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zijn niet onveranderd gelaten. De verklarende aanteekeningen,
vooral van de historische gedichten, zijn beslist onvoldoende.
Bovendien heeft van Vloten in zijn bloemlezing zonder nadere
verantwoording ook ongedrukte verzen opgenomen, maar
daarbij het handschrift meer dan eens verkeerd gelezen.
Eerst in 1926 verscheen bij „de Waelburgh" te Blaricum
een nieuwe bloemlezing, ditmaal echter beperkt tot de geestelijke poëzie, met inleiding en aanteekeningen van Chr. Stapelkamp. Reeds eerder 1) heb ik in een bespreking mijn bezwaren
tegen dit boekje uiteengezet: een oppervlakkige en onnauwkeurige inleiding en
in tegenstelling met van Vloten
een overdadig teveel aan noten. Daartegenover staat echter, dat
de tekst zeer getrouw wordt weergegeven en moeilijke passages
soms een duidelijke verklaring vinden. Een enkele maal heb ik
daarvan dankbaar gebruik gemaakt; men vindt dan achter de
aanteekening vermeld: Stapelkamp.
Voor de bewerking van dit eerste deel had ik de beschikking
over het volgende materiaal:
I. de Over-ysselsche Sangen en Dichten van
I 63 o, door mij aangeduid met: A.
2. de toevoegingen in den pseudo-druk van 1634 (het
voorwerk werd, vermeerderd met een proza-opdracht
aan Heinsius en twee lofdichten, herdrukt, evenals de
eerste vier bladzijden van den tekst; verder werd
pag. 321 tot en met 37o bijgevoegd) , aangeduid
met: B.
3. het Deventer exemplaar van A, met omzettingen, verbeteringen en bijgeschreven verzen in Revius' handschrift, 2 ) aangeduid met: C.
4. een afzonderlijke uitgave van Het H o g h e Lied t
Salomons uit 1621.
Wat betreft de rangschikking der verzen richtte ik mij zeer
bepaald naar C, omdat dit vrij 'duidelijk de definitieve volgorde aangeeft, waarin Revius zich zijn dichtwerk had gedacht.
Meestal komen zijn omzettingen en aanwijzingen de chronologische volgorde ten goede ; waar bij ingeschreven verzen geen
1) Opwaartsche Wegen, Jaargang 5, pag. 78.
2) Zie : De dichter Revius, pag. i o g tim i r 2. Ook hier past mij een
woord van hartelijken dank aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer
en in 't bijzonder aan haar, onlangs helaas overleden, bibliothecaris, Dr.
J. C. van Slee, voor de bereidwilligheid, waarmee dit kostbare exemplaar
mij tijdelijk werd afgestaan.
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plaatsaanduiding was gegeven, heb ik mij dan ook door die
volgorde laten leiden. Een enkele, zeer zeldzame handschriftwijziging in den tekst heb ik gemeend piëteitshalve te moeten
overnemen.
Als regel echter heb ik bij ieder vers afzonderlijk, waar dit
mogelijk was, den oudsten tekst (dus van vóór 163o, resp.
163 4) gevolgd. Deze schijnbare tegenstrijdigheid volgt vanzelf
uit den aard van Revius' „mozaiek-epos". 1) Het geheel daarvan kon steeds uitgebreid of beter gerangschikt worden, zoodat
voor de volgorde der verzen de laatste ordening van den
dichter beslissend is. Tegelijk echter kan ieder vers beschouwd
worden als een afzonderlijk gedicht, dat we het liefst in zijn
meest oorspronkelijken vorm leeren kennen. De bij den herdruk
(in A of B) aangebrachte veranderingen, die ik alle heb genoteerd, zijn trouwens meest spellingvarianten en van betrek
kelijk weinig beteekenis. Voor dit eerste deel had ik alleen bij
het Hooglied de beschikking over een ouderen druk.
Verbeteringen van drukfouten heb ik overal verantwoord.
Met een enkel woord moet ik thans nog uiteenzetten, welk
beginsel mij geleid heeft bij mijn verklarende aanteekeningen.
Het is mijn streven geweest een uitgave samen te stellen, die
bruikbaar was ook voor den ontwikkelden leek. Zooveel
mogelijk heb ik getracht te verklaren, wat voor hem moeilijkheden zou kunnen opleveren, en daarbij toch alle overbodige
aanteekeningen te vermijden. Want hoe onmisbaar soms ook,
aanteekeningen blijven toch altijd een „noodzakelijk kwaad".
Wanneer een moeilijk woord meer dan eens voorkwam, heb
ik dit telkens opnieuw verklaard : ik mocht immers niet veronderstellen, dat mijn lezers de uitgave systematisch zouden
doorwerken. Slechts bij typisch i 7de-eeuwsche bijzonderheden,
die bijna op iedere bladzijde voorkomen, heb ik dit moeten
opgeven. Hierachter heb ik een lijst opgenomen van de meest
ongewone dezer woorden ; in den tekst vindt men ze slechts
verklaard, waar misverstand voor de hand lag. Voor wie zich
eenigszins in Revius inwerkt, zullen zij trouwens spoedig genoeg geen moeilijkheden meer opleveren.
Bij de beoordeeling van mijn werk houde men er rekening
mede, dat ik in Bandoeng helaas niet in de gelegenheid was
op alles even diep in te gaan, als ik gaarne gewild zou hebben
en in Holland ook zonder bezwaar had kunnen doen. Trouwe
1) Zie: De dichter Revius, pag. 97.
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vriendenhulp uit het vaderland (ik denk vooral aan die van
Drs. J. van Ham te Leiden) kon mij het gemis van zijn
bibliotheken toch niet heelemaal vergoeden.
Bandoeng, voorjaar 193o.

W. A. P. SMIT.
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O Yssel, doen u cant was wedersijts beset
Van 't Castiljaense heyr en van des Keysers machten,
Die u met moort en brant so menich jaroer brachten,
Was 't Reves niet die u vermaeckt heeft altemet?
Voorwaer het Reves was. en nu ghy vloeyt met vreden,
U tranen drogen op, 'ken hoor geen suchten meer,
Hy noemt oock zijnen sanck u lieve naem ter eer,
En doet u aen den rey van Rijn, Maes, Amstel treden.

4.
25 0 Reves zoete stem, o dappre defticheyt,
Waer treckt gy my al heen! mijn prijsen can niet volgen
✓ onbegrepen lof, mijn geest is als verbolgen,
Ick hoor en sie u aen, met doof -en-blindicheyt.
Den Arent can alleen met onvertrocken ogen
De stralen vande Son cloeckmoedich schouwen aen,
30
Maer die moet al te wel met zijn gesichte staen,
Die 'tglinst'ren van u roem recht na te sien derft pogen.
H. AB HEYDENDAL, I. C.
[Haec Heydendalius; sed non ego credulus illi.]
OP DE
NEDERLANTSCHE TIJT-CORTINGEN VAN DEN
EERWEERDEN ENDE GELEERDEN HEER
IACOBO REVIO.
Gelijck Apollo, moe van zijnen gulden wagen
Te slepen door de locht, zijn fackel om te dragen,
Gaet zijn yvooren lier wat nemen by der hant,
En als het Sonnen-licht doet blincken zijn verstant:
Aen den Yssel, i
I g. Tijdens het beleg van den Bosch in 1629 deden de
Spanjaarden, in vereeniging met Keizerlijke troepen, een inval in de Veluwe
om te trachten Frederik Hendrik voor de stad weg te lokken; i 8. Cast i 1jaense: Spaansche; 2o. altemet: zoo nu en dan; 25. dappre:
groote: de f tic h e y t: statige sierlijkheid; 2 7. o n b e g r e p e n: 't begrip
te boven gaand; 31. ma er die m o et.... sta e n: maar hij moet al
heel sterk van gezicht zijn; Onderteekening: I. C.: iure consultus; Op de
Nederlantsche T Vit cortingen: t ij t-c or t i n g e n: tot tijdpasseering, ontspanning, geschreven verzen; 1. A p o 110: is tegelijk de zonnegod en de
god van muziek en dichtkunst; gulden w a ge n: de zonnewagen.
-

Aen den Yssel, 25. o
B: 6; 3o. a e n,
B: aen: ; Revius' onderschrift ontbreekt in B; Op de Nederlantsche Tijt-cortingen en Ad Musas

zijn eerst in B bijgevoegd.
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Soo sietmen insgelijcks, dat Revij gedachten
Die dringen door de tocht, niet anders en betrachten
Dan Hemel ende God, gaen spelen, maer met aert.
Selfs als by sich vermaeckt, maeckt z ij nen naem vermaert.
D. HEINSIUS.
AD MUSAS
D. IACOBI REVI J

CUI

S. P. D.
Pindaricae voces, Batavique medulla leporis
Praemia quae vestro munere digna feram?
Ast immortali, quo me decorastis, honori
Quas referam grates non mea charta capit.
ANNA MARIA A SCHURMAN.
7. a er t: kunstvaardigheid; Ad blusas. S. P. D. : salutem plurimam
dicit; 2. v e s t r o m u n e r e: Revius had haar nl. een exemplaar der
Over-ysselsche Sangen (van i 63 0) toegezonden, waarin ook een aan haar
gewijd sonnet was opgenomen.
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die ick hier by der hant hadde: niet uyt groot behagen
dat ick in mijn eygen werck scheppe:

Laetduncken (weet ik wel) met rechte wert bespot,
Want die hemself behaecht behaecht een grooten sot.
gelijck my gedenckt ergens geschreven te hebben; ende
dit veroorsaect dat ick noch vele diergelijcke onder mijne
I o papieren boude liggen, sonder groote hope van den dach
te sullen sien; maer door het goedertieren oordeel dat
UEd. A. daer over gelieft heeft te strijcken, het werck
hoewel ick UEd. A. groote toegenegenheyt moet toeschrijven, nochtans vreese dat ick tegen UEd. A. opI rechticheyt sondighen soude, indien ick het hielde geheel
uyt sucht, ende tegen alle waerheyt ghevellet te zijn.
Ten minsten verghenoecht het my in soo vele dat ick
my versekeren can, gelijck het eerste U.Ed. A. niet mishaget heeft, dat oock het volgende eenen gonstighen
20
toeganck sal vinden. Zijnde oock by anderen een bewijs
van onse bestendighe vruntschap, indien alsoo ghenoemt
mach worden de verknopinge der gemoeden, tusschen
soo geringen persoon als ick my kenne, ende so uytnemenden als den grooten Heinsius is. In wiens roem
25 ick my (als overtollich) niet sal uytbreyden, maer liever
God van herten bidden,
mijn Heere, U.Ed. A. te houden in sijne heylige
bewaringe.
Leyden desen 15 Iunij 16 34.
U Ed. A. dienaer
JACOBUS REVIDS.
8. ergens: cf. pag. 69; II. maer door het goedertieren
0 o r d e e 1, e n z. : staat tegenover „niet uyt groot behagen" in reg. 4;
16. sucht: genegenheid.

Anacreonticum.
Osíico lÉystv á^4vnv,
eila) åÉ tuoVQQv 46s6v,
'A flOiefl6zOs aÉ xoeba6s
Tà OE6a FOVvov ixfi6.
HtcECtpa vEVea neCcínJv
Kai zip Aveav áaa6av,
Káyw ,usv fiaov Éegrly
Xevaó64ancv, íiveyj bÈ
Tóv xeicrzóv ávzsqxívsi.
Xaíeoczs Aoutóv Ée,Crj
Kai iuoVQai, lei í1,417 y áe
„

Tá Osc"a µov"vov áast.

IACOBI REVII
OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

EERSTE BOECK.

5

io

LOF GODS.
Waer ick een nachtegael, ick wou mijn Schepper eeren
Met sijnen grooten lof altfijt te quintileren
Dat bosschen, berch en dal sou deunen vanden clanck,
En de wout-vogeltgens vergeten haren sanck:
K'en ben geen nachtegael, maer in veel grooter eere
Een mensch, het even--heelt van aller Heeren Heere:
Ick wil dan mijne stem doen hooren alle man
En prijsen hem soo hooch , en verre als ick can:
Niet vragende een sier na al het lelijck pruylen
Of misselijck getier van aexters en van uylen,
Versekeret dat by die eeuwichlijcken leeft
Mijn tong' tot sijnen roem alleen geschapen heeft.
EEN GOD.

Die aenden hemel siet veel sonnen by malcander
(Daerder maer een en is, en men en vint geen ander)
Men mach hem seggen: vrient, ghy siet meer als
[ghy siet:
T'gebreck is in u oog' en in de sake niet.
5 Die goden sonder tal ooyt hebben aengebeden
Die dienden biindeling haer eygen ydelheden,
Niet siende (t'welck nochtans soo claer is als den dach)
Dat een en niemant meer de hoochste wesen mach.
DRY PERSONEN.

Dry tacken aen een boom, dry scheuten aen een bronne,
Dry crachten in een siel, dry stralen aen een sonne,
En wat van wijse luy wort nu en dan geseyt
Tot menschelijck bewijs vande Dry-eenicheyt
Lof Gods, 2. q u i n t i l e r e n, waarschijnlijk door Revius zelf gevormd
van q u i n t, naar analogie van q u i n c k e l e r e n, door welk woord het
in 1634 vervangen wordt; 6. het eve n-b e e 1 t: cf. Genesis i : 26;
io. misse 1 ij c k: leelijk ; Een God, 8. m a c h : kan.
Lof Gods, 2. quintileren
B: quinckeleren; 4. wout-vogeltgens
B:
B: leelíjck; Een God
wout-vogeltjens; 9. lelijck
B: Een ander;
B: eyghen; Dry personen, 4. vande
6. eygen
B: vande.
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OVER-YSSELSCHE SANGEN EN
DICHTEN.
EN DICHTEN.

Sijn
een ruych
ruych bewerp
bewerp en
en schaduw'
schaduw' deser
deser saken,
saken,
Sijn wel een
t' suyver onderricht
onderricht en connense
connense niet
niet maken.
maken.
Maer
Maer t'suyver
Wat soecktmen
soecktmen proev',
proev', of
of stael,
stael, ofofvergelijckenis
vergelijckenis
is alleen,
alleen, en
en geen
geen gelijck
gelijek en
en is?
Daer
een het is
Daer een
is ?
T'SELVE.

Wat
vraegdy, hoe de
de Soon
Soonvan
vaneeuwicheyt
eeuwicheytgeteelet
geteelet
Wat vraegdy,
tenvollen
vollenmee-gedeelet
mee-gedeelet
Des
Vaders wesen
wesen isis ten
Des Vaders
Daer
ghy niet
niet vaten
vaten cont
cont met
met alle
alle uugedacht
gedacht
Daer ghy
intwesen
wesenzijt
zijtgebracht?
gebracht?
Noch
seggen, hoe
hoe ghy
ghy self
self int
Noch seggen,
Watsoeckty,
soeckty,hoe
hoeden
denGeest,
Geest,selfstandich,
selfstandich,ongescheyden
ongescheyden
5 Wat
Van
Vader en
en van Soon,
Soon, wtgaet
wtgaet van
van alle
alle beyden
beyden .
Van Vader
Daer
geschapen geest
geest sich niet
niet begrijpen
begrijpen laet
laet
Daer den geschapen
Die uu het
het herte
herte rept
rept en
eninde
indearen
aren slaet?
slaet?
menschelijek, 0o mensch,
menseh, u sinnen
sinnen feylen
feylen
Indien
Indien int menschelijck,
10
Watonderneemt
onderneemt ghy
ghy doch
doch de
de Godheyt
Godheyt af
aftetepeylen?
peylen?
i o Wat
GOD
GEEST.
GOD EEN GEEST.

Wanneer
groote God
God ons
onswerdet
werdetvoorgestellet
voorgestellet
Wanneer de
de groote
Gelijek
aertschen mensch
mensch lichamelijck
lichamelijek gestellet
gestellet
Gelijck den aertschen
En
denckt niet
niet dat
dat de
de saeck
saeck soo
soo inder
inder waerheyt
waerheyt is,
IS,
En denckt
Maer
yder woort
woortsteeckt
steeckt een
eengeheymenis.
geheymenis.
Maer dat
dat in yder
Wathoeft
hoefteen
eensuyver
suyvergeest
geesteneneen
eeneenvoudich
eenvoudichwesen
wesen
5 Wat
Een lichaem
lichaem tsaemgeset
tsaemgeset van aderen
aderen en
en pesen?
pesen?
Of handen,
handen, die
die het
het al
al gemaeckt
gemaeckt heeft
heeft met
met een
een winck?
winek?
Of ooren,
ooren, die
die voorheen
voorheen wel
welwetet
wetetalle
alledínck
dinek?
?
Of ogen,
ogen, die
die het
het licht
licht self
selfstralet
stralet door
door de
de wolcken?
wolcken?
loOf
tonge,dien
diengenoech
genoechzijn
zijnschepselen
schepselenvertolcken?
vertolcken?
I o Of tonge,
voeten, die
die vervult
vervult de
de werelt
werelt over
over al?
al?
Of voeten,
gaen of dat
dat hy
hy reysen
reysen sa!?
Waer
Waer meyndy
meyndy dat
dat hy gaen
sal?
Neen mensche, God en heeft geen wterlijcke leden Nenmsch,Godeftgnwrlijckd
Maar
vernuft en
envleeschelijck
vleeschelijck uu reden.
reden.
Maar eng is u vernuft
15
Hy stamelt
stamelt met u dus,
dus, op
op dat
dat ghy
ghysíjne
sijne deucht,
deucht,
i5
te beter
beter kennen
kennenmeucht.
meucht.
Sijn
en sijn
sijn cracht
eracht te
Sijn grootheyt, en
VADER
LICHTEN.
VADER DER LICHTEN.

De sterren
sterren op haerself
haerself zijn
zijn aengenaem
aengenaem van
van luyster,
luyster,
de mane
mane schijnt
schijnt soo
soo sijn
sijn de
desterren
sterren duyster.
duyster.
Maer
Maer als de
Dry personen,
personen, 5. ruych
ru Y c hb be
grovevoorstelling;
voorstelling; T'selve, I.
1. ddee
e wwere rp:p:grove
S
0 0 n staat
staat in
in den
denderden
derden naamval;
naamval; 8.8.a are
n: aderen.
aderen. God
God een
geest,
een geest,
Soon
r e n:
5. eeen
enkelvoudig, niet
nietsamengesteld;
samengesteld; 7.0
den
e n v o0 u ddie
i c h: enkelvoudig,
7. off ha n d
e n enz.:
en z.:
of wat
wat behoeft
n g
gen
"die
h en Z.:
z.: „die
behoeft hij
hij handen,
handen,die
die enz.;
enz.; i10.
o. die
di en
en 0o e c hen
endoor
doorzijn
zijnschepselen
schepselenopenbaart"
openbaart"(Stapelkamp)
(Stapelkamp );
zich duidelijk
duidelijk in
in en
Vader
; Vader
der
lichten, cf.
Jacobus iI:: 17.
der lichten,
1 7.
cf. Jacobus
Geest, I.
voorgestellet God een
een Geest,
1. voorgestellet

B: voorgespellet.

GOD.

II

De mane men seer hel siet aenden hemel staen,
Maer als de sonne rijst verdonckeret de maen.
5 Die sonne is een toorts die wonderlijcken stralet,
Maer 't menschelijck verstant voor hem den prijs behalet.
Het menschelijck vernuft sich wijt en sijt wtbreyt,
Noch is het duysternis voor Godes heerlijckheyt.
De sterren, maen en son, en geest, en al moet swichten
z o Voor God, dat groote licht, den Vader aller lichten.
ALWETENHEYT.

O mensche, by u is, zoo constich ghy u veynset,
Een oore dat u hoort, een oge dat u siet,
Een hant die tekent aen al wat van u geschiet,
En alles wat ghy spreeckt, en alles wat ghy peynset.
WIJSHEYT GODS ENDE DER MENSCHEN.

De wijsheyt vanden mensch, al praeltse noch soo seere,
Is louter onverstant en dwaesheyt voorden Heere.
De wijsheyt Godes die ten hemel ons geleyt
Is in des menschen oog' een blinde dommicheyt.
GOD SOECKEN.

5

Diogenes met een ontstekene lantaren
Socht menschen op de marct daer duysenden vergaren.
Die schimpen had wat rechts: maer siet hoe menich sot
Nu by den hellen dach gaet tastende na God:
Niet bruykende sijn woort, om sekerlijck te treden,
Maer de beroockte slons van menschelijcke reden
Die hem verwerret in een doolhof sonder ent,
Soo dat van duysenden hem qualijck een en kent.
GODS KENNISSE.

Wanneer het spade licht begint hem wt te spreyen
Opt vlackste vande see, de vischkens haer vermeyen
En meynen, datter blinckt dat het al sterren zijn,
Hoewelse niet en sien als eenen wederschijn;
5 Maer die hier inde locht en boven t' water leven
Die sien des hemels heyr bescheydelijcken sweven:
Soo is het met den mensch: al wat hy hier aensiet
Van God en van zijn rijck en is het wesen niet,
God soecken, 6. s 1 o n s: dievenlantaarntje; 8. h e m: God; Gods kennisse, 6. bescheydelijcken: duidelijk.
Atwetenheyt, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding; God soecken,
B: marckt.
B: ontstekenen; 2. marct
1. ontstekene
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Maer een geringen schijn, waer van de naeckte waerheyt
z o Aenschouwen die daer sien de goddelijcke claerheyt.
T' SELVE.

Het water datter leyt verborgen onder d'aerde
Doet blijcken dattet is van ongelijcken aerde:
Het eene metter tijt vervuylet, staende stil,
Het ander, soo het schijnt, al worstelende wil
Wel breken voor den dach, maer t' is te seer besloten:
Het derde springet wt, en met verscheyden goten
Wert constelijck geleyt door bos en ackerlant
Te geven sap en groey aen t' geen daer is geplant.
Soo gates dien die God sijn kennis openbaerde:
I o De eene houtse met stil-swijgen inde aerde,
De ander hadde wel wat goedes inden sin
Maer vrees' of hoop, of nut, of schade hout hem in.
De derde blijdelijck laet zijne reden vloeyen
Op dat Gods ackerwerck mach dyen ende groeyen,
En dat door zijnen vlijt cl' onwetende verlicht,
15
De droeve zy getroost, den sondaer opgericht.
O mensche, sydy cloeck, laet varen al de reste,
En roepet met my wt: de laetste sijn de beste.
GODSDIENSTICHEYT.

Wie sijt ghy die hier staet met soo verscheurde cleeren?
Ick ben Godsdiensticheyt een dochter Gods des Heeren.
Van waer dit snoo gewaet? den rijckdom ick versmae.
Wat is dat voor een boeck? de wet en de genae.
5 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 vlien.
Wat doet dit helle licht? der sielen ooge sien.
Wat leert ons desen toom? beteugelen u sinnen.
z o Wat treet ghy op de doot? die can ick overwinnen.
GODS BESLUYT.

Gelijck als in een colck een steentgen valt te gronde
Het water werpt terstont een ringsken in het ronde,
En van het eene comt een ander schieten uyt,
Waer van een ander strax, en weer een ander spruyt,
5 Soo dat in corten tijdt de oogen daer op dwalen,
De grootte noch t' getal niet connend' achterhalen:
Godsdiensticheyt, 3. snoo: schamel; q,. de wet en de genae: het
Oude en het Nieuwe Testament; 6. 1 e e n d y: leunt ge.

