soete, jonge kruyt 1
De Hemel stort sijn schatten wt;
De Aerde in 't kinderbedde left,
En lacht in haren arrebeit;
Sy brenget vrolijck aen den dach
Dat. lang in haer verholen lagh.
De Prince geeft hem na den Bos,
Om daer een twijch te maecken los
Van ongeraeckten lauwerier,
Die ecuwich hem het hooft versier'!
Maar hoe hartelijk hij deden mocht in 's Prinsen oorlogsroem en het krijgsgeluk van den Staat, hij wist tevens maar
aï te wel, dat de zegeningen van den vrede — mits geen ij dele,
geen bedriegelijke vrede, als hem die van 't Bestand docht —
verre boven beide te verkiezen was. »Schoon" zoo zong hij in
een achtregelig vrededichtjen
Schoon is liet goud, het schoonste der metalen,
Schoon 't alebast en 't luchtige crystal;
Schoon is het licht, wanneer de son gaet dalen,
Schoon 't elpenbeen en 't rosenroot coral;
Schoon is de Mey met bloemen sonder tal,
Schoon is de seeg' met haer becranste sweerden;
Ilaer, die de croon moet dragen bovenal,
Schoon is de Vree, de schoonste op der eerden! -En evenmin als met een gewaanden vrede, had hij met een
vermeende, bloot uiterlijke vrijheid op ; de ware vrijheid, zoo

-- 33 -wist hij, moest van 's menschen binnenste uitgaan. »lek sie"
zoo zong hij:
Iek sie, dat in de vrygewaende Nederlanden
Die vry sijn inderdaet seer weynich sijn voorhanden:
Den eenen is een slaef van den genieenen man
Den ander van het geit, de derde van de kan,
En menich, die wel geern een vryheer heten soude,
Gesloten leyt te hoof met ketenen van goude.
O Nederlant ! 't en is den rechten vrydom niet,
Dat ghy ontlastet zijt van 't Casteljaens gebiet,
En ondertusschen draeght het sware jock der sonden;
Dient God, so sijdy vry, al waerdy oock gebonden.
Doch het wordt tijd, dat wij ons van Revius' Vaderlandsche
tot zijn overige Dichten en Zangen wenden (1). Er zijn er van
verschillenden vorm, hoewel veelal van gelijken aard en strek
»zoet van rijm en stichtelijk van stof", gelijk zijn kerke--king:
lijke ambtgenoot en geestverwant te Zutfen , Baudartius ze
noemde. Dien stichtelijken stof echter behandelde de dichter
in allerlei maat en stijl; in krachtige, hoog ernstige en diep
verzen, maar ook --- hoewel niet minder diep gevoeld-gevold
noch ernstig -- in den luchtigen trippeltrant van Hoofts zangerigste wijzen. Onder de eerste munten vooral beide volgende
uit, die ons tevens den Hervormd geloovigen Kristen en degelijken Contra-remonstrant, in al de onverbasterde kracht zijns
geloofs, schetsen :
ONVERMOGEN.
Soo weynich als men wijn wt netelen can drucken,
Soo weynich als de Moor can bleycken sijne huyt,
(1) Wij deden ook van eerstgemelde hierachter (bi. 52 en vv.)
nog een paar anderen mede.
3
REvius.
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Soo weynich als de losch sijn vlecken wisschen wt,
Soo weynich als men mach van dorens vijglien plucken;
Soo weynich als een steen hem rechten can of bucken,
Soo weynich als een trom van sellef slaen geluyt,
Soo weynich sonder vocht opschieten can liet cruyt,
Soo weynich sonder saet den lantbou can gelucken;
Soo weynich als een pot self wasset wier aerd',
Soo weynich als een kint hemselven teelt of baert ,
Soo weynich als een lijck can ploeghen ofte delven;
Soo weynich als een buys wordt sonder bant gesticht,
Soo weynich als den dach comt sonder 't sonnelicht; —
Soo weynich heeft den mensch liet goede van lhemselven.
ZONDE-SCHULD.
't En sijn de Joden niet, Heer Jesu! die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voor 't gericht,
Noch die versmadelijck u spogen in 't gesicht,
Noch die u knevelden en stieten u vol puysten ;
't En sijn de crijchsluy niet die, met hun felle vuysten,
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloeckte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten; —
lek ben 't., o Heer! ick ben 't, die u dit heb gedaen,
lek ben de sware boom, die u had overlaèn,
lek ben de taeye strengt daermeê ghy weert gebonden,
De nagel en dc speer, de geesel die u sloegh,
De bloetbedropen croon, die uwe schedel droegh; —
Want dit is al geschiet, helaes! om mijne ronden! -Ziedaar een geloof, dat zich mag laten hooren, waaraan men
nog weet wat men heeft! Geheel anders voorzeker dan het tegenwoordige geslacht er een op na houdt, dat, helaas t zoowel

- 3; -voor zulk een krachtig geloof, als voor een degelijk ongeloof te
flaauw is; dat liever, op zijn »moderne" wiekjens, in de nevelen
eener ziekelijke onbestemdheid onldwarrelt, die liet zich dan
nog veroorlooft met den naam van »redelijk" te bestempelen,
alsof een geloof immer te onredelijk zijn kon, liet denkbeeld
zelf van geloof niet alle redelijkheid buitensloot! (1)
In een geheel anderen maatslag dan den zwaren , den forschen tred dezer beide klinkdichten , doet zich de Kristelijke
inhoud van ltevius' verzen in een aantal zangstukjens aan ons
voor, die hij op de maat van Hoofts en andere bekende minneliedjens stelde, liet »Windeken, waar liet bosch van drilt",
het »ik ken u wel , Al gaat gij snel ", of »[let vierig stralen
van de zon ontschuil ik in 't boseliaazic", liet »Vluchtige nimf,
waar heen zoo snel" en dergelijk en (2). Buiten zijn meesterschap
over de taal en den vorm, laat er zich ook uit opmaken, welk
een verdienstelijk lid iemand van zijn muzikaal gevoel voor
liet Deventer llluziekgezelschap moet geweest zijn, met welks
bestaan — naar aanleiding der bewaard gebleven wetten — ons
Prof. Beverman voor eenige jaren leeft bekend gemaakt (3), en
in hetwelk deze stichtelijke liederen op wereldsere wijzen zeker meer dan eens zijn aangeheven. aloe vreemd ze ons, aan
de bekende minnewijsjens gewend, in 't eerst mogen klinken,
hun vloeyende gang en zangerige welluidendheid zal niet allaten onze gehoorzenuwen even aangenaam te streelen, als hun
(1) Wat toch redelijk is, gaat de rede — liet verstand — aan,
en behoort dus tot liet zekere gebied van 't weten, niet het
onkennelijke des geloofs.
(2) Ook liet Iloratiaansche Donec gratuus erain tibi volgde hij
in een dergelijk dichtjen na; zie hier achter, waar wij nog meerdere van zijne liedjens meèdeelen.
(3) In den Overijs. Almanak voor 1837, bl. 262.

ernstige gedachtengang geheel aan de godsdienstige bedoeling
van den dichter beantwoordt. --Het vierich stralen" zoo luidt
bijv. zijn
GEBET DES MIDDAECHS.
Het vierich stralen van de zon
Op 't hoochste zien wy rijsen
0, dat de sonne spreken kon,
Sijn Schepper sou by prijzen.
Ghy, Sonne der Gerechticheyt!
Komt onse siele vanden (1) ,
Die in een coude flaeute left,
En doetse vierich branden!
Den acker van 't vervrosen hart
Wilt coesteren en stereken,
Opdattet weder vruchtbaer werd'
In deuchdelijcke wercken ;
Tot dat wy werden ingeleyt
\Vt duysternis en pijnen,
Daer ghy en wy, in eeuwicheyt,
Als sonnen sullen schijnen.
»Bloedige wolf", zoo laat hij, in zijn lied op Paulus' Bekeering
Kristus tot dezen aanheffen, en daarin dan Hoofts »Vluchtige
nimf" door dat bloedige roofdier vervangen:
»Bloedige wolf, waer heen zoo snel?
Saul, Saul! wacht u wel,
(i) bezoeken.

-37Dus verbolgen te vervolgen
Hem, die alle dink vermagh,
Of u genaeckt een kwaden dagh !" -»Wreede tyran! went om, en slet
Eens te recht, in wien ghy schiet
Uwe pijlen, die daer ijlen
Sicli te planten in mijn zij;
Moordenaer! wat vervolghdy my?"'—
Saul vernam dit straf geluyt,
Die een strael, ten Hemel wt,
Van den peerde sloech ter eerde,
En, belemmert van gesicht,
Tastede na het Middachslicht.
'theere ! wie sijdy ?" sprack by doe;
»Heere! wat eyschtdy dat ik doe?
Staeckt u toren, Laet my horen,
Wat ghy wilt en wat ick can ;
Want ik ben u gevangen man."
»Saul, hoe weynich kendy my!
lek hen Jesus, die van dy
Wordt bestreden In mijn leden;
't Wil u seltsaem overgaen,
Tegen den prickel wt te slaen !"
»Rijst, en laet u duopen drae,
Dat u oog weer open gae!
Te verlichten De gezichten
Van liet blinde Heydendom,
Wil lek u stieren om end' om."

-- 38 -»Hebdy gevloeckt den name mijn,
Van mijn IIooclicyt suldy sijn
Een verconder, En den donder
Mijnes voorts, door uwen mont,
Clateren sal door 's werelts ront."
»Deedy mijn scliaepkens overlast,
Gby sult wiliicli maken vast
Mijnen regel, Metten segel
Van u uitgegoten bloet,
Strevende na liet hooglaste goet."
»Jesu! glhy sijt een Heylant trou,
Die den sondaers geeft berou,
My voor allen, Swaer gevallen!
Maer my is genae geselnet,
Want ick misdeed en wistet niet.'"
In een derde lied , op Kristus geboorte, treedt de jonggehoren Godmensch zelf, in plaats van het zich »vertrekkende
Maagdelijn, uit het nagebootste Minneliedjen op:
Ik ken u wel, o, van de Hel
Bestormer en verwinder!
Al legdy hier, onnoosel dier!
Gelijck der menscbeii kinder.
Gods eeuwich Soon! Wt uwen Throon
Sijt ghy ons Bomen nader,
Opdat de Heer, Tot sijner eer,
Mocht worden onzen Vader.

— 39 —
Die noyt en paerd' U heeft gebaerd,
De cuysche geest u teelde,
Opdat de vleck En 't vuyl gebreck
Van ons geboorte heelde.
Ons droeve val 1 leeft in den stal
O Coninck ! u verschoven;
Dus maeckty ree Een reyne steé
Voor al, die u gelooven.
-

In 't scherpe strooy En dempigh hoog
Ligdy met cleyrier lusten,
Opdat een dach Dlijn siele mach
Te sachtelijcker rusten.
De winterlucht En 't minst gerucht,
O Jesu ! doet u kermen,
Opdat ghy sout Mijn herte cout
In uwer liefde wermen.
De naere nacht In sware slacht
Doet meerderen u pijnen;
Dies mijn gesicht , Het helle licht
In eeuwicheyt sal schijnen.
Het soute nat, 0 waerde schat!
Rolt over uwe wangen,
Opdat mijn ooch, Van tranen droogh.
Genade mocht erlangen.
U handekens In bandekens,
0 Heylant ! sijn gebonden,

- 40 Opdat ick sy Verlost en vry
Van alle mijne sonden.
U lippen root De sondaers snoot
Vertroosten also soetjens,
Der slange cop, Daer suldy op
Noch treden met u voetjens.
U oochjens reyn, Al sijnze cleyn,
Doorstralen alle hoecken,
Ontsienelijck, Maer vriendelijck
Voor die u aanschijn soecken.
O Bruydegom, Weest wellecom!
Iek heb u lang' gebeydet;
Oock in mijn hart Geboren werd,
En nimmer van my scheydet! —
Niet minder zangerig luidt liet naar gelijke Kerst -aanleiding
gedichte
HERDERSLIED.
Windeken wt het Paradijs!
Op mijn pijpken blaest den prijs
Van Gods Sone, Dat ick tone
Door de boschen, voor liet wilt,
't Kindeken, daer de doot voor trilt.
Christe! wie had van u vermoet,
Dat ghy, edel Coninex bloet!
Sout verschijnen, Vol van pijnen,
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In het coutste van den stal,
Proevende al ons ongeval!
Vreesdy niet, dat Herodes daer
U eens worden sal gewaer,
En bestellen Sijn gesellen,
Die, met een soo grammen moet,
Dorsten na u onnosel bloet!
Om te verlossen, die voorheen,

Door der slange gladde reên ,
Mosten vluchten, Comdy suchten
Op het hooy en onder 't riet;
Haettet ghy my, ghy deetet niet.
WWant toen ick, gister-avont laet,
Sach een dachsche dageraet
My omvangen, De gezangen
Van des Hemels blijden rep
Gaven my tot u het geley.
Condigen boord' ick op dat pas,
Dat de Heer geboren was;
En wanneer ick Sach soo deerlick
Liggen uwe leêtjens teer,
Keerdy u oochjens tot my weêr.
Alle die, door af keerlickheyt,
Wijckt van Godes Heerlickheyt,
Comt hier binnen! Soeckt sijn minne 1
Die dees saligh' uyr versmeet,
Treurter wel om, als 't is te laet 1 —
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dichten, zulk een kennelijken snaak voor welluidende klanken
en trippelenden maatslag aan den dag Id; die daarenboven de
Deventer zang- en toon - minnaars zijns tijds bij hun oefeningsvereenigina ter zij stond, zich genoopt moest vinden ook het
beeld van Gods Schepping, gelijk dat des mensclielijken levens,
bij voorkeur in die toonwereld te zoeken, en in dat eener door
den Heer bespeelde luit en van 't orgel terug te vinden:
I. SCIIEPPINGE.
God heeft de werelt door onsichtbare clavieren
Betroeken, als een luyt met al sijir toebehoor;
Den hemel is de bocht vol reyen door en door,
Het roosken : Son en maen, die om ons henen swieren.
Twee grove bassen, die staech bulderen en tieren,
Sijn d' aerd' en d' oceaan; de quinte, die het oor
Verheuget, is de locht ; de reste, die den Choor
Volmaket, is 't geboomt en alderlhande dieren.
Dees luyte sloech de [leer met sijn geleerde vingers,
De Englen stemden in, als treffelijcke singers,
De bergen hoorden toe, de vloeden stonden stil;
Den mensch alleen en hoort noch sangeren noch snaren,
Behalven die 't de [leer belieft te openbaren,
Na sijn bescheyden raet en Goddelijcken wil.
1I. OP HET OVERLIJDEN VAN CLAUDE BERNART,
ORGANIST TOT DEVENTER.
Het orgel is een heelt van 't leven hier beneden:
Veel pijpen staender in verdeelt in haer geleden,
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Soo is den start en pract der mensclien veelderley:
Ghy hoort de lichtste pijp het alderhoochste blasen,
Oock die liet minste weet, wil 't aldermeeste rasen. —
Nu liet eens liet pedael : men tretet metten voet,
En 't geeft nochtans den dreun, daer 't al op steunen moet
Wat worter menich dier met voeten oock getreden,
Die deftich is in Gonst en loffelijck van seden !
Het orgel hout hem stil, als 't niet wort opgeweckt
Van die de pijpen stelt en de registers treckt ;
(Jock sou hem liet gemeen voorseker wel bedaren,
Wanneerder hier en daer geen pijpenstelders waren.
Als 't orgel accordeert, dan is 't een suyver werck ;
Noch beter is de vree in 't lant en in de kerck.
Tot Psalmen en gebeén wort 't orgel recht gebruycket!
0, salich! weloker keel des tleeren roem ontluycket!
Maer ach! het orgel speelt onwetende sijn liet,
En menich singt en danckt, en 't hert en voeltet niet.
Hoort, vrienden ! 't is maer wint, een wint die weynich blijver,
Die ons by 't leven hardt en die het orgel drijvet:
Doet eens een pijpken toe, 't en slaet niet meer geluyt,
Stopt ons den adempijp, liet leven isser uyt!
Dit dachty mogelijck, o Claude! als de peste
Met een venijnde flits u haestich gaf de reste ;
Voor ons wel droeffelijck, die uwen soeten sanck
Heeft deuchdelijck verheucht, soo vele jaren lanck ;
Maer wenschelijck voor u, die eeuwichlijck hier boven,
Met een veel schooner stem, sult uwen Ileylant loven.
Even als hier dezen Deventer organist, gedacht hij ook het
beeld van den beroemden , geboren Deventenaar Swelinek in
Benige dichtregels:
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Laet Swelinck beeltenis aentrecken uwe oogen,
Uwe oren heeft by self noch levende getogen ;
En weet, hoewel by leefde en stierf tot Amsterdam,
Van Deventer nochtans dien grooten sanger quam.
Doch niet in zangerige alleen, gelijk we er straks van leem
hoorden, op 't spoor van Hooft en anderen, ook in kunst
dat van Huygens, oefende en betuigde zich al spe -rijmen,op
begaafde dichter. In de volgende éénlettergrepen stelt-lend
hij ons de bekende Joodsche legende der arke Noachs voor:
Hoog en lanck,
Diep van ganck,
Breed en starck,
Was de arck;
Daerin klam
Sam en Cham,
Met hun broer,
Vaer, en moêr,
En nog dry
Wijfs daerby.
Al het vee
Had daer steê :
Hen en liaen,
Specht en kraen,
Duif en pauw,
Uil en kau,
Musch en vink
Daer in gink ;
Raef en gier
Vond men hier;
Kraei en snip
Sprong in 't schip;