GOD. SCHEPPING.

Soo gatet oock met my, o groote God en Heer,
Van doe mijn tong began te stamelen u eer,
Het eene denck ick na, het ander valt my inne,
z o U wijsheyt, u gericht, u waerheyt, uwe minne
Omringen my te saem in eenen oogenslach:
En, wil ick van het een of t'ander doen gewach,
U raet en u besluyt my so geheel verslinden
Dat ick daer in noch gront noch oever weet te vinden.
VERKIESINGE.

Indien der tijden vloet het eeuwigh' achterhalet,
Indien een leemen cluyt den meester stelt de maet,
Indien God gist of mist in sijnen wijsen raet,
Indien sijn vast besluyt is los en onbepalet,
Indien niet alle deucht van boven nederdalet,
5
Indien niet al ons heyl is loutere genaed'
Indien van hem alleen niet comet wil en daet,
Indien by lijden mach dat aerde voor hem pralet,
Indien den mensch yet deed' eer dat hy was gemaeckt,
I o Indien een doode pry yet voelet, ruyckt of smaeckt,
Indien de moeder van haer dochter wert geboren,
Indien de Heer sijn eynd' al kiesende verliest,
Indien het schepsel God verliesende verkiest,
Soo gaet des menschen werck Gods willekeur te boven.
SCHEPPINGE.

God heeft de werelt door onsichtbare clavieren
Betrocken als een luyt met al sijn toebehoor.
Den hemel is de bocht vol reyen door en door,
Het roosken, son en maen die om ons hene swieren.
Twee grove bassen die staech bulderen en tieren
5
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 allerhande dieren.
Dees luyte sloech de Heer met sijn geleerde vingers,
o
De
engels
stemden in als treffelicke singers,
t
De bergen hoorden toe, de vloeden stonden stil:
Verkiesinge, 2. den meester: nl. den pottenbakker; 7. cf. Filippensen 2:13; 8. indien .... p r a 1 e t; indien Hij dulden kan, dat aarde
(de mensch) zich boven Hem verheft; i 2. s ij n e y n d' al kiesende
v er lies t: bij het nemen van een beslissing Zijn doel mist; 13. G o d
verliesend e: terwijl God Zijn doel (eynd') mist; verkies t: de
beslissing neemt; Scheppinge, t. c 1 a v i e r e n: speelwerk, (hier) snaren;
3. b o c h t; boog van de klankkast; r e y e n: riggels, waarmee de klankkast
van buiten versierd was (Fra. raie) ; 4. r o o s k e n: klank-opening (soms
had een luit er twee, een groote en een kleine: „zon en maan") ;
6. q u i n t e: hooge snaar.
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Den mensch alleen en hoort noch sangeren noch snaren,
Behalven dien't de Heer belieft te openbaren
Na sijn bescheyden raet en Goddelijcken wil.
WT NIET.

Die alles schiep wt niet het groote met het cleyne
De levendige God, die isset Al alleyne:
En alles wat sijn hant schiep wt een louter niet,
Dat is een louter Niet, wanneerment wel besiet.
WERELT RONT.

Het rond' is nimmer recht, het ronde draeyt ront-om,
En watmen daer aen siet gebogen is en crom:
Ist wonder dattet noch by onse tijt gebeuret
Dat in des werelts rond' geen recht en wort gespeuret?
ONDERDEEL DES WERELTS.

De assen die het wiel des werelts omme dragen,
Met nagelen van gout soo rijckelijck beslagen,
En toonen ons den schat daer van niet int geheel,
Maer onder onsen voet daer schuylt het ander deel.
5 Alwaer oock menschen zijn die onse mane kennet,
Daer alle avonden de Son sijn wagen mennet;
Oock sterren, als by ons, verheugen haer gesicht.
Een sterre is alleen die schoonder ons verlicht,
De Sterre die wel-eer wt Jacob is geresen.
I o Bestraelde die haer mee, hoe heerlijck soudet wesen!
Doch twijfelt niet; de tijt comt dat hij boven hoop
Tot haer oock nemen sal zijn wonderlycken loop.
HEMEL ENDE AERDE.

Den hemel sonder rust geduyrichlijcken wandert,
Den hemel evenwel blijft vast en onverandert.
De aerde altijt stil en sonder roeren leyt,
Noch is de aerde vol van ongestadicheyt.
Scheppinge, i 4. b e s c h e y de n: verstandigen; Onderdeel des werelts. In
dit en de volgende verzen gaat Revius uit van de oude opvatting, dat de aarde
het onbeweeglijk middelpunt is van een daaromheen wentelend heelal; i . d e
a ss en.... d r a g e n: de hemelassen, (stoute beeldspraak voor) de hemel;
2. nagelen van gout: nl. de sterren; io. de Sterre.... geresen:
Christus (cf. Openbaringen 22:16); Hemel ende aerde, 1. w a n der t:
is in beweging.
Onderdeel des werelts, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.

SCHEPPING.
SCHEPPING.
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MORGEN- ENDE AVONTSTERRE.
AVONTSTERRE.
MORGEN-

sterre die
die de
de locht
lochtdes
desmorgens
morgensoverstralet
overstralet
De sterre
wert de
deavont-sterr'
avont-sterr'wanneerse
wanneerse nederneder-dalet:
dalet:
Dat wert
engel die
die van
van God
God opt heerlíjcst
heerlijest was bereyt
bereyt
Dien engel
Ah! dat
dat isisnu
nuden
denboo
booder
derhelscher
helseherduysterheyt.
duysterheyt.
MIDDEN.

midden hangt
hangt de
de aerd'
aerd' en is
is nochtans van allen
Int midden
laechste daer
daer een dinck
dinck toe
toe comen
comen can
can te vallen:
vallen:
Het laechste
midden staet
staet de
de deucht,
deucht, en isis doch
doch boven
boven al
Int midden
hoochste dat den mensch
mensch alhier bereycken sal.
sa!.
Het hoochste
GEEST ENDE
ENDE WATER.
GEEST

Den geest hem
hem op het
het vlack
vlack der
der wateren wtstrecte
En schepsels velerley
velerley daer
daer constich
constich wt
wtverwecte.
verwecte.
cracht,
ingegoten eracht,
Het water
water had
had daer
daer toe
toe geen
geen ingegoten
Het
Heeren adem
adem wast diese int wesen bracht.
Des Heeren
Vraegdy, hoe
hoe hedensdaechs
hedensdaechs het water
water ons herbaret?
herbaret?
55 Vraegdy,
soo ghy
ghy 't'tvaett',
vaett', wel duydelijck verclaret:
verclaret:
Het is u, soo
opt onsichtbare,
onsichtbare, laet
laet varen
siet;
Lett'
varen dat ghy siet;
Lett' opt
water doetet
doetet niet.
maeckt levendich,
levendich, het water
Den Geest maeckt
ENDE DACH.
DACH.
NACHT ENDE

Siet
de stille
stille nacht
nacht op
opcomende
comendegetogen
getogen
Siet hoe de
veel hondert
hondert ogen:
Als Argus
Argus haer
haer vertoont
vertoont met
met so
so veel
Maer by den schoonen dach voorwaer en heeftse Maerniet
bydenscho ne dachvo rwaer nhe ftseniet
Die met
met een
een ooge
ooge meer
meer als
als sy
sy met
metduysent
duysent siet.
siet.
LICHT
SONNE.
LICHT ENDE SONNE.

o0 vroege
vroege morgen-licht,
morgen-licht, hoe
hoe sydy
sydy so
so hovaerdich
hovaerdich

Te treden
treden voor
voor den
den son
son die
diegrooter
grooter eer
eer isiswaerdich?
waerdich?
dies niet,
niet, maer
maer dencket,
dencket, dat
dat gewis
gewis
Verwondert
Verwondert uu dies
sonne was
was het
het licht
lichtgeschapen
geschapen is.
is.
Al-eer
Al-eer de
de sonne
SONNEN-PLAETSE.

Dry
boven aent
aent gewelf,
gewelf, en
en onder
onder dry
dryplaneten,
planeten.
Dry boven
een prins
prins int
int midden
midden isisgeseten.
geseten.
De sonne
sonne als
als een
Morgen- ende
ende avontsterre,
avontsterre, 3.
die nenge
eng1:
e 1:ster
sterenenengel
engelhebben
hebben denden3. dien
cf. voor al
zelfden
naam: Lucifer;
Lucifer; Geest
water, cf.
al deze
deze verzen
verzen Genesis
Genesis
Geest ende water,
zelfden naam:
Nacht ende
I;
herbar
bar
e t:opnieuw
opnieuwbaart
baart(nl.
(nI.bij
bijden
dendoop)
doop);
ende dach,
dach,
I; 5.5.her
e t:
; Nacht
2.
de honderdoogige
honderdoogige bewaker
Hera in een
een koe
koe ververA r gg uus:s: de
bewakervan
van de
de door
door Hera
2. Ar
het
4. het
Licht ende
anderde
niet; Licht
ende sonne,
sonne, 4.
h eeefft tsen
s e niet:
i e t: haalt
haalt ze
ze niet;
3. he
anderde 10;
Io; 3.
licht
werd den
den eersten
eersten dag
dag geschapen,
geschapen, de
eerst op
op den
denvierden.
vierden.
licht werd
de zon eerst

Hs. van
van Revius
Revius in
in C met
M
orgen- ende
ende avontsterre,
avontsterre,Geest
Geestende
endewater,
water, Hs.
met
Morgenplaatsaanduiding.
ende avontsterre
avontsterre Morgen- ende
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DICHTEN.
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(de sterren)
sterren);; 2. a ers
hemelbol. Melck-wech,
Melck-wech,
e r see1lt:t: gaat
gaat onzeker;
onzeker; ccll oot:
o o t: hemelbol,
2. spi
hemelassen.
s p i 11
11 ee n:
n: hemelassen.
Sonne
ende wolcken,
wolcken, Mane ende
sterren, Melck-wech,
Melck-wech, Hs.
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O Heer, dat ick begrijp is wtermaten goet;
En tgeen ick niet en vatt' al-mee soo wesen moet.
CORTSTEN DACH.

Den cortsten dach de langste nacht.
O sondaer neemt doch hier op acht:
U vreucht is cort, maer t'bitter truyren
Dat daer op volgt sal eeuwich duyren.
CORTSTE NACHT.

De cortste nacht den langsten dach.
O vrome mindert u geclach:
Cleyn is alhier en cort u lijden,
Maer eeuwichlijck sult ghy verblijden.
SEE ENDE STROMEN.

Het sout is smakelijck en hoedet voor het stincken,
Maer het brengt groten dorst en doet geweldich drincken:
Ist wonder dat de see so boven maten sout
De soete stromen suypt en lichtelijck verdout?
SEE ENDE DROGE.

Ghy sult niet buyten last het aertrijck overvaren
Maer dwingen (sprack de Heer) u wentelende baren.
0 lant-en water-god, hoe helder clonck u woort,
Twelck noch op dese uyr wert vande see gehoort!
VERLOREN WATER.

Van water vintmen drie besondere geslachten
Die meest verloren gaen, en selden voordeel brachten:
Het water dat in see uyt soete stromen loopt,
Het water met hetwelck een Jode wort gedoopt,
5 En t' water dat somtijts van nau-besette vrecken
Gemengt wort in den wijn, om die daermee te strecken.
BEESTEN EN MENSCHEN.

De aerde brenge voort wat cruypet ofte wandert,
In aerde sal het doch eens werden weer verandert.
Het water geve uyt het slibberige vee,
Het moet doch tsijner tijt vervuylen in de see.
Verloren water, I. geslachten: soorten; 5. nau-besette: nauwgezette; 6. s t r e c k e n: vermeerderen; Beesten en menschen, I. w a nd e r t: loopt.
See ende droge, Verloren
Øuíding.

water, Hs. van Revius in C met plaatsaan2
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5 De locht belaste ick met vogelen te crielen,
Want in de breede locht verdwijnen hare sielen.
Maer t'hooftstuck schorter noch, den mensche
[die dit al
Als Coninck onder ons alleen beheerschen sal:
Comt, laet ons (sprack de Heer) met onse handen bouwen
z o Een lichaem dat altijt den hemel can aenschouwen,
En uyt ons eygen mont diet alles roeren doet
Hem blasen in de borst een redelijck gemoet
Bequaem om t'hoochste goet te kennen, te aencleven,
Te dienen sonder dwanck, en eeuwichlijck te leven.
LIJF ENDE SIELE.

Gelijck een diamant heel fijn en onbesmettet
In eenen frayen rinck van goude ingesettet,
Gelijck een crachtigen doch liefelijcken wijn
Geschoncken in een vat van claren cristalijn,
5 Gelijck als de civet, om luchtiger en vaster
Te blijven, wtgestort in witten alabaster,
Gelijck een goet geweer en snedich als een vliem
In een vergulden schey aen eenes vorsten riem:
So is, o groote God, wel waerdich aen te mercken
I o De costelijcke siel het hooftstuck uwer wercken
Gevoeget in een lijf so constich dat daer van
Het wonderlijck gebou men niet vol-loven can.
T'SELVE.

5

Het lijf is dubbelt schier in alle zijn geleders,
Twee hoorders, sienders twee, twee grijpers en
[twee treders,
Twee daermen mede spreeckt, twee daermen
[mede ruyct,
Verongeluckt het een, het ander men gebruyckt:
Maer eene siel alleen heeft u de Heer gegeven
0 mensch, om hier in deucht, en daer in vreucht te leven,
Bewaer, bewaerse wel! want soo ghy die verliest
Daer is geen tweede die ghy in haer plaetse kiest.
T'SELVE.

De Heer ons Vader is, de aerde onse moeder,
De een het leven gaf, de ander draecht het voeder.
Beesten en menschen, 12. rede 1 ij c k: met rede begaafd; Lijf ende siele,
5. c i v e t: olieachtige, welriekende stof, afkomstig van de civetkat;
7. g e w e e r: wapen, (hier: ) zwaard.
T'selve I, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.
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Hoe comet dat den mensch van God geen werck
[en heeft,
En met sijn sinlicheyt heel aende aerde cleeft?
5 Eylaes, het gaet so toe: de kinders allegader
Beminnen doch veel meer de moeder als den vader.
T'SELVE.

Het lichaem (om de siel) sijn moeder heeft begeven,
De siel haer vader, om het lichaem te doen leven.
Het lichaem, door de doot, weer na sijn moeder gaet,
Die siel na s' Vaders huys, en t' lichaem leggen laet:
5 Tot datse Vaer en Moer weer stieren by malcander,
Dan sullense niet meer verscheyen van een-ander.
GODS EVENBEELT.
In een schoon waterken vertonet hem de sonne
Niet in een vuyle somp, of rustelose bronne:
Want is het water dick, of woeltet sonder endt
Dien claren wederschijn wert t'enemael geschent.
5 0 siele, die Gods beelt in u behouden willet
d'onsuyverheyt vermijdt, en de beroerten stillet:
Want Gods gelijckenis vertoont sich aldermeest
In een gestadich hert en onbesmétten geest.
T'SELVE.

5

In een eng waterken niet wel en connen lichten
Twee beelden te gelijck of vele aengesichten,
Maer t'eene nootelijck het ander houdet wt.
U mensche, mercket wat dees reden u beduyt:
Wildy in Godes beelt u degelijck verblijen,
So keret wt het hert des duyvels schilderyen
Van gelt, van lust, van pracht. want t'liefelijck
[aenschijn
Ws Heeren wild e r niet, of t'wil alleene sijn.
T'SELVE.

Een kenner vande const, wanneer hem wert gebracht
Een beeltenis van een goet meester wtgewracht
En siet niet na de stof, maer houtet hooch van weerde
Al waer het gebootseert in plaester of in eerde.
T'selve II, 5. tot datse.... malcander : nl. bij de opstanding der
dooden voor het laatste oordeel; Gods evenbeelt, cf. Genesis i : 26 ;
2. s 0 m p: moeras, poel.
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Slet ghy een arem mensch dien God heeft met-gedeelt
Een deuchdelijcke siet, sijn eygen evenbeelt,
Omhelst hem, sydy vroet, en wilt den meester loven
Wiens werken alletijt de stoffe gaen te boven.
T'SELVE.

Wanneer veel schilders haer gelijckelijck begeven
Een heerlijck aengesicht te malen na het leven,
Indien het voorbeelt wort getroffen eygentlijck
Soo sijn de tafereels d'een d'ander oock gelijck.
0 Christenen, ghy síjt gestelt om wt te drucken
Het goddelijcke beelt en dat in alle stucken:
Doet ghy het (als ghy segt) so gevet my te vremt
Dat ghy in eenen sin niet overeen en stemt.
Hoe connen die in haer Gods evenbeelt doen blijcken
z o Die niet een waterslach malcanderen gelijcken ?
T'SELVE.

Een meester can een beelt aenleggen na het leven,
Maer t'leven lijckewel en sal by hem niet geven.
En dit is tusschen beelt en mensche het verschil
Dat d'eene hem beweecht en d'andere staet stil:
5 Al was de mensch na Gods gelijckenis gemaket
En aende heerschappy der schepselen geraket,
Hy was nochtans geen God: want (als by wel bevont)
Dit feylde hem daer aen, dat by niet vast en stont.
MAN ENDE WIJF.

De mane vande son haer claricheyt genietet,
Maer t'edel sonne-licht niet vande maen en vlietet.
De vrou treckt vanden man den naem en het geslacht,
Maer noyt heeft dit de vrou den manne toegebracht.
T'SELVE.

Den man sijn echte wijf alleene moet beminnen,
De vrouwe onder hem moet buygen hare sinnen.
T'en gaet niet qualijck toe daert soo gehouden wert:
Den man is doch het hooft, de vrouwe is het hert.
T'selve II, 7. ge v et my te vremt: bevreemdt het mij; i o. niet
e en w a t e r s l a c h: volstrekt niet; T'selve III, 2. 1 ij c k e w e 1: evenwel;
8. niet vast en stont: zooals ni. bleek bij den zondeval; T'selve IV,
i -2. cf. Colossenzen 3 : i 8- i 9 ; 1. echte w ij f : echtgenoote.
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25 Wat vraeg' ick na t'voorlee'n? dit Eden wil ick bouwen
Tot dat mijn ogen eens het hemelsche aenschouwen.
STROOM DES PARADIJS, ENDE BOOM DES LEVENS.

De stroom des paradijs oock buytenwaert wtvloeyde,
Maer in het paradijs den boom des levens groeyde.
Soo buyten Godes kerck den waterdoop ghy siet,
Denckt, t' water isser wel, maer t' leven isser niet.
BOOM DES WETENS.

Doe Adam met sijn wyf int houlíjck is getree'n
T' was eer hy van den boom der kennis had gegeten,
En Adams kinderen oock comen meest by een
Alsse van goet en quaet noch niets te veel en weten.
RUSTE.

God sach zijn goede werck en nam daer in behagen
Hem stellende tot rust na ses verlopen dagen.
God siet ons goede werck en heeft daerin sijn lust,
En neemt ons na de moeyt in sijne soete rust.
T'SELVE.

Ghy saegt u goede werck en waert daer op belustet
En hebt na dagen ses den sevenden gerustet:
Ick sie u goede werck, o Heere, dach op dach,
Ah, geeft dat uwe rust ick eens aenschouwen mach.
SLANGE ENDE EVA.

Van Eva en de slang' het giftich tsamenspreken
De sonde heeft gebroedt en allerley gebreken.
Hier door is in het quaet verworren onsen geest.
Och, had de slange stom, of Eva doof geweest!
VAL.

Wat blintheyt onbesuyst ! dat Eva die God diende
Int salich paradijs, wt weelde, sonder noot
Der hellen rof f iaen het ledich oore boot
En om te worden cloeck des Heeren vloeck verdiende!
Paradijs, 25. bouwen: bewerken; Boom des wetens, 3. comen b y
e e n: huwen ; 4. a l s s e .... w e t e n: als ze nog weinig ervaring hebben
van goed en kwaad, d.w.z. nog erg jong zijn; Slange ende Eva, 3. v e rw o r r e n: verward; Val, 2. w e e l d e: brooddronkenheid; 3. r o f f i a e n:
booswicht.
Paradijs, 25. t' v oor 1 e e'n: eerst „het oud" ; Stroom des paradijs, Boom
des wetens, Ruste, T'selve, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding;
Ruste, 3. heef t: eerst „neemt".
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Wat wederhoricheyt ! dat Adam, niet ontsiende
Noch tijdelíjcke last, noch eyndelose noot,
Socht, opgeblasen puyst, te worden even groot
Als God die hem bewaerd' en dien hy had' te vriende
Wat duyvelscher bedroch! ghy moorder ghy verrae'r
I o Hebt smeeckende vervoert de kinders met de vae'r.
Wat voordeel meendy dies, a vyant, op te steken?
Wy liggen int verderf, doch hopen op genae,
Maer uwen boosen raet brengt u de meeste schae:
Der vrouwe heylich saet sal u den cop verbreken.
5

T'SELVE, OP DE 10 GEBODEN.

Heft op u hert, aenhoort dees reden
Ghy menschen al, en daer op let
Hoe Adam met zijn overtreden
Vertreden heeft de gantsche wet.
I•

5

De Heer, seyt hy, heb ik verachtet,
Niet na-gelevet sijn gebot:
Maer, armen ardeworm, getrachtet
My self te maken tot een God.
2•

Io

Síjn suyver beelt heb ick verloren
Het ongevalschte licht en recht,
Dees duyvels beelt heb ick verkoren
En dien hem als sijn eygen knecht.
3.
Gods naem heb ick misbruyckt, Belastert;
Want voelende mijns Heeren straf

I5

Ick claegde dat ick was verbastert
Door t'wíjf dat by my selver gaf.
4•

2o

Der sielen rust heb ick lichtveerdich
Door mijne dwaesheyt wtgeblust,
En my gemaeckt, eylaes, onweerdich
Te comen inde hoochste rust.
5•
M jn eeuwich Vader en behoeder
Heb ick verweckt tot storenis,

Val, 5. w e d e r h o r i c h e y t: weerspannigheid, ongehoorzaamheid;
I o. s m e e c k e n d e: fleemende, vleiende ; i 4. cf. Genesis 3 : i 5.
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lig' ininschaemte
schaemte neer-gedoken
neer-gedoken
Verjaget
aengesicht.
Verjaget van uu aengesicht.
8.
Een
dief
ben
ick
van uwe
uwe gaven:
gaven:
Een dief ben ick van
lck heb gestolen en gepluckt
Ickhebgstolnpuck
De vrucht,
vrucht, waer
waer door
door als
als arme
arme slaven
slaven
U vrye
vryeschepsels
schepsels sijn
sijnverdruckt.
verdruckt.
9.
9·

40
40

45
45

Der slangen
slangen gift
gift heb
heb ick
ickgesmaket,
gesmaket,
Sijn
valsch getuygenis
getuygenis gelooft,
gelooft,
Sijn valsch
de mijn
mijn gemaket,
gemaket,
Sijn
sonde tot de
Sijn sonde
Sijn
mijn hooft.
Sijn straf
straf getogen
getogen op mijn
10.
I o.
Mijn
heeft mijn
mijn hert
hert verleydet
verleydet
Mijn ooge heeft
Tot
snode lust
lust en
eneygen-baet.
eygen-baet.
Tot snode
Ter werelt
werelt heb
heb ick
ick wt-gebreydet
wt-gebreydet
De wortel
wortel boos
boos van
van alle
alle quaet.
quaet.
0 Adam,
Adam, wat
wathebt
hebtghy
ghygemaket!
gemaket!
Ghy brenget
brenget ons in
in groote
groote quael.
quael.
Door
u sijn
sijn wy in
in schult
Door u
schuft geraket,
Met uu verdorven
verdorven altemael.
altemael.
ONTSCHULDINGE.
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Den man verclaeght
verc1aeght het wijf, het
het wijf
wijf de
de slange wroeget,
En geen
geen van
van alle
alle dry
dryden
denrichter
richter vergenoeget
vergenoeget
Maer yder vonnis
crycht en straffe na
na zijn
zijn sond':
sond':
vonnis crycht
te sincken
sincken
Gelijck
swemmers, die,
beginnende te
Gelijck drie
drie swemmers,
die, beginnende
D'
een d'ander
d' ander grijpen
grijpen aen
aen wt
wt vrese
vrese van
vanverdrincken
verdrincken
D'een
En trecken
trecken alle dry
dry malcander
malcander inden
inden gront.
gront.

Ontschuldinge,
wroeget:
beschuldigt, (cf.
(cf. Genesis
Genesis 3:12-13).
3 :12-13) .
Ontschuldinge, 1.
1. w
r o ege t: beschuldigt,
Ontschuldinge,
van Revius
Revius in
met plaatsaanduiding.
Hs. van
in C met
Ontschuldinge, Hs.
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STRAFFE.

In smerte sal het wijf haer vrucht ter werelt telen,
En doen na hares mans rechtmatige bevelen:
In smerte sal den man sijn suyren arbeyt doen,
Op dat by vrou en kint mach decken ende voen.
5 In smert sal man en wijf onmíjdelijcken sterven,
En alle dese smert op hare kinders erven.
ACKERBOUW.

Hoe u genegentheyt, o Adam, is gekeret
Het voetsel dat ghy smaeckt niet duysterlijcken leret:
De bomen groenende int lustich paradijs
In uwen eersten staet u gaven soete spijs,
5 En als ghy daer van aett' ghy saegt met een na boven
U vindende beweecht den milden God te loven:
Nu worpty inde aerd' en queeckt aldaer het graen,
En moet, gelijck t' gediert, u oogen neder-slaen
Gebogen na den gront daer van ghy sijt genomen,
z o En daer ghij eer yetlang' moet weder inne comen.
ROCKEN VAN VELLEN.

Aenschout het doden-vel daer mee ghy sijt becleydet
En denckt sorchvuldich na wat u oock is bereydet:
0 Adam, desen rock is een getuygenis
Dat binnen in u vleys de doot al meester is.
DOOT DER ,SIELE.

T'is schouwelijck om sien, oock weert te zijn betreuret
Als aen een levend' lijf men dode leden speuret,
Hoe meendy, sondich mensch, datty den Heer behaecht
Die in een levend lijf een dode siele draecht?
TWEE-SPRAKE, TUSSCHEN GOD ENDE MENSCHE.
op: Donec gratus eram tibi Zc.
GOD.

Terwijl ghy my bemindet
En door t'bedroch der dodelijcken slangen
U hert niet was verblindet,
Na my alleen, o mensch, stont u verlangen:
Straffe, cf. Genesis 3: i 6- i g; Ackerbouw, i o. eer y e t 1 n n g' : eerlang;
Rocken van vellen, cf. Genesis 3 : 2 i „en de Heere God maakte voor Adam
en zijne vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan" ; 1. dode n-v e 1:
vel van een doode (dood dier) ; Doot der siele, 1. s chouwe 1 y c k:
afschuwelijk; Twee sprake, Donec gratus eram t i b i: cf. Horatius'
Carmina III, g.
-
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Oock was mijn vreucht
De reyne deucht
En schoonheyt uwer sielen:
U dweege seden
En ongevalschte reden
My bevielen.
MENSCH.
Terwijl ick plach te dragen
Het suyver beelt ws aenschijns onbevlecket,
U Goddelijck behagen
U Schepper groot was over my gestrecket.
Dies uwen prijs
Int paradijs
Ick danckelijck ontfoude.
U rijcken segen
Als eenen gouden regen
My bedoude.
GOD.

25

30

Nu hebt ghy my begeven
Door snoo begeert' en grootsheyt onbeteugelt.
Dies om u ogen sweven
D'onwetenheyt en dwaling swart-gevleugelt.
U hert bedriecht,
U tonge Hecht,
U handen ongebonden
In wrevel slaven,
U beenen gierich draven
Totte sonden.
MENSCH.

35

40

Nu hebt ghy my besloten
In treuricheyt en evel-moedich clagen.
Ghy hebt op my geschoten
U pijlen wt vol ongemeene plagen.
Den hemel raest,
De aerd' verbaest
Trilt onder mijne voeten.
De boo'n der hellen
Om eeuwichlijck te quellen
My ontmoeten.

8. d w e e g e: onderworpen, volgzame : 28. w r e v e 1: zonde ; 3 2. e v e 1m o e d i c h: ontstemd, toornig; 3 6. v e r b a e s t: ontsteld.
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GOD.
Of u dees jonst gebeurde
Onsalich mensch in jammer gants verloren
Dat ick den hemel scheurde
En sant daer af mijn Soon, mijn Een-geboren
Die u elend'
Bracht tot een end'
Door zijn vrywillich sterven,
Sout ghy u lusten
Om met hem eens te rusten
Willen derven?
MENSCH.
Al wiert my aen-geboden
Des werelts schat en coninclijcke staten,
Al quamen duysent doden
My porren om zijn trouwe te verlaten,
Noch sal hy zijn
Den hoeder mijn:
Sijn woort wil ick bewaren,
Tot dat na lijden
Om eeuwich te verblijden
Wy vergaren.

SONDE.
Een heymelijck fenijn onsichtbaer voor ons oogen
Comt dickmael door de locht opt schielijckste gevlogen
Verdorrende den knop eer dat by bloemen heeft,
Versengende de bloem eer datse vruchten geeft,
5 En, twelck insonderheyt en meest is te beclagen,
Verrottende de vrucht wanneerse is voldragen:
De sonde is een gift dat in het doncker sluypt
Dat onse kintsheyt self aenblasende becruypt,
Bevlecket onse jeucht, ja brenget menichwerven
z o Oock op den ouderdom den mensche int verderven.
BLINTHEYT.
K' en sach noyt ouden man soo seer geraect te kinde
Of hij en wist de stee bescheydelijck te vinden
Daer hij een grooten schat verborgen had wel-eer,
Die hij nu weder-soect maer speuretse niet meer:
Twee-sprake, 41. j o n s t: gunst, genade; Blintheyt, i . g e r a e c t te
kind e: kindsch geworden; 2. b e s c h e y d e l ij c k: nauwkeurig.

Blintheyt, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.
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5 Met den gevallen mensch statet dan wel ellendich,
Het alderhoochste goet is hem gemaect afhendich,
En wiert daer toe soo dom dat by met een vergat
Ja niet geloven wil, dat by bet ooyt besat.
VERDORVENHEYT.

Een man lach in een gracht; sijn nabuyr tot hem naecte
En sey, hoe comtet, maech, dat ghy hier in geraecte?
Al)! riep de ander, vrient, en vraecht daer nu niet na.
Maer helpet my hier wt eer ick te gronde ga.
5 In Adam zijn wij al verdorven en verloren,
Der vragers is geen eynd' die scherpelijck na-sporen
En soecken, door wat weck en hoe dat con geschien:
Maer (dat het nodichst is) seer weynich daer na sien
Hoese wt desen cuyl eens mogen zijn geheven
z o En treden tot een nieu en God-gevallich leven.
ONVERMOGEN.

Soo weynich als men wijn wt netelen can drucken,
Soo weynich als den moor can bleycken zijne huyt,
Soo weynich als de losch sijn vlecken wisschen wt,
Soo weynich als men mach van dorens vijgen plucken,
5
Soo weynich als een steen hem rechten kan of bucken,
Soo weynich als een trom van sellef slaen geluyt,
Soo weynich sonder vocht opschieten can het cruyt,
Soo weynich sonder saet den lantbou can gelucken,
Soo weynich als een pot self wasset wt de aerd',
I o Soo weynich als een kint hem selven teelt of baert,
Soo weynich als een lijck can ploegen ofte delven,
Soo weynich als een buys wort sonder bant gesticht,
Soo weynich als den dach comt sonder t'sonne -licht
Soo weynich heeft den mensch het goede van hemselven.
WERELT.

5

De werelt is vervult met droefenis en clagen,
Vol snode lastering' en vol onwaerdicheyt,
Vol vuyle ogen-lust, en vol lichtvaerdicheyt,
Vol onverdienden haet en dodelijcke lagen.
De werelt is vergift met wroegen ende knagen,
Vol stege wrevelmoet en vol hovaerdicheyt,

Blintheyt, 7. en wier t: nl. de gevallen mensch; Werelt, 6. stege
w r e v e l m o e t: halsstarrige boosheid.
Verdorvenheyt, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.
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Vol ongebonden sucht en vol quaet-aerdicheyt,
Vol sonden opgehoopt, vol opgehoopte plagen.
herten die noch sijt van hare stricken vry
Vliet verre van dees trouw -en liefde-lose pry
Al isse noch soo schoon vercieret en bepeirelt.
Vraecht niet, hoe can het sijn dat sy soo goddeloos,
Soo eer-vergeten zy en overgeven boos?
Eylaes! het is om dat de werelt is de werelt.
T'SELVE.

Indien het jonck by jonck opt soetste sich vergaret,
En t' oude by het oud' opt voegelijckste paret,
0 werelt out, en suf, en blint, en ongestalt
Hoe comtet dat ghy noch de jonge luy gevalt?
T'SELVE.

Indien het alsoo waer (als eener plach te meenen)
Datter meer werelden gemaket zijn dan eenen
Ick liet my voren-staen na allen blijck en schijn
Dat onse werelt most de alderslimste sijn.
T'SELVE.

Die dese werelt in een ander werelt brachte
En voerdese ter merct, gewisselijck ick achte
Dat diese voor een duyt des morgens had gecocht
Des avonts wel een blanck tot rou-coop geven mocht.
T'SELVE.

De stromen na de see geweldichlijcken schieten,
Als waerder of geluck of vreugde te genieten,
Maer alsse zijn daerin en onder een gemengt
De see haer anders niet dan bitterheyt en brengt:
5 De tochten onser siel sijn insgelijcx gedreven
Haer inde woeste see der werelt te begeven,
Maer hebbende gesmaeckt wat in en aen haer is
Soo wijckt de soeticheyt en comt de droefenis.
LEVEN.

Dit leven is gants niet, om dat de sware sonden
Van blíjtschap en geluck het maken naeckt en bloot,
Werelt, I o. p r y: kreng, hier gebruikt voor een verachtelijke vrouw;
T'selve I, 3. ongestalt: wanstaltig; T'selve II, 3. ick liet my
vore n-s t a e n: ik zou er van overtuigd zijn; T'selve III, q,. blanck:
zilveren muntje ter waarde van zes duiten; T'selve IV, 5. t o c h t e n:
begeerten; Leven, 1. n i e t: niets.
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Dit leven
leven is
is gants
gants niet,
niet, om
om dat
datvan
vans'moeders
s'moeders schoot
schoot
in het
het graf
grafmet
metsmerten
smerten isisgebonden.
gebonden.
Den
mensch tot
Den mensch
tot in
Dit
leven is
is gants
gants niet,
niet, om
om dat
dattetegeenen
geenenstonden
stonden
5
Dit leven
seker voor de
de doot,
doot,
Die
t'leven
Die t'
leven heeft
heeft ontfaen
ontfaen is seker
Dit leven
leven is
is gants
gants niet,
niet, om
om dattet
dattet als
als een
een cloot
eloot
Rolt stadich
stadich na het
het eynd'
eynd' en
en snellijck
snellijck isis verswonden.
verswonden.
Dit leven
leven isis gants
gants niet,
niet, om
omdat
datgelijck
gelijckvergaen
vergaen
10
Dewijse
wijsemet
metden
dendwaes,
dwaes,de
degoede
goedemet
metde
dequaen,
quaen,
I o De
En
huyden leyt
leyt by
hyneer
neer die
diegister
gisterwas
wasverheven.
verheven.
En huyden
Dit leven
leven isis alalveel
veel(wanneerment
(wanneerment wel
wel betracht)
betracht)
Om
datmen seker
seker hoopt
hoopt en
enveylichlíjck
veylichlijck verwacht
verwacht
Om datmen
t' eeu wich leven.
leven.
Wel levende
levende alhier,
alhier, hiernamaels
hiernamaels t'eeuwich
T'SELVE.
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Dit leven
leven isis een
een vrye
vryemerckt.
merckt.
Let op uu stuck,
stuck, en
en daer
daer op
op merckt
merckt
Dat ghy den
den tijt
tijt niet
niet laet verlopen
copen en
en vercopen.
vercopen.
Gestelt
Gestelt tot copen
Want
blijfdy wt
Want sitty
sitty stil,
stil, of blijfdy
Tot
dat de
de doot
dootde
decramen
cramen sluyt,
sluyt,
Tot dat
te beginnen
beginnen
Soo ist te laet om te
Het alderbeste
alderbeste goet te
te winnen.
winnen.
ELLENDE.

Men vindet wel een
een lant
lant daer
daer wolf noch
noch leeu
leeu en
en stallet,
een lant
la nt daer
daer sneeu
sneeu noch
noch hagel
hagel vallet,
Men vindet wel een
Maer
nieuw ers ick en
en vant, hoe seer ick
gesocht,
ick heb gesocht,
Maer nieuwers
Een mensch
mensch die
die sonder leet sijn
heeft toegebrocht.
toegebrocht.
sijn tijt heeft
YDELHEYT.

visschers vangen
den vis
vis sy vrolijck
vrolijck eten,
De visschers
vangen vis,
vis, den
worden vande vis vaeck
vaeck weder
weder opgegeten:
opgegeten:
En worden
mensch vangt ydelheyt,
ydelheyt, met
met ydelheyt
ydelheyt hem
hem voedt,
voedt,
De mensch
inde ydelheyt
ydelheyt opt lest verdwijnen
verdwijnen moet.
moet.
En inde
PIJNE.

roepet ghy van
van smert,
smert, o0 lichaem
lichaem onverduldich?
onverduldich?
Wat roepet
God uu oversent
oversent tetedragen
dragen sydy
sydyschuldich.
schuldich.
Wat God
de
pijne
lang',
soo
isse
niet
groot,
niet
te groot,
Geduert
Geduert de pijne
soo
En isse groot sy sal
sal u helpen aenden
aenden doot.
doot.
Dit
seyt
den
eloeckengeest
geestgestercket
gestercket van
van hier
hier boven:
boven:
5
seyt
den
cloecken
5 Dit
Maer het ellendich vleysch en wil het niet geloven.
Maerhtlndicvysewhtnglov.
s: nergens.
bal; Ellende,
Ellende, 3.
3. nieuwer
nieuwers:
nergens.
1 o o t: kogel, bal;
Leven, 7.7. ccloot:
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CRANCKHEYT.
Dit vuyle vlees en trachtet anders niet
Als om van sieckt' en doot te sijn ontslagen:
Den Geest alree na d' ander werelt siet,
En sou niet veel na t'sondich lichaem vragen.
5 T'is wonder hoese kneuteren by vlagen:
Hal seyt het lijf, dit scheyden valt my swaer.
Ha! seit de siel, die wt dat lichaem waer:
Swijcht, seyt het lijf, sout ghy soo van my vlieden?
Swijcht, seyt de siel, wy feylen bey te gaer,
o Des Heeren wil alleene moet geschieden.
OUDERDOM, ENDE DOOT.

Na hogen ouderdom hoordy de luyden wenschen,
Daer tegen, na de doot en hopen geene menschen:
T'is wonder datmen na de sieckte soo verlangt,
En na de medecijn het herte niet en hangt.
LEVEN ENDE DOOT.

Hoe leytter menich mensch soo beestelijcken leven
Als of by nimmer hem tot sterven sou begeven!
Hoe sterf ter menich mensch soo roeckeloos en rou
Als of by na de doot niet weder leven soul
T'SELVE.

Die t'leven is een spel vol jocken ende boerten
Sal vinden in het slot ernstachtige beroerten.
Die !'leven is een ernst, ja tegenheyt en pijn
Dien sal het eyndelveers maer jock en boerte zijn.
T'SELVE.

Een versche soeticheyt men vindet inde stromen
Tot datse in de see onmijdelijcken comen:
Dit leven is oock soet twelck yder een toe-lacht,
Maer bitter is de doot die yeder een verwacht.
T'SELVE.

Die t'leven prijst en heeft daer in behagen
En laeckt de doot of over haer wil clagen
Cranckheyt, 5. k n e u t er en: klagen, morren; T'selve I, 4. e y n d e 1veer s: einde (eigenlijk: gebed voor de stervenden) .

Cranckheyt, 9. bey

A heeft: by.
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Die toont voorwaer een kinderlijck verstant,
Want t' is al werck van eenes meesters hant.
DOOT.

op: Wanneer ick slaep, Zdc.
I.

5

Als Godes Soon den heerscher over al
In stille rust dit aertsche brengen sal
En t'swack gemoet Í verquicken door sijn bloet
Soo en suldy my
Vande sonde vry
En van haren vloeck ontladen
O slaep, o soete slaep, niet schaden.
2

I0

I5

20

.

Als ick ontwaeck door Christi laetste stem
Aenschouwende het nieu Jerusalem
Het welck by geeft die in sijn vreese leeft
Dan en suldy my
Van mijns Heeren sy
Die my in sijn rijck sal leyden
O slaep, o soete slaep, niet scheyden.
3
Ick slaep, ick waeck, ick ben gelijcke bly,
Want my altoos mijn heylant blijvet by
En toont my t' licht I van zijn vriendelijck gesicht:
Die my heeft gestelt
Onder u gewelt,
En na u het salich leven
O slaep, o soete slaep, sal geven.

T' SELVE.
T'verwachten vande doot mijn herte niet bedroevet
Dewijl ick vele doo'n alreede heb geproevet.
Mijns levens eerste tijt haest nemende een keer
Gestorven is en doot, want zy en is niet meer.
5 Het kipt verswonden is, den vryer is gaen strijcken,
Den man hem rede maeckt voor cl' ouderdom te wijcken,
De jaren die ick meyn te hebben, ick gemis;
Den dach van gisteren alsnu begraven is,
De naestverlopen uyr en al de ander uyren
Gestorven zijn en doot, wantse niet langer duyren.
I0
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Den slaep die d'eerste helft des levens my ontstal
Noch loeret op de helft van datter comen sal.
Van aenvanck sterven wy, het laetste der ellenden
Geen doot is, maer het end' van doden sonder ende.
BÉGRAVINGE.

5

De stromen die sich door haer oeveren wtspreyden
In grootte ende cracht sijn wonderlijck verscheyden,
Maer alsse inde see tesamen zijn gestort
Soo speurt men geen verschil, maer d' een als
[d'ander wort:
Gedurende den loop vant menschelijcke leven
D'een boven d'ander is begavet en verheven,
Maer als wy inden schoot der aerden sijn geleyt
Waer blijft dan onder ons het vorich onderscheyt?
T' SELVE.

5

De hoochmoet niet alleen en dueret in het leven
Maer is oock na de doot den pronckaert by gebleven:
Dies bout by hem een graf met marmer overleyt
Op dat zijn grooten naem blijf inder eeuwicheyt,
Niet denckende dat al wat hier is moet verderven,
Ja wapen ende graf oock eyndelíjcken sterven.
MATHUSALEM.

Wat heeft Mathusalem (die negen-hondert iaren
Geleeft heeft, en noch meer) al vremdicheyts ervaren!
Maer t'aldervremtste was, dat op het leste quam:
Een uyr die allegaer dees iaren met haer nam.
Begravinge, i. d o o r: tusschen .... door; T'selve, 3. h e m: zich;
Mathusatem: cf. Genesis 5: 2 5-27.

T'selve, 6. In A volgen nu dadelijk, ingeleid door Wet geeft kennis
der sonde n, de talrijke verzen op de i o geboden (A, pag. 26-62) ;
eerst daarna vinden we R o o d e Se e. Chronologisch is deze volgorde
onjuist. In C vinden we dan ook een bijna onleesbare aanteekening van
Revius bij het einde van R o o de Se e: „Hic pendent leges seq. a. p. 26
et Deinceps". Bovendien is vóór Wet g e e f t kennis der sonde n
aangeduid, dat R o o d e S e e moet worden ingevoegd. Op tusschengevoegde
bladen zijn echter nog een aantal verzen bijgeschreven en omzettingen aangegeven van andere, die chronologisch aan R o o d e S e e voorafgaan. Daar
Revius blijkbaar alles in historische volgorde (deinceps) wilde geven, laat
ik deze eerst volgen; Mathusalem, Hs. van Revius in C.
3
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SONTVLOET. 1VIONOSYLLABICUIVI.

Hooch en lanck,
Breet van ganck,
Dick en starck
Was de Arck.
5 Daer in clam
Sem en Ham
Met zijn broer,
Vaer en moer,
En noch dry
I o Wigs daer by.
Al het vee
Had daer stee.
Hart en hind,
Brack en wind',
15 Beyr en leeu,
Roeck en spreeu,
Peirt en os,
Haes en vos,
Swijn en aep,
Geyt en schaep,
2o
Losch en das
Daer oock was.
Hen en haen,
Specht en cruen,
25 Duyf en paeu,
Uyl en caeu,
Raef en gier
Vant men hier.
Craey en snip
3o Vlooch int schip.
Musch en vínck
Daer in ginck.

Draeck en slang'
Men hier dwang'.
35 Hont en cat,
Muys en rat,
Groot en cleyn,
Vuyl en reyn,
Quaet en goet,
40 Fel en soet,
Wilt en tam
Daer toe quam.
Al wat vloog'
In het droog',
45 Al wat croop,
Of zijn loop
Had' opt lant
Quam ter hant.
Wat men niet
5o In en liet
Mensch of beest
Gaf den geest
In den grond',
Om de sond'
55 Die het al
Bracht ten val.
Paer by paer
Trat daer naer
Weer aent lant,
6o Door Gods hant
Die liet af
Van zijn straf.
Hem, de Heer,
Sy de eer!
T' SELVE.

De sontvloet was een doop waer door de Heer de aerde,
Met .rondaren belast, vernieuwde en herbaerde:
Sontvloet. monosyllabicum. In 1634 heeft Revius dit gedicht een plaats
in B (pag. 3 61) weten te geven door het te verwerken in een lofdicht
Aen M. H. Elias Herckmans, op sijn lof der See-vaert.
Herckmans, zeevaarder en dichter, had aan de geschiedenis van zijn beroep
een uitvoerig dichtwerk gewijd. Hij begon bij de ark, zoodat er wel eenige
aanleiding was hem dit lied van de ark op te dragen. Zie voor Revius'
lofdicht verder deeil II. Ik volg hier het handschrift in C, dat soms vrij
sterk van deze latere lezing afwijkt; T'selve, Hs. van Revius in C.
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Den doop een sont-vloet is die beter my behaecht,
Waer door de sondaer self van sonden wert gevaecht.
OLYFTACK.