_ 45 .^

Hert en hind,
Brack en wind,
Paerd en os,
Haes en vos,
Beer en leeuw,
Roeck en spreeuw,
Losch en das,
Daer ook was.
Zwijn en aep,
Bok en schaep,

Ooi en ram,
Daerin klam.
Al wat vloog
In het droog,
Al wat kroop,
Of zijn loop
Had op 't land,
Ging ter hand.
Wat men niet
In en liet,
}Iensch en beest,
Gaf den geest.
Valk en struis
Lag daer thuis;
Draeck en slang
Men hier dwang,
Hond en kat
Muis en rat,
Quaed en

goed,

Fel en zoet,
Groot en klein,
Vuil en rein,
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Daertoe kwam
In den grond,
Om de zond',
Die liet al
Bracht ten val.
Paer an paer
Steeg daer naer
Weêr van boord,
Naer Gods woord,
Die liet af
Van zijn straf.
Bern, den lieer,
Zij de eer! —
In vloeyende éénrijmen beschreef hij de plichten , aan zijn
eigen beroep en de betrekkingen van ouderling en diaken verbonden :
1.
Suldy wesen Ouderling
Sellef u niet in en dring;
Oordeelt recht van alle ding,
Van de Leere sonderling;
Vrede is een vasten ring,
Houdet vrede onderling;
Onderwijst den nieuweling,
Dat by niet terugge spring;
De godlosen liefticli dwing,
En met haar u niet verming;
De bedroefde troost aenbring,
Weest den swacken niet te string;
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Doe by aen den cruyce hing,
En by in sijs schoot ontfing
't Schael)ken, datter dolen ging.
Tegen goede ordening
Niet en worstel noch en wring;
Acht u leeraers niet gering; -Weest soo doende Ouderling! --2.
Suldy wesen een Diaken
En Gods segeningen smaken,
Neemt in goeddoen u vermaken.;
Alle sturicheyt wilt staken,
Weest van minnelijcker spraken;
Laet haer noot u herte raken,
Die de middelen ontbraken;
Spijst de hongerige caken,
Drencktse die van dorste blaken,
Troost die ira den adem snaken,
Helpt de naeckte onder 't laken,
En de vreemde onder daken.
Luyaerts laet u niet genaken,
Weloker vingers sijs als haken,
En haer herten God versaken.
Sijt getrou voor alle saken,
Past gnë rekening te maken,
Willet bidden ende waken,
Godes loon hebt voor een baken; —
Weest soo doende een Diaken. --
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3.
Zult ghy veesen Predikant,
Wacht uw beurt van hooger hand,
Zet laetdunken aan een kant,
Biddet God gedurig, want
Hy moet kweeken wat ghy plant;
Voor de waerheit houdet stand,
Waerheit is een edel pand,
Strenget vast der liefde band,
Liefde toch de kroone spant.
Ziet ghy een geveinsden kwant,
Dreigt hem met der Hellen brand.
Die in openbare schand
Leven, uit de kudde bant!
Van den wolf aengerand,
Toont hem dapper uwen tand!
Volget niet des werelds trant,
Of ghy wordet overmand.
Bouwet nimmer op het zand,
Maer op Kristus die u zand (1).
Weest, zoo doende, Predikant.
Men ziet dat Revius een, naar zijne kerkbegrippen, juist
en helder denkbeeld van zijne roeping had; en men zal het
zeker bovenal prijzenswaardig vinden, dat hij daarbij — op
Paulus' voetspoor — de liefde de kroon spannen laat. lntusschen liet zich dat makkelijker zeggen en beamen, dan in de
toepassing volbrengen, en de voorstelling dier aanrandende
»wolven", dien men de tanden dapper toonen moet, was na(1) zond.
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tuurlijk vrij rekbaar. Daaraan valt het dan ook zeker toe te
schrijven, dat wij hem, tegen zijn armen Arminiaansclhen ambtsbroeder, evenmin met de noodige verdraagzaamheid zagen handelen, als ons ook verder menig liefdeloos oordeel over andersdenkenden van hem bewaard is gebleven. Zoo hooren wij
hem bijv., in een brief aan Sibelius, zich op de volgende wijs
over den dood van den jongen Vossius uiten: »te Amsterdam
is Gerard Vossius'zoon Dionijs gestorven, nadat hij een, tot ondermijning van 't Kristendom geschreven, boek van een Spaan schen Jood in 't Latijn vertaald had. Niet onduidelijk toont
zich hier de hand Gods, d!e Zijn eere wreekt" (1). Een ander
maal vaart hij tegen de Arminianen uit, als: »ijverige aan
hun vader, den Duivel, die een leugenaar en-hangersv
mensehenmoorder is , en van Slatius , hun Patriarch" (2).
Doch wat hebben wij ons 't genot zijner welluidende dichten,
door den wanklank van zijne onverdraagzaamheid te vergallen ? -- Zij waren toen, in ieder geval, min onverschoonlijk
dan zij 't thans zouden wezen. Des te meer genoegen moet
liet ons daarom doen, hem, bij een andere gelegenheid, en op
het gebied der praktijk , de partij der vrijzinnigen , tegen die
eerier deerniswaarde bekrompenheid te zien nemen , in den
beruchten strijd over 't lange of korte haar der predikanten,
door Ds. Borsius van Dordrecht (3), naar aanleiding van I Cor.
XI: 14, met zooveel heftigheid en bijval, tegen 't eerste beslist.
Revius had niet lang te voren ---in Jan. 16!2 -- zijn Deventer preékambt met de betrekking van Regent van 't StatenCollegie (ter opleiding van jonge Godgeleerden) te Leiden ver(1) Uit het Handschrift van Sibelius' Curriculum Vitae, aan
Overzicht daarvan, bl. 48.
-gehaldinTyms
(2) Aldaar, bl. 52.
(3) Zie Schotels Kerkelijk Dordrecht, I, bl. 434.
REVUE.

. 50 -wisseld, en mocht zich daardoor dubbel gerechtigd achten, een
woordjen mee te spreken. In een Latijnsch vertoog verdedigde
bij de Kristelijke vrijheid in liet dragen van 't haar; een zienswijs, die allengs meer veld won, maar ook nu, tot. ergernis
der tegenpartij, ten gevolg had, dat men een halve eeuw later
bijna niet anders als wild lang haar" zag. — Meer dan zestien
jaar lang bleef Revius de nieuwe betrekking, waarin wij hem
zagen optreden, bekleeden, toen hij, den 15den van Slacht
na een kortstondige ziekte, in den gezegenden-mand1658,
ouderdom van ruim 71 jaren, overleed.
Ik besluit deze korte herinnering aan zijn leven en werken
met de mededeeling van nog een paar zinrijke punt- en zededichten , terwijl ik hier achter nog ettelijke uitgelezen Zangen
en Dichten, ter kennisneming voor zijne hedendaagsche iandgenooten, laat volgen :
,

TAFELRECHT.
Al die sit aen myiien disch,
Drinckt soo veel als nodich is!
Eet na uwes hongers eysch,
Maer en eet geen menschenvleysch;
Weetty niet wat dat beduydt?
Hoort, ick sal 't u leggen uyt:
Spreeckt niet qualijck van een vrient,
Die dat niet en heeft verdient;
Spreeckt niet qualijck van een man,
Die hem niet verweeren can;
Neemt hem niet met uwen mont,
't Geen gby hem niet geven cont.
Sijdy anders van manier,
Mijnenthalve blijft van hier;
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't Sy u eens vooral gesecht
Dlt is hier het Tafelrecht. -OUDERLIJCK VOORBEELD.
De zwaen haer cuyckens broei op 't droochste van de velden,
Maer selve in het drooch verkeertse wonder gelden ;
Veel ouders seggen: »Kint, och! speent ti van den wijn !"
Die met den neus in 't nat self al te garen sijn.
KONINCKLIJCKE MACHT.
Op aerden sijn geweest vier groote Coninckrijcken,
Waervoor all' andere de vlagge moesten strijcken
Iek weet een vijfde noch, 't welck hooger is geëert,
Dat is: wanneer de mensch hem selven wel regeert.
KLEINE GAVE.
De weduwe, die wierp twee stucxkens in de kiste,
Geprezen is van hem, die haren voorraet wiste;
Elcks gaef is aengenaem, die deelt nadat by heeft,
God rekent niet hoeveel, maar van hoeveel men geeft.
AAN MIJN BERISPERS.
Berisper van mijn dicht, dit woort laet ick u weten:
Schaft beter spijs als ick, en nodicht my ten eten;
Of nemet mijn onthael, sulcks als het is, in 't goê,
Of laet my ongemoeit, en hout u snater toe 1
Men ziet, dat Revius, ook als dichter, niet op den zijnen
gevallen was, en den aanrandenden wolf of betweter wakker
de tanden dorst te toonen.

VERDERE

UITGELPZEN ZANGEN EN DICHTEN.
EERSTE BOEK.
Lof Gods.
Waer iek een nachtegael, iek wou mijn Schepper eeren
Met Zijnen grooten lof altijt te quintileeren,
Dat bosschen, berth, en dal sou deunen van den clanck
En de woutvogeltjens vergeten haren sanck :
'k En ben geen nachtegael, maer in veel grooter eere
i
Een mensch, liet eventeelt van aller Heeren
lek wil dan mijne stem doen hooren alle man,
En prijsen Hem soo hooch en verre als iek kan.

heere

Godsdiensticheyt.
Wie sijt 4hy, die hier staet met soo verscheurde cleêren ?
Iek ben odsdiensticheyt, een dochter Gods des Beeren.
Van waer dit snot gewaet? den rijckdom ik versmaê.
Wat is dit voor een boeck? de wet en de genaê.
Waer toe de naecte borst? oprechticheyt my lustet.
Wat leendy op het cruys? opt cruys mijn herte rustet.
Wat doen dees vleugelen? den mensch ten Hemel vliên.
Wat doet dit helle licht? der sielen oogen sien.
Wat leert ons desen toom? beteugelen u sinnen.
Wat treet ghy op de doot? die can ick overwinnen.

Twee- sprake, tusschen God ende Mensche.
(Op: Donec grates eraan tibi, etc.)
Gon.
Terwijl ghy my bemindet,
En door 't bedroch der dodelijcker slangen
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Na my alleen, o mensch, stout u verlangen:
Oock was mijn vreucht
De reyne deucht
En sclioonheyt uwer sielen:
U dweege seden
En ongevalschte reden
My bevielen.
MENSen.

Terwijl ick plash te dragen
Het suyver beelt ws aenschijns onbevlecket,
U Goddelijck behagen
0, Schepper groot! was over my gestrecket:
Dies uwen prijs
Int paradijs
lek danckelijck ontfoude.
U rijeken segen,
Als eenen gouden regen,
My bedoude.
GOD.

Nu hebt ghy my begeven
Door fnod begeert' en grootsheyt onbeteugelt;
Dies om u ogen (weven
D'onwetenheyt en dwaling swart-gevleugelt.
U hert bedriecht,
U tonge hecht,
U handen ongebonden
In wrevel slaven,
U beenen gierich draven
Totte sonden.
MEssen.
Nu hebt ghy my besloten
In treuricheyt en evelmoedich dagen;
Ghy hebt op my geschoten
U pijlen wt, vol ongemeene plagen.
Den hemel raest,
De aerd' verbaest
Trilt onder mijne voeten.
De boon der Hellen,
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Om eeuwichlijck te quellen,
My ontmoeten.
Gon.
Of u dees jonst gebeurde,
Onsalich mensch, in jammer gants verloren!
Dat ik den Hemel scheurde,
En sant daer af mijn Soon, mijn Eengeboren,
Die u elend'
Bracht tot een end',
Door zijn vrywillich sterven,
Sout gby u lusten,
Om met hem eens te rusten,
Willen derven?
MENSCa.

Al wiert my aengeboden
Des werelts schat en conineklijcke staten,
Al quamen duysent doden
My porren om zijn trouwe te verlaten,
Noch sal by zijn
Den hoeder mijn:
Sijn woort wil ick bewaren,
Tot dat, na lijden,
Om eeuwich te verblijden,
Wy vergaren.
Wordt.
De werelt is vervult met droefenis en slagen,
Vol snode lastering' en vol onwaerdicheyt,
Vol vuyle ogen -lust, en vol lichtvaerdicheyt.
Vol onverdienden haet en dodelijcke lagen.
De werelt is vergift met vroegen ende knagen,
Vol stege wrevelmoet en vol _hovaerdicheyt,
Vol ongebonden sucht en vol quaetaerdicheyt,
Vol sonden opgehoopt, vol opgehoopte plagen.
0 herten! die noch sijt van hare stricken vry,
Vliet verre van dees trouw- en liefdelose pry,
Al isse noch soo schoon vercieret en beperelt.
Vraecht niet, hoe can het sijn dat sy soo goddeloos,
Soo eervergeten zij en overgeven boos?
Eylaes! het is omdat de werelt is de werelt.
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Zondenkennis.
Narcissus, soo men seyt, hem neygend' om te drincken,
En siende inde bron sijn jeugdich aenschijn blineken,
Verliefde op hemself soo deerlijck, dat met een
In schreyen h3 versmolt, in stichten by verdween.
Eylaes ! mijn droeve siel het wederspel moet dragen:
Sy had in haer gestalt te voren een behagen,
Maer slaende haer gesicht op Godes reyne wet,
Sy vont haer soo mismacckt, soo lelijek, so besmet,
Dat zy een afkeer heeft, ja grouwel van haer selven,
En soeckt haer in een see van tranen te bedelven.

Buyck-dienaers.
hoort, gulsigaerts! en leert, waerom het woort des Heeren
U tellet onder hen die de afgoden eeren:
U grondeloose buyck, dat is voorwaer u God,
En uwen wieroock is de wasem vanden pot,
De tafel u altaer, die siedy garen roken;
De kelder u capell', u tempel is de koken,
't Gelove inden croech, de hope inde kan,
De liefde leyt en siedt of bradet inde pan;
U kerchof is het niet den wijn en coren acker?
U priesters sijn het niet den brouwer en den backer?
Die recht doet by den dronck, dat is by u een Sant,
Die 't meeste eten can, dat is u predicant,
Die predicket alsoo: »laet varen alle sorgen !
Eet, drinckt, terwijl't u lust; wie leefter doch tot morgen?"
Dees' aclhty dobbel deel en dobbel eere weert
Het hoochste aenden disch, het naeste by den beert.
En ghy suit alt.emael één Hemelrijck beërven,
Want u en uwen God, God wilse bey verderven.

Coningen.
Gelijck de bergen haer verheffen wt de dalen,
So rijset wt het volek den conincklijcken stant ;
De bergen zijn vervult met gout en silver-sant,
De coningen in giants en rijckdom weelich pralen.
De bergen laten af van hare toppen stralen
Veel beecken, vlietende door 't nederige lant,
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Soo court deli onderdaen van 'sconinx milde hant
Veel segen ende gonst begerichlijcken halen.
De bergen sietmen veer tot aende wolken hooch,
Dc coningen geëert sijn in eens yders Doch;
De bergen stane vast, de coningen noch vaster;
Maer, als den blixem slaet liet hoochste vant gebereht,
Alsoo slaet haer de Meer, wanneer by wort getercht,
Met 1hoochmoet, tyranny, en ongebonden laster.

Ledich-ganck.
1.
Een lopende rivier blijft versch en ongemei:get
Oock vissehen smakelijck op onse tafel brenget;
Maer eenen staenden poel seer haestelijck vervuylt,
En 't slijmige gewormt gemeenlijck daer in schuylt :
Een mensch, die sijn beroep slaet wackerlijcken gade,
In deugden hem verheucht en wacht hem vanden quade;,
Maer die hem t'enemael tot ledich-ganck begeeft,
1st wonder dat by staech in vuyle Bonden leeft?
2.
Wanneer int garnisoen intrecken de soldaten,
Indienmen yemant siet na-vragende de straten,
En comend' aen een buys, alwaer by sijn musquet
Of ander wapentuych in haeste negerset,
Al gaet by weder heen, den huysweert can betrachten,
Dat by gelastet is om bv hem te vernachten,
Ja, dat by mogelijck noch wel mocht brengen mee
(Na dat zijn cedel luydt) een cameraet of twee:
Wanneer de Duyvel u, o mensch ! soo verr heeft binnen,
Dat ghy den ledichganck aenvanget te beminnen,
Hy sal u voor een tijt wel laten ongequelt,
Maer heeft alreê by u sijn harnas neêr-Bestelt,
En denekt in u gemoet als in zijn buys te treden,
Verselschapt met een rot van alle vuylicheden.

Cleding.
De jonck-vrou stelt de pluym op haer gecrolde haren,
De voeten op het corck : 't sijn bey de lichte waren:
Wat denckter menich wt, als datse al te wis
Lichtveerdich van het hooft tot op de voeten is'
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Spiegel.
Als giiy int spiegel siet door hovaerdy gedreven,
Soo denckt: den spiegel is een spiegel van mijn leven:
0 spiegel! gby sijt claer, maer lijekwel breukel glas;
0 aensicht! ghy sijt schoon, maer lijekwel stof en as.

Raken.
Soo wie een heete cool wil vaten met zijn handen,
't En can niet anders sijn of by en moet hem branden,
De blaren lopen op, die wringen hem niet pijn,
Niet rustende tot datse doorgebroken zij n;
En dan en can by noch van quelling niet geduren,
Dewijie by moet gaen met opene quetsuren:
Ach ! die een dertel wijf onwijselijck genaeckt,
Heeft een veel heeter vier als 't vier self aengeraect,
Waer door de sotte lust oplopende ontsteket,
En in het boose werck gemeynelijck doorbreket;
Dan wortet arger als 't te voren met hens stont,
Dewijl by sijne siel ten diepsten heeft gewont.

Dobbelaer.
0, dobbelaer! die soeckt u selven te verrijcken,
Met owes naesten Boet hem listich af te strijeken,
't Is schade voor de hant hetzelve ghy begint,
Hetsy dat ghy verliest, hetsy oock dat ghy wint:
Verliestdy, ghy verliest den Hemel (na mijn oordeel);
\Vindy, ghy wint de Hel; het is u oock geen voordeel.

Gouden Dromen.
»De armoed' ist alleen, Pontane! die ons leeret
»De consten, en den vlijt aendrijvende vermeeret.
»Want die den arrebeyt staech nemen moet te wacht
»De sorg' en lijdt niet, dat by slaep een heele nacht;
»En soo een weynich tijts de ogen wat toeschieten,
»Soo lact hem d'ongemack geen lange rust genieten."
Twee visschers out en cout, een mooy stuck weechs van hier
Corts sliepen dicht by een op halfgedroget wier,
Haer huysgen was met riet opt lichtste overdecket,
Een hol gevlochten tuyn daer lagen s' aen gestrecket,
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Besijden overhoop haer olijck tuychgen lach ,
De fuyck, de totebel (daer zy den heden dach
Meê plompten inde vliet) het corck, de lijn, de segen,
De pieren in een clomp, de hoecken tsaemgevlegen,
Net schuytken (al wat leek) op stuiten vier of vijf,
Le pijen onder 't hooft, een pelslap over 't lijf.
Dit was haer schat, haer goet; van stoelen of van setels

En ander huisgereê, van potten ot' van ketels,
En wisten zy niet van, fy waren 't soo gewent.
Daer was een lange reek noch man noch maech ontrent,
De see was naeste buyr. De wielen vande mane
Noch waren cuym gerolt de helfte van haer bane,
Als dese stijve broers de ongeneucht verdreef
Den sluymer wtet hooft; de een sijn oogen wreef
En opende aldus sijn drollige gedachten:
C. Sy liegen, Gerritmaat, die seggen dat de nachten
Des somers corter sijn door 't lengen vanden dach;
lek heb alreê gedroomt al datmen dromen mach,
En noch is (sic ick wel) de sonne niet geresen ;
De nachten sijne lang; 't is selsaem; hoe mach 't wesen?
G. Cornelis, te vergeefs ghy metten somer kijft.
Den tijt in zijnen loop gants onverandert blijft:
De sorge weckt u op, en maket dat de uren
Van een niet-lange nacht u schijnen lang te duren.
C. Cont ghy oock wieken, maet? ick heb so hups gedroorni,
Iek salt u deylen mee, wat datter oock van coonit,
Gelijck als wy de vis somtijts te samen deylen;
Iek weet wel ghy sijt cloeck, niet licht en sal 't u feylen.
Dat is den besten droom -beduyder ooyt geweest,
Die in het gissen had een sinnerijcken geest,
Als gl^y, mijn goede maet! wy connen 't oock wel wachten,
Wat hebben wy te doen in dese trage nachten,
Gewentelt in het loof vol dorens ende ruyt,
Daermen niet slapen can? wat leg ick dit veel wt?
De keyser heeft genoech; die slaecht en heeft geen vriende.
G. Segt op dan uwen droom, en alles, wat ghy miende
In uwen slaep te sien, ick masher wat na slagin.
C. Maer, gister-avond, doe ick liggen was gegaen,
Van 't seewerek heel vermoeyt ('k en was niet overladen
Met cost of oock met dranck g h y weet wel wat wy daden,
,
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Schijnbaerlijck docht my, dat ick op de Enser cust
Sat met de angelroé om 't sootgen te betrappen;
Daer quam een grooten visch om na liet aes te stappen,
(Ghy weet wel dat de hort altijt droomt vande sop,
En iek staech vande vis) hy creech het inde rop,
Wip pinch hy aenden hoeck, 't bloet liep hem uyt de couwen,
De roede hooch om leéch, ick copse qualijck houwen.
Iek had een groten strijt, iek poogde met de hant
Dit spartelende beest te halen aen het lant;
Maer, docht ick by my self, sout ghy my oock wel steken?
Hy stack my dat ick tromp, doch is my niet ontweken ;
Dies vatten ick hem aen, gewonnen is den erijclh
Een visch geheel van gout in mijn gewelt ick crijch,
Van gout, geheel van gout, van buyten en van binnen.
Denckt, of ick blijde was en moedich in mijn sinnen!
Sou dit sint Peters vis wel veesen? dacht ick doe.
Of sou by sinter Claes wel eygen horen toe?
Iek maeckt'em soetgens los, want my was al te bange
Dat yewers aenden hoeck wat gouts sou blijven bange,
En track hem vorder met een maerlijn op het drooch.
Hoe was ick in mijn schick! ick swoer daer duer en hooch,
Dat ick niet eenen voet meer na den strang wou geven
Maer blijven landewaert en als een Coninck leven.
Daermede waeckt' ick op; nu sept my, goede maet!
Iek heb den eet gedaen, wat geefdy my voor ract?
G. Cornelis, rust u hooft! ghy hebt u niet verbonden,
Want ghy geen gouden vis gesien hebt noch gevonden.
De dromen zijn al meest niet anders dan bedroch;
Maer is 't een waer gesicht, welaen! so suldy doch
De plaetse, lieve maet, al slapende niet vinden.
Wil ick u raden, alsmen raden moet de vrinden?
Soeckt visschen, als ghy pleecht, en diemen eten mach,
Of anders wil 't u gaen als 't malle luyden plach:
Dat ghy (in plaetse van tot grooten staet te tomen)
Van honger sult vergaen, met al u gouden dromen.

Woecker.
Een woekenaer, om wen een grooten naem te raken,
Liet in zijn ouderdom een heerlijck gasthuys maken ;
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Elck prees dit goede werck, waer onder eener was,
Die sey, dat dit gebou quam wonder wel te pas:
Dewijl de stichter veel van armoê had doen dagen,
Dat by een gasthuys maeckt' om haer daerin te jagen:
En, so by na behoor sijn siele recht bedocht,
Dat by nochi wel daer by een weeshuys bouwen mocht.

Matigen rij ckdom.
Een ongeladen schip moet swaneken in de baren,
Een overladen schip moet smeken met de waren;
Maer een bevaren boot, geladen op sijn pas,
Met minder ongeluck comt daer liet garen was:
So drijft de arremoed' den mensch tot dieverye,
Der goeden overvloet tot trots en hovaerdye:
0 Heere! geeft my niet te weynich noch te veel,
Maer laet my nemen heen mijn recht bescheyden deel!

Wij sheyt boven schat.
Een gierigaert eens sprack, dat by veel liever wonne
Een lepel goets, als van verstaa t een volle tonne;
Maer een constlievend man acht meer in sijn gemoet
Een droppel wijsheit, als een heele see vol goet.

Miltdadicheyt.
'Preekt wt u borrenput een emer ses of seven,
De welke sal daer na te claerder water geven:
Deyltt den behoeftigen van uwen overschot,
U goet sal dies te meer gesegent zijn van God.

Waerheyt.
Men seyt wel, en liet is oock menichmael gebleken,
Dat sotten int gemeyn de waerheit sullen spreken;
Men seyt oock, en het is een overoude clacht,
Dat die de waerheyt spreeckt wort voor een sot geacht.

Veelspreken.
1.
Gelijck een volle pomp veel waters wt can geven
En geen geraes en maekt wanneerse wort gedreven;

-- 61 -Gelijck een leege pomp geeft een benaude Macht,
En, trecktmense wat stijf, een snorrende gerucht:
Alsoo, die wt de hooclid' sijn rijckelijck gelavet,
In stilte geven wt waer mee sy sijn begavet ;
Maer sielen sonder geest niet anders brengen by,
Als walgelijeken stanck en dwase snorckery.
2.
De cramers, die de meis aen alle lijden vullen
Met nestels, naelden, lint, en allerhande prullen ,
Die stellen 't al int oog, wat haer geringe maclit
En onversiene beurs te hoope heeft gebracht ;
Daer tegen, een grossier houdt sijne waren binnen,
En tact een staeltgen sien wanneer by denckt te winnen.
Het gaet al eveneens met const en wetenschap:
Het hersselose hooft voert staech den meesten clap;
Maer menich, diemen seyt dat stil en inden dut is,
Toont met een woort of twee sijn cloeckheyt daerse nut is.
3.
Een dief, die met de buyt het hasepat wil kiesen,
Sal licht een lap of leur al lopende verliesen
En stroyen byden weck, waer door het dan gebeurt,
Dat zijne dievery can werden nagespeurt :
Een mensch, die swanger gaet met onbekende stuypen,
Die laet hem lichtelijck een woordeken ontsluypen,
Waer wt een wacker oor can peylen sijnen gront,
Hem brengend' inde val door zijnen eygen mont.

Cort en goet.
Geen dinek als 't gout alleen en vintmen op de aerde,
Dat i n so cleynen clomp heeft een so groten waerde:
Die reden wort als gout by wijse lily geschat,
Die laken van gewicht in luttel woorden vat.

Pluymstrij eken.
Den arent in een velt vol vogels neergevallen
Sprack: susters, ben ick niet de schoonste van u allen?
Sv riepen altemael: ja, ja mijn Heere! jae;
Wat d'eene voren sough, dat songh de ander nae.
Een vogeltgen alleen wat stouter inde kaken
Sey: 't sijn de veeren niet die u soo schone maken,
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Dat niemant seggen derf dat het niet waer en is.

Eggen lof.
Roemtt niet u eygen werck, maer is liet rocmenswaerdich
Wacht, dat u buyrman seyt: 't is constich, het is aerdich;
Laetduncken wort met recht van ydereen bespot,
Want die hemself behaecht, behaecht een groten sot.

Achterclap.
De achterclap is wt de Helle voortgedrongen ;
Wie achterclapt, die heeft den Duyvel op der tongen,
En die vermakelijck den clapper geeft gehoor,
Die heeft, al denckt hy 't niet, den Duyvel in het oor.
Maer diese stracx gelooft, die moet voorseker weten
Dat hem de bose Geest het herte heeft beseten.

Bebeerlijckheyt.
De dijeken sijn gemaeckt om seker te verhoeden
Den ijs-ganck, en 't gewelt der hoge water-vloeden;
,1aer nimmer dijck noch dam verhinderen en cond'
De aderen, die steets opwellen wt den grom :
De wetten insgelijex, en" strenge willekeuren,
Wel hinderen den loop en 't crachtich innescheuren
Van feylen groot en grof, maer 't innerlijcke quaet
Van sondige begeert' hem so niet dwingen laet.

Woorden en wereken.
Het stemmelose werck veel saliger ick reken
Als werckelose stem; want menich eeuwich leeft,
Die hier niet had de gaef om cierelijck te spreken,
Maer niemant, die alhier géen Boet gedaen en heeft.

Hooehmoet voor den val.
Wanneer liet weecke deech opt diekste is geresen,
Soo achtel even juyst den backer tijt te wesen,
Dat hy het op de planck en inden oven bringt,
Alwaer de bollicheyt dan vry wat nedersinekt:
Wanneer ghy, swacke mensch! door hoochmoet opgeblasen,
Begint met yder een te pochen en te rasen,
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Soo dencket, dat de uyr is op het naeste by,
Dat God sijn oordeelen sal oefenen aen dy,
En, om u herte van de grootsheyt af te wenden,
Doen proeven voor een wijl den oven der ellenden.

Cleyne sonden.
Slofregen achtmen niet : maer die der lang' in treden,
Die dringtse tot de huyt en op de naeckte leden:
De sonden diemen cleyn en licht te wesen acht,
Die hebben menich om sijn salicheyt gebracht.

Eere.
Wie sijdy, eêle maecht ! vol schoonheyt en vol jeugde?
Iek ben de hooge Eer, de dochter vande Deugde.
Wie rijnse, die soo dick ront -om u henen staen?
't Sijn vryers, die om 't seerst my lopen achter aen.
Wie heeft doch het geluck, dat ghy hem weder minnet ?
Niet een van dese, die op my soo sijn ontsinnet.
Hoe comt dat altemael ghy haer den necke biedt?
Dit's d'oorsaeck: lek en trou bayten mijn moeder niet;
Wanneer my die een man ten houwelijck wil geven,
Al liep by voor my weck , noch sal ick met hem leven.

Job.
1.
Alt, spiegel van gedult, en voorbeelt van betrouwen!
Ghy hebtet al gemist en niet met al bebouwen.
Wat seg ick? niet met al ? ghy hielt een boose vrou,
Opdatse uwe siel te harder plagen sou.
2.
Doe Adam in den hof van Eden hem verheuchde,
De Duyvel door het wijf ontblootte hem van deuehde :
Doe Job sat op de mist, als een verloren man,
De Duyvel en het wijf by beyde overwan.
De weeld' en overvloet doet waggelen en glijden,
Maer druck en wederstoot leert cloeckelijcken strijden.

.Esau.
Doe Esau, sijn waerdy Naest hebbende vergeten,
Het recht van eerste kind gaf voor een schotel eten,
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Wat batet my mijn recht, als ick sal toesen doot
0 Esau! uwe broers die sijnder nu met hopen,
Die om het rode gout heer Hemelrijck vercopen :
Dat rode, o dat root' een menich mensche- doet,
Dat voor Gods aengesicht hy schaemroot worden moet.

Simson leeuwendoder.
»lek sic wel, ick en can 't u langer niet ontleggen,"
Spreek Simson tot sijn wijf, »ick moet u 't raedsel seggen,
Hoe Wel my schand' en schae daer over comen sat,
't Welck u en u geslacht wel strecken mocht ten val.
Nu, luystert vlijtich toe, op dat ghy moget mercken,
Hoe spijse vanden vraet en 't soet ginck vanden stereken :
By Thimnath was een teen, noo) t eyselijcker beest
En isser immermeer in delen hoeck geweest;
Geen dier, geen mensch en dorst te land' hem laten vinden.
lek sach hem eens gaen treên ontrent die oude linden,
Sijn knevel leckende van 't nieu-gesopen bloet.
'k En had noch stomp noch scherp. God roerde my 't gemoet,
Dat ick van dese pest het laat sou suyver maken.
lek trat hem in 't gesicht, en sach hein inde caken ;
Den leeu in heeten grim, verwondert dat ick dorst
Hem onder d'ogen sien, verhief sijn breede borst,
Began sijn langen steert te crullen om sijn eiyen,
Began in arren moet te dencken aen het stryen.
Sijn harden necke swol, sijn haer dat rees oir, hooch,
Sijn ruggengraat getackt hem tromde als een booth.
Gelijck een timmerman, die, om een rat te maken,
Een taey en sterriek hout wil buygen om de spaken
'tWelek hy eerst over 't vier deê crimpen wat in een,
'tHout springt hem wt de hant an vliegt daer ginder heen;-Soo vlooch oock tot my aen den leen, die lelijck brulde,
Opdat by met mijn vleysch zijn holle darmen vulde.
'kHad' om mijn slineker arm mijn oppersleet gedraeyt,
lek heb mijn rechter vuyst eens inde tocht geswaeyt,
En sloech hem wel te pas recht tusschen beyde oren,
Dat hem verginck het sien, dat hem verginck het horen.
Den lecu swijmslagende viel plotselijcken neer;
Doch eer ick tot kern kwam, was opgeresen weêr.
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Den dreun hem crevelde tot onder inde tenen.
Eer by nu wederom sijn asem had gehaelt,
Viel iek hem op het lijf; sijn nagelen verstaelt
lek perste op den gront met beyde mijne handen,
Sijn achterclaeuwen oock ick doude inden sande
Met mijner hielen tracht, sijn lenden -senu vast
Met mijn geheele romp gants waren overlast.
De Heere quam my by, die gaf my sijnen segen,
lek scheurde hem van een, gelijck de jongers plegen
Een geyten-suygelinck, gecoockt en over-gaer,
• ..let eene lichte bant te breken van malcaer.
Iek quarn een wijl daer na, en vant van deser pryen
Het lege beckeneel, dat crimmelde van byen,
lek nam een honichraet en proefde van het soet,
I)aer menich leckertant sijn lusten ane boet.
En so ginck mette daet (gelijck ghy nu cont merken)
De spijse vanden vraet, de soetheyt vanden stereken."