Soo haest men vande arck de rave wt sach blijven
De duyve bracht daerin het taxken van olyven:
De vree comt wederom, en liefde sich vermeert
Soo haest van Godes kerck de bose sijn geweert.
TOREN VAN BABEL.

Wat poogdy, Babylon, te metselen een toren
Soo hoog' als Godes buys! t' is arrebeyt verloren.
Men climt int hemelrijck niet door vermetenheyt,
Maer ootmoet is den pat die ons daer henen leydt.
VERWERRINGE VAN TALEN.

Doe eertijts het gespuys der goddeloose volcken
Een toren meynde op te bouwen tot de wolcken,
God heeft haer tot een vloeck rechtveerdich toe-geleyt,
Dat d'eene niet verstont hetgeen de ander seyd'.
5 Die heden onder ons het nieuwe babel stichten
God oeffent mee aen haer soodanige gerichten ;
Want met een vremde tong' dit guychelspel geschiet:
Een leeraer spreecket, maer het volck verstaetet niet.
JOB.

Ah spiegel van gedult, en voorbeelt van betrouwen,
Ghy hebtet al gemist en niet met al behouwen.
Wat seg ick ? niet met al ? ghy hielt een boose vrou
Op datse uwe siel te harder plagen sou.
T'SELVE.

Doe Adam in den hof van Eden hem verheuchde
De duyvel door het wijf ontblootte hem van deuchde:
Doe Job sat op de mist als een verloren man
De duyvel en het wijf by beyde overwan.
T'selve I, q,. gevaecht: gereinigd; Olyftack, cf. Genesis 8:6 -i 2;
Verwerringe van talen, 5. het nieuwe babel: Rome; 7. guychelspe1: goochelspel; Job, 3. een boose vrou: cf. Job 2: g-Io.
Hs. van Revins
Olyftack, Toren van Babel, Verwerringe van talen,
eerst: gewoel(? ) ;
1. gespuys
in C; Verwerringe van talen,
eerst: ??; 6. mee
eerst: op-geleyt; 4. hetgeen
3. toe-geleyt
a e n eerst: onder; 7. dit guychelspel eerst: dit (later weer:
haer) guychelwerc. Job, T'selve II, In A eerst op pag. 61. Ik volg hier
Revius' plaatsaanduiding in C.
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5 De weeld' en overvloet doet waggelen en glijden,
Maer druck en wederstoot leert cloeckelijcken strijden.
LOTHS WIJF.

0 die dit droeve lant verbaesdelijck bewandert
En siet hoe God my heeft in eenen steen verandert
Om dat ick, vluchtende van Sodom, ommesach,
En doet om mijnentwil, dat bidd' ick, geen beclach ;
5 Maer hoedt u, dat het geen mijn lijf is overnomen
Ghy voor u eygen siel niet en behoeft te schromen:
Wanneer ghy eenmael sijt ter werelt wt geleyt
En siet, en siet niet om na hare ydelheyt:
Want die te rugge wijckt om wellust of om voordeel
o Die vallet lichtelijck in Gods vervaerlijck oordeel,
Die hem versteenen laet het ongehoorsaem hert
Dat ghy te geener tijt weerom bekeert en wert.
T' SELVE.
Dit lijck en heeft geen graf, dit graf en heeft geen lijck,
Maer sellef lijck en graf ist beyde te gelijck.
ABRAHAM.

Leert doch gehoorsaemheyt, o mensch, van Abraham,
Die sijnes Heeren woort alsoo ter herten nam
Dat by den lieven naem van Vader heeft vergeten,
Op dat by had de eer van Godes knecht te heeten.
ABRAHAM ENDE ISAAC.
Bereydet, na Gods wil, sijn eenich kint te slachten
Wert Abr'am Vader van ontallíjcke geslachten.
Bereyt, na Vaders wil, ter doot te zijn geleyt
Wert Is'ac erfgenaem vande onsterflijckheyt.
ESAU.

Doe Esau, sijn waerdy haest hebbende vergeten
Het recht van eerste kint gaf voor een schotel eten,
Doe riep hy: geeft my van dat rode, van dat root:
Wat batet my mijn recht als ick sal wesen doot?
2:

Loths wijf, 1. verbaesdelijck bewandert: ontsteld doorreist;
cf. Genesis 19 : 26; Abraham, cf. Genesis 22. cf. Genesis 25 :29-34.

Loths wijf, T'setve II, In A eerst op pag. 61. Ik volg de plaatsaanduiding in C; Abraham, Abraham ende Isaac, Hs. van Revius in C; Ezau,
in A op pag. 62. Ik volg Revius' plaatsaanduiding in C.
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5 0 Esau, uwe broers die sijnder nu met hopen
Die om het rode gout haer hemelrijck vercopen:
Dat rode, o dat root aen menich mensche doet
Dat voor Gods aengesicht by schaem-root
[worden moet.
LEA EN RACHEL.

5

ro

Lea, de eerste vrou van Jacob, ick gelijcke
By d' oude Jootsche kerck, in kinderen wel rijcke
Doch cranck van ogen, niet verdragende de son,
Dus zij de liefde van haer bruygom noyt gewon:
Maer Rachel de gemeent der heydenen voorbeeldde
Onvruchtbaer in het eerst terwyl de ander teelde,
Doch 'van een wackerder en suyverder gesicht
Aensiende van Gods soon het wonderlijcke licht,
Dus sy met haer geslacht is vieriger beminnet,
En in genaed' en geest haer suster overwinnet.
BILHA EN SILPHA.

Was Bilha Jacobs meyt? was Silpha een slavinne?
Hoe coste by by haer dan echter soons gewinnen?
T'is evenwel alsoo. lijf-eygen waren zy
En haer nacomeren doch wettich ende vry:
5 Dus statet met degeen die suyverlijcken leren
Maer met een leven boos haer leringe verkeren,
Die telen kinderen in Godes huysgesin
Maer blijven vande sond' self slaven niettemin,
En sullen oock het goet haers meesters moeten derven
I o Als hare kinderen dat blijdelijck beërven.
JACOB EN LABAN.

5

Ick heb twee-seven iaer en langer u gedienet
(Sprack Jacob tot sijn swee'r) en niets te veel verdienet,
Ick moet mijn eygen buys verplegen nu voortaen
En in mijn vaderlant en tot mijn Vader gaen:
Ick heb (o werelt boos) genoech by u geslavet,
En om een crancken loon gelopen en gedravet;

Lea en Rachel, 3. c r an c k van o gen: „doch Lea had teedere oogen"
(Gen. 29 : Y 7) ; Baba en Silpha. Bilha was de dienstmaagd van Rachel,
Silpha die van Lea, (cf. Gen. 3 0) ; 6. v e r k e r en: omverwerpen ; Jacob
en Laban, 2. s w e e'r: schoonvader; 6. c r a n c k e n: gering.
Lea en Rachel, Bilha en Silpha, Jacob en Laban, Hs. van Revius in C.
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T'waer tijt dat voor mijn siel te sorgen ick began
En ginck eenmael den pat na t' hemels Canan.
T' waer tijt dat ick van u afwendde mijn gedachte
r o 0 werelt, daer ick niet als iammer van verwachte.
BRANDENDE BOS.

Hoe comtet dat den bos tot aenden hemel blaecket
En door soo grooten vier tot asschen niet geraket?
Verwondert u des niet, o Mose, lieve man,
Want God is inden bos diese bewaren can.
5 Hoe comtet dat de kerck als in een oven gloeyet
Vervolget, onderdruckt, en even heerlijck bloeyet?
Verwondert u des niet, o Christen, want de Heer
De Heer is in zijn kerck: die laetse nimmermeer.
MOSES STAF.

Den staf door Moses woort in eene slang' verkeret
Van al de tovenaers de staven heeft verteret:
Gods wysheit alle const des werelts overwint
Ja al des duyvels list seer lichtelyc verslint.
ROODE SEE.
op de wijse: Van Gerrit van Velsen.

I.

Doe God sijn volck wou helpen wt,
0 Memphis, u metalen oven,
De vloet ontvloot benoort, besuyt,
Den afgront is aen tween gecloven.
2.

5

Nu radet, goet rader, waer is dat lant
Het welck den hemel eens bedoude
Twee uyrkens voor dage, en naderhant
Noch son noch mane weer aenschoude?

Brandende bos, cf. Exodus 2:2; Moses staf, cf. Ex. 7: 12 (eigenlijk
is het dus Aárons staf) ; Roode See, cf. Ex. 14; 2. M e m p h i s: hoofdstad van Egypte ; 7. twee uyrkens voor dage: cf. Exodus 14:24
(„en het geschiedde in de morgenwake ....") .
Brandende bos, Moses staf, Hs. van Revius in C; Roode See, Zie aanteekening op pag. 33.
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3
En was het niet den diepen pat
Dien Mosis slangen-staf ontdeckte,
Dien nimmer mensch noch dier betrat
Als doe sijn hant daer over streckte?
4
Tien duysentmael sestich geweerde mans
Met wijf en kint daer doore gingen,
Ter rechter en luchter een golven-schans
Dees stoute wandelaers omvingen.

5
Sy sagen vrolijck van gelaet
Den volck-verslinder inne-swelgen
De stromen vande rode straet,
Sijn wagens storten vande velgen.
6.
Wie was het die swaeyde ter halver nacht
De fackel met haer gouwen haren?
Wie wast die opt hoochste des middachs bracht
Een schaduw' voor des lochts beswaren?

25

30
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7.
Het was Gods Soon, dien herder goet
Die tonen wou voor lange tyen
Hoe by zijn schaepkens door sijn bloet
Van duyvel, hel, en doot sou vryen.
8.
Hij trackse doort water, die sijne schaer
Sou wasschen in des Geestes bronne,
Hy brachtse ten oever, die ons daer naer
Wou heffen hoger als de sonne.
9•
Soo wie wt reyner liefden gloet
Dit wonder niet met ons verbredet,
Diens swarte sïel en stalen moet
Is in een coude vlam gesmedet.

13. geweerde: gewapende; z5. luchter: linker; 22. f ackel: de
vuurkolom des nachts; 24. e en scha du w' : de wolkkolom des daags;
34. ver br ede t: verbreidt, verkondigt.

4o

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.
I

40

Wy willen hooch loven tot aller stont
Het hey]. dat God ons heeft gegeven
Met bongen aen reyen, met hart en mant,
En met een recht gehoorsaem leven.
WET, GEEFT KENNIS DER SONDEN.

Narcissus, soomen seyt, hem neygend' om te drincken
En siende inde bron sijn jeugdich aenschijn blincken
Verliefde op hemself soo deerlijck, dat met een
In schreyen by versmolt, in suchten by verdween:
5 Eylaes, mijn droeve siel het weder-spel moet dragen.
Sy had' in haer gestalt te voren een behagen,
Maer slaende haer gesicht op Godes reyne wet
Sy vont haer soo mismaeckt, soo lelijck, so besmet
Dat zy een af-keer heeft, ja grouwel van haar selven
I o En soeckt haer in een see van tranen te bedelven.
NIET BY- NOCH AF-DOEN.

5

Die boven of beneden schiet
Al siet by t' wit by raemtet niet,
Maer die het middel treft, en micket op de pinne,
Die is alleene weert adat by den prijs gewinne:
Alsoo die min of meer wil doen
Als God gebiet, die moet bevroen
Dat by de rechte streeck voorseker heeft gefalet,
Maer die blijft by sijn woort den eeren-crans behalet.
DIE IN EENEN OVERTREEDT, IN ALLEN SCHULDICH.

Is yemant by nae door soo is by noch int leven,
Is yemant by nae wijs soo is by noch al slecht,
Dat by nae even is dat is alsnoch on-even,
En by nae wel-gemaeckt is lijckewel onrecht,
5 Die by nae binnen is die staet gewis noch buyten;
Alsoo, die by nae heeft de heele wet voldaen
En t'minste deel daer van moetwillich wt wil sluyten
Die can met al sijn doen ten hemel niet ingaen.
Roode See, 3 g. b o n g e n: tamboerijnen; aen reyen: in koren, in
menigte; Wet, geeft kennis der sonden, cf. Romeinen 3:2o; 5. w e de rs p e 1: tegenovergestelde; Niet by- noch af-doen, 2. h y raemtet niet:
hij mikt er niet op; 3. de pinne: het doelwit in den vorm van een
uitstekende pen; Die in eenen overtreedt, cf. Jacobus 2:10; 4. 1 ij c k e w e 1:
evenwel.
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AFGODEN-DIENAERS.

Wanneer ick ondersoeck, o dienaers vande beelden
De afcomst van u goo'n, de ouders diese teelden,
De namen vinde ick van doode diemen viert,
En cluchten die daer van met hopen sijn versiert,
5 En tempels die haer zijn ter eeren opgerichtet,
En sangen na de const tot haren lof gedichtet,
Oock poppen groot en cleyn van allerhande stof
D'een hart en d'ander weeck, d'een fijn en d'ander grof,
Waer van men elders maeckt gemeyne keucken-vaten:
I o Ja die van huysraet self ghy wel cont gieten laten.
Alsoo dat menichmael een ketel ofte pot
In een paer uyren tíjts can worden tot een Godt.
En dit in sulcker voeg' dat het ons mach verblyen
Dat t'geen om harent-wil wy dickwils moeten lyen
Haer op het alderswaerst van u wort aangedaen
I5
Eer ghy wilt datse op den outer mogen staen.
Wy worden vast-gemaeckt aen cruycen ende staken;
Hoe condy oock een sanct van leem of aerde maken,
Ghy moet hem aen een cruys eerst plaesteren by een
En hangen inde mick zijn nieu-geboren lee'n?
20
Ghy scheuret ons de huyt vaeck met gegloeyde staven,
Soo scheurdy uwen God met beytels en met schaven
Dat hem de heele romp wel drymael is gevilt
Eer ghy hem voor u Heer te rechte kennen wilt.
25 Ghy slaes ons van het lijf de hoofden metten sweerde,
U afgod hoofdeloos moet liggen op de eerde
Tot dat hy door het loot, de nagels, of den lijm
Word' opgewecket van den dodelijcken swijm.
Ghy worpt ons in het vier, en t'vier is oock de moeder
3 o Van dien ghy naderhant derft noemen u behoeder.
Indien dit straffen zijn, soo doedy groote schant
Een yder aen sijn God, een yder aan sijn sanct.
Gomt hier de godheyt wt, soo worden die vergodet
Die ghy om harentwil soo wredelijcken dodet.
AFGODEN MAKERS.
-

Ghy die een afgod maeckt, hem willende vercopen
En meynt dat ghy daerom de straffe sult ontlopen
Afgoden-dienaers, 4. versiert: verzonnen; 14. om h a r e n t-wil:
Revius denkt hier vooral aan de beelden in de Katholieke kerk en aan de
Protestanten („wy") , die zich daarvoor niet willen buigen; 19. G h y
m o e t: of gij moet; 20. m i c k: gaffelvormig steunhout, maar ook: een
soort galg: 33. h i e r: uit dit soort behandeling.
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Ja blijven even-wel Gods wel beminde vrient
Dewijl ghy hem niet self en offert noch en dient,
5 Bedenckt u beter, want t' is claerder als de sonne:
Ghy dient hem, makende datmen hem dienen conne.
En of op zijn altaer u keersse niet en brant
Soo steeckty voor hem aen het licht van u verstant.
T'dranck-offer dat van u hy rijckelijck genietet
I o Is uwen suyren sweet dien ghy voor hem vergietet.
Ghy slachtet hem, t' is waer, geen schaep noch ander beest
Maer dodet hem, eylaes, moetwillich uwen geest:
Een onwaerdeerlijck pant (hoe suldyt noch beweenen ! )
Een offer al te vet voor stocken ende steenen.
15
Dit is u niet genoech, ghy comt in Godes kerck
Na dat ghy hebt geslaeft in s' duyvels guychel-werck;
Ghy roepet: Vader mijn, en heft tot hem u handen
De handen, moeders van d'afgoden zijn vyanden.
Die derfdy steken wt tot Christi vleys en bloet.
2o
Denckt of ghy minder quaet in dese dingen doet
Als Judas met zijn rot, die een-mael en niet vaker
Also hem grepen aen
denckt, blinden beefde-maker
Of Christus u voor al dit vonnis niet en gaf:
Verargert u u hant, tast toe en houtse af.
25 Wat handen, segget my, sijn waerdich af-gesneden
Als die een oorsaeck zijn van ongerechticheden?
0 vrienden, dwalet niet, by God is even goet
Het beelt, en die het maeckt, en die het eere doet.
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,
5 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 kernhof is het niet den wijn- en coren-acker?
I o U priesters sijn het niet den brouwer en den backer?
Afgoden-makers, i 6. g u y c h e l-w e r c k: bedriegerij; i g. nl. bij het
Heilig Avondmaal; 24. cf. Matthaeus 5 : 30, 2 7. is even go e t: wordt
er geen verschil gemaakt tusschen.
Buyck-dienaars, 4. wasem

A heeft blijkbaar een drukfout: wasen.
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Die recht doet by den dronck dat is by u een sanct,
Die t'meeste eten can dat is u predicant.
Die predicket alsoo: laet varen alle sorgen,
Eet, drinckt, terwíjlt u lust: wie leef ter doch tot morgen?
Dees achty dobbel deel en dobbel eere weert
Het hoochste aenden disch, het naeste by den heert.
En ghy sult altemael een hemeirijck be-erven
Want u en uwen God, God wilse bey verderven.

I5

MISBRUYCK VAN GODES NAME.

Soo ghy hebt inde borst een kinderlijcke ader,
Ghy schroomt u, stoutelijck u moeder of u vader
Te noemen by haer naem, tsy Jacob ofte Griet,
Voorwaer die sulkes doet hun weynich eere biedt:
5 En vreesdy niet, o mensch, u siele te verdoemen
Met Godes grooten naem soo lichtelijck te noemen
Waer voor de aerde wijckt, en al wat adem heeft,
Ja hemel ende hel verschricket ende beeft?
VERKEERDE EEDEN.
by tgeloof.

Elck sweert by sijn geloof, maer niemant by de minne.
De lief d' is nochtans God, t' geloof is geen godinne.
by mannen-waerheit.

5

Hoe comt dat vele luy niet by den naem des Heeren
Maer sonder swaricheit by mannen-waerheyt sweren?
Hoe na ist, om dat ons verboden wort, by yet
Te sweren datmen hier in dese werelt siet,
En mannen-waerheit, daerse haer soo aen verbinden,
God betert, nergens meer op aerden is te vinden!
RUST DACH.
-

5

Den Vader, als dit Al hy maeckte en vercierde
Ses dagen besich was, den sevenden hy vierde:
De Soone, doe by had ons salicheyt gewracht,
Den sabbath in het graf met ruste overbracht:
De Vader gaf de wet en gincker self in voren,
De Soone die vol-dee voor al sijn wtvercoren;

Buyck-dienaers, i 7. e e n: één, hetzelfde; Verkeerde eeden, 2. i Jo. 4. i 6.
(noot van Revius) ; 5. Hoe na is t: wat ligt dat voor de hand; 6. cf.
Matthaeus 5: 3 4 - 3 6.
Verkeerde eeden, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.
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Den Geest die by ons sant van boven maeckt ons vroet
Hoe beyde siel en lijf van sonde vieren moet
Niet eenen dach alleen maer ons geheele leven
z o Tot dat den hemel ons de volle rust sal geven.
REYNE ENDE ONREYNE DIEREN.

Was eenich dier besmet van wesen en van aerde
Hoe comt dat God die schiep? ja dat by die bewaerde
En slootse inde arck? waerom bedacht hy niet
Dat met den boosen hoop hyse versuypen liet?
5 Maer t'onverstandel volck heeft God door dese dieren
Als kinderen geleert te schicken haer manieren.
Want dat by van het vee wat duysterlijcken seyt
Moet wesen op den mensch vernuftich wtgeleyt.
T'ercauwen vande spijs beteyckent, dat ter degen
z o Het goddelijcke woort wy moeten overwegen.
Het clieven vanden voet beduyt een onderscheyt
Te maken in de leer die ons wort voorgeleyt.
De schobben aenden visch en t'swemmen met de vinnen
Heet wapenen t'gemoet en oef f enen de sinnen.
Een mol die inden gront sijn sachtsten leger vint
I5
Is, die het aertsche meer als t'hemelsche bemint.
Een swijn, is dien den slijm der gulsicheyt behaget,
Een haes, die inden noot is al te seer vertsaget.
Een swaen, die op den giants van zijne schoonheyt praelt,
2o
Een rave, die besit dat by niet heeft betaelt,
Een mussche, die verdwijnt in geyle linckernyen,
Een nacht-uyl, die den giants der waerheyt niet can lyen.
Wie eetet doch de meeu, de havick, of de struys?
Wien luster na de padd' of na de vledermuys ?
25 Noch zijn die dingen niet verboden sonder reden,
Maer zijn een beeltenis van menschelijcke seden.
De wet is geestelijck, en toont de snodicheyt
Des genen die alhier een beesten leven leyt.
Rust-dach, 7. maeckt ons vroet: leert ons; 8. van sonde
vier en.... doch a 11 e e n: niet slechts één dag als een rustdag van
de zonde moet vieren (d.w.z.: zonder zonden doorbrengen) ; Reyne ende
onreyne dieren, 8. cf. Deuteronomium 14, vooral vers 6: „Alle beesten
die de klauwen verdeelen en de kloof in twee klauwen klieven, en herkauwen onder de beesten, die zult gij eten"; 13. cf. Deut. 4:g. „Dit zult
gij eten van alles dat in de wateren is: al wat vinnen en schubben heeft,
zult gij eten" ; 17. s 1 ij m: modder; 21. l i n c k e r n y e n: verkeerdheden;
25. noch: evenwel.
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OUDERS.

De swaen haer kuyckens broedt opt droochste vande velden,
Maer selver in het drooch verkeertse wonder selden:
Veel ouders seggen; kint, och speent u vanden wijn,
Die met den neus' int nat self al te garen sijn.
KINDEREN.

5

De doren en de roos wt eene wortel spruyten,
Soo draecht oock eenen stam en vrome luy en guyten.
Het roosgen wort ge-eert, de dorenen veracht:
Soo is een deuchtsaem man een eer van zijn geslacht
Maer een onaerdich soon maeckt met sijn quade seden
Dat den gehelen stam te minder is geleden.
SONEN.

De soonen zijn Gods gaef: t'sijn pylen inde handen
Eens crygers, om daer mee te vellen zijn vyanden.
Maar pylen zijnt almee waer door des vaders hert
Wel menichmael geraect en doorgeschoten wert.
AFCOMST.

5

K'en weet niet hoemen can met redenen verbloemen
Dat luyden sonder deucht op haer geslachte roemen.
Want isser yemant lam of sleypet hy het been
Wat helpt hem dat sijn vaer was rustich op zijn leen?
Stinckt yemant als een groep, wat salt hem connen baten
Dat zijn grootvader roock na soete muscheliaten?
Staet u het heele lijf tot gavel ende ploech
Wat passet u den helm die yemant voor u droech?