Simson Speelman.
Als Simson blint en suf, vol vuyligheit en jamer,
Betreden had de vloer der vorstelijcke tamer,
Van boven tot beneên vol vrouwen ende mans,
Belust om sijn gespel te sien by haren dans,
En sijnde van den knaep, die byder bant hem leyde,
Wiens wackere gesicht most dienen voor Baer beyde,
Gestellet tussehen twee pilaren dick en lanek,
Eens roerende de luyt, begost sijn swanen-sanck :
»Onsprekelijcke smert, ondenekelijcke plagen
Hoe heeft u mijn gemoet dus lange tonnen dragen!
Geen yser ofte stael, maer een lichtveerdich wijf,
My rovende de siel beneemt my oock het lijf.
Haer lippen hebben my mijn trachten wtgesogen,
Haer ogen hebben my gebracht om bey mijn ogen,
Haer vleyende geween heeft my soo seer ontsint,
Dat, als een teere maecht of een geslagen kint,
My (stouten oorlochsman) de tranen nedervlieten,
Die door geen vrese plach mijn verwe te verschieten.
Dees handen moeten nu den meulen drijven aen l
Dees vingers moeten nu de luyte leren slaen,
REVIUS.
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Tot schimpelijck vermaeck van alle mijn vyanden!
Ghy sijtet immers noch, o mijne vrome handen!
Die den vergrimden leen de kaken scheurdet op,
Die duysent van dit voick vermorseldet den cop;
Ghy sijtet immers noch, o Israels behouders!
Die de stat-poorten leyd' op dese brede schouders:
Lacs! doe mijn onbevleckt en onbeschoren hooft
elan zijn gesegent hayr noch niet en was berooft;
Twelck weder, als ick voel, bestaende wt te breken
Geeft hope dat mijn pant mijn oogen noch sal wreken!'
.Een weynich sweech hy stil, en leggende de luyt
Ter sijden by hem neer: »dit spel, sprack hy, is wt:.
Een ander vang' ick aen van hoger leant gedreven,
Dat niemant voor my heeft so constich aangeheven!"
De stijlen greep by flocx, en gafse eenen crack,
Daer door liet gantsche buys ontvestet inne brack.
U donder! o gedruys van balken ende stenen!
0 dodelijcke vlucht van armen en van beenen!
0 roepen: ah! en wee! o hersenen geplet!
0 strat.e, als een stroom van menschen bloet genet!
Wie sack oyt vreuchden -feest so schiedelijck verstoren,
En onder een gebou een heele stat versmoren?
Den helt self knielende ontfinck den eersten slach,
En als by onder 't gruys nu half begraven lach,
Sprack voor liet laetste woort: »Ick danck u, Hemels Heere':
Dat ghy gewroken hebt den laster uwer eere,
En dat dees boose schaer, soo wrevelich en snoot,
Mijn leven was een pest, mijn doot een harde doot."

Dry plagen.
Van honger, pest, en twist (de roede van Gods toren),
Heeft David, voor het minst, de siecte wtvercoren;
Maer ach! mijn vaderlant , hoe gaetet nu met dy!
't Comt op geen kiesen aen, hier sijnse alle dry.

Bruylofsliet.
Gelijck de lauwer groen van haren stam gespleten,
Omvangt het jeugdich hooft van eenen cloecken helt,
Alsoo de cuysche maecht, die met een loet gewelt
Wt hares moeders arm, nu tijdich, wert gereten,

67 Soo haest s' haer lief omvangt heeft haren stam vergeten;
Sy is haer man een trans van vreugden ongetelt,
Die hem in suyr, in soet, en allesins verselt,
Hem stadich rust en lust onsparich toe gaet meten;
Geluck! o cloecke helt! geluck,! o cuysche maecht!
Gelijck den lauwerier na wint noch winter vraecht,
Maer 't altijt groene loof schiet wt aen allen canten:
Soo suldy (God verleent) verwinnen allele noot,
En leven sonder end' een leven sonder doot,
In eer, in God de Heer, en in u jonge planten.

Het lof eener deuchtsamer Vrouwe, wt het 31.
Capittel der spreucken Salomoni.s , gesongen

op de bruyloft Hugonis Galli ende
Gesuloe Tackice.
1.
0 Herder groot, o Davids soon!
Leent my u fluyt, leert my u toon,
Dat ick een vrou mach prijsen
En prijsend' onderwijsen.
2.
Wie is die man int aertsche dal,
Die vonden heeft oft vinden sal
Een vrou van deuchden rijcke F
Geen peerl is haer gelijeke.
3.
Haer man sijn welvaert op haer bout,
Hem can ontbreken schat noch gout;
So lang als zy sal leven,
Moet rijckdom hem aencleven.
4.
Sy toont alsins een bly gelaet,
Sy staet hem by met raet end' daet,
Sy doet (hoe can by slagen?)
Nae al zijn welbehagen.
5.
Haer banden steeckt zy neerstich uyt
Haar nering atreckt zy Noort en Suit,
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Met wolle, vlas end' garen,
En ander goede waren.
6.
Sy is gelijck een coopmans schip,
Dat over menich sand' end' clip
Van 't Oosten comt laveren,
Met silver, gout, end' tieren.
7.

Voor 't blincken vanden dageraet,
Eer knecht of maecht het bed verlaet,
Sietmen haer cloecklijck rijsen,
Het huysgesin te spijlen.
8.
7.y coopt een wel gebouwet lant,
Zy plantet met haer eygen hant
Een wijnstock, die met eeren
Haer kelder can stofferen.
9.
Sy gordel vast haer rustich lijf,
Niet anders soeckt dit lustich wijf,
Als hare wacker' armen
Met arbeyt te verwarmen.
10.
Sy siet en speurt hoe lanck soo meer,
Dat hare vlijt brengt baet en eer:
Sy suymt niet, maer by nachte
Hout keers en vier de wachte.
11.
In 't spinnen sy haer hert verfraeyt,
Haer rechter bant de spille draeyt,
Een webbe wil zy reden,
Om man en kint te sleden.
12.
Van haer gewonnen overvloet
DeyIt sy so menich arrem bloet,
Die jammert met getreure
Van commer voor haer deure.
13.
Den herfst en doet haer buys niet wee,
Den hagel, vorst of coude snee
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Sy dragen dobbel cleeren.
14.
Sy maeckt met lust tapijten fijn,
Sy werckt in root en wit satijn:
Sy cleet haer leden cierlijck,
Doch deftich en manierlijek.
15.
Haer man beroemt is over al,
Wanneer by oock verschijnen sal
By Vorsten en by Heeren,
Een yeder sal hem eeren.
16.

Een aerdich elect met const gewracht,
Een schonen riem, eens Heeren dracht,
De cramers van haer copen.
Dus voet zy 't volck met hopen.
17.
Haer reyn gewaet is trouw' en deucht,
Sy is gewis, oock in haer jeucht
Al, tegen d'oude jaren,
Dat Godt haer sal bewaren.
18.
Als zy haer lipkens open doet,
Stort zy der wijsheyt gulden vloet,
Haer woorden tuychnis geven
Van een Godsalich leven.
19.
Haer hert en ooch wel gade slaet,
Hoe 't rontom in Baer buys toegaet;
't Werek kiestse voor de ruste,
Dies eets' haer broot met luste.
20.
Haer sonen spruyten als een rijs,
Haer dochters geven haer den prijs,
Haer man hout haer in weerden,
De salichst' op der eerden.
21.
Veel dochters brengen geit en goet,
Een ouden stam, een hogen moet,
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Sijt boven allen rijcke.
22.
Wie wil, die prijs' een fieren ganck,
Een lichaem schoon, een soeten sanck;
De vrou, die vreest den Heere,
Die draecht de croon met eere.
23.
Sy erft van harer handen vrucht
Een eeuwich duerend' goed gerucht;
Haer wercken doen haer loven,
Oock in der Vorsten hoven.

Rey van Jodinnen.
UIT HET TREURSPEL »HASSAN.')

1.
Een vast beminner van het recht
Wort nimmermeer ter neer gelecht
Door licht-beroerde mannen,
Of woedende tyrannen.
Het brullen van den Noorden wint
Sijn stalen moet niet overwint;
Laet donderen, laet craken
't En can aen hem niet raken.
En of den Hemel op hem viel,
So sou sijn goddelijcke siel,
Met ongebogen erachten,
Dien groten slach verwachten.
Dit is de Gonst, waer door wel eer
Den vromen Enoch vanden Heer
Is hogelijck verheven,
Om steets met hem te leven.
Hier henen hebben den Thisbijt,
iNa bange sweet en suyren strijt,
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Gedragen vander eerden
De glinsterende peerden.
Waer onder Mardochai, den helt,
Oock sal met vreuchde zijn gestelt,
En, daer de sterren blincken,
Den soeten nectar drincken,
Wiens onbewegelijck gemoet
Men noyt cost brengen onder voet,
Als alles lach verslagen
Met dodelijcke vlagen.
Wacrom by nu, als Gonincx soon,
Omluystert met een gouden croon,
In spijt van die hem haten,
Hem tonet op de straten.
Den vroeger, die het alles dwong
Met zijne veel -misbruyckte tong,
Hem opentlijck nu eeret;
Soo is de cans gekeret 1
Verblijt u, heylich Israël!
U druck verandert is in spel,
U evelmoedich scbreyen
In liefelijcke reyen.
Hoe willen wy noch wederom
Besoecken Godes Heylichdom,
En loer, met grote scharen,
Doen roken de altaren!
Als ghy, o vyant! die ons dacht
Te storten inde diepe gracht,
Moet liggen op de straten,
Van alle man verlaten.
Neen, neen, die eer u niet gebeurt:
So ons gebet den Hemel scheurt
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So sullen u begraven
De hongerige raven;
In plaetse van liet elpenbeen,
En vande bonte marmersteen,
Daer g h y , na lange jaren,
Eens onder meynt te varen.
Ghy vliegt te hoge, o mijn liet!
Eylaes ! de cloot en leyt noch niet; -Oft erger wort of beter
God wetet, den Al -weter!
2.
Waeck ick, of sluym ick, ben ick by mijn sinten?
Sie ick de blijtschap van die God beminnen?
Sijn wy verlosset van de wreede handen
Onser vyanden ?
Heya! 't is tijt ons hoofden te vercieren,
Met groene palmen ende lauwerieren;
Tijt is 't te roeren harpen ende luyten,
Trommels en fluyten.
Wie is het dien wy eerstmael sullen singen`>
Wiens soeten name sullen wy doen dringen
Over de beren, ende wederhalen
Tusschen de dalen?
Neen, desen roem geen menschen toebehoret;
God isset die ons suchten heeft verhoret,
En van sijn goedheyt de gewenschte stralen
Tot ons doen dalen.
Op sine handen heeft by ons gedragen
Wt dodes banden, daer wy inne lagen;
D' yseren schakels, daer wy onder doken,
Heeft by gebroken.
Hy maket, dat wy met een vrolijck oge
Sien onsen vyant hangen hooch en droge,
En, die ons hebben menichmael doen schreyen,
Smeken en vleyen.
Machtigen Heylant! die van ons elende,
Eer wy het hoopten, hebt gemaeckt een ende,
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Eenmael vergaren!

(Halven Rey.)
Onfeylbaer is des Heere raet:
Der bosen trots by nederslaet,
H y staetse by die op hem hopen,
De cleyne heft by wt den stof,
En treck wt alles sijnen lof;
Son is de saeck hier afgelopen.

UIT HET TWEEDE BOEK.
Spruyte Davids.
1.
Een spruytgen heeft de Heer geplant
Te Bethlehem, int Jootsche lant,
Wt Davids stam gesproten,
Vol Conincklijcke loten.
2.
Sijn twijgen staen wijt wt-gebreyt,
Met bloemen cierlijck overspreyt,
Als met een peirlen crone;
Geen schoonheyt is soo schone.
3.
In 's Heeren lusthof sal by staen,
Vol vruchten, die de siel versaên;
Sijn loof geneest de crancken,
Wijt boven alle drancken.
4.
Gods waerheyt sal sijn wortel sijfi,
Gods heete liefd' sijn sonne-schijn,
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Den groten Geest een reyne
En levende fonteyne.
5.
0 Vader god! geeft, dat wy ras
Dit over-costelijck gewas
Met herten vreugd genieten;
Geen cruys sal ons verdrieten.

Apostelen.
Twaelf steenen op den rock des priesters hadden stede,
Maer éénen Aaron vercierde men daer mede:
Twaelf water- sprongen coel men vont in Elima,
Maer Mosis bron alleen het leger volgde na:
Twaelf leeuwen stonden by den hogen throon van goude,
Maer Salomon daer op alleene sitten woude:
Twaelf runders aenden voet van de metale see,
Maer 't watervat alleen de suyveringe deê :
Twaelf sterren croonden wel de vrou ender woestijnen,
Maer rondes om haer heen een sonne sachmen schijnen:
Twaelfden tot zijn werck de Heer gecoren heeft,
Maer dat hem eygen is, by niemant overgeeft;
Hy is het heyl, liet hooft, den meester boven allen,
Wiens dienaer niets vermach als na sijn wel-gevallen.

Simon Petrus.
Hoe wenschelijcken stont het in des Heeren kerck,
Als Simon Petrus noch daer inne plach te leven!
Nu islet anders niet als een verworren werck,
Want Petrus is verreyst, en Simon is gebleven.

Timmermans Sone.
Van waer comt doch de kracht van desen wonderdader?
En is niet (als men weet) een timmerman zijn vader? —
Ja, maer de timmerman, wiens sone ghy so laeckt,
Is, die het schoon gebou des Hemels heeft gemaeckt.
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Onweder.
1.
Och! ligdy Heer en slaept
In dese sware stonde?
Terwijl ghy ruste raept,
So smeken wy te gronde!
2.
Wy wellen in liet sant,
Wy stoten op de Glippen,
Ons takels en ons want
Begint ons te ontslippen.
3.
Het schrickelijck gewaey
Ons over-stuw doet drijven,
Den mael- stroom met een draey
Ons dreyget te ontlijven.
4.
Wy sien noch sterr' noch maeíl,
't Compas begint te wraken,
liet roer ons wil ont;aen,
De steven is aen 't craken.
5.
Den rover is aen boort,
Den vyant op de luycken,
De boech is door-geboort,
De kiel begint te duycken.
6.
Het seyl leyt voor de mast,
Het ancker is aen 't slepen.
Help Heer! wy lijden last;
Help Heer! wy sijn gegrepen !
7.
Nu mannen, goeden moet!
Den slaper is gewecket,
Hij scheidt de swarte vloet,
Den hemel by ontdecket.
8.
Den vyant neemt de vlucht,
0 wonder over wonder 1
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Gestillet is 't gerucht
Van hagel en van donder.
9.
Het roer by selver vat,
Hy kijvet met de winden,
Ja, doetse liggen plat
En schiedelijck verswinden.
10.
Hy straft die weecke maets,
Die haer niet cloeck en dragen,
En voor een weynich quaets
Soo lichtelijck vertsagen.
11.
0, wat zijt ghy een Godt,
Die stormen ende baren,
Bevreest voor u gebot,
Soo machtich weet te claren
12.
Ghy talmt de stuyre zee,
En brengt, die u geloven,
Op een behouden ree
Daer sy u eeuwich loven.