T'en is geen edelman die leeft gelijck een verken,
I o Dewijl den adel rijst wt deuchdelijcke wercken.
CONINGEN.

Op aerden zijn geweest vier groote Conincrijcken
Waer voor de andere de vlagge mosten strijcken:
Ick weet een vijfde noch dwelck hoger is ge-eert,
Dat is, wanneer de mensch hemselven wel regeert.
Kinderen, 5. o n a e r d i c h: ontaarde; Sonen, 2. cf. Psalm 127:4;
Afcomst, I. met redenen verbloemen: goedpraten; 4. rustich:
flink; 5. g r o e p: straatgoot; 6. m u s c h e 1 i a t e n: parfums (oorspr.
van muskus) ; Coningen, i. vier groote Conincrijcken: AssyroBabylonië, Perzië, 't rijk van Alexander den Groote en Rome.
Sonen, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.

46

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.
T'SELVE.

Gelijck de bergen haer verheffen wt de dalen,
So rijset wt het volck den coninclijcken 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
5
Veel beecken vlietende doort nederige lant,
Soo comt den onderdaen van s'conincx milde hant
Veel segen ende gonst begerichlijcken halen.
De bergen sietmen veer tot aende wolken hooch,
z o De coningen ge-eert sijn in eens yders ooch.
De bergen stane vast, de coningen noch vaster.
Maer, als den blixem slaet het hoochste vant gebercht
Alsoo slaet haer de Heer, wanneer by wort getercht
Met hoochmoet, tyranny, en ongebonden laster.
HOOCHEYT ONRUSTE.

De snare die den boven-sanck
Sal geven en den soetsten clanck
Wort stijver aangedraeyt en wackerder geslagen
Als bas of middel-stem die t'oore min behagen:
5
Alsoo die is in hogen staet
Of andere te boven gaet
In gaven en beleyt, sijn rekening' moet maken
Dat hem meer sorg' en moeyt' als andere sal naken.
HOOCHEYT ONGELUCK.

Als yemant van u volck, u kennis, of u neven
Tot hoocheyt en bewint van saken wort verheven
En segt niet, veel-gelucx in uwen nieuwen staet,
Maer segt: het is my leet dattet u qualijck gaet.
5 Want leyder, als de luy tot grote dingen comen
Strax is haer het gesicht en het gehoor benomen,
So dat zy, arem volck, haer vrienden niet en sien,
Noch horen het geclach van onderdruckte lien.
Ja zy verliesen vaeck (men speurtet aen haer woelen)
z o De sinnen altemael behalven het gevoelen.
VORSTEN VOORGANCK.

Wanneer een dwasen vorst het conincrijck regeret
Den slechten onderdaen oock quade seden leret:
T'selve, 5. s t r a l e n: stroomen; 14. laste r: zonde; Hoocheyt ongeluck,
5. ley d e r: helaas; Vorsten voorganck, 2. slechte n: eenvoudige.

HET VIJFDE
VIJFDE GEBOD
GEBOD (HET
(HETGEZAG)
GEZAG)..

47

Gelijck
wanneer het
het hooft met
Gelijek wanneer
met dranck
dranek isis overlaen
overlaen
De voeten
voeten oock
oock alsdan
alsdan niet
niet recht
recht en
en connen
connen gaen.
gaen.
RICHTERS.

water met
met gewelt
gewelt van
vanpijpen
pijpenafgedrongen
afgedrongen
Het water
Doet boven
boven sijnen
sijnen aert
aert seer wonderlijcke sprongen,
sprongen.
een geschoten
geschoten pijl,
pijl.
steygert inde
inde locht
locht als
als een
Het steygert
eer ghy
ghy ommesiet,
ommesiet, valt
valtneder
neder inder yyl.1.
En, eer
richters.dit's
dit' voor
s vooru,u,u ongerechtich
u ongerechtichwesen
wesen
5 0 0richters,
tranen wt
wt aen
aen weduwen
weduwenen
enweesen:
weesen:
Perst dick
dick de tranen
Perst
rollen wel
wel om-laech
om-Iaech van
van hare
hare wangen
wangen af,
af,
Die rollen
Maer dimmen
dien die
die haer
haer het
het leven
leven gaf:
gaf:
Maer
climmen op
op tot dien
En sullen
sullen tot
tot een
een wraeck
wraeck van
van die
die ghy
ghyhebt
hebtgecrencket
gecrencket
Io
0 UU
vallenopop
dencop
copalsalsghyer
ghyerminst
minstop
opdencket.
dencket.
vallen
den
LEERAERS.

55

lang' ambassadeurs
ambassadeurs men
men siet in vorsten
vorsten hoven
hoven
Soo lang'
machmen hem
vree en
en ruste wat beloven:
beloven:
Soo machmen
hem van vree
Als men Ambassadeurs te huyswaert heetet gaen,Alsmenbadurthyswe gan,
crych isis voor
voorde
dedeur,
deur, de
devrientschap
vrientschap isisgedaen.
gedaen.
Den crych
sijn gesanten
Gods
openstaet, soo
soo lang'
lang' hy
by sijn
Gods gunst ons openstaet,
Ons
toesendt, en
en versiet
versiet van
vantrouwe
trouwepredicanten;
predicanten;
Ons toesendt,
gemist, of
ofwaermen
waermen die
dieverdrijft
verdrijft
Maer waermen
waermen die gemist,
Maer
T'
is seker
seker dat
dat Gods
Gods straf
straf niet lange
lange wt en
en blijft.
blijft.
T'is
T'SELVE.

Wie metten
metten monde saeyt
saeyt de
de goddelijcke
goddelijcke reden
Maer lochent
het hert en
seden
en met zijn boose seden
Maer
lochent in het
sijne kuyckens biedt
Doet even als het hoen dat sijne
Het coren
ceren met den
den beck
beek en self en
en proeftet
proeftet niet.
die uuvolck
volck ten
ten goede wilt bewegen
5 0 0leeraers
leeraersdie
Leert met de wercken
wercken oock, soo
soo leerdy
leerdy eerst ter degen.
KERCKEN.

5

Die bye
bye niet
niet alleen
alleen sijn
sijn camerkens
camerkens can
can bouwen
bouwen
Dat elck
elck verwondert
verwondert is
is die
die fraeyheyt
fraeyheytaen
schouwen,
aen tete schouwen,
constich
in
die
saeck
Maer
mede
is
de
wesp
so
constich
die
saeck
Maer mede is de
Als haddese
haddese gebruyckt
snoer of
of winckel
winckel haeck;
haeck;
gebruyckt of
of snoer
Gelijckewel.
den aert
aert van
vanidese
dese beyden
beyden
Gelijckewel, die
die kent den
Die salse
salse lichtelijck
lichtelijck en
enclaerlijck
daerlijck onderscheyden,
onderscheyden.

e 1 ijii c kk e wel:
w e 1: evenwel.
Kercken, 5. ggel
Richters:
richteren) ; Kercken,
Richters: rechters (niet: richteren);
Leeraers,
van Revius
Revius in
met plaatsaanduiding.
Hs. van
in C met
Leeraers, Hs.

48

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Want dat de bye geeft ons smakelijck verheucht,
Maer in een wespen-nest en vindy niet dat deucht.
Het gaet op desen slach oock onder ons te wercke:
I o Gods dienaers niet alleen en bouwen sijne kerke,
Maer oock den leugen-geest gemeynten hebben wil,
Wel cierlijck in het oog' doch hier is het verschil,
Dat met den hemels-dou de een ons herte voedet,
De ander het vergif der sielen leyt en broedet.
GODS WOORT.

Wanneer den mensche spreeckt, die lichtelijcken dwalet,
Soo vraag' ick niet van wie, maer wat daer is verhalet:
Wanneer de Heere spreect, k'en vraeg' niet wat hy zy
Maer wie gesproken heeft, en dat genoeget my.
T'SELVE.

5

Die de eenvoudicheyt van Godes woort verachten
Als ofte het daerom waer sonder alle crachten
Versaken, met een onverdragelijcken trots,
Al idencken zy het niet) de eygenschappen Gods,
In wien dees dingen zijn gelijckelijck waerachtich
Dat hy eenvoudich is en evenwel almachtich.
T'SELVE.

Begint een water-loop wat modderich te vlieten,
Gaet hoger aen, indien ghy t' water wilt genieten.
En soo 't int midden oock is drabbich en onreyn
Gaet boven opt gebercht en drinckt wt de fonteyn.
5 Begintmen inde leer een mengeling' te maken,
Soeckt wat voor uwen tíjt de Vaders daer van spraken,
En dunckt u dattet daer oock niet is alst behoort,
Soo hout u aende bron van Gods beschreven woort,
Daer condy t'aldersoetst en claerste water halen,
o Want God onfeylbaer is, maer menschen connen dwalen.
T'SELVE.

De stromen door het lant gedurichlijcken vlieten
Al comter niemant om haer water te genieten:
Die scheppen wil die schept, die drincken wil die drinckt,
En die het niet en lust daer niemant aen en dwingt:
Kercken, 9. op d e s en sla c h: op deze manier; Gods woort,
w i e: door Wien; T'setve II, q,. font e y n: bron.
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T'is soo met Godes woort. t'moet lopen, het moet vloeyen
Al wilde hem geen mensch ter werelt daer mee moeyen :
Ontfangtment, wel en goet: verachtmen het, wel aen
Den dienaer is gevríjt, by heeft het sijn gedaen.
DROMEN.

Die een verkeerde leer bevestigen met dromen
En moeten nimmermeer voor mijne ogen comen:
Wat roert my wat den slaep haer brenget voor een schijn?
Ick en geloof se niet wanneerse wacker sijn.
OUTHEYT.

Het volck van Gibeon heeft Josuam bedrogen
Als oude clederen sy hadden aengetogen
En met verschimmelt broot, en met gelapte schoen
(Een misselijcken vont) hem gaven te bevroen
5 Dat hare comste was van al te verre wegen,
Hoe wel seer dichte by haer plaetse was gelegen:
Dus comt de valsche leer (daer menich veel van hout)
Gecappet en gelapt als waerse wonder out,
Daerse doch inder daet heeft weynich tíjts gelopen
I o En midden onder ons is wt den dop gecropen.
VERBIEDEN DER BOECKEN.

5

Gelijck als Pharao de kinderen der Joden
Int diepste vanden Nijl verdrincken liet en doden
Op datse (comende tot hare jaren) niet
Hem of zijn coninckrijck en brachten in verdriet,
Soo poogt den Antichrist der god-geleerder boecken
De vrucht van haren geest te douwen inde hoecken,
Aensiende dat zijn ríjck daer door verstoret wort
En sijne tyranny van boven neer gestort.
KERCKEN- TUCHT.

Den tempel, die met gout betogen was van binnen,
Had oock een gulden dack, beset met scherpe pinnen
Op dat niet het geswerm der vogels inde locht
Neervallende daer op het verontreynen mocht:
5 Soo is de kercken- tucht. om Godes huys te vryen
Outheyt, r 6. cf. Jozua 9; 3. schoe n : meerv. van schoe (= schoen) ;
Verbieden der boecken. z 4 cf. Exodus i : 22; 5 6. Zoo probeert de
Antichrist (de Paus) de boeken van de godgeleerden, de vrucht van hun
geest, in een hoek te dringen (door den index) ; Kercken-tucht, i . b et o g e n: overtrokken.
4
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Dat het niet werd' besmet van raven en harpyen,
Den vromen een beschut, den boosen een ontsach,
Op dattet sijnen giants niet heel verliesen mach.
T'SELVE.

Doe David gaf de wet dat creupelen noch blinden
Haer souden op de burcht van Sion laten vinden
Doe gaf by ons een leer en stelde ons het merck
Wat volck men weeren moet wt Godes reyne kerck:
5 Die selve niet en sien en and're willen leyden,
En vallen inde graft ten laetsten met haer beyden ;
Die hare voeten oock niet op de rechte baen
En stellen na behoor, maer slimme gangen gaen;
En boven alle dinck en is daer niet te lijden
Die weyfelt over -hant en hinckt op beyde sijden.
1o
T'SELVE.

Waer yemant van u bloet-verwanten overleden
Men soude u sien gaen met pijnelijcke treden,
Met een geneyget hooft, met een beroert gesicht,
Met slechte cleederen tot rouwe toegericht:
5 En nu u eygen siel ghy hebbet doot-geslagen,
Nu ghy u eygen lijck moet stedes by u dragen,
Nu ghy, onsalich mensch, u selver overleeft
Hoe comtet dat ghy niet en schricket noch en beeft?
Doe't tijt was vast te staen doe wanckten uwe beenen,
o Nuw't tijt van liggen is, van clagen ende weenen
Nu stady stijf en steech, en weet van geen gebreck
Onwillich voor de roe te buygen uwen neck.
Ghy schuymet uwe schand', ghy twistet ende woelet,
Ghy hatet hem die bet als ghy u siecte voelet,
Die suchtet om u leet, en treuret om u bloet,
15
Twelck ghy (na datmen speurt) int minste niet en doet.
Volgt, lieve, volget raet; en voegt met onse tranen
De uwe, nemet aen ons smeken en vermanen,
Ons wenschen is, tot God te brengen uwe boet,
T' is nodich dan, t' is tijt dat ghyse eenmael doet,
20
En u niet stellet met Gods knechten onversoenlijck,
Of, met den Heer u te versoenen is niet doenlijck.
Kercken-tucht, 6. h a r p y e n: roofvogels (eigenlijk: storm- of hongergodinnen in roofvogelgedaante uit de Grieksche mythologie) ; T'selve I,
z 2. cf. 2 Samuel 5: 8; i o. o v e r-h a n t: naar beide kanten (eig.
beurt om beurt) ; T'selve II, q,. slechte: eenvoudige; i i. s t e e c h:
vast, koppig.
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WEDEROPNEMINGE.

5

Mijn broeder leyt verwont, bedroevet boven maten,
Twee sijnder die terstont haer by hem vinden laten;
Den Satan, die hem geern voort geven sou de rest,
En Christus, die om hem te redden doet zijn best.
Stae ick den vyant by, en slae hem wond' op wonde?
Of doe ick als mijn Heer, en treck hem wt de sonde?
Het laetste dunckt my best. Ick neem, ick neem hem aen
Dien Christus in zijn rijck is willich te ontfaen.
WIJSHEYT ENDE DWAESHEYT.

Als ick de mannen sie die met een deftich wesen
Van lant en luyden haer doen lieven ende vresen,
Als ickse overmerck die met een goeden ruet
Aan onse broosche lijf doen wonderlijcke baet,
5 En dan mijn oogen slae op die als helle lichten
Met leere en met daet des Heeren kercke stichten,
Soo segg' ick in my self: wt dese dingen blijckt
Dat geenich dier den mensch in wijsheyt en gelijckt.
Maar sie ick wederom die alles willen weten
i o Wt teyckens in de hant of t'dwalen der planeten,
En menich gokelaer, en menich alchymist
Die nimmer wijs en wort eert alles is gemist,
En die rontom het lant met eyer-brieven lopen,
En die den hemel self verpachten en vercopen
Soo segg' ick in my self: wt dese dingen blijckt
15
Dat geenich dier den mensch in sotheyt en gelijckt.
T' SELVE.

Een wijs man kent den dwaes, want hem de tijt geheuget
Dat by oock onbesuyst en dwaes was in sijn ieuget:
Een dwaes geen kennis heeft van een verstandich geest,
Om dat by selve nooyt verstandich is geweest.
EYGEN-MOORT. DOOTSLACH.

Die eenen vremden dood't Gods toren wert vercondicht,
Die Vae'r of broeder doot noch swaerder heeft gesondicht,
Wijsheyt ende dwaesheyt, i. de m a n n e n: nl. de staatslieden en
magistraatspersonen; i 2. eert alles is gemis t: eer zijn heele vermogen daarmee is verloren gegaan; i 3. e y e r-b r i e v e n: blijkbaar een
spotwoord voor: aflaatbrieven.
T'selve, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding; Eygen-moort.
Dootslach. Het woord „eggen- moort", dat in A ontbreekt, is door Revius

in C bijgevoegd.
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Maar die hem selven doodt het wterste verdient
Want yder is hem-self den aldernaesten vrient.
T'SELVE.

Schouwt, Christenen, den geest die u wil doen geloven
Dat wreede eygen-moort den pat sy na hier boven.
Het is deselve geest (al smeeckt hy als een lam)
Die wierp het arem kint in water en in vlam.
5 Het is deselve geest die de verwoedde scharen
Der swynen onbesuyst ‘dee vallen inde baren.
Het is deselve geest die Christo onsen Heer
Dorst raden met een spronck te gaen van boven neer.
Den wech dien hy u leert is cort en haest ten ende,
I o Maer leydt u sonder end' in eeuwiger ellende.
LIEFDE.

5

Quetsty het minste lit, ja stootty maer een tee
Het oge overloopt, de tonge roept, o weel
Het hayr rijst overeynd. hier siedy hoe de leden
Wel dragen over een van boven tot beneden.
0 Christen ,denckt dit na, hoe hoge dat ghy staet
De minste die God vreest die is u ledemaet.
Bemint hem als u self en nimmer hem verlatet
Want niemant, is hy vroet, zijn eygen vleys en hatet.
GRAMSCHAP.

Wanneer de schoone son hem neyget na de baren
Soo laet u gramschap oock sich neygen en bedaren:
Wanneer de sonne rijst, laetse niet rijsen mee
Maer blijven in het diep der grondeloose see.
NIJT.

Een beelt van wasch gemaeckt en qualijck noch bestorven
Blijft inde coele nacht wel heel en onbedorven,
Maer als de sonne rijst en steectet op den cop
Soo valtet van malcaer en smelt van drop tot drop:
T'selve, I. sc houw t: schuwt; 4. cf. Matthaeus 17: t 5; 6. cf. Marcus
5: 13 ; 8. cf. Matthaeus g,: 6; Liefde, 4. dr a genover e e n: harmonieeren;
Gramschap, i 2. cf. Efeziërs 4: 26.

T'selve, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.
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Den nijder groeyt en bloeyt soo lang' by in het duyster
Mach sitten, end' en siet noch heerlijckheyt noch luyster,
Maer als eens anders luck hem inde oogen schijnt
Soo ist dat by van druck wt-terende verdwijnt.

WELLUST.
Een stroom daerinne sick vijf wateren ontladen
Ist wonder dat die t'lant, opschuymende, doet baden,
Ja voeret met hem wech geboomte, vee, en stal,
En maket tot een poel soo menich edel dal?
5 De wellust is een vloet die snel comt aengedrongen,
De sinnen vande mensch vijf groote water sprongen
Waer wt zy stadelijck haer cracht en voetsel treckt
En t'menschelijck gemoet invloeyend' overdeckt,
Versmoret het verstant dattet can sien noch mercken,
I o En maeckt wt hem een poel van dodelijcke wercken.
LEDICH-GANCK.
Een lopende rivier blijft versch en ongemenget
Oock visschen smakelijck op onse tafel brenger;
Maer eenen staenden poel seer haestelijck vervuylt
En t'slijmige gewormt gemeenlijck daer in schuylt:
5 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
Ist wonder dat by staech in vuyle sonden leeft?
T'SELVE.

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 nederset,
5 Al gaet by weder been, den huysweert can betrachten
Dat by gelastet is om by hem te vernachten,
Ja dat by mogelijck noch wel mocht brengen mee
(Na dat zijn cedel luydt) en cameraet of twee:
Wanneer de duyvel u o mensch soo verr' heeft binnen
o Dat ghy den ledichganck aenvanget te beminnen,
Hy sal u voor een tijd wel laten ongequelt
Maer heeft alree by u sijn harnas neer-gestelt,
En denckt in u gemoet als in zijn buys te treden
Verselschapt met een rot van alle vuylicheden.
Ledich-ganck, 4. g e w o r m t: ongedierte (slangen) ; T'selve, 5. b et r a c h t e n: begrijpen; 8. cede 1: lastbrief.
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HANT EN TONGE.

Terwijlen dat de hant wel vlijtich arebeydet
De tonge tot den prijs des Heeren sy bereydet:
De bye leert u dat; die heeft tot eenen stont
De pootgens aen het was, en t'honich inden mont.
SCHOONHEYT.

De schoonheyt in een kint doet spelen ende jocken,
De schoonheyt inde jeucht tot geylheyt plach te locken,
En inde ouderdom waer is de schoonheyt dan
Wanneerse als een roock gevlogen is daer van?
5 Soeckt schoonheyt, lieve mensch, die stedes can verblijden:
De deucht is jonck, en fris, en schoon tot allen tijden.
S' is in een aerdich kint een wonder om te sien,
Een aengenamen glants in knappe jonge -lien,
Een croon van eer en prijs oock op de grijse haren,
z o En, na de snelle vlucht van onse droeve jaren
Wanneer het aerden vat in d'aerde is geleyt
So groenet haren lof in alle eeuwicheyt.
CLEDING.

De jonck-vrou stelt de pluym op haer gecrolde haren,
De voeten op het corck; tsíjn beyde lichte waren:
Wat denckter menich wt, als datse al te wis
Lichtveerdich van het hooft tot op de voeten is?
SPIEGEL.

Als ghy int spiegel siet door hovaerdy gedreven,
Soo denckt: den spiegel is een spiegel van mijn leven:
0 spiegel, ghy sijt claer, maer lijckwel breukel glas;
0 aensicht, ghy sijt schoon, maer lijckwel stof en as.
AENSIEN.

Een oge goet en gaef, wanneer het alte-dichte
Bestaren wil een root en etterich gesichte
Treckt oock de vuericheyt bedecktelijcken aen
Becopende met leet síjn lange stille staen.
5 Wacht u, o jongelinck, begeerlijck te aanschouwen
T'oneerbare gesicht der schaemteloser vrouwen,
Op dat niet door haer ooch u ooge word' verleyt
En t'herte omgekeert tot snode geylicheyt.
Schoonheyt, i. j o c k e n: schertsen; 1 1. het a e r d e n v a t: het lichaam
2 Cor. 4: 7) ; Spiegel, 3. 1 ij c k w e 1: evenwel.

(cf.
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CUS.
Een adder die den mensch becruypende versnellet
En met een fellen beet archlistichlijcken vellet
Die vatet met den tant wel eene plaets alleen
Maer spreydet haer vergift onsichtbaer door de lee' n.
5 Soo can een lichte vrou den jongman ongebonden
Met eenen geylen cus omhelsende doorwonden:
Sy druckt wel haren mont op een geringe stee,
Maer brengt den heelen mensch in een gedurich wee,
Soo dat den armen dwaes gants dodelijck vergeven
I o Meer schíjnet inder daet te sterven dan te leven.
RAKEN.

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

5

Den vorst van Babylon, den vorst vant oude Romen
Die t'vier in Godes huys bey hebben laten comen
En d'een voor, d'ander na dat inde as geleyt
Die deden wel een daet die weerdich was beschreyt:
Maer clagelijcker ist, o mensch, als ghy u leden
Gods levendige huys in snoo onsuyverheden
En sondige begeert moetwillich branden doet
Waer op den helschen brant, eylaci, volgen moet.