Iek sal u verquicken.
Ghy die gewone sijt d'ellendigen te helpen,
Wilt mijnen groten druck, o Salichmaker! stelpen.
Drie arme tollenaers hebdy insonderheyt
Wt haren droeven stant gebracht in eerlijckheyt:
Die inden tempel bat, den wereltschen Matthaeum,
En den (vóór sijne boet) misdadigen Zachwum,
Ghy hebtse goedichlijck gemaeckt van quale vry;
Ah Heere! laet doch toe, dat ick de vierde sy!
.Drie menschen beddereê geraeckt in al haer leden
Hebt ghy gerichtet op na vuerige gebeden:
Den gichtigen, die tot u daelde van liet dack,
Den crancken by het badt, in pijn en ongemack,
De vrou die vanden geest was schrickelijck gebonden,
Ghy hebbet haer voor al vergeven hare sonden,
En daer na door u woort genesen alle dry;
Ah Heere! latet toe dat ick de vierde sy !
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Drie doden hebdy Heer verwecket totten leven:
Den soon der weduwe sijn crachten weer-gegeven,
Jaïri dochterken, en Lazaro daer by ;
Ah Heylant ! laetet toe dat ick de vierde sy !

Een coude dronek waters.
Een couden droncke nats, in Christi naem gegeven,
Wert rijckelijck beloont met het oneyndich leven;
Die Goude beker nats ontsteeckt in my een gloet,
Die tiet vervrosen hert in liefde blaken doet.

Gelijekenissen Christi, gebedswijle.
1.

O Grote God, o goede Heer!
lek val voor uwe voeten neer,
En roepe tot u nacht en dach,
Want sonder u ick niet vermach;
Verhoort en geeft my mijn begeert,
Door die my 't bidden heeft geleert.
2.
lek ben een schaepken, dat daer is
Verbijstert inde wildernis,
Iek ben een penninck wech-geraeckt,
Een soon, die 't lelijck heeft gemaeckt ;
O Vader! soeckt my wederom,
Op dat ick blijf u eygendom.
3.
Leert my belijden openbaer
Te sijn een arrem tollenaer,
Niet roemende voor u gericht,
Dat ick veel goets heb wtgerieht,
Op dat ick niet, in sulcken waen,
Moet ongeholpen van u gaen.
h.
Stuert mijn gemoet, o Schepper! trou,
Dat ick niet op het sant en bon;
Geeft dat ick, op u Soon alleen
Getimmert, als een vaste steen,
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En vrese wint noch water noot,
Noch geenerhande wederstoot.
5.
0 Heere ! vangt my in liet net,
Van Uwe dienaers wtjeset,
En als ghy 't trecket aende strant,
En werpt my niet weer van liet laat,
Behout my, als een gave vis,
En bruyckt my daer 't u eerlijck is.
6.
Bewaert my, dat U fleylich `Voort
Niet sy van my vergeefs Behoort,
Of val op eenen harden gront,
Of vande dorens sy doornvont,
Of vande vogels inde lucht
Belet te dragen goede vrucht.

7.
Beboet my, dat den vyant quaet,
Terwijl ick sluym, niet saey sijn sact,
Noch (lat ick, met liet wilde ruyt,
Niet wt en wied' liet goede cruyt;
MIaer spaeret liever alle bey,
Tot dat het Christus selver scheg.

8.
Geeft, dat in my 't gcloove cleyn
Vermeerder' als een mostert-greyn;
Geeft dat ick vind', om worden rijck,

De peirle van U Coninckrijck,
Den schat., die inden acker licht,
De rechte soekers toegericht.
9.
0 Heer! ick heb U vaeck ontseyt
Te gaen in Uwen arrebeyt,
lek gae, ick gae noch op liet lest,
En sal gewillich doen mijn best;
lek weet, dat ghy dat liever siet,
Als datmen 't seyt en doetet niet.
10.
U Heer! ick ben gecomen spaê
In Uwen lantbou; U genae
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[leeft evenwel my aengeboón
Heel onverdient den vollen loon;
Geeft, dat dit niet misvallen mach,
Die heeft geslooft den gantschen dach.
11.
O Heer! ick sic de snoeyers wel,
Waer door dat menich cloeck gesel
In Uwen wijngaert is vermoort;
Sy dreygen my oock reclitevoort:
Den erfgenaem, U eyen Soon,
En creech van haer ;een ander loon.
12.
Ghy hebt, door Uwen groten Geest,
Bereyt een blijde bruyloftfeest.
En my, cnweerdich, oock genoodt;
Geeft, dat ick liet niet van, my stoot,
Noch niet en wijse vander leant,
Om ossen, wijf, of ackerlant.
13.
Geeft, dat my als een eerbaar gast,
Het bruiloftcleet sy aengepast;
Geeft, dat mijn lamp ontsteken zy,
Op dat ick binnen gae niet Dy;
Geeft, dat ick sy een trouwe knaep,
En in u weêrcomst niet en slaep.
14.
Geeft, dat lek altfijt veerdich stae,
Mijn mede-knechten niet en slae,
Noch en vercorte hier of daer;
Mijn licht stae op den candelaer;
Mijn sout sy smakelijck en Boet,
Datmen 't niet trede metten voet.
15.
Ghy hebt my, met U soeten moat,
Gescholden quijt tien-duysent pont,
Geeft, dat ick oock mijn mede-maet
De hondert penningen verlaet,
Op dat ick niet en zy geleyt,
Daer 't eeuwich jammert ende schreyt.
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Wanneer mijns vleesches mei-genoot
Verwondet leyt en hallef doot,
Laet my niet toe voorby te gaen,
Maer doen als den Samaritaen,
Bewijsen hem het geen ick wou,
Dat my alsdan geschieden sou.
17.
Laet my niet sijn gelijck den man,
Die lust en rijcdom hier gewan;
Maer liever als die voor sijn deur
In honger lach, en swaer Betreur,
Dat ick hier na niet in de pijn,
Maer in het Hemelrijck mach zijn.
18.
Geeft, dat ick mijn, verleende gaef
Niet booslijck inde aerde graef,
Maer soeke, met al mijnen sin,
Der sielen woeker en gewin;
Want al de reste moetter van,
Of yemant schoon de werelt wan.
19.
Geeft dat ick, als ontfanger vroet,
My vrienden maeck van 't aertsche Boet,
En buydels die niet worden leek,
Op dat, wanneer ick heb gebreck,
lek 't vinde, daer ick 't had geleyt,
Inde beloofde Salicheyt.
20.
Als ghy hier namaels scheyden wilt
De schapen vande boeken wilt,
Soo gunt my Heer de rechter sy
Op dat lek eeuwich met U sy,
Ter plaetsen, daer geen ongeval
Mijn siel can brengen totten val.
21.
Verhoort, o Vader! mijn geween,
lek bidd ' om broot, geeft my geen steen;
Iek soeke, laet my vinden, och!
Iek cloppe! doet my open doch.
,
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Die op den hemel doe gewelt.

Bloedige sweet.

1.

REVIUS.

Trage siel, die in my slaept,
Geeut en gaept,
Wilt u bruygom niet vergeten;
Waket op, en comt hem dra
Volgen na,
Inden hof van Oliveten.
2.
Siet, hoe hem u Schepper buskt,
Onderdruckt
Door u eysselijcke sonden;
Siet hoe hem sijn teere huyt
Berstet wt,
In wel duysent-duysent wonden.
3.
Ah! sijn sweet is enckel bloet,
Met een vloet
Stralende van sijne leden;
Ah! de aerde drinckt haer sat
In het nat,
Sijpende van zijne treden.
4.
En my dunckt , dat ick aenschou
Desen don
Opwaerts inde bladen trecken ;
Was 't angierken niet snee-wit,
Dat nu sit
Oversaeyt met bonte plecken?
5.
't Blonde roosken gloeyt sijn schoot
Sangels root;
En de bleecke Tulibanten
Sijn verkeert (of droomtet my?)
Op de ry
In gemengde tiamboyanten.
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Maer een bloem, int duyre bloet
Opgevoet,
Sie ick veter aerden tomen ;
0, hoe liefelijcken bloem!
Die den roem
Allen eruyden heeft benomen.
Godes milde goedicheyt,
Wtgebreyt
Over die de sonden rouwen,
Is haer alder-soetste naem,
Hullepsaem
Diese met geloof aenschouwen.
S.
Droeve siel, die in my weent,
Sucht en steent,
Wilt dees bloeme niet vergeten;
Ieder hof ken dat ghy siet
Draechtse niet,
Maer den hof van Oliveten.

't

Groene hout.
1.

Even als een hoge ceder,
Deere van het groene wout,
Als by wort geslagen neder
Tot een brant- of timmerhout;
2.
Al sijn schoon -gecrolde haren
Werden hem geschoren af,
Al zijn twijgen, al zijn blaren,
Alles wat hem cieraet gaf;
3.
Noch laet by den bouwer weten,
Dat by weerdich was verschoont;
Die hem heeft ten grond' gereten,
Hy met reyner deugden loont.
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Wort by aen het vier gevlegen,
By verwarmet buys en man,
Vanden vorst en vanden regen
By de crachten stouwen can.
5.
Wert by tot een stijl gerichtet
Onder een swaerlijvich vack,
Al den last by op hem lichtet,
Ondervangt het hele dack.
Eveneens, o boom des levens!
Jesu Christe, Jacobs helt!
Met veel schrickens, met veel bevens
Sie ick u ter neer gevelt.
Laes ! ick sie u gouden lorken
Clevende van bloedich stof,
U met sweerden, u met stocken
Sleypen na het Jootsche hof.
8.
Lacs! ick sie u sonnen-ogen
Dick geslagen metter vuyst,
Uwe wangen vuyl bespogen,
Overcrabbelt en begruyst.
9.
Uwen rugge doorgeploeget,
't Hooft met dorenen bedeckt,
Onder 't cruyce stijf beswoeget,
Aen het cruyte wtgereckt.
10.
Noch en hebt ghy niet gescholden,
Maer gebeden voor dees daet;
Ghy en hebt geen quaet vergolden,
Maer het goede voor het quaet.
11.
Godes vlammen in u branden,
En noch brande in u sin,
Tegen uwe dootvijanden,
Een onsterfelijcke min.
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Hierom zijt ghy opgerechtet,
Een onroerelijck pilaer,
Die Gods buys te samen hechtet,
En versekert voor gevaer.
13.

Jesu! leert my uwe deuchden,
Opdat ick u, dach op dach,
Hier in lijden, daer in vreuchden,
Singen ende volgen mach.

Vischvanck.
1.
Ghy menschen-visschers, die het veyr
Van dese werelt cruyst,
Wanneer het wriemelende meyr
Rontom u scheepken bruyst,
So lett op u gety
En leert wat visschee zy.

2.
Doet dat u uwe Reeder biet,
Hy staet op hoger wal;
Laet ghy u van hem raden niet,
So vangdy niet met al.
By roept: legt wt de ly,
En werpt aen d'ander sy.

3.
Al isser menich tuymelaer
En modderige seelt,
Die, liever als in 't enge kaer,
In 't ruyme water speelt;
Scha-baet, doet ghy u best,
Bevelet my de rest.

4.

Het Gomt wel, dat een rotte visch
Mee onder 't sootgen cruypt,
En als een ael gevangen is,
Dat by wel weer ontsluypt;
Weest even wel gemoet,
Het goede blijft doch goet.
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5.
Als hier of daer een stekelinck
Een scheure maeckt in 't net,
Iek laste u, voor alle dinck,
Dat ghy er wel op let,
En niet daer van en scheyt,
Eer 't weer is toegebreyt.
6.
Of u die groten wallevisch
In spaenderen wou slaen,
Sijn bulderen sal wesen mis,
Laet my der mee begaen;
Om niet is sijn bedrijf,
By heeft de dregg' in 't lijf.
7.
Hael aen de zegen, die geheel
Mijn segen heeft gevult;
Der visschen is te wonder veel,
Het crimmelt en het eruit;
Had aen gelijckerhant,
Ghy rijt niet veer van lant.
S.
Hoort, knechten! neemt die vuyle visch
En smacktse wt de vleet,
De goede spaert voor mijnen discti,
Al waer ick drinck en eet;
Mijn vrienden, comt nu hier
En maket goede tier!
9.
Voor uwen trouwen arebeyt
En menich harde stoot,
Heb ick u heden toebereyt
Dat levendige broot;
Dien levendigen dronck
Wt mijner bomen spronck.
10.
Ghy hoeft my, mijn beminde ! niet
Te vragen, wie ick ben;
Mijn aenschijn ghy in claerheyt siet,
Ghy kent m' als ick u ken;
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Comt, nemet met my rust,
Na uwes herten lust.

Camerling Candaces.
Wie ist, die seggen dorf dat moeyte sy verloren,
Te wasschen in het badt een naecten Moriaen?
Hier siedy eenen Moor diep in het water staen,
Hier siedy hem vernieut, als waer by nieu-geboren !
De Heere, die hem had van aenbegin vercoren,
Heeft so genadichlijck gesegent sijne paén,
Dat hy gecomen is op 's levens rechte baen,
De eerst-gemaeyde vrucht vande bekeerde Moren.
Hy las de oude Schrift dewelck hy niet verstont,
By hoorde Christi leer wt des Philippi mont,
En, latende in ijl stil-houden sijne wielen ,
Ontfinck van hem den doop met een gelovich hert;
Sijn wterlijcke huyt bleef wel gelijcke swert,
Maer witter als de sneeu viert hy aen sijner sielen.

Gelove, Hope, Liefde.
TwaeIf hooft-artieulen de kerck sijn nagelaten,
En 't is maer één GELOOF, waerdoor mense moet vaten:
Ses beden heeft de Heer voor ons by een gebracht,
En 't is maer ééne Hoop, waerdoor mense verwacht:
Tien heylige gebodn sijn ons van God betrouwet,
En 't is maer ééne LIEFD', waerdoor nnens' onderhouwet.

Weetsucht.
Die wroetet inde diept van Gods geheymenissen,
En daer wt niet en leert als twijfelen en gissen,
Die is gelijck een man, die in den hollen gront
Der see veel vremdicheyt te vinden onderwont,
En, als by boven quam, doe had by bey sijn handen
Vol sant, dat hem ontdreef eer hy noch conde landen.
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Cort

gebet.

Het goede wilt ons, Heer! toemeten,
't Sy dat wy 't bidden of vergeten;
Het quade geeft ons nimmermeer,
Al baden wy het noch soo seer.

Morgengebet.
1.
In 't Oosten claer, laet blosen
De dageraet
De liefelijcke rosen
Van haer gelaet.
2.
0 helle morgensterre,
Gods ecuwich soon!
Schiet op ons hert van verre
U stralen schoon.
3.
Vermeert, tot uwen love,
Het crancke licht
Van onse cleyngelove
En toeversicht.
4.
Maeckt Wacker al ons leden
En traech gemoet,
Om vlijtich in te treden
U paden Boet.
5.
Tot dat wy eens, in waerheyt,
Verheven hooch,
Aenschouwen uwe claerheyt
Van ooch tot ooch!

Gebet voor den eten,
1.
Ghy, die weleer het manna soet
In dorren lande hebt gegeven!

i
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Ghy, die weleer de frissche vloet
Hebt wt de steenrots opgedreven!
2.
0, Vader! wilt ons eerden vat
Met uwe goede gaven spijsen;
Geeft, dattet niet werd' al te sat,
Noch onbequaem om u te prijsen.
3.
Laet dalen oock in onsen schoot,
Om 't waer geloof in ons te voeden,
U lieven Soon, dat Hemels broot,
En by lijn woort wilt ons behoeden!
4.
Doet leven in ons dorstig hert
Des Heyl'gen Geests ontsprongen ader,
Waerdoor de siel gelavet wert,
Waerdoor wy roepen: Abba, Vader!
5.
Totdat ghy met het rechte Man,
Gants sonder maet, ons sult beschincken,
En wy in eeuwicheyt alsdan
Met u liet nieuwe sullen drincken.

Dancksegginge.
1.
0, herder trou! ick wil u loven:
Ghy maeckt dat my ontbreket niet,
Ghy weydt my in u groene hoven,
Aen een so coelen watervliet.
2.
Ghy stelt geheel mijn hert gerustet,
Ghy leydt my op den rechten pat,
Ghy doet dat my mijns levens lustet,
Mijn siele maeckt ghy vet en glat.
3.
Wanneer ick inde schaduw duyster
Der wrede doot alreê most gaen,
Na uwen stock en staf ick luyster,
Geen angst noch vaer sal my verslaen.
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4.
Een rijcke tafel ghy my spreydet,
In spijt van mijn vyanden al,
Den balsem ghy my toebereydet,
Waer van mijn aenschijn blincken sal.
B.
Ghy schenckt my Benen vollen beker
Van uwen costelijcksten wijn;
U. goetheit maeckt my eeuwich seker,
Dat in u buys mijn woonst sal zijn.
Avontgebet.
1.
De nacht, de moeder vande rust,
Des hemels groote fackel blust;
Van arbeyt zijn de leden moê,
De sluymer druckt de ogen toe.
2.
0, Hoeder groot van Israël!
Weest ons een trouwe nacht-gesel,
En wacker om ons benen siet,
So vresen wy den vyant niet.
3.
Ghy hebt, . al wat op werden is,
Begraven inde duysternis ;
Begraeft ook onse sonde boos
In u genade grondeloos!
4.
Wanneer het lichaem slapen gaet,
doch
niet
slapen laet,
De siele
Maer waken tot U alle tijt,
Die aller sielen vader sijt.
5.
Tot dat het aertsche wederom
In soeten slaep ter aerden corn,
De Geest in volle salichheyt,
Daer haer de rust is toegeseyt.
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Keyser.
De keyser wil (gelijck by hoge heeft gesworen)
Sint Peters erfenis niet laten gaen verloren;
Wat hoeft de keyser doch sijn sweert te treckken wt,
Om een gescheuret net, en om een lecke schuyt?

Antichrist.
Wanneer de ruyge sneeu de Alpen niet sal decken,
Wanneer de Bomer heet sal yselen van cou,
Wanneer de locht het lant sal weygeren den dou,
Wanneer 't gedierte sal den Ocean wtlecken ;
Wanneer de Noorder-pool den seyl -steen niet sal trecken,
Wanneer de grijse wolf het schaep sal wesen trou,
Wanneer de vrou een ma:i, de man sal sijn een vrou,
Wanneer de aerd' haer sal rontom den hemel strecken;
Wanneer de son en maen verwisselen haer beurt,
Wanneer eens menschen bant die vanden hemel scheurt,
Wanneer de Seraphim haer Schepper niet beminnen;
Wanneer de Heer sijn eracht en goetheyt derven sal,
Wanneer Gods Soon noch eens aent cruyce sterven sal,
So sal den Antichrist Gods kinders overwinnen.

Vier Leeraers,
Luther, Philips, Calvijn, en Beze
Leerden de waerheyt en Gods vrese.
Beze, Philips, Calvijn, en Luther
Maeckten den Paus tot een sant-ruyter.
Beze, Calvijn, Luther, Philipp'
Staen onheweget als een clipp'.
Luther, Philips, Beze, Calvijn
Gods hooch-verlichte dienaers zijn.

Arme Dichters.
Wat plaegdy toch uw brein met dichten en studeeren?
Gy blijft een bedelaer, dat sietmen aen uw kleêren ;
Een arme wordt veracht al waer' by nog zoo kloek:
Maeckt, Govert, eerst uw broek en maeckt daerna een boek
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VADERLANDSCHE DICHTEN (1).
Zeevaert.
Dolphijnen dry en vier in de lazure gronden
Te samen waren met een stale raecx gebonden,
Sy swommen éénen pat, sy rusten te gelijek;
Geen onweer was so swaer, geen storm so vreeselijck,
Die dese toppel mocht doen breken of ontknopen.
Al dede hem de see aen allen sijden open,
Al stoven van malcaer de schepen Oost en West,
Die volgden ééne vlagg' en sochten één gewest,
Dees, blijvende vereent in ongeschender trouwen,
Wel lichtelijck 't geraes der baren tonden stouwen:
Ja, dorsten metter fijt cloeckhertich vallen aen
De schuymers vanden hooch-verdiepten Oceaen,
De monsteren (hoe groot en machtich) te becrijgen.
Den stouten wallevisch begost voor haer te nijgen,
Het tomelose vee van Proteus duyckte neér
En dede dese schaer een conincklijcke eer;
Der wateren monarch aenboot haer alle schatten,
Die sijne cluften hol en welfselen bevatten.
Al wat de Indus draecht, al wat Hydaspes voet,
Als Heeren vande see, haer rolde te gemoet.
Een grauwe gauwe visch, met acht of tien gesellen,
Niet tonnende door macht, door list haer docht te vellen;
Quam lijselicken aen en swom rontom haer heen,
Hy wispte metten steert, en wou met sachte reen
Haer raden als een vrient, dat sy de see verlieten,
Om voor haer bracke schuym in vryheyt te genieten
Het liefelijcke lant, en leven daer in rust;
Maer niemant van haer al en wasser toe belust,
Want hadden sy liet drooch' voor 't water wtgecoren,
Sy hadden zee, en lant, en lijf, en al verloren.
(1) Verg. boven bladz. 33. aant.
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Verblinde borgery! wat dwaesheyt gaet u over?
Den leen' die u bewaeckt en vryet voor den rover,
Wildy den onbesuyst nu scheuren van malcaer?
De eene treckt de liuyt, de ander pluckt het haer,
De derde grijpt na 't hooft, de vierde na de poten,
De vijfde na de borst, de seste na der stroten,
De sevende misschien een stuck crijcht vanden steirt.
Wie is de oorsaeck doch dat gby dus tiert en beirt?
Eylaes! het sijnse die u valschelijck toeschreeuwen,
Dat ghy van éénen Leeu sult maken seven leeuwen;
Hout op eer 't wort te laet, want scheurdy hem vaneei
Soo sal hem op het lest behouden uwer geen.

Prins en Princes.
Het Nederlantsche schip, dat het niet ging' te gronde,
Eén ancker had alleen waer op het steunen conde,
Dat 's Maurits van Nassou; een ancker, daer 't gemeen
Wel vast op rusten mocht, doch lijckewel maer één.
Nu geeft ons God de Heer, om minder noch te schrome;
Twee anckeren, voor 't een dat by ons had genomen:
U, Henrick Vrederijck! en u sijn Gemalin
Princes Amelia, Godlievende Vorstin!
Waer door het Vaderlant soo lange wel moet varen,
Als u en u geslacht den Hemel sal bewaren.

Op de geboorte van Prins Willem II.
Den phoenix, na 't verloop van een langdurich leven,
Als hem de bleecke doot den adem op doet geven,
Wert schiedelijck vernieut self wt zijn eygen as,
En fraeyer als te voor, en cloeker als by was.
Den phoenix van ons lant, Prins Willem van Orangiën,
Ontsielet voor den tijt van 't Godvergeten Spangiën,
Door Henrick Frederick met sijne bedgenoot,
Verjonget, veertich jaer en langer na zijn doot;
En Nederlant verblijt siet in sijn cleyne leden
Den brant, om in te gaen weerom de oude treden;
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Van sijnen onderganck te naderen den dash;
Wat baet u moordery, o Castellaensche Moren!
Wt Willems edel bloet is Willem weer geboren.

Des Princen eerste leger.
Hoewel in 's Princen heyr veel wonders is vernomen,
Niet fraeyers evenwel is yemant voorgecomen
Als onsen Prince selfs, met sijnen oorlogsraet,
Cloecksinnich in beleyt en moedich in de daet,

Die yder in zijn -ambt gedienstich hen vertogen,

En volgen blijdelijck den opslach zijner ogen.
Niet anders dan de son, als aenden hoochsten graet
Des Hemels sijn gespan in volle sprongen gaet,
De sterren voor hem heen, de sterren achterlopen,
Recht, schuyns, nu hier, nu daer, met groot' en cleyne hopen
Den lichten Phosphorus maeckt hem de bane claer,
Mercurius hem volgt, den wijsen redenaer,
En Mars, die met het sweert poocht eere te behalen,
Die by toch altemael doet leven met zijn stralen;
Soo toont hem aen sijn volck het eêl Nassousche bloet,
Wiens licht het Nederlant naest Godt verlichten moet.

Op 't veroveren van Oldenseel ende Grol.
Doe Hercules den crop twee adderen indoude,
Het was een vroech bewijs en voorspel, dat noch soude
De Hydra, crielende van hoofden ongetelt,
Door zijnen groenen staf ter aerden sijn gevelt:
Prins Hendrick Vrederijck, na hopen en verlangen,
Bevrijdet ghy dit lant van twee seer felle slangen,
Dat 's Oldenzeel en Grol, die, in ons eygen schoot
Gebroedet en gevoet, ons dreygeden den doot:
Een teyken, dat guy eens te pletteren sult cloppen
En treden in het sant den draeck met seven koppen:
0, roden Slindeworm! hier siedy uwen val,
De knodse is gevat, die u ontlijven sal.

;
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Matroosjes Clachte ,
OP HET OVERLIJDEN VAN PIETER PIETERSEN HEYN,

Adrnirael van Hollant.
De Schockers, die na Urek en Emeloort haer kagen,
Pontane! met veel moeyt en weynich voordeel jagen,
En die haer neering' doen op 't Harderwijcker veer,
Die singen altemet wel by een helder weer
Wat ruychjes, en wat grof: maer dees voorleden dagen
Boord' ick de droeve doot van Pieter Heyn beclagen
Van twee seer jonge maets, die, met hem wande vaer
Gecomen, haer nu wat verquickten landewaert;
Sy songen beurt om beurt, soo soetgens, dat haer clachtb
My de swaerhoofdicheyt een weynichsken versachte:
En wat ick daer van cost onthouden, heb ick hier,
Om u te laten sien, gesettet op 't papier,
Opdat den naera van Heyn, by u en alle vrome,
In het vergetel-boeck doch nimmermeer en come!

-

TIJS.

Dry susters, die den draet van onse leven spinnen,
Die hebben uwen draet, o Heyn! gesneden af:
Nu comer drymael dry deuchtlievende godinnen,
Om u, in spijt van haer, te redden wt liet graf.
TEUN.

't Liep al voor Pieter Heyn; wie sander tegen spreken?
Ja, oock de bleecke nikt voor sijn gesichte vloot:
De doot wou houden stant, maer sy is oock geweken,
Want by beginnet eerst te leven na zijn doot.
TIJS.

Hoe mach den hemel doch soo blijde sich vertogen,
Daer 't heele Nederlant soo deerlijck sit en karmt?
U doot, o Pieter Heyn! wy moeten het gedogen,
Den hemel heeft verrijckt, de aerde heeft verarmt.
TEUN.

De lauwer was wel-eer gants veylich voor den donder,
Den blixem had daer aen, dat meynde ick, geen cans
Den donder vant geschut (dit dunckt my alle wonder)
0 Heyn! heeft niet geschroonit te raken uwen trans.
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TIJS.

De lauwer is versoort, haer wortel is gesenget,
Men vraecht niet waerse is, maer tonet waerse was:
0 Phoebe! soo dit stof met tranen ghy vermenget,
De lauwers zullen weer opschieten wt zijn as.
TEUN.

Najaden! maeckt u riet tot pijpkens al te Bader;
Om Pieter Heyn daer op te spelen haestet u!
Hy was het, die ghy hebt geheten vooeht en vader,
Hij was liet, die u bracht de schatten van Peru.
TIJS.

De eere vande zee, van wien de faem sal spreken,
Soo dickwils alsse wil van vroemheyt doen gew ach,
Is laes! in corter tijt ontloken en besweken:
Soo rijst de schoone son en valt op éénen dach.
TEUN.

Gelijck wanneer de son in Tethys schoot gaet dalen,
De sterren door sijn licht verlichten lant en zee,
Soo sullen na u doot, ontsteken van u stralen,
Veel cloecke ivapentuers, o Heyn! staen aen u stee.
TIJS.

Van Jaspis laet een vat voor Pieter Heyn oprechten,
Het rijcke see-coral doet groeyen om sijn graf,
Wiens twijgen- sick dooreen gelijck een wijngaert vlechten,
Daer peerlen, inde plaets van druyven, hangen af.
TEUN.

Verbeeldt daer aen den loop sijns wonderlijeken levens,
De liefde tot het Lant, de haet van den Maraen,
En cronet het ront -om met kielen en met stevens,
Kenteyckens van den trots die by hem heeft gedaen.
TIJS.

Het graf van Pieter ileyn gestadich van hem spreyde
Soo sonderlingen locht, soo ongewonen eracht,
Dat wie liet eens aensiet, ten oorloch hem bereyde,
Al had by om den strijt sijn leven noyt gedacht.
TEUN.

Wy schreyen te vergeefs, matroosjes! voor de oren
Van onsen Admiracl, den groten Pieter Fleyn :
Hoe zoude by den galm van onse sangen horen?
Ons stemmen sijn voor hem, voorseker, al te cleyn.
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Sy seyden noch daer by, dat, na sijn omme-tomen,
De visschen inde sec, en in de soete stromen,
Men teyckenen sach doen van sware droefenis,
Ja, dat (het weleke noch veel wonderlijeker is),
Int diepste vanden grout, de Tritons en Sirenen
(Soo als 't haer was verhaelt) men hadde horen weenei
Als eertijts om de doot van haren grooten PAN;
(Gelove wie het wil, ick denck het mijn daer van;)
Dit loof ick, dat sijn roem in eeuwicheyt sal leven,
Dit hoop ick, dat hem God den Hemel heeft gegeven,
Dit wensch' ick, dat een man mach crijgen sijnen sta
Die 't Vaderlant bemint, hem op de see verstaet,
Niet schromet voor de doot, sijn eere wel betrachtet,
En van Gods hooge hant de segening' verwachtet.

Triumph-Liedt, op de veroveringe van
's Hertogen-bosch (1).
KEER I.
Wat nieuwe drift voel ick van binnen?
Wat vlamme woelt my inde sinnen?
0, die mijn bant en mijne pluym
Tot dichten roert, voor mijne ogen
Ontsichtbaer, maticht u vermogen,
En, mach het wesen, geeft my ruyml
Iek sal, als de Thebaensche swaen,
Een nieuwen pat na Pindo kiesen,
Die Neerlant niet en plach te gaen,
Al soud' ick wech en steech' verliesen.
En, waer ick vind' een versche bloem,
Die sal ick, tot des Princen roem,
Al lopende te samen vlechten,
En vast aen sijnen lauwer hechten,
Die Spaniën by de keel gevat,
En soo gehuyst heeft desen somer,
Dat nooyt een Prins, in daden vromer
Of strijtbaerder, te peerde sat.
(1) Verg. boven, bladz. 27, aant.
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TEGEN-KEER.

Voorleden saken, weert om weten,
Sijn hooch geacht, maer licht vergeten.
Wanneer men oordeelt van den wijn,
Men prijst den ouden ende claren;
Maer nieuwe deuntgens poortmen garen,
Elck maker een, hier is het mijn.
Dat wil ick brengen te gemoet
Den Prins, terwijl by met musketten
En grove stucken wort gegroet:
Wat baet dat trommels en trompetten,
Gehylickt aen de duytsche fluyt,
Met een verdwijnende geluyt,
Den overwinner hoge dragen,
Indien men corts daeraen moet vragen
Of na haer naem óf na haer daet?
Het is de choor van Hippocrene,
Diemen het dancken moet allene,
Dat deugd' en eer te samen gaet.
TOESANCK.

De winter had hem weck geschiekt,
Den somer was schier wtgehickt.
Het was de mey, de coele mey,
Wanneer de beestgens inde wey
Gaen grasen, en de nachtegael
Bequelet weer haer oude quael.
Hoe ruyckt het soete jonge cruyt !
Den hemel giet zijn schatten uyt,
De acrd' in kinderbedde leyt,
En lacht in haren arrebeyt.
Sy brenget vrolijck aenden dach,
Dat in haer lang' verholen lach.
De Prince geeft hem na den Bos,
Om Baer een twijch te maken los
Van ongeraeckten lauwerier,
Die eeuwich hem het hooft vertier.
KEER II.
Als 't gallioen loopt vande rede
En heeft zijn mast en anckers rede
REvius.
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Als 't schuym rontom de kiel opspringet,
En als de coelt de seyletn dringet,
Recht na den Peruaensciien cant;
Soo weetmen dat het niet en vaert
Om loot of ander slechte lading',
Maer dattet gout en peerlen gaêrt
En waren vande hoochste gading.
Doe onsen Hooch geboren Vorst
Hem eerst te veld' vertonen dorst,
En sijnen vyant solver tergen,
Om hem wat ridderlijcx te vergen,
Het bleeck dat by niet spelen wou
Of om een -buys óf om een schansse,
Maer dat by werpen ginck een cansse
Daer lant en volck van dreunen sou.
TEGEN-KEER.

Een krijger teelt een jongen krijger,
Het lam en spruyt niet van een tyger,
Den arent broedt geen tortelduyf,
Het goede bloet sal selden dolen,
Gelijck de hengst so is het volen,
Gelijck de stock soo valt de druyf.
Den jongen wind soeckt self de jacht:
Soo gatet met vermaerde mannen,
Haer kinders tuygen hare cracht,
Die tot de eer haer senen spannen.
Doe Willem na den hemel voer,
Ontbonden door liet Spaensche roer,
Hy liet twee spiegels van sijn leven,
Prins Maurits, die men nooyt sach beven,
En u, o onvertsaegde Vorst!
Die Colligny en die Nassouwe
God's vrese, dapperheyt, en trouwe
Geplantet hebben inde borst.
-

TOESANCK.