Cus, z. versnellet: inhaalt, verrast; Raken, 5. g e d u r e n: het uithouden; Brant, i. den v or st van Babylon: Nebukadnezar verwoestte in 586 v. Chr. met de stad Jeruzalem ook den tempel. (cf. Jeremia
52: z3); den vorst vant oude Romen: Titus deed hetzelfde in
7o n. Chr.
Cus, i o. Meer

A heeft een drukfout: maer.
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SUSANNA.

5

zo

Susanna schoon versocht tot vuyler minnen
Van grijsaerts twee verblint in sotte lust
Siende t'gewelt en wist niet wat beginnen,
Haer eerbaer hert was angstelijck ontrust.
Sy sprack benaut: soo ghy u liefde blust
Des Heeren vloeck en toren sal ick erven.
Soo ghy t'geniet mijns lichaems moetet derven
Ghy sullet my doen doden in oneer:
Maer beter ist onnoselijck te sterven
Als door de sond' vergrammen God de Heer.
IOSEPH.

5

Joseph versocht tot schandelijck vermaken
Door het gevley en dertele verhael
Van zijn voogdes, noyt willende genaken
Haer lichaem, bleef onroerlijck als een stael.
Dies voor een tijt gevanckenis en quael
Hy dogen most om sijne vyandinne,
Verwonnen van de snoode leugen-tael,
Verwinner van de schaemtelose minne.
LUCRETIA.

5

io

Lucretia verradelijck geschonden
Van uwen soon hovaerdige Tarquijn
Aen haren Heer heeft haestelijck gesonden
Van haere siel hem clagende t'gepijn.
Ah! seyde sy, het ongeregelt swijn
Vant lichaem heeft vercregen sijn begeren,
Maer t'cuys gemoet en cost by niet verheren,
Getuyg' de doot die ick van stonden aen
Om yder een mijn onschult te verkieren,
Straffende t'lijf, gesint ben aen te gaen.
DIDO.
Dido vermaert, nu besich met het bouwen
Carthaginis in vremder Heeren lant,

Susanna, cf. het apocrieve i 3de hoofdstuk van Daniël; Joseph, cf.
Genesis 3 g. Lucretia. Sextus Tarquinius, zoon van Tarquinius Superbus,
had Lucretia geschonden, die zich daarop van het leven beroofde. Dit werd
aanleiding tot de verdrijving van het Koningshuis door de verontwaardigde
Romeinen. cf . Livius I, 5 7, 6-5 g, 6; 7. v e r h e r en: overwinnen; Dido,
Volgens een niet-Vergiliaansche overlevering verkoos Dido, de stichtster
van Carthago, den dood boven een gedwongen tweede huwelijk.
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Na haers mans doot niet willende her-houwen
Heeft in een vier sich levendig verbrant.
0 vast gemoet, doch onbesonnen ! want
Wanneer de doot ontknopet heeft de banden
Vant houwelijck, so isset naderhant
Veel saliger te trouwen als te branden.
HOUWELIJCK.

Soo wie sijn nodich werck wil op den avont sparen,
En t'houwelijck vertreckt tot op de oude jaren,
Die heeft den rechten tíjt te kiesen niet geleert,
Maer doet in dese saeck sijn dingen heel verkeert.
T'SELVE.

Ghy mannen hebbet lief een yegelijck zijn wijf,
Als sielen van u siel, als leden van u lijf:
Want soo heeft Christus oock beminnet zijn gemeente
Als vleysch van sijnen vleysch', als been van sijn gebeente.
TROU ENDE LIEFDE.

Int hemelsch paradijs en salmen niet meer trouwen
Maer liefde eeuwichlijck sal d'overhant behouwen:
In d'aertsche wildernis daer trouwen vele lien,
Maer liefde onder hen gaer selden wert gesien.
REYN GEMOET.

De duyve alderliefst in sulcke huyskens sittet
Die hooch staen inde locht en rontsom sijn gewittet:
De duyf de Heyl'ge Geest sodanich herte mint
Dat suyver, onbesmet, en hemelsch is gesint.
DRONCKENSCHAP.

5

0 die in dronckenschap gedurichlijcken levet,
T'is sonde, schand', en schae waer toe ghy u begevet.
T'is sonde dat ghy Gods bevel slaet inden wint,
T'is schade dat ghy stelt in armoe wijf en kint,
T'is schande dat ghy brengt u sinnen aen het mallen
En geen dinck wel en doet als inden dreck te vallen.

Dido, 8. cf. i Corinthiërs 7 : 9 „want het is beter te trouwen dan te
branden"; Houwelijck, 2. vertreckt: uitstelt; T'selve, cf. Efez.
5: 25 -2 8; Trou ende liefde, i cf. Matthaeus 22: 30; 4 g a e r: zeer.
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T'SELVE.
T'SELVE.

Een
yewers in
in een
een keuken
keuken isis gaen
gaen snoepen,
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smijt hem
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de stoepen
stoepen
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Grijpt hem
hem de
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bottelier en
en smijt
hem wt
Dat by
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engalpende
galpende gaet
gaet deur,
deur,
Weet
langen tijt daer
daer na
na te mijden
mijden oock de deur
deur
Weet langen
5 Alwaer
hem sonder
sonder gelt
geIt dien
dien aflaet
aflaet was
was gedeylet:
gedeylet:
Alwaer hem
Hier
meen) o0 dronckaert
dronckaert waert
waert uu feylet;
feylet;
Hier siedy
siedy (soo
(soo ick
ick meen)
Hoe dick heeft uu den
den wijn
wijn geslagen
geslagen aenden
aenden cop
cop
Dat ghyt
ghyt een
een heelen
heelendach
dachniet
nietcost
costgekef
geheffen
f en op!
Noch mijdet ghy hem niet, so moetmen dan geloven
Nochmijdetghy emniet,somoetmendangeloven
z o Dat
10
Datu uditdit
dommebeest
beestinincloeckheyt
c10eckheyt gaet
gaet te
te boven.
boven.
domme
T'SELVE.

De straf
straf der
der dronckenheyt
dronckenheyt corts
corts hebbende
hebbende gehoret
gehoret
Wort Nabal
Nabal op
opsijn
sijnwijs'
wijs'heel
heeldegelijck
degelijckgestoret.
gestoret.
K'
en weet
te wel
wel waer
waer dattet
dattet Nabal
Nabal lett'
lett'
K'en
weet niet al te
K'
en heb
hem niet gemeent
gemeent noch
min op
op hem
hem gelet,
gelet,
K'en
heb hem
noch min
zijn
drincke-broersen
enaltíjt
altijtvolle
vollepenssen.
penssen.
5 Noch
Nochopop
zijn
drincke-broers
de beesten
beesten of
ofde
demenssen?
menssen?
Wie, seyt
seyt by,
hy, meent
meent ghy
ghydan
dan?
? de
Voorseker
de beesten
beestenaldermeest;
aldermeest;
Voorseker Nabal-oom, de
Want immers
immers is
is het
het waer,
waer, een
eendronckaert
dronckaert isis een
eenbeest.
beest.
DOBBELAER.

o0 dobbelaer,
dobbelaer, die
diesoeckt
soecktuuselven
selventeteverrijcken
verrijcken

5

Met uwer
uwes naesten
naesten goet
goet hem
hem listich
listich afaftetestrijcken,
strijcken,
T'is schade
schade voor
voor de
de harit
harit hetgene
hetgene ghy
ghy begint,
begint,
ghy wint.
wint.
Het sy dat
dat ghy
ghy verliest,
verliest, hetsy
hetsy oock
oock dat ghy
Het
Verliesdy, ghy verliest
verliest den
den hemel
hemel (na
(na mijn
mijn oordeel)
oordeel)
Verliesdy,
ghy wint
wint de
de hel.
hel. dat
datisisuuoock
oockgeen
geenvoordeel.
voordeel.
Windy, ghy
SCHATTEN.

coren storty
storty niet
nietinineengin
eenen vuylen
vuylen kelder
kelder
U coren
Maer op de
de soldering',
soldering', soo
soo blijftet
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helder:
Maer
is by
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engoet
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c1eeftaen
aendedeaerd'
aerd'
Dwaes is
die heeftse
heeft se best
bestbewaert.
bewaert.
daer boven heeft
heeft die
Diese daer
T'selve
T'selve I,I, r.
1. yyewers:
ergens; 3. ggalpende:
jankend; 7.
7. ddick:
e w e r s: ergens;
a l p e n d e: jankend;
i c k:
vaak; T'selve II,
Il, 1. cco
juist (nl.
(nl. inindedebeide
beidevorige
vorigeverzen)
verzen);;
o rr tt s:s: zoo juist
2. Naba
Na bal:
algemeene naam
naam voor
voor een
een dronkaard
dronkaard (cf.
(cf. zI Sam.
Sam. 25)
25);
1: algemeene
;
gestoret: verstoord,
verstoord, boos;
3. 3.waer
Naba11ett':
wat
gestoret:
boos;
waerdattet
dattet Nabal
lett': wat
hindert; Dobbelaer, 2.
2. a
aft
afhandig te
te maken;
maken;
Nabal hindert;
f te est
s t r rijijcck
k e n:
n: afhandig
3. t'i
schade voor
fiss schade
voor de han
hant:
hetlevert
levertschade
schade op.
op.
t: het
Dobbelaer,
Dobbelaer, Schatten,
Schatten, Hs.
Hs. van
van Revius
Revius in
in C.
C.
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GIERICHEYT.

Die Midas
Midas Esel-oor
Esel-oor ons
ons hebben
hebben voorgeschreven
voorgeschreven
En tot
tot een
een beeltenis
beeltenisder
dergierigaerts
gierigaerts gegeven
gegeven
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dinck in
in gout
goutveranderd'
veranderd' en
en den
den dwaes
dwaes
(Die alle dinck
Most missen
missen naderhant
naderhant het nodich
nodich magen
magen-aes)
-aes)
5 Die
Diehebben
hebbengroot
grootgelijck.
gelijck. want
want siet eens dese schrapers,
schrapers.
Dees sacken
sacken sonder gront, dees nimmer
gapers,
nimmer sadde gapers,
Sy connen meesterlijck
meesterlijck van
van alles
alles maken gout,
Van coren,
coren, en van wijn, van steen,
steen, van been,
been, van hout,
Van alles
alles wetense
wetense te
te smeden
smeden roode schijven:
schijven:
10
Maeralsset
alssetisisvergaert
vergaert soo
soomoetet
moetetliggen
liggenblijven,
blijven,
I o Maer
End'
hebben nauwelijcx
nauwelijcx voor
voor haren
haren suyren
suyren sweet
sweet
End' hebben
Een
smakelijcken dronck
eenen soeten
soeten beet.
beet.
Een smakelijcken
dronck of eenen
Sijn
niet tot
totarremoe
arremoe geboren?
geboren?
Sijn dese
dese luyden niet
En sijnse
sijnse niet wel
wel weert
weert tete dragen
dragen esels
esels oren?
oren?
T'SELVE.

Wanneer het naelden-ooch
naelden-ooch doordringen sal een
een kemel
Soo sal
sal de
de rijcke
rijcke vreck
vreck doordringen tot den
den hemel.
GOUT.

K'
comt, en
en lijckewel
lijckewel ist seker,
K'en
en weet
weet niet
niet hoe
hoe het comt,
Dat alle
alle daeg'
daeg' het
het gout
gout wort
wortvaler
valerende
endebleker.
bleker.
Sou'
dat het
het in
in de
de colen
colen wert
wert geplaecht
geplaecht
Sou'tt zijn om dat
En wredelijck
wredelijck door stock
stock en
enyseren
yserengejaecht?
gejaecht?
5 OfOfsoudet
soudetnaderhant
naderhantzijn
zijnverwe
verwewel
welversetten
versetten
Hem siende voorgestelt
wel
hondert
duysent
voorgestalt
hondert duysent netten?
Dat is het: het en vint geen
vlien, Datishe:n
geen middel
middel om
om te vlien,
Met reden
reden mach
wel bleeck
bleeck en
en bange
bange sien.
mach het dan wel
GOUDEN TIJT.

Die den
den voorleden tijt onmatelijck
onmatelijck verheven
Dick seggen:
seggen: o0 waer
waer is
is den
den gouden tijt
tijt gebleven!
gebleven!

----Giericheyt,
Mii ddas
Midas van Phrygië kende
kende als
als
1-o0or:r: Koning
Koning Midas
Giericheyt, 1.
I. M
a s Es eel-o
scheidsrechter
en den
den
scheidsrechterinin den
den muziekwedstrijd
muziekwedstrijd tusschen
tusschenden
den boschgod
boschgod Pan
Pan en
muziekgod
aan den
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eerste den
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prijs toe, waarvoor
waarvoor hij
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door Apollo
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met
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gestraft; 3.
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maal
d' d':
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met ezelsooren
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een aan
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bewezen dienst,
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dat alles
alles
vroeg
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wat hij
hij aanraakte
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voedsel
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drank tot goud
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hij tenslotte
tenslotte van
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gaveweer
weerverlost
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Matthaeus 19
19:: 24;
te
worden, wat
wat Dionysos
Dionysoshem
hemverleende;
verleende; T'selve, cf.
cf. Matthaeus
te worden,
Gout,
lijckewel:evenwel;
evenwel; 4. door
en yseren
yseren gegedoor stock en
Gout, 1.
i. lijckewel:
ja e c h t:een
eenoude
oudemanier
manierom
om gesmolten
gesmolten goud
5. 5.zijn
we
jaecht:
goudtetezuiveren?
zuiveren?
zijnver
verwe
ver
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kleurveranderen;
veranderen; Gouden tijt,
tijt, 2. di
dikwijls.
d i c k:
k: dikwijls.
vers set
e t t ten:
e n: van

Giericheyt,
e s nimm
nim mer:
een drukfout:
drukfout: des.
des.
heeft een
e r: A heeft
dees
Giericheyt, 6. de
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Maer ghy vergisset u, o mensche, wie ghy sijt,
Want dese onse eeuw dat is den gouden tijt.
5 Het gout regeret jae verr' boven alle dingen,
Het gout can eere, staet, en wetenschap toebrengen,
Een vrou van hoger aert het gout u geven can,
Het gout maeckt eenen boer haest tot eenen edelman,
Het gout, het gout alleen can openen en sluyten,
i o Diet heeft mach binnen staen, diet niet en heeft stae buyten.
Daerom, o vrienden, doet u ogen op en siet,
Dit is de gouden tíjt, en wy en wistent niet.
CRACHT DES GOUTS.

Indien eenmael het gout de sprake comt te crijgen
Soo mach wel alle const en reden voor hem swijgen,
Want men bevint alree dat het de wetten breeckt
En doet al wat het wil, hoewel het niet en spreeckt.
GOUDEN DROMEN.

„De armoed' ist alleen, P o n t a n e, 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.
5 „En, soo een weynich tijts de ogen wat toeschieten
„Soo laet hem d'ongemack geen lange rust genieten.
Twee visschers out en cout, een mooy stuck weechs
[van hier
Corts sliepen dicht by een op half-gedroget wier,
Haer huysgen was met riet opt lichtste overdecket,
I o Een hol-gevlochten tuyn daer lagens' aen gestrecket,
Besijden over-hoop haer olijck tuychgen lach,
De fuyck, de totebel (daer zy den heelen dach
Mee plompten inde vliet) het corck, de lijn, de segen,
De pieren in een clomp, de hoecken tsaem-gevlegen,
I5 Het schuytgen (al wat leck) op stutten vier of vijf,
De pijen onder t'hooft, een pels-lap over t'líjf.
Dit was haer schat, haer goet, van stoelen of van setels
En ander huys-geree, van potten of van ketels
En wisten zy niet van. sy warent soo gewent.
Gouden tikt, 7. a e r t: afkomst; i i. o p: open; Gouden dromen. Naar
de 2 Iste Idylle van Theocritus. De gewoonte om in zijn langere gedichten
algemeene waarheden door aanhalingsteekens aan te duiden, ontleent Revius
aan de Fransche Renaissance-dichters. i. P o n t a n e: Revius' vriend Pontanus was hoogleeraar te Harderwijk. 3. nemen moet te w a c h t: aandacht moet besteden aan; i o. t u y n: teenen horde; a e n: op; r I . o 1 ij c k:
onaanzienlijk; i 2. t o t e b e 1: kruisnet; i 4. h o e c k e n: vischhaken;
tsaem-gev1egen: bijeengelegd.
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Daer was een lange reck noch man noch maech ontrent,
De see was naeste buyr. De wielen vande mane
Noch waren cuym gerolt de helf te van haer bane
Als dese stijve broers de ongeneucht verdreef
Den sluymer wtet hooft. de een sijn oogen wreef
25 En opende aldus sijn drollige gedachten:
C. Sy liegen, Gerrit maet, die seggen dat de nachten
Des somers corter sijn doort lengen vanden dach.
Ick heb alree gedroomt al datmen dromen mach,
En noch is (sie ick wel) de sonne niet geresen.
3o De nachten sijne lang. t' is selsaem. hoe macht 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 wicken, maet? ick heb so hups
35
[gedroomt,
Ick salt u deylen mee wat datter oock van coomt,
Gelijck als wy de vis somtijts te samen deylen.
Ick weet wel ghy sijt cloeck, niet licht en salt u feylen.
„Dat is den besten droom-beduyder ooyt geweest
40 „Die in het gissen had een sinne-rijcken geest,
Als ghy, mijn goede maet. wy connent 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?
45 ,,De Keyser heeft genoech. die claecht en heeft geen vriende.
G. Segt op dan uwen droom, en alles wat ghy miende
In uwen slaep te sien, ick macher wat na slaen.
C. Maer, gister-avont doe ick liggen was gegaen
Vant see-werck heel vermoeyt (k'en was niet overladen
5o Met cost of oock met dranck. ghy weet wel wat wy daden,
Wy aten doch by tijts, en gingen vroech te rust) .
Schijnbaerlijck docht my dat ick op de Enser cust
Sat met de angel-roe om t'sootgen te betrappen.
Daer quam een grooten visch om na het aes te snappen,
20

22. c u y m: nauwelijks; 23. s t ij v e: stevige; 25. drollig e: gemelijke;
35. wícken: voorspellingen doen; 41. wy connent oock wel
w a c h t e n: wij hebben er ook wel den tijd voor; 43. r u y t: onkruid;
45. de Keyser heeft g e n o e c h: men denke zich daarachter een
verzwegen: „maar een gewoon mensch heeft niet alles wat hij wil" ; 52. Ens
ligt op Schokland. Voor den Deventeraar was de zee natuurlijk: de
Zuiderzee.

51. rust

A heeft: rnst.
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hy creech
creech het
het inde
inde rop,
rop,
Wip
hinck by
hy aenden
aenden hoeck,
hoeck, t'bloet
t'bloet liep
hem uyt de
de
Wip hinck
liep hem
[couwen,
[couwen,
De roede
roede booch om leech,
leech, ick
ick conse
conse qualijck
qualijck bouwen.
houwen.
Ick had
had een
ick poogde
een groten
groten strijt,
strijt, ick
poogde met de
de hant
hant
Ick
do Dit
60
Dit
spartelendebeest
beesttetehalen
halenaen
aenhèt'
hët·lant.
spartelende
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gout,van
vanbuyten
buyten en
en van
van binnen.
binnen.
65 Van
Denckt of ick
ick blijde
blijde was en moedich
moedich in mijn
mijn snnen
sinnen!l
Sou dit sint
sint Peters
Peters vis
vis wel
welwesen
wesen?? dacht
dacht ick
ick doe.
doe.
Of sou by
hy sinter
sinter Claes
Claes wel
wel eygen
eygen horen
horen toe?
toe?
Ick
al te
te bange
bange
Ick maeckt'em
maeckt'em soetgens
soetgenslos,
los, want
want my was al
70
Datyewers
yewersaenden
aendenhoeck
hoeckwat
watgouts
goutssou
soublijven
blijvenbange,
hange,
7o Dat
En track
track hem vorder
vorder met een
een maerlijn
maerlijn op het
het drooch.
drooch.
Hoe was ick
ick in
in mijn
mijn schick!
schick! ick
ick swoer
swoer daer
daer duer
duer en hooch
hooch
Dat ick
ick niet
niet eenen
eenen voet meer
meer na de strang
strang wou geven
geven
Maer
landewaert en als een
een Coninck
Coninck leven.
leven.
Maer blijven
blijven landewaert
75 Daermede
75
Daermedewaeckt'
waeckt' ick
ick op.
op. nu
nu segt
segt my, goede
goede maet,
maet,
Ick
den eet gedaen.
gedaen. wat geefdy
geefdy my
my voor
voor raet?
raet?
Ick heb
heb den
G.
Cornelis,rust
rustuuhooft,
hooft,ghy
ghyhebt
hebtuuniet
nietverbonden,
verbonden,
G. Cornelis,
ghy geen
geen gouden
gouden vis
vis gesien
gesien hebt
hebt noch
noch gevonden.
gevonden.
Want ghy
De dromen
dromen zijn
zijn al
al meest
meest niet
niet anders
anders dan
dan bedroch.
bedroch.
80
Maarististeen
eenwaer
waergesicht,
gesicht, wel-aen,
wel-aen, so
so suldy
suldy doch
doch
8o Maar
plaetse, lieve
lieve maet,
maet, al
al slapende
slapende niet
niet vinden.
vinden.
De plaetse,
Wil ick
ick uu raden
raden alsmen
alsmen raden
raden moet
moet de
de vrinden?
vrinden?
en diemen
diemen eten
etenmach,
mach,
Soeckt visschen
visschen als
als ghy pleecht,
pleecht, en
Soeckt
anders wiIt
gaen alst
alst malle
malle luyden
luyden plach
plach
Of anders
wilt uu gaen
85 Dat ghy
ghy (in
(in plaetse
plaetse van
van tot
totgroten
grotenstaet
staettetecomen)
comen)
honger sult
suIt vergaen
vergaen met
met al
al uu gouden
gouden dromen.
dromen.
Van honger
GELT
DEUCHT.
GELT EN DEUCHT.

deucht sprack
sprack tot het gelt:
geIt: o0 gelt,
geit, boe
hoemach
machhet
hetcomen
comen
De deucht
ghy so
so selden
selden uu laet
laet vinden
vinden by
by den
den vromen,
vromen,
Dat ghy
ghy meesten
meesten tijt
tijt maeckt
maeckt machtich
machtich ende
ende groot
groot
En dat ghy
qualijck weerdich
weerdich zijn te
te eten
eten droge
droge broot?
broot?
Die qualijck
----

°

Gouden
o p: vischmaag;
de c o u
Gouden' dromen,
dromen, 56. rrop:
vischmaag; 57. dec
uwe
de bek;
w e n:
n: de
bek; 67.
sin tPeters
Pet ers
v is:
ter gedachtenis
aan
zijn
vroegerberoep
beroepwordt
wordtdede
sint
v i s:
ter gedachtenis
aan
zijn
vroeger
apostel Petrus
de hand;
hand; 68.
68. sin
ter
apostel
Petrus vaak
vaak afgebeeld
afgebeeldmet
meteen
een visch
visch in
in de
sinter
Claes: schutspatroon der zeevaarders; 70. yewers: ergens; 71. maer-C1aes:chutprondzevas;7.ywr:egn1ma1lijn:
ij n: touw;
touw; 73.
t r a n g: strand.
73.s strang:
strand.
Gouden dromen,
dromen, 58.
58. roede
roe d e -

heeft: roedt.
roedt.
A heeft:
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55 Het
Hetgeit
gelt sey
sey wederom: o0 deucht,
deucht, wat
watwildy
wildycrijten?
crijten?
Dit mogen
mogen vrome
vrome luy
luy uu en
engeen
geenander
ander wijten
wijten
veracht, en
en t'stelen
t'stelen haer
haer verbiet,
verbiet,
Die t't'liegen
liegen so veracht,
Dus comt
comt datmen
datmen by
by haer
haer soo
soo weynich
weynichrijcdom
rijcdom siet.
siet.
SCHIJN-RECHT.

Wie sydy
sydy die
die hier
hierstaet
staetsoo
soogeestich
geestichgeblanckettet?
geblanckettet?
Gewelt in schijn
schijn van
van recht
recht op
opden
denaltaer
altaergesettet.
gesettet.
Wat
doch de
de balans
balans die
die ghy
ghy soo
soo deftich
deftich houdt?
houdt?
Wat wil doch
lek wege
wege tegen
tegen een
een de wetten
wetten en
en het
het gout.
gout.
Ick
5 Soo
Soo
icket
rechtverstae,
verstae,tsijn
tsijnsaken
sakenseer
seerverscheyden.
verscheyden.
icket
recht
Welck'
op uwe
u weschael
schaelde
deswaerste
swaerste van
vandees
deesbeyden?
beyden ?
Welck' is op
Een
aesken van
hoe sober
sober ende
ende slecht
slecht
Een aesken
van gewin hoe
Weecht meerder
meerder als
pont vant
vantalderfijnste
alderfijnste recht.
recht.
als een
een pont
Wat maeckty
maeckty met het
het sweert?
sweert? daer
daer mede
mede can
can ick
ick plagen
plagen
10
Die,alsalsghy
ghy
doet,te te
veel
mijnenhandel
handelvragen.
vragen.
o Die,
doet,
veel
nana
mijnen
WOECKER.

Een
sijn leven-lanck
leven-Ianck niet veel
veel en
en heeft
heeftgevaren
gevaren
Een die sijn
Com
hy tete rijden
rijden eens
eens opt
opthoochste
hoochste vande
vandebaren
baren
Comtt by
Het geen
geen by
hy had
had met
metlust
lustgegeten
gegetenrechte-voort
rechte-voort
Met pijne moet by
hyhet
hetweer
weersmacken
smackenover--boort:
over-boort:
5 EnEneeteetbyhytelkens
telkensweer,
weer,by
hycomt
comtalalweer
weeraent
aentspijen.
spijen.
Voorwaer
is een
een beelt
beelt van
van die
die haer
haer niet
niet en
enmíjen,
mijen,
Voorwaer dit is
Om
t' seylken boven macht
macht te
te stellen
stellen inden
inden top,
top,
Om t'seylken
Op woeker
woeker menichmael
menichmael veel gelts
gelts te
te nemen
nemen op:
Het glijet
glijet soetgens
soetgens in, en
en schijnt
schijnt een
een Heeren
Heeren leven,
leven,
10
Maersmertet
smertetalalteteseer
seerals
alst' t'comt
comtaent
aentovergeven.
overgeven.
I o Maer
Dan lorschtmen
lorschtmen op het
het nieu,
nieu, dat
dat duyret
duyret soo
soo een
een tijt
tijt
Tot
datmen eyndelijck
eyndelijck is al
al syn
syn goetgen
goetgen quíjt.
quijt.
Tot darmen
T'SELVE.
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Wie
leert u,
u, woekenaer,
woekenaer, dat
soo weet
weet tete manen
manen
Wie leert
dat ghy soo
U armen
armen schuldenaer
schuldenaer opt wandelen
wandelen der
der manen?
'K sou
geest die het
het beseten
beseten kint
kint
sou seggen,
seggen, t'is den geest
lopenvande
van demaen
maentetemartelen
martelen begint,
begint,
Na t't' lopen
T'
en waer,
waer, dat
dat die
die hem
hem quelt
queltwanneerse
wanneerse is
is int
intwassen,
wassen,
T'en
Maer
alsse vernieut
vernieut weet op
op uu man
mantetepassen.
passen.
Maer ghy, alsse
T'SELVE.

Waer is een ackerman,
ackerman, die hebbende
hebbende gemaeyet
gemaeyet
De vruchten
vruchten veertich-vout
veertich-vout van
van dat
dat by
hyheeft
heeftgesaeyet,
gesaeyet,
Woecker,
zoo even;
even; Ir.
lorschtmen:leent
leent
3. rechte-voort: zoo
ii. lorschtmen:
Woecker, 3.
men; T'se{ve
wandelen
der
manen:
op den
eerstendag
dag
opt wandelen
der
manen:
op den
eersten
T'selve I,J, 2. opt
der
de schuld
schuld worden
worden afgedaan,
afgedaan, terwijl
terwijl de
duur van
van de
de
der maand
maand moet
moet nl.
nl. de
de duur
maand
aarde; 3. dden
maand samenhangt
samenhangtmet
met den
den omloopstijd
omloopstijd van
van de
de maan
maan om
om de
de aarde;
en
ge
est enz.:
de maanziekte; 5.
5. T'e
T' en
warehet
hetniet,
niet,met
metdit
ditverschil.
verschil.
n wwa
a e er:
r: ware
en z.: de
geest
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OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Noch soecket inden gront na het verrotte graen
Dat by voorleden jaer daerinne had gedaen?
5 En ghy, o woekenaer, na dat ghy hebt genoten
Den opstal sonder maet der penningen verschoten
Ontsiet u niet den mensch, die voor u sitt en weent
Te eyschen noch het geen dat ghy hem hadt geleent.
Ghy wilt hem inden noot noch tack noch wortel laten,
I o Dies u den hemel vloeckt en alle menschen haten.
T'SELVE.

5

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

Is yemant by een Heer ter tafelen geseten
Alwaer genoechsaem is te drincken en te eten,
Roept by onstuymelijck om oester of lamprey,
Of, lakende den wijn, om seck en malvesey,
5 De Heer sal seggen: vrient, wie isser die u dwinget?
Lust u niet dat ghy vint so etet dat ghy bringet.
Maeckt by het oock te bont, den huysweert werdet gram
En wijset hem den wech van daer by henen quam.
Wy sijn gelijckerhant alhier des Heeren gasten,
I o Hy spijst ons, om te voen, niet om te overlasten:
Genoegen wy ons niet, maer craeyen noch om meer
Gewisselijck daer mee verstoren wij den Heer,
Ja maken ons onweert dat met zijn goede gaven
Hy ons noch langer tijt sou queecken ende laven.
T'SELVE.

5

Veel dagen dat in dit half-leve-lose leven
Den hemel ons meer quaets als goedes heeft gegeven.
Maer eener dien zijn deel (alst billick is) genoecht,
Sal seggen dat ons meest het goed' is toegevoecht.
Waert anders, niemant sou het sonnen-licht aenschouwen,
Ten minsten niemant sou of buys of acker bouwen
Maer yder voor hemselfs sou lopen in het wilt;
Nu is (dat's immer goet) die woesticheyt gestilt

T'selve I, 6. opsta 1: rente; T'selve II, 5. v e e 1: velen; Ongenoechsaemheyt, 3. 1 a m p r e y: vischsoort; 4. s e c k: uit gedroogde druiven ge-

perste en daardoor zwaardere wijn; m a 1 v e s e y: geurige, zoete wijnsoort.
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Door dien de Heer ons geeft eernuf telijcke seden,
I o Daer by de cloecke tong' de bode vande reden,
Het coren op het velt, de vruchten aen den tack,
Den somer die het doet rijp worden met gemack,
De droppen wt de hoochd' diet brengen aen het rijsen
Om onsen hollen buyck vermakelijck te spijsen:
15
De wolle om het lijf, en t'lochtich eycken-vuyr
Voor winter ende wint al snuyft hy vry wat suyr:
De seevaert oost en west verr' buyten anse palen
Om wat ons schorten mach van elders te doen halen.
En soder ergens yet is boven ons verstant
20
Wy hoeven niet te sien nae t'beesten ingewant,
Noch na de logge vlam, noch na het vogel-vliegen,
Gods woort verclaertet ons, en dat en can niet liegen.
Is dit ons niet genoech? so sijn wy seker sot.
Dat comt, door dien de mensch wil wijser zijn als God
25 En meester boven hem diet altemael moet geven.
Neemt dit gebreck van ons, geluckich is ons leven.
MATIGEN RIJCDOM.

Een ongeladen schip moet swancken inde baren,
Een overladen schip moet sincken met de waren,
Maer een bevaren boot geladen op sijn pas
Met minder ongeluck comt daer het garen was:
5 So drijft de aremoed' den mensch tot dieverye
Der goeden overvloet tot trots en hovaerdye:
O Heere, geeft my niet te weynich noch te veel,
Maer laet my nemen heen mijn recht bescheyden deel.
SPAERSAEMHEYT.

Een Heer stont by sijn cock, en seyde hem: ick vinde
Dees keucken wat te cleyn voor my en mijn gesinde.
De cock sey weder: Heer, dees reden, bid' ick, staect:
Die cleyne keucken heeft dat groote sael gemaect.
WIJSHEYT BOVEN SCHAT.

Een gierigaert eens sprack dat by veel liever wonne
Een lepel goets als van verstant een volle tonne.
T'selve, 14. vermakelijck: op aangename wijze; 15. lochtich:
luchtig-opgebouwd; 20-21. nae t'beesten ingewand.... vogelv 1 i e g e n: waaruit door de Grieken en Romeinen voorspellingen werden
afgeleid; Matigen rijcdom, T. s w a n c k e n: waggelen; 6. goede n: goederen; Spaersaemheyt, 2. g e s i n d e: huisgenooten; 4. die cleyne
k e u k e n: hier voor: de zuinige manier van huishouden.

Spaersaemheyt, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.
5
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OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.
DICHTEN.

Maer
const-lievend' man
meer in sijn
sijn gemoet
gemoet
Maer een
een const-lievend'
man acht meer
see vol goet.
goet.
Een
droppel wijsheyt
wijsheyt als een
een heele
heele see
Een droppel
T'SELVE.

Hoe sietmen
sietmen wijse
wijse luy
luy dus
dusaen
aender
derrijcken
rijcken deuren,
deuren,
Maer
rijcke by
haer' en salmen
salmen niet
niet verspeuren?
verspeuren ?
Maer rijcke
by de haer'
Dat geit
geIt hem
hem nut
nut isis can
can een
een wijs-man
wijs-man licht
licht bevroen,
bevroen,
De rijcke
rijcke weet
dat by
hy wijsheyt
wijsheyt heeft
heeft van
van doen.
doen.
weet niet
niet dat
EERE
VOOR GOET.
GOET.
EERE VOOR

Den rijcdom
rijcdom gevet
gevet God
God den
den menschen,
menschen, maer
maer de
de eere
eere
voorhemsel
hemselfs
onser aller
aller Heere:
Heere:
Begeert
Begeert hy
by voor
f s als onser
Dit is
is een
een vast
vast bewijs
bewijs twelck
twelck my
my geloven
geloven doet
doet
Dat eere
eere beter
beter is en
en waerder
waerder als
als het
het goet.
goet.
MIL
TDADICHEYT.
MILTDADICHEYT.

Treckt
een emer
emer ses of seven,
seven,
Treckt wt uu borren-put
borren -put een
De welle sal daer
daerder water
water geven:
geven:
daer na te claerder
Deylt den
den behoeftigen
behoeftigen van
van uwen
uwen overschot,
overschot,
goet sal dies
meer gesegent
gesegent zijn
God.
dies te
te meer
zijn van God.
U goet
GROETEN.

Wanneer
den wech
wech een
een blinden
blinden man
man gemoetet
gemoetet
Wanneer uu op den
En achtet
achtet geenen
geenen last dat
dat ghy
ghy hem
hemminlijck
minlijckgroetet:
groetet:
Ghy groetet
groetet dien
dien ghy siet, en hy
niet;
by en siet uu niet;
God
het dien
dien ghy
ghy niet,
niet, en
en die
die uuimmer
immer siet.
God loont bet
WAERHEYT.

Men
wel, en
en bet
hetisisoock
oockmenichmael
menichmaelgebleken,
gebleken,
Men seyt wel,
Dat sotten
gemeyn de
de waerheyt
waerheyt sullen
sullenspreken.
spreken.
sorten int gemeyn
Men seyt oock, en het
het is
is een
een over-oude
over-oude clacht
dacht
Dat die
die de
de waerheyt
waerheyt spreeckt
spreeckt wort voor
voor een
een sot geacht.
RAEDSEL
T'SELVE.
RAEDSEL VAN T'SELVE.

Welck is den
den rijckdom,
rijckdom, die
die men
men boven geIt
goet
gelt en goet
Altijt bewaren, en doch
nimmer *) sparen
doch nimmer
sparen moet?
*)
de waerheyt
waerheyt sparen is liegen.
*) de
LEUGEN.

Die yemant
yemant liegen heet die
denckt met hem te
te vechten,
die denckt
sulcken smaetheyt
smaetheyt can men
men anders
beslechten:
Want sulcken
anders niet beslechten:
T'is
wonder dat
woert men
so seer,
seer.
T' is wonder
dat voort woont
men grouwelet so
Daer
men het
het liegen self doch houdet voor een
een eer.
eer.
Daer men

----

Wijsheyt
schat, 3.
const-lievend':
Wijsheyt boven schat,
3. cons
t-1 i e v en d' : const
const = kennis; MiltMik
dadicheyt, I.
I. bb o0 rr rren
e n pput:
u t: welput.
-da icheyt,
T'selve, Raedsel
Raedsel van
vant'selve,
t'selve, Hs.
van Revius
Revius in C met
met plaatsaanduiding.
Hs. van
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QUAET-SPREKEN.

Opt breetste vanden Rijn, alwaer de seven bergen
De clappende godin onsienelijck verbergen,
Soo yemant eenmael roept al is by vry wat veer
Hy crijcht tot seven-mael sijn eygen stemme weer:
5 Het gaet al even-eens de spitse laster-tongen.
Sy hebben eens voor al (dat seggense) bedongen
Gelijckmen roepet in, te roepen wt het wout:
En een oneffen woort wort van haer sevenvout
Met clinckenden alloy opt spoedichste betalet.
o Dies diese minst aenroert de minste schand' behalet.
VEEL-SPREKEN.

5

Gelijck een volle pomp veel waters wt can geven
En geen geraes en maeckt wanneerse wort gedreven,
Gelijck een leege pomp geeft een benaude lucht,
En, trecktmense wat stijf, een snorrende gerucht:
Alsoo, die wt de hoochd' sijn rijckelijck gelavet
In stilte geven wt waer mee sy sijn begavet,
Maer sielen sonder Geest niet anders brengen by
Als walgelijcken stanck en dwase snorckery.
T'SELVE.

De cramers die de mers aen alle sijden vullen
Met nestels, naelden, lint en allerhande prullen
Die stellent al int oog' wat haer geringe macht
En onversiene beurs te hoope heeft gebracht:
5 Daer tegen, een grossier houdt sijne waren binnen
En laet een staeltgen sien wanneer by denckt te winnen.
Het gaet al even-eens met const en wetenschap,
Het hersselose hooft voert staech den meesten clap,
Maar menich diemen seyt dat stil en inden dut is
I o Toont met een woort of twee sijn cloeckheyt daerse nut is.
T'SELVE.

Een dief die met de buyt het base-pat wil kiesen
Sal licht een lap of leur al lopende verliesen
En stroyen byden wech, waer door het dan gebeurt
Dat zijne díevery can werden na-gespeurt:
5 Een mensch die swanger gaet met onbekende stuypen
Die laet hem lichtelijck een woordeken ontsluypen
Quaet spreken, I. de s e v en b e r ge n: het Siebengebirge; 2. d e
clappende godin: de echo; 8. oneffen: onbillijk; 9. alloy:
munt; T'selve II, 2. 1 e u r: prul, kleinigheid; 5. o n b e k en de s t u y p e n:
vreemde grillen.
-

T'selve I, 3. ha er

A heeft een drukfout: hatr.
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Waer wt een wacker oor can peylen sijnen gront
Hem brengend' inde val door zijnen eygen mont.
CORT EN GOET.

Geen dinck als t' gout alleen en vintmen op de aerde
Dat in so cleynen clomp heeft een so groten swaarde:
Die reden wort als gout by wijse luy geschat
Die saken van gewicht in luttel woorden vat.
PLUYM-STRYCKEN.

Den arent in een velt vol vogels neer-gevallen
Sprack: susters, ben ick niet de schoonste van u allen?
Sy riepen altemael: ja, ja mijn Heere, jae,
Wat d'eene voren song' dat song' de ander nae.
5 Een vogeltgen alleen wat stouter inde kaken
Sey: t'sijn de veeren niet die u soo schone maken,
De claeuwen en den beck die doen het voor gewis
Dat niemant seggen derf dat het niet waer en is.
T'SELVE.

Siet ghy dien groven boer, dien onbehouwen kinckel
Die t'verken voor hem drijft gebonden aen een schinckel?
Het verken haspelt voort door modder ende slick,
Den boer oock volgen moet romp-slomp door dun,
[door dick
5 En tuymelt op het lest daer neer als waer hy droncken,
Het verken lopet deur en laet hem leggen proncken.
0 G n a t h 0, hoe ghy lacht, dien man sydy gelijck
Dewijl ghy stadich volgt een mensche sot en rijck:
En om een buyck vol broots verschoont zijn bose sede,
I o Ghy prijst al wat hy doet, ghy doetet selver mede,
Ghy raset met den dwaes, ghy wentelt met het swijn,
En, G n a t h o, t'sal doch wint met u int eynde zijn:
Want treedy eenmael mis het beest wort u ontjaget
En ghy legt inden dreck van niemanden beclaget.
ACHTERCLAP.

De achterclap is wt de helle voortgedrongen.
Wie achterclapt die heeft den duyvel op der tongen.
T'setve, 2. schincke1: achterpoot; 4. romp-slomp: in 't wilde
weg; 7. G n a t h o: naam van een tafelschuimer bij Terentius; Achterclap:
kwaadspreken, laster.
Pl u ym
dun

-

strycken, 6. die
A heeft een drukfout: de; T'selve, 4. door
A heeft: door d'un.
-

HET TIENDE
HET
TIENDE GEBOD.
GEBOD. NABETRACHTING.
NABETRACHTING.
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En die
die vermakelijck
vermakelijek den
den clapper
dapper geeft
geeft gehoor
Die heeft, al
al denckt
byt niet, den
de nekt hyt
den duyvel
duyvel in
in het oor.
Maer diese
Maer
diese stracx gelooft, die moet voorseker weten
hem de bose
Dat hem
bose geest het
herte heeft beseten.
het herte
EYGEN-LOF.

Roemt niet u eygen werck.
we rek. maer,
maer, is het roemens waerdich,
Wacht
buyrman seyt: t't'is
constich, het
het isis aerdich.
aerdich.
Wacht dat
dat u buyrman
is constich,
Laet-duncken wort met
Laet-duncken
met recht
recht van
van yder een
een bespot,
Want die
die hemself
hemself behaecht,
behaecht, behaecht
behaecht een
een groten
groten sot.
BEGEERLIJCKHEYT.

Wanneer
straelt so sietmen
Wanneer de
de sonne straelt
sietmen vele
vele dingen
Sich
roeren inde
en door
doormalcander
malcander dringen
dringen
Sich roeren
inde locht en
Die in
in betogen
betogen we'
we'er
er al
al ist schoon
dach
schoon hoge dach
Het wackerste
wackerste gesicht
gesicht geensins
geensins beoogen
beoogen mach:
mach:
5 Het
Het
menschelijekgemoet
gemoetgedurichlijck
gedurichlijck ontrusten
ontrusten
menschelijck
Beroerten sonder eynd'
tomelose lusten,
lusten,
eynd' en tomelose
T'vernuft en
en sietse
sietse niet;
niet; alleen
alleen den
den claren
daren schijn
schijn
Der Goddelijcker
Goddelijcker wet toocht
toocht dattet
dattet sonden zijn.
T'SELVE.

De dijcken
dijeken sijn
sijn gemaeckt
gemaeckt om
om seker
seker te
te verhoeden
verhoeden
der hoge
hoge water-vloeden,
water-vloeden,
ys-ganck, en
en t'gewelt
t' ge welt der
Den ys-ganck,
Maer nimmer dijck noch dam verhinderen en cond'
Maernim erdíjcknochdamverhinderne cond'
De aderen
aderen die
steets opwellen
den gront:
gront:
die steets
opwellen wt den
5 DeDe
wetten
insgelijcxenenstrenge
strengewille-keuren
wille-keuren
wetten
insgelijcx
Wel hinderen
hinderen den
den loop
loopen
ent'crachtich
t' crachtichinne-scheuren
inne-scheuren
Van feylen
feylen groot
grooten
engrof,
grof,maer
maert'innerlijcke
t'innerlijcke quaet
quaet
sondige begeert'
begeert' hem
hem so
sa niet
niet dwingen
dwingen laet.
laet.
Van sondige
GEVEYNSTHEYT.

Als wt een bitter hol het water
water comt
comt gevloten
neemtet zijnen loop door
door swavelige
swavelige goten
Of neemtet
schijnet menichmael
menichmael wel helder
helder in het
het ooch
ooch
Het schíjnet
den smaeck
smaeck gants
gants niet met al en dooch:
dooch:
Maer lijckewel den
Denwterlijcken
wterlijcken glans
glans van
van godsdienst u niet batet
5 Den
bitter is
den gront
gront en
en ghy
ghy uu broeder hater,
hatet,
Soo bitter
is den
Eygen-Iof, 3. 11aa ee t-d
tod u nnek
verwaandheid; Begeertijckheyt,
Begeerlijckheyt, 3. bb eeEggen-lof,
c k e n: verwaandheid;
betrokken; al
a 1 iiss tt sc
h 0 0 n:ook
ookalalisishet;
het; 7-8.
7-8.
Romeinen
t o0 ggen:
e n: betrokken;
schoon:
cf.cf.
Romeinen
7:7;
toocht:toont;
toont; T'selve,
T'selve, 5. wwille-keuren:
verordeningen;
7:
7 ; 8.
8. toocht:
i 11 e-k e u r e n : verordeningen;
Geveynstheyt, 4.
4. 11ijij k e w
wel:
evenwel; do o0 ceh:
deugt.
Geveynstheyt,
e 1: evenwel;
h: deugt.
Eygen-lof,
Hs. van
van Revius
Revius in C
C met
met plaatsaanduiding.
-lof, Hs.
Eygen
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Want is het binnenste niet louter en gevaecht
Hoe meyndy dat de Heer het buytenste behaecht?
T'SELVE.