O Bos, ghy Conincklijcke maecht !
Het is by onsen Prins gewaecht,
Woudy het wagen met den Prins
Soo hadden wy al onsen wins.
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Doorluchtige Andromeda!
Ey, slaet doch uwe saken ga:
U gouden vrydom sydy quijt,
In boeyen ghy geslagen sijt;
Het rode monster niet en slaept,
Dat staech na uwe siele gaept.
Omhelst dees onverwachte uyr,
Hier comt de grootsche wapentuyr,
Die wil u banden maken los,
0 soete Hertoginnen-bos!
(Den Hertoch leyt doch onder voet)
Des Princen Bos ghy heten moet.
KEER 111.
Dit minnen-liet haer niet becoorde,
Sy beefde als sy't singen hoorde,
Beschroomt voor swaerder ongeval;
Sy hangt int strick, en vreest den jager,
Sy slacht haer ouden Mijter-drager,
Sy weet niet waers' haer keren sal;
Dies Wert een ander spel begóst,
Dat zy in langen niet sack spelen,
Een beete vlucht op haer gelost
'Wt donckere metalen kelen;
Haer lant doorwoelt, en wel-en-het
Met schaassen om- end-om beset,
Die na de huyt haer wacker dongen;
De muyser blies, de mijnen sprongen,
Daer beetter menich in liet gras,
Die hant-gemeen haer stael vermengden,
En in dit spel haer bloet wtplengden;
Dewijl het niet te doen en was,
TEGEN-KEER.

Om een groen kransken af te steken,
Maer om d'een d'ander 't hooft te breken.
Een fellen oegst den oorlogh is,
Waer in veel schone aren vallen,
Maer inde schuyr comt niet met allen,
Als jammer-sanck en droefenis.
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Noch is het beter, wel geweirt
Int velt zijn vyant te verwachten,
Als in sijn huys en aen sijn heirt
In dodes vreese te benachten,
En hier en daer een swanger wijf
Of grijsen cop en mager lijf,
Ter liefde vande hoer van Romen,

Onnoselijck sien omrnecomen.
Wat jonge krijgers wedervaert,
En is so hart niet te beclagen:
Haer siel in ruste wort gedragen,
Haer naem in eergin is vermaert,
TOESANCK.

Een groote draeck quam in het lapt .
Die blies geweldich moort en brant,
Sijn hooft men inde Velu sach,
Sijn brede buyck te Wesel lach,
Sijn steent, geswollen van fenijn,

Bereyckte Ceulen aen den Rijn;
De Prins sant wt een cloecken baes,
Die taste aen dit raven-aes,
En gaf het met sijn sweert een clop
(Den ouden wollef stopt daer op),
Dat het den cop Weer na sich tooch,
En schier de swarte siele spooch.
Van weedom het niet duyren cost,
Dies het sijn hol verlaten most.
KEER

IV.

»Die wrevellijck sijn nabuer- landen
En steden rooft met cromme handen,
En tegen recht, en tegen God,
En tegen bant, en tegen segel
Sijn wil alleen set voor een regel,
Ja, die met vrient en vyant spot;
Die niet en houdet in den toom
Een heyr, maer dat wil woeden laten
Oock over die, die buyten schroom
Vr^y onder sijn gelegde saten,
Die voor 't geloof te vechten spreeckt
En sijn geloof gedurich breeckt,
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Moet op het eynd', met slechter eeren
En groot verlies, den rogge keren ".
Dit song de Faem, en door het lant
Riep met haer stern, blies in haer horen,
Hoe Spanjen Wesel had verloren
Terwijl zijn volck de Velu brant.
TEGrsN-KEER.

U roem en mach niet sijn in duyster,
Ernst Casimir! de tweede luyster
Van onsen staet. Op, Musa! spreeckt
Van sijne deucht, en die beschrijvet
Op een papier, dat altoos blijvet,
En met een inckt die niet en bleeckt :
Die de liarpyjen heeft verjaecht
Die't al vernielden met haer clauwen,
Dat haer den honger heeft door-knaecht,
Die ons soo dochten te benauwen;
Waer van de Yssel en den Rijn
Lant-ruchtige getuygen sijn,
Daer by er menich heeft doen sneven,
En menich op den rug' geschreven
Met rode letters hare schant,
En d'eere, wackerheyt, en trouwe
Van 't vorstelijcke buys Nassouwe
Dat allesins de crone spant.
TOESANCK.

Den Arent loerde op de buyt,
En sant een tale Coeekoeck uyt;
Den Coeekoeck voegd' hem al sijn best
Aen eenes slechten vogels nest,
Dat nam by sender slach of stoot,
Doe beet by hem de cuyckens doot.
0 Arent, nimmermeer versaet!
Beroemt u niet van dese daet;
Wanneer den Leeu sijn poten licht,
Soo wilde vallen veel te licht,
lek sic, dat het Nassousche bloet
U eens den snavel vegen moet,
En wat u Coeckoeck heeft verschult,
Ghy dubbelt noch betalen sult.
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KEER V.
't Is soet voor 't vaderlant te sterven,
Om de onsterflijckheyt te erven ;
Noch soeter voor des Heeren Woort
En niet, om te bewaren 't leven,
Sijn horgery tot roof te geven
Den vyant, ruymende de poort;
De doot vint oock den bloden man,
Sy en verschoont geen voege sielen,
En, diese niet betrappen can
Van voren, vatse by de hielen.
Maer als een Heer set voet by voet,
En inder noot pant-kering' doet
Voor die hem God heeft toebetrouwet,
't En heeft hem nimmermeer berouwet.
De Heerscher, die het al vermach,
Can haest den snorker doen vertsagen,
En met sijn sweep den jager jagen;
Gelijck-men het gebeuren lach
TEGEN-KEER.

Tot Amersfoort, alwaer met schanden
De stat verviel in vremde handen,
En daerna immer alsoo los
Van diese nieuwelijcx besaten
Wiert overgeven en verlaten.
Een ander lociit was 't voor den Bos,
Alwaer een trotse borgery
En 't garnisoen, de stat be-eedicht,
Die hebben, tegen haer party,
Tot op het wterste verdedicht.
Haer loot, haer yser, en haer schract,
Waermeê soo menich fraey soldaet
Ontlijvet is, haer harde kegels,
Haer knodsen, flitsen, ende vlegels
Sijn daervan een gedachtenis.
Praet watty wilt, ghy leret vaker
Wat goets van uwen weder -saker
Als van een die u gunstich is.
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TOESANCK.

By is verdoolt, die alle-fijt
Sijn vyant biedet hoon en spijt;
Of die in hem een vrome daet
Bejegent met een felle smaet.
Iek prijse deucht en dapperheyt,
Of schoon de man my niet en greyt,
Die 't sijne schut soo veel hy can;
Gy, spreeckter lof en eere van.
En die zijn Heer in trouwen dient,
Een goeden name by verdient.
Hoe meer ghy den verwonnen laeckt
Hoe cleynder ghy den winner maeckt;
Want 't is nau eere voor een kipt,
Dat het sijn slechter overwint;
Maer die een crijchs-man deynsen doet
Een crijchs-man men hem achten moet.
KEER VI.
Om dat ghy, Prins! u draget minder
Als God, daerom sijt ghy verwender.
Dit is den aenvanck, dit liet slot:
Soo wie hem eert, dien wil hy eeren,
Wie hem onthoort sal by verneêren.
Ey! siet eens, hoe de goede God
De zon belast, te maken drooch
Des vjants sompige morassen,
En, met een onvermoeyet ooch,
Doet Tocht en weder op u passen.
Geluckich, dien den Hemel dient,
En die de winden hebt te vrient,
Die, tot u hulpe t'saem-gesworen,
Op den verderver haer verstoren.
De stromen in dees schrale droocht'
Gants ongewoonlijck haer verheffen,
Op dat den hater niet sou treffen
Het wit, daer sijn gemoet na poocht.
TEGEN-KEER.

Wanneer een wout is aengesteken,
Een dicken roock men siet wtbreken

-- 10! -En sich verheffen met gewelt,
De eene damp de ander dringet,
Met vier en voncken doorgeminget,
Sich spreydende door 't vlacke velt:
Oock sietmen inden Oceaen,
Door Godes wint en weer verbolgen,
De golven rollen voorwaerts aen,
Die t'saem de grootste bare volgen,
Tot datse stoten op een schip,
Of vallen op een hoge klip:
Soo volgden oock de cloecke benden
Den Prins, en wilden haer niet wenden,
Voor datse quamen aende stat,
Daerse de poorten deden craken,
En crachtichlijck de muyren braken,
Hem makende een open pat.
TOESANCK.

De Seeg' rontom liet leger vlooch,
De Prince mickte met het ooch,
En vinckse met een wisse greep,
Hy gaf haer vleugels eenen kneep,
Soo datse by hem blijven most,
Om datse niet meer vliegen cost.
Geluck quam rollen met haer rat,
Die heeft by by het hair gevat
Soo stijf, dat haer het rat ontsonck,
En sy hem inde armen spronck.
Nu gaense waer den Prince gaet,
Nu staense waer den Prince staet ;
En, Spanjen! ick verseker dy,
Sy Bomen u niet weder by ;
Want al haer ongestadicheyt
Die hebbense nu afeleyt.
KEER V 1 I.
Een Vorst en moet niet zijn moort-dadich,
Maer goedertieren en genadich;
Hy moet wt-drucken Godes bant,
Die sijnen donder seldet schietet
Op ons, hoewel het hem verdrietet,
Te sien der menschen sond' en schant,
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Van Athos, in een duyster weder,
Of yewers op een hoge duyn,
Of op een eyck, of op een ceder;
Soo dat sijn rammelende cloot
Ons altijt schrickt, maer selden dood't:
Dit volgdy na, o eer der landen!
Aen u bloetdorstige vyanden:
Ghy dorst niet weder na haer bloet,
Maer, haren trots sijnd' overwonnen,
Ghy toont, dat ghy soudt wreken connen
U leet, veel swaerder als ghy doet.
TEGEN-KEER.

U hooft, o Prins! sy overladen
Met Daphnes nimmer-soore bladen;
Altijt sy in u rechterkant
Een sweert becranst met groene palmen,
En waer ghy treet, de coren-halnien
Vergulden moeten 'tgantsche lant.
Den Hemel wille op u tong'
Het Manna en den honich gieten,
En in u hert een stage sprong'
Van Geest en van geloof doen vlieten;
De maen, 'tsy datse rijs' of dael,
Geen beter Vorst als u bestrael,
Noch die God soo wil proeven laten
De minne van sijn ondersaten.
De schone son, wanneer by spant
Of in óf uyt sijn snelle paerden,
En siet geen Coninckrijck op aerden,
Soo vredich als het Nederlant.
TOESANCK.

En lek, ó Prince! die de pen
Wat beter als de spiessen ken,
Sal roemen, in al mijn gedicht,
Het goede by u wtgericht.
En, slady yewers eenen slach,
Die Spanjen lang' gevoelen mach
lek sal hem, met mijn gladde veér,
Doen klincken alsoo luyd' en veer
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Wanneer den hinckert besieh is,
Of met de blixem voor sijn vaer,
Of met Achillis beukelaer ;
Ten minsten sal een yeder man
Belijden, dat lek kiesen kan,

Om dichten, 't alderbeste stof,
Dat's : Godes en des Princen lof.

Geusenbril. 1632.
Den bril, dien ghy, Papou! gemaect hadt voor de Geusen,
Maer hieltse voor u self en toond'se haer van vers,
Die hebben sy u, met een gauheyt, wt de mers
Gelichtet, sondes eens te breken of te kneusen.
Sy setten hem nu self al lachend' op haer neusen,
En sien daer veldewaerts door henen, rechts en dwers;
Sv sien, dat uwen buyl begint te worden schers,
Sy sien, dat Spanjaerden sijn menschen en geen reusen.
Hoe claer is dese bril! ick hadde 't noyt gedacht:
Men can daer loeren door t' Antwerpen in de gracht,
En wat u voorraet is in kelder, schuyr, of spijcker ;
Dies, mach den Papencnecht hem noemen soo by wil,
Voor desen is 't van jocx geweest der Geusen bril,
Nu is het in der daet der Geusen verrekijcker.

Reeckeninge voor den Koninok van Spangiën,
BY DE VEROVERINGE VAN BREDA IN 1637.
1531
Breda is eerst gemaket vast
By Maurits door het schip verrast 1590
1625
Van Spinola daernae vervracht
1637
Door Frederick te recht gebracht
Het cost Philips uyt sijnen schat 400,000,000.
0.
Daer voor heeft by weerom gehat
be eere is voor God, de sege voor Oranjen,
De vreugde voor het lant, en niet met al voor Spanjen.

- 107 -Op de veroveringe van 't stercke hugs, Den Bylant,
(AEN M. D. DELIS NYLANT, BORGEM. VAN DEVENTER).

Den trotsen Bylant,
Een vecht- en stry-lant,
Een hou- en sny-lant,
Is nu, Heer Nylant !
Den Paep een gly-lant,
Den Prins een bly-lant
En ons een vey-lant ;
Waerdoor de Sehenckeschans, wat van de wal gedreven,
Sich wederom by lant, alsoo ick hoop, sal geven.

Op het Schippersglas in de Groote kerk
te Deventer.
1.
Wy varen Oost, wy varen West;
Die God betrouwen, varen best.
2.
Geen see te hoog' of klip te steyl,
Als God maer heeft een oog' in 't sell.
3.
De Schippers, die Gods Woort hier wijst de rechte haven,
Wt danckbaerheyt de kerck dit glasevenster gaven.

Op 't bedriegelijck vasten van Eva Vliege.
Soo Eva, onse moer, heeft eenen man bedrogen,
0 Eva! ghy bedroocht de werelt met u logen.
Soo Eva eenmael heeft te gulsich toegetast,
Ghy hebt een lange wijl wel loselijck gevast.
Wist Eva heymelijck het appeltgen te snoepen,
Ghy smuldet stillekens en ronder luyde roepen.
Heeft Eva met de slang' in handeling' geweest,
Die u dees valsheyt riet en was geen goedera geest.
Maer Eva is van God de grijnse afgenomen,
En met u sijn opt lest de baecken wtgecomen.
0 mannen! tsy u tot waerschouwinge geseyt:
Geeft Eva geen geloof, soo wordy niet verleyt.
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Aan mijn heere,
Mijn heere Daniëlem Heinsium (1),
RIDDER EN RAEDSHEER DES RIJCKX VAN SWEDEN, &C.
VOORNAEMSTE POdET VAN ONSEN TIJT.

Wien geef ick dit papier? wie sal ick doch vereeren
Dees lamme rijmery, dit creupéle gedicht?
U, Heinsi! want ghy pleeckt dat wackere gesicht
Tot mijn slecht leure-werck wel somtijds te verneêren.
Self doemael, als gl^y ons soo meest.erlijck quaemt leeren,
In leven ende doot, den innerlijcken plicht,
En hoe na duysternis verschijnt het sonnelicht,
En hoe den nieuwen mensch geen ongeluck mach deeren.
Ghy hebt een gladde pijl uyt uwen tros getogen,
Waermeê, o groot poëet! door Neêrlant is gevlogen
Den ongemeten lof van Cliristo, God en mensch.
Dien seleen soeck ick oock my Danckbaer te bewijsera;
Soo ghy de veersen laeckt, de stoffe moetty prijsen,
Prijsdy de veersen oock, soo gatet boven w ensch.

(1) Revius droeg hem, als zijn »grootgunstighen Heere ende
vriest,'' den 15en Junij 1634, den tweeden druk zijner Zangen op. --

-- 109 --Ofcie'el Verslag omtrent de onderneming
van Graaf Johan van Nassau.
(Zie boven, bladz. 15.)
Relation du voyage que, par ordre de S. A. S., at entrepris
et taché de meetre en exécution le Comte de Nassau (1)
Son A. Srne (2) fust servie le 8e de ce mois de faire signifier
au Cointe de Nassau qu'elle luy enchargeroit l'exécut.ion de eertame entreprinse importante, qu'elle avoit sur main, pour Ie
service du Roy et le sien ; et sur ce s'assembla, le 9e, tout Ie
conseil , dans lequel fust aussy appellé led. Comte ; oil après
qu'on eust de nouveau proposé et examiné lad. entreprinse,
it fust unanimement arresté et conclu qu'elle se debroit meetre
en exécution par led. Cte, lequel insista d'en avoir un commandement exprès de S. A. aver une instruction particuliere, duquel avoit afaire, signee de sa main; laquelle luy fust ainsi
despeschée Ie mesme jour aver un ordre de partir le lendemain.
Le Cte pour tesmoigner le zèle qu'il at au service de son roy,
encore que, corvine General de is cavalerie, son poste ne fust
pas h la mer, obéit aux commandements de S. A., acceptant
i'honneur qu'elle luy faysoit de luy commectre ceste exécution,
s'embarquat en Anvers, le 10e du mois et fesit voile le mesme soir.
La holte qu'il avoit a sa charge consistoit en 4300 soldats et
1250 mariniers, les quels furent embarquez dans des pontons,
armez chacun dun derny canon et deux quarts , 38 fregattes
grandes, armées chacune de 2 petites pièces et 18 petites fregattes point armées d'artillerie; les vivres, munitions de guerre,
et aultres provisions furent mises dans des plaites qui lont na
-viresplat,b onrmées.
Le onziesme du mois, il arriva aver lad. Hotte de bon matin
a l'embouchure de Saftinghe oil it ietta l'ancre, a cause de la
basse marrée; cependant il mist pied a terre dans le poldre
de Namur oilestoit le marquis d'Aytuna, avec lequel il s'a(1) Het oorspronkelijke Afschrift berust op 's Rijks Archief;
zie het Overzigt van dat Archief I. bl. 10!x, aant.
(2) De Spaansche Landvoogdes.
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boucha, luy donnant part , qu'il estoit du tout impossible de
passer dans Ie pays inondé au dessoubs de Vaickenisse, scion
qu'on avoit donné a entendre a S. A., d'autant quit n'y avoit
jamais plus de trois pieds et demy d'eau, et quit en failoit du
moms 4 12 a ses vaisseaux; et comme Ie Cte fust adverty qu'il
y avoit un aultre passage par led, pays inondé a Ia main droite,
tirant vers Bergues sur le Zoom ; it resolut avec Ie sceu du
marquis de Ie prendre; ensuitte de quoy, estant la marée crue,
it fist passer ia flotte par l'embouchure de Saftinghe, ou ren
-contra32Vilesd'my,qua30nviresdg,
it les fist desloger avec on artillerie, les contraignant, devers
le soir, de se retirer a Valckenisse.
Le 12e a la poincte du jour, ii fist voile et partit aver la
flotte, passant auprès de Bergues, tirant droict vers l'isle de
Tertole, a I'endroict de laquelle 22 vaisseaux donnérent sur
Ie sable, entre lesquels estoient tous ceulx qui avoient chargez
les v ivres et munitions de guerre et instrumens de fortificat.ion ; ce que voyant le Cte, et ne les voulant laisser en arrière, a causse que l'ennemy qui avoit assemblé une grande
qualit.ité de batteaux a Bergues (qui n'estoit qu'á une heure
de la) les auroit sans aulcune doubte coupé dehors et prins,
joint aussy que sans iceulx, it ne pouvoit effectuer son entreprinse, it trouva (aver l'advis du Vice-Admiral et des meilleurs piloten) convenir de iecter l'anere de rechef, et attendre
qu'avecq la haute marée lesd. batteaux se désengageassent et
reioignissent au reste de la Hotte.
Ce qu'estant ainsi faict, ii fist de rechef voile, tenant sa route
vers Ste Annelandt, oû it arrivat entre les 9 et 10 heures du
soir; l'enemy Ie suivit avecq les mesrnes batteaux de guerre
qu'il avoit rencontré le iour précédent, ausquels se ioignirent
d'aultres iusqu'au nombre de 50, tant vaisseaux de guerre
qu'aultres portant musquet.teryes, lesquels it tenoit prest pour
eest effect, ayant esté adverty longtemps auparavant que nous
voulions passer aud. pays inondé; et come à cause du peu d'eau
qu'il y at en eest endroict aud. Annelandt, it convenoit faire
un peu de halte , l'enemy qui a cause d'un grand vent qui
s'esleva eust l'advantaige et moyen de ioindre nostre arrière
garde, laquelle it attacqua furieusement; et après un combat
de plus de 4 heures et une nuict obscure, le Cte eust advis,
sur les deux heures après mynuict, que l'enemy avoit gaigné
,

,

1•1l _la plus grande partye de ses pontons, avec 15 ou 16 salouppes
et plusieurs aultres batteaux cliargez des vivres, munitions de
guerre, et instrumens de fortification, et qu'une grande partye
des matelots et soldats s'estoient iectez clans l'eau pour se saulver.
Au mesme instant le Cte assembla le conseil , pour consulter
et resouldre sur ce qui! conviendroit Ie mieux faire en ceste
conioincture pour Ie service du Roy. Cependant qu'on estoit
delibérant, sur ces entrefaicts Ie deviant de l'Admiral-fre Tatte,
dans lequel le Cte estoit , fust ernporté , de manière qu'il ne
pouvoit se servir de son artillerie, et en mesme tems lad. fregatte dona et demeura sur le sable.
Se trouvant doncq led. Cte en eest estat, et ne pouvant, a
cause de I'obscurité de la nuict et un épais brouillart qui sestoit levé juger ny savoir quell ni combien de batteaux estoient
perduz, ii fust resolu quit se nnectroit avecq l'Adnniral, un
Cape. des batteaux , et la plus grande partie de ses camarades, dans une petite salouppe, avecq laquelle it traversa la
Potte par deux fois, animant les pontons et fregattes qui estoient
saines an combat, et les advertissant de tenir la route vers
Ie Princelandt. En ces entrefaicts s'esleva un vent de Nordwest rude , qui iecta une partie de nos pontons, fregattes et
navires it terre, et dons comodité aux batteaux de guerre de
1'enemy qui tenoyent le profond de l'eau de leur couper le
chemin ; ce que vuyants nos matelotz, it perdirent le couraige
tout a faict, et abandonnants leurs vaisseaux, se iectarent dans
l'eau et furent cause que les soldats, se voyans ainsy abandonez, fesirent le mesme, tachans tous de se sauver vers is
terre.
Le Cte appercevant sa fregatte-admirale s'estre desgagée du
sablon fist ramer vers icelie pour y r'entrer,, mais le pilote
quy la conduisoit, fuyant avecq les aultres, ny voulsist jamais
entendre ny le recepvoir; et voiant finallement que 12 ou 15
fregates des plus advancées s'en alloient rendre et sauver dans
tin port de l'enemy appellé Steenbergh , et que Ie reste des
batteaux estoit sur Ie sable sans matelots et soldats, mais que
tout estoit perdu , it fust constrainct de demeurer dans lad.
petite salouppe, aveeq laquelle ramant lespace de 3 heures,
it aborda enfin par hazard dans le Princelandt.
N'avoir sceu passer par Ie pays inondé au desoub de Valekenisse, comme avoit asseuré celuy quy conduisoiti ceste entre-
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oû l'enemy n'auroit sceu ioindre nre arrière garde ; l'asseurance que la mesme personne avoit donnée que l'enemy n'avoii faict ioindre aulcuns vaisseaux de guerre, et que mesme
avecq iceulx us ne pouvoient suivre par le pays inondé; la
quantité de batteaux de guerre de l'enemy quy ont eu loysir
de se ioindre at de nous at.taquer; la trop grande inégalité
que tout le monde scait qu'il y a au combat entre navires de
guerre et petites fregattes; l'inexpérience de nos pilotes, la
levée inutile que l'on avoit faict de 1300 matelots dunt la plus
grande partie navoit iamais veu la mer ny ne scavoit mesme
ramer; 1'advantai e que l'enemy at Cu la parfaicte cognoissance des canaux et pays inondez, et d'avoir, 2 iours avant l'arrivée de la Hotte dud. Cte, tiré de l'eau tous les tonneaux et
perches qui marquent de passaige; la maulvaise structure des
pontons, pour ne pouvoir tirer sinon par devant; l'obscurité
de la nuict, le vent et les marées, la pluspart contre, ont esté
causes du désordre quy s'est mis dans Geste Plotte, de l'advantaige que l'enemy at gai ;ne sur icelle , et finallement de sa
perte; laquelle, it semble, doibt estre estimée tant moindre
que tous les officiers avecq Ia plus grande partie des soldats
sont prisoniers. -- Faict an camp a Ekeren , le 1!ie de Septembre, 1631.
(Copie dune leire escripte par le Cte de Nassau au Marquis
de Leganez, le 16e dud. Sept., de Rosendal.)

Monsieur. Je croy que V. Ex. aural cognoissance d'un certain desseing que, passé quelques années, at esté proposé d'occuper l'isle de la Plate et de la Brile, et par ce moyen séparer
la Zélande d'avecq la Hollande, et comme S. A., passes quelques
mois, me fist 1'honneur de me communiquer led. desseing pour
en dire mon advis. Jay esté d'opinion que s'il estoit possible
de Ie mectre en exécution, ce seroit un des plus signalez services que iamais on auroit faict au roy et à ces pays-cy ; un
certain Capucin, nommé Philippe de Bruxelles. quy at proposé
et dirigé tout ce desseing, at asseuré S. A. avoir recogneu luy
(1) Zeker Capucijner monnik, pater Filip van Brussel; verg.
den volg. brief.

— 113 —
mesme par plusieurs fois les canaux et pays inondez, par les
-quelsonprita,desmqu'iltonde
qualité, que nul batteau de guerre de l'enemy pourroit suyvre
nos barques grand eiles passeroient; l'advis dud. père at esté
suyvi et confirmé par un gentilhomme Hollandois , réfugié a
Bruxelles, cogneu à V. Ex. et nommé Barnefelt (1); lesd. père
et gentilh. continuans et augmentans de jour à aultre l'asseurance de la facilité de ceste entreprinse , laquelle ils disoient
estre infaillible , puisqu' oultre Ia cognoissauce particuliere et
certayne , qu'ils disoient en avoir,, ils auroient souventefois
faict recognoistre lesd. endroicts par Bens experts et affidez,
furent cause qu'enfin S. A. print resolution de faire intenter
lad. entreprinse et de men commectre l'exécution.
Je partis done d' mercredy passé, Xe de ce mois, d'Anvers, &c.
(Comme a la relation.)
(1) Willem, de beruchte Heer van Stoutenburg.

REVIUS.
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KORTE AANTEEKENINGEN EN WOORDVERKLARING,
bi. 17, bootse: poets. Facer; zie bladz. 112.
» 52, quintileren: zoo schrijft Revius, wellicht als musicus,
in plaats van quinckeleren.
leendg : leunt gij. `'liên : vliegen.
» 53, dweege: anders gedwee. Ws, zet: uws, uit.
» 55, wederspel dragen: tegenbeeld zijn. Siedg : ziet gd.
koken: keuken. Achty : acht gij. Stane : voor staen, staan
(gelijk bi. 58 s jne voor zijn.)
» 57, ljcku.iel : evenwel. Breukel: breekbaar , broos. Vaten:
vatten. Hetzelve: wat gij ook. Gouden dromen : Naar
r[1 eocritus bekende idyl. --- Pontane: Revius' vriend
Joh. is. Ponsanus, aan wiep hij ook later (bi. 9) nog
'

een gedicht wijdt.

>> 58, tsaemgevlegen : zaamngevleid. Cuyin : naauwl ks (verg.
't iloogd. kau;n). WWtet : uit het.
59, Enser: Van Ens, op Schokland. JUaerlijn: anders meertouw. Strang: strand.
woeckenaer: naar den oorspronkelijken vorm (van woecken of oecken, d. i. vermeerderen.)
>> 60, eener: Germanische voor een. Nemen heen. Germ. voor
aannemen. Const: kennis.
borrenput : waterput.
64, eyselijck: naai-- de juiste afleiding en spelling, vreeslijk,
schrikwekkend. Hem tromde : kromde zich.
swgmslagende: in zwam vallend (verg. liet Hoogd. Schlag
voor ons toeval).
65, swanckte : Germ. voor zwikte. Crevelde: anders kriewelde. Senu: spier. Pryen: pry, kreng. Crimmelde: voor
grimmelde, wemelde. Ane: aan. Jamer : rijmshalve voor
jammer.
3 66, sy'tet: zijt het. Inne: in. Genet: bevocht. Schiedelijck :
voor sclzieljk.
» 67, Bruilo fsliet : Ter bruilofte Henri Revii en Armingardae
Passiae.
» 68, ver fraegt : vervrolijkt. Reden: gereedmaken.

115 -bl. 70, Een vast beminner, enz. Blijkbaar naar het Horatiaansche Justum ac tenacem, enz.
71, wroeger : beschuldiger, aanklager.

» 72, cloot: kogel, bal. Sluyan : slaap, (thans slechts in den
verlengden vorm sluimeren in gebruik. Wederhalen:
her (d. i. eder, of weder-)halen.

rondesom: voor rondsom, rond oen. Veru^orren : verward.
wraken: verkeerd wijzen.
» 76, eerlijckheyt: naar de oorspronkelijke beteekenis, glans,
heerljkheid, aanzien.
77, niet vermach: niets vermag.
78, wederstoot: tegenstand , weerspoed. Eerlijck; tot eere;
verg. boven, op bi. 76. J Iostert-greyn : mosterdkorrel,
mosterdzaad.
» 79, knaep: In zijn oorspronkelijke beteekenis van knecht,
dienaar.
» 80, moetter van : moet weg. Ooit [anger: voor 't bekende Bij
rentmeester.
-belsh
» 81, angierken: bloemperk.
» 83, gevlegen: gelegd. Stouwen: tegenhouden, weerstaan;
verg. nog ons stuw.
» 84, court wel: gebeurt wel.
» 85, laste: gelast.
» 74,
» 75,

» 86,

vaten

:

vatten.

» 88, vaer: vrees (verg. nog ons vervaard en vervaren.)
91, stale raecx: stalen ring. Stouwen: weerstaan. Cluften :
kloven. Lijselicken : zachtkens; (verg. 't tloogd. leise.)
Wispte: thans slechts in den verlengden herhalingsvorm
kwispelen in gebruik.
» 92, den: naar den Nedersaxischen (en Deventer) tongval,
voor dien, die. Stroten: verbogen naamval van - strot.
Beirt: anders baart, tiert, raast. Schiedelijck ; voor
schielijk ; zie boven.
rede:
reeds; (verg. ons alreê.) Hen vertogen: zich be» 93,
wzjzen, toonera. Crop — indoude: keel inneep, worgde.
94, kagen: kleine vaartuigen. Pontane: verg. boven op bl. 57.
95, versoort: verdord. Wapentuers: wapenknechten. iflaracn:
gewone Nederlandsche schimpnaam voor Spanjaard; ei g.
die, waarmee dezen zelf de bekeerde Moren scholden.
» 96, vromer : kloeker, wakkerder.

-- 116 -bl. 97, weest oen weten: wetenswaardig. Had — geschickt : had
zich weggemaakt. Wtgehickt : voor uitgeademd, voorbh.
» 98, stock: wijnstok (gelijk vervolgens wind voor windhond,
hazenwind.) Senen: peezen (verg. 't Hoogd. Selene; en
boven op bladz. 65.) Wins: voor wensch.
99, wel-en-bet: thans goed en wel. Ziuyser : muzikant.
» 100, geweirt : gewapend.
» 101, slechter eerera : weinig eer. Lant-ruchtige: 't land doorklinkende. Wildy — licht: zult gij te licht bevonden worden.
Verschult : thans, met verlengden vorm, verschuldigd,
waar niet in bedrijvenden zin; verg. echter Vondels
Vorstelfjke Warande, bladz. 87, aast. 2.
» 102, pant-kering' doet: in staat, opkomt. Schraet: voor schroot.
Fraey : lustig, wakker. Kegels: keyen, steenen. Watty:
wat gij. Weder-saker: tegenstander (verg. 't Hoogd. Widersacher).
» 103, greyt: behaagt. Slechter: mnindre. Sompig: dampig (verg.
't Hoogd. Sumpf).
» 104, doorgemninget : voor doormengd. Seeg: overwinning.
» 105, soore: dorre; verg. vroeger eersoort. Slady: slaat gij.
» 106, vers: voor ver. Buyl: geldzak. Schers: schaarsch, schraal.
Spijcker: 't Hoogd. Speicher, nog steeds in Overijsel gebruikelijk voor optrek.
» 107, Eva Vliege. Het zoogenoemde bestjen van 111eurs, din
32 jaar lang geveinsd had, niet te eten, maar eindelijk
(in Juny 1628), bij gelegenheid eener ziekte, op haar
boeverij betrapt werd. Gelijk men weet , heeft zich ,
vóór weinige jaren, een dergelijk geval te Pijnacker,
in Elsjen van der Vlies, herhaald. Grijnse: thans masker.
108, Leure- werck : lorre- , prulle-werk. Doemael : toenmaals;
de daarop volgende regels behelzen zinspelingen op
Heinsius' Gedichten. 1Vloetty : moet gij. Gatet: gaat het.
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