5

Ontmoet my eenen leeu, ick weet by is hovaerdich,
Sie ick een teder lam, ick weet het is goet-aerdich,
Vind' ick een roden vos, ick weet sijn loos beleyt,
Doet hem een hase op, ick weet sijn bloodicheyt,
Sie ick een grijsen wolf, ick weet sijn quade nucken
En soeck my wt den wech opt ylichste te rucken.
Men kent terstont den aert wat beesten datmen siet;
Maer sletmen eenen mensch, eylaes, men kent hem niet!
T'SELVE.

Geen vogel can de swaen in witheyt overwinnen,
Geen vogel swarter is alsmen hem siet van binnen:
Soo toonen wterlíjck wel eenen schoonen schijn
Die dickmael inde huyt niet veel besonders sijn.
OPRECHTICHEYT.

Een stijl recht overeynd na t'waterpas gestellet
Geen last en is so swaer waer doorse wort gevellet,
Maer comtse aen een bocht of heltse op de sy
Al-eermen ommesiet soo raecktse inde ly:
5 Een mensch die oprecht is in alle sijne dingen
Can leet en ongemack getroostet overbringen,
Maer die hem buygen wil na t'waeyen vanden wint
Leyt dickwils inden dreck al-eer hy het versint.
WETEN EN DOEN.

Een see-man als hy heeft sijn seyltgen opgetogen
Siet by een claere locht gemeynlijck voor sijn ogen
Meer in een ogenblick als in een hele dach
Al doet hy al sijn best sijn schip bevaren mach:
5 Wanneer wy inde schrift sijn besich mette sinnen,
Wy sien den hemel wel, en raet om dien te winnen;
Het is een wetenschap daer elck hem van beromt
Maer o wat hoorter toe eermen daer inne comt!
Geveynstheyt, 7. g e v a e c h t: schoongemaakt; Oprechticheyt, 1. stijl:
pilaar; 3. comtse ae n: krijgt ze; 4. raecktse inde ly: komt ze in
moeilijkheden; 6. o v e r b r in ge n: doorstaan; Weten en doen, 7. b er o m t: beroemt.

Weten en doen,

2.

gem e y n i ij c k

A heeft: gemeynlij ch.
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WOORDEN EN WERCKEN.

Het stemme -lose 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 geen goet gedaen en heeft.
OOTIVIOET.

Die water scheppen wil die buycht zijn vaetgen neder,
Die dat niet doen en wil die crijchtet ydel weder:
Begeerdy Godes gonst, vernedert u gemoet,
Hy laet u ledich gaen soo ghy het niet en doet.
T' SELVE.

Hoe over ons de son meer spreydet sijne stralen
Hoe wy de ogen meer ter aerden laten dalen,
Betrachtende ons swack en schemerich gesicht
T'welck niet verdragen can soo wonderlijcken licht:
5 Hoe onse sielen meer verlichtet God almachtich
Hoe wy meer moeten sijn ootmoedich en neer-slachtich,
En neygen ons verstant voor desen hellen schijn
Belijdende dat wy maer stof en assche sijn.
HOOCHMOET VOOR DEN VAL.

Wanneer het weecke deech opt dickste is geresen
Soo achtet even juyst den backer tijt te wesen
Dat hy het op de planck en inden oven bringt
Alwaer de bollicheyt dan vry wat neder-sinckt:
5 Wanneer ghy, swacke mensch, door hoochmoet
[op-geblasen
Begint met yder een te pochen en te rasen
Soo dencket dat de uyr is op het naeste by
Dat God sijn oordeelen sal oeffenen aen dy,
En, om u herte van de grootsheyt af te wenden,
I o Doen proeven voor een wijl den oven der ellenden.
CLEYNE SONDEN.

Stof-regen 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.
Ootmoet, 2. ydel: ledig; T'selve, 3. betrachtende: rekening
houdend met; Hoochmoet voor den vat, 2. e v en j u y s t: juist op dat
oogenblik.
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ONGEVOELLICKHEYT.

De sieckte die den mensch t' gevoelen heeft berovet
Wert vande bleecke door gevolget alte-wis:
De sonde die den mensch t' geweten heeft verdovet,
Een voorboo plach te sijn vande verdoemenis.
VERLATINGE.

Wanneer den medicijn met vreden laet den crancken
En hem niet meer en quelt met pillen noch met drancken,
T'is teken int gemeen dat by hem overgeeft
Dewyle tot sijn lijf by niet meer moets en heeft:
5 Als God den sondaer laet in zijne lusten smoren,
T'is teken dat aen hem de straffen sijn verloren,
En dat van zijne siel onheelbaar is het quaet:
Dit is den lesten slach als by niet meer en slaet.
STRAFFE.

Die oncruyt heeft gestrooyt geen coren daer af maeyet
Maer netelen en ruyt twelck moet zijn wtgewiet:
Verwacht geen goeden oogst die hier het boose saeyet,
Maer tijdelijcke quael of t' eeuwige verdriet.
LANGSAEM, MAER SWAER.

Hoe verder dat de pyl te rugge wert getogen
Hoe stijver datse van de pese comt gevlogen;
Hoe langer God de Heer verachtert' zijn gericht
Hoe swaerder het daer na op den boosdoender licht.
TRANEN.

Wanneermen lichter-laey de vlammen op siet schieten
Indien men niet en haest met water in te gieten
Soo moet onmijdelijck de branthaeck voorden dach
Op datmen t'heele buys te gronde trecken mach:
5 Gods grimmicheyt, o mensch, brant boven alle daken,
De sonden sijnt alleen die u dit onheyl maken:
Giet tranen in het vier, op dat ghy niet en wort
Van zijn gerechte hant ter hellen af-gestort.
Ongevoellickheyt, 4. plach t e s ij n: was altijd, (dus:) is; Verlatinge,
I. den m e d i c ij n: de medicijnmeester, dokter; Straffe, 2. r u y t:
onkruid; Langsaem, maer swaer, 2. s t ij v e r: krachtiger, sneller; 3. v e ra c h t e r t' : uitstelt; 4. Zich t: ligt, rust.

Ongevoelickheyt, Verlatinge, Straffe, Langsaem, maer swaer, Hs. van
Revius in C met plaatsaanduiding.
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T'SELVE.

De sonne
sonne wt het
het velt
velthet
hetwater
wateropwaerts
opwaerts halet
En spreydet
spreydet door de
de locht,
locht, so dattet nederdalet
nederdalet
En,
druppende weerom
het lant,
lant,
En, druppende
weerom van
van boven
boven op het
Geeft bloesem ende vrucht aen
aen tgeen
tgeen daer
daer is geplant:
geplant:
5 O0sonne
sonnevan
vanmijn
mijnsiel,
siel,comt
comttreckt
treckt wt
wtmijne
mijne ogen
ogen
Het heete
heete tranen-vocht,
tranen-vocht, en
en laetse
laetse nimmer
nimmer drogen,
drogen,
Op dat ick
ick int
int geloof
geloofwerd'
werd'groener
groener alle
alledaech
daech
En na
na uu welgeval
wel geval veel
veel goede
goede vruchten
vruchten draeg'
drueg'..
HEMELSCHE
HEMELSCHE WANDELINGE.

Gods
kinderen altijt de
de werelt
werelt soo
soobetreden
betreden
Gods kinderen
Dat hare
hare sinnen
sinnen niet
niet en
en hechten
hechten hier
hier beneden:
beneden:
Gelijck een ronden eloot loopt op een vlackeGelijck e n ronbaen
den clo t lo pt op e n vlacke baen
En met
met een
een stip
stip alleen
alleen deselve
deselve roeret
roeret aen.
aen.
T'SELVE.

Den breden
breden Rhodanus,
Rhodanus, wiens
wiens suyverlijcke
suyverlijcke baren
baren
Op het
het Lemansche
Lemansche meyr
meyr so stoutelijcken
stoutelíjcken varen
Datse noch smaeck
smaeck noch verw'
verw' daer
daer van
van en
entrecken
trecken aen
aen
Ja datse
datse ongemengt
ongemengt daer
daer boven
boven over
over gaen,
gaen,
5 Is Ist'wtgedruckte
t'wtgedrucktebeelt
beeltvan
vaneen
eenwaerachtich
waerachtichChristen,
Christen,
Die onder
onder huychelaers
huychelaers en
en onder
onder atheisten
atheisten
Soo ommesichtelíjck
ommesichtelijck in dese
dese werelt
werelt leeft
Dat haer
haer onreynicheyt
onreynicheyt hem
hem niet eens
eens aen
aen en
en cleeft.
eleeft.
SONDER OMMESIEN.

Een meester
meester die het kint
kintsorchvuldich
sorchvuldichschrijven
schrijven leerde
leerde
wantsijn
sijnogen
ogen stadich
stadichkeerde
keerde
Sach dat het nade
nade want
de sonneschijn
sonneschijn de schadu
schadu roeren
roeren dee,
dee,
Alwaer de
Dies
sprack hy: siet na
my,
en
maeckt
u
dingen ree.
ree.
Dies sprack
na
en maeckt u dingen
5 0 0Heer
Heer
ghy
wijst
ons
oock
hoe
wy
ons
moeten
dragen,
ghy wijst ons oock hoe wy ons moeten dragen,
Ghy stieret
stieret onse
onse hant na uu goet
goet welbehagen,
welbehagen,
schim, en
en achten
achten menschen
menschen sot,
Maer wy sien na de schim,
Die seggen
seggen dit
dat, vaeck
vaeck meer
meer als
als uu gebot.
gebot.
Die
dit of dat,
Geeft
uwe leer
leer wy
wy nimmer
nimmer af
afen
enwijcken
wijcken
Geeft dat van uwe
10
Maergoet
goetdoen
doenonbeschroomt
onbeschroomt en
en sonder omme-kijcken.
I0 Maer
TWEE WEGEN.

Het
is tusschen
tusschen wit en
en swart,
swart,
Het vael is
Het taey
taey isis tusschen
tusschen weeck
weeck en
en hart,
hart,
Hemelsche
wandelinge, 3. cl
kogel; T'selve
II, 1.
T'selve II,
Hemelsche wandelinge,
c 1 oot:
o o t: bol,
bol, kogel;
i. Rh
R h 0o
danus:
deRhone;
Rhone; 2. Lemansehe
meyr: het
het meer van Genève
danus: de
Lemansche meyr:
(lae
Léman).
(lac Léman)

-
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laeu een
een eygenschap
eygenschap is tusschen
tusschen hitt' en
en coude:
coude:
Het laeu
Maer tusschen
tusschen vloeck
vloeck en
en salicheyt
salicheyt
Maer
geen by-wech
by-wechdiese
diese scheydt:
scheydt:
En isis geen
een hy
hy vlieden
vliedenmost
mostdie
diet't'ander
ander hebben
hebben soude.
sou de.
Het een
REYSEN.

batet veel
veel gereyst
gereyst in
inlanden
landenwijt-gelegen
wijt-gelegen
Wat batet
ghy niet
niet ininen
engaet
gaetdes
desHeeren
Heeren smalle
smalle wegen?
wegen?
Soo ghy
Wat batet te besien soo menich schoone stat Watbesinomch esta
ghy het
hethemelrijck
hemelrijck int
int herte
herte niet
niet bevat?
bevat?
Soo ghy
Watbatet
batetdat
datghy
ghyroemt
roemtvan
vanvelerhande
velerhandespraken
spraken
5 Wat
Indien des Geestes
Geestes tael
u
niet
en
can
vermaken?
vermaken?
tael niet en can
Wat batet dat ghy weet, en vele daer van Wcout,
atbate datghywe t,envel daervancout,
of daer
daer een
een weirt
weirt sijn
sijn gasten
gasten onderhout
onderhout
Hoe hier of
Indien ghy
weet hoe
hoe dat
dat ghy
ghy moet
moet onthalen
onthalen
Indien
ghy niet en weet
10
Diengast
gastdie
dieininuusiel
sielcomt
comtvanden
vandenhemel
hemel dalen?
dalen?
I o Dien
Reyst vry ter plaetsen daer ghy vremde dingen Rsiet,
eystvryterplaets ndaerghyvremde ingensiet,
Maer wacht
en vervremt
vervremt van
van uwen
uwenSchepper
Schepper niet.
niet.
Maer
wacht u, en
TIJT -VERDRIJF.
VERDRIJF.
-

De dagen
dagen vallen
vallen lang',
lang', de
de nachten
nachten lange
lange duren,
duren,
menichmael te lang'
lang' vertoeven
vertoeven ons
ons de
de uren,
uren,
Ja menichmael
De tijt
tijt vervelet
vervelet ons, om
om dien
dien tete worden
worden quíjt
quijt
Met alle sotterny
sotterny verdrijven
verdrijven wy den
den tijt:
tijt:
denlangen
langentijt
tijtwywy
hebbenwech-gedreven
wech-gedreven
5 EnEnalsals
den
hebben
Beschuldigen
noch de
de cortheyt
cortheyt van ons
ons leven.
leven.
Beschuldigenwy
wy noch
DANCKBAERHEYT.

Diep wt
wt den
denOceaan
Oceaan ontspringen
ontspringen alle
alle stromen,
stromen,
En in
in den
den Oceaan
Oceaan sy
sy alle
alle weder
weder comen.
comen.
Den milden
milden Ocean
Ocean dringt
dringt tegen
tegen haer
haer weer
weer aen
aen
En
doet
van
ty
tot
ty
de
wellen
hoger
gaen.
En
ty tot ty de wellen hoger gaen.
5 Dit
Dit
is een
recht
ontwerp
der
goddelijckergoeden.
goeden.
is een
recht
ontwerp
der
goddelíjcker
God is de
de rijcke
rijcke see,
see, sijn
sijn gaven sijn
sijn de vloeden,
vloeden,
Die comen
comen van hem af,
af, en
en keeren
keeren tot
tot hem
hem weer
weer
Wanneermense
sijnes names
names eer:
eer:
Wanneermense gebruyckt
gebruyckt tot sijnes
En God, als
als hy
hyons
onsheeft
heefttot
totdanckbaerheyt
danckbaerheytgecregen
gecregen
10
Vermeerdert dach
dach op
op dach
dach in
in ons
onszijn
zijnmilden
milden segen.
segen.
I o Vermeerdert

Danckbaerheyt,
nl. doordat
doordat de
de regen,
regen, die
die de
de stroomen
stroom en voedt,
voedt, door
door
i . nl.
Danckbaerheyt, 1.
verdamping
den Oceaan
Oceaan is
is ontstaan;
ontstaan; 4. we
g er
w e11
11e en:n:golven;
golven;ho
hoger
verdamping boven
boven den
ga
door bij
bij vloed
vloed het
het water
water in
in den
denbenedenloop
benedenloop op
op tetestuwen;
stuwen;
g aeen:n: nl.
nl. door
5.
e r p: schets,
schets, beeld;
beeld; go ede
zegeningen.
n: zegeningen.
e de n:
5. o0 nn t w er
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DEUCHT.

Wiens is dit fraeye werck? van Cranach ist gemaket.
Wie zijt ghy, aerdich beelt? ick ben de reyne Deucht.
Wie stapt, u achter na, so grimmich en mismaket?
Het is de Nijdicheyt, die niet met al en deucht.
5 Hoe gady soo bedruckt door dorenen en slijck?
Ick tree den suyren pat nae t'soete hemelrijck.
EERE.

Wie sydy eele maecht vol schoonheyt en vol jeugde?
Ick ben de hooge Eer, de dochter vande Deugde.
Wie sijnse die soo dick ront-om u henen staen?
T'síjn vryers die omt seerst my lopen achter aen.
Wie
heeft doch het geluck dat ghy hem weder minnet?
5
Niet een van dese die op my soo sijn ontsinnet.
Hoe comt dat altemael ghy haer den necke biedt?
Dit's d'oorsaeck: Ick en trou buyten mijn moeder niet,
Wanneer my die een man ten houwelijck wil geven
z o Al liep by voor my wech noch sal ick met hem leven.
MANNA.

Het Manna uyt den schoot des hemels afgedalet
Des morgens voor den Bach most wesen ingehalet,
Want naderhant, soo haest de sonne daer op scheen
Als een gesmolten rijm of hagel het verdween:
5 Loopt kinders, Godes woort wilt neerstelijck vergaren
Vroech op den morgenstont van uwe teere jaren,
Want die in sijne jeucht dees kennisse veracht
Wort in zijn ouderdom daer selden toegebracht.
GOUDEN CALF.

5

Dat Joden woeckeren met copen en vercopen
En is niet alte vremt: want, sedert datse sopen
Het gruys vant gulden calf, soo brant haer inde borst
Eylaci, na bet gout een eyndelose dorst,
Een eyndelose dorst, diese niet connen lesschen
Als wt der Christenen cantoren ende tesschen.

Deucht, i. C r a n a c h: beroemd Duitsch schilder uit de i Ede eeuw,
die vele allegorieën heeft geschilderd; Eere, 6. o n t s i n n e t: verzot;
Manna, z 4 cf. Exodus i 6 : 21; 4. r ij m: rijp; Gouden calf, 2-3.
cf. Exodus 32:20; 6. t e s s c h e n: nevenvorm van: tasschen, beurzen.
Eere,

3 r o n t-o m

A heeft een drukfout: romt -om.
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OVER-YSSELSCHE
TABERNAKEL.

hutte menichmael
menichmael van
van plaetse
plaetse beeft
heeft verandert
verandert
Gods butte
door de
de werelt
werelt wyt
wytgesuckelt
gesuckelten
engewandert;
gewandert;
En door
ront-om
woest Arabia,
Eerst swerfdese ront
-om int woest
vantmense wel veertich iaer
ia er daerna,
daerna,
Te Gilgal vantmense
5 Van
VanGilgal
Gilgalbrackse
brackse op,
op, te Silo sloechse
sloechse neder,
Te Nob, te Gibeon,
Gibeon, en soo vast
vast gins
gins en
en weder:
weder:
Tot
datse
veylich
in
Jerusalem
geraeckt
Tot datse veylich in Jerusalem geraeckt
En van
van een
een paviljoen
paviljoen ten tempel is gemaeckt.
gemaeckt.
kercke reyset
reyset noch door ongebaende
ongebaende straten,
Gods kercke
10
was int Jodendom,
Jodendom, dat
dat heeftse
nu verlaten,
heeftse nu
I0
Sy was
Grieck, den
den Asiaen,
Asiaen, elck
elck heeft gehat sijn
sijn beurt
Den Grieck,
ter nauwer
nauwer noot haer voetstap wert gespeurt.
gespeurt.
Daer nu ter
haer afgody begeven,
En Romen heeftse om haer
Spanjen
heeft met cracht
cracht haer
haer t'eenemael
t' eenemael verdreven.
En Span
jen heeft
15
Duytslant woondese,
woondese, maer
maer heeft al opgepackt
opgepackt
In Duytslant
I5
is wat lager aen na Nederlant gesackt.
gesackt.
En is
salse, bidd' ick,
ick, doch eens
eens rustelijck
Waer salse,
rustelijck belenden?
Sion isis haer
haer gront,
gront, daer
daer sal
sal haer
haer doling'
doling' enden:
enden:
In Sion
Alwaerse eeuwichlijck
eeuwichlijck sal
sal blijven onberoert
Alwaerse
20
Om nimmer wt haer
haer stee
worden wechgevoert.
stee te worden
ALTAER.

Geen
trap aenden
aenden altaer
altaer en most
most den
den priester
priester maken
maken
Geen trap
Om die van
van toewaerts-aen
toewaerts-aen al
al climmende
climmende tetenaken,
naken,
Op dat
dat niet,
niet, onbedacht
onbedachtaentredende,
aentredende, misschien
misschien
Voor het
het versamelt
versamelt volck
volck sijn
sijn naecktheyt
naecktheyt wierd'
wierd' gesien.
gesien.
5 0 0siele,
siele,
wildy
u niet
tegen
Christurncanten,
canten,
wildy
u niet
tegen
Christum
En soeckt,
soeckt, en soeckt hem
door santen,
santen,
hem niet door engels of door
Gaet
hem regel-recht,
regel-recht, of
of seker
seker ghy
ghy belijt
belijt
Gaet tot hem
Dat ghy
ghy noch
noch naeckt
naeckt en
en bloot
blootvan
vansijne
sijnekennis
kennis síjt.
sijt.
al opgepackt:
Tabernakel,
15. beeft
opgepackt:
heeft al
tent; 15.
Tabernakel, 8. paviljoen: tent;
in het
verdreven door
de overwinningen der Katholieken in
het begin
begin van
van den
den
door de
dertig-jarigen
S ion:het
hethemelsche
hemelsche JJeruzalem
eruzalem (cf.
Openb.
(cf. Openb.
8. Sion:
dertig-jarigen oorlog;
oorlog; i18.
altaar;
221:2
I: 2 en
3);; Altaer,
Exodus 2o:
20:26;
26; 2.
d i e: nl. het altaar;
2. die:
z 4. cf.cf.Exodus
en 3)
Altaer, 1-4.
van
toewwa aere rt ts-a
s-a een:
in de
de richting
daarvan, (hier:) van onderen
onderen af;
richting daarvan,
van toe
n: in
6.
0 ren
gel sof
do or san
t en: d.w.z. trapsgewijze.
santen:
engels
of door
6. do
door

20. om
Tabernakel,
van Revius
Revius in
in CCmet
metplaatsaanduiding.
plaatsaanduiding. 20.
om ....
Hs. van
Tabernakel, Hs.
te
eerst: en
en ....
....sal;
sal; Altaer,
In AA volgt
volgtnu
nudadelijk
dadelijk BBel
8. In
e l o0 o0 ff ddee
Altaer, 8.
t e-eerst:
1 a n t. Ik houd mij echter aan Revius' aanduiding in C, waar na de 1ant.IkhoudmijecranRvs'duigC,warne
volgende
bijgeschreven verzen
moet,
volgende 3 bijgeschreven
verzen eerst
eerst de
de Lof
L o f s anc
a n c kMo
k M o sis
s i s volgen moet,
zooals
chronologisch ook
is.
zooals chronologisch
ook juist is.
...

.
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OFFER.

Geen honich plach de Heer int offer te behagen,
Geen offer sonder sout men hem mocht voren dragen:
Die siel beminnet God die hier in smerten leyt,
En niet die swemmet in des werelts soeticheyt.
HEYDENS HOUWELIJCK.

Soo wie een schone vrou van grieck of ander heyden
Vinck inden oorloch, en daer van niet wilde scheyden
Haer nagels corten most, afsnyden al haer haar,
Veranderen haer cleet, en trouwense daer naer:
5 0 dichters, wildy u vermaken inde minne
Vande Romeynsche of de griecsche Piërinne
Snoeyt af al watse heeft van weytsche dertelheyt,
Van domme af godg, en spitse schamperheyt,
Omhelsetse daer na, sy sal u kinders geven
I o Die u gedachtenis in eeuwicheyt doen leven.
MOSES ENDE MIRIAM.

Doe Moses had een wyf wt Moren-lant gecregen
Riep Miriam met nyt en grammicheyt daer tegen
En heeft den dienaer Gods geterget en bespot,
Dus sy met lazary geslagen wiert van God:
5 Doe Christus sijne bruyt eerst wt de heydens troude
De Joden dat verdroot, de Joden daer voor groude,
En hebben soo veel smaets en wrevels aengericht
Dat God haer als een vloeck stiet van zijn aengesicht.
DEN LOF-SANCK MOSIS.
Deuteron. XXXII.
Op de wijse vanden 78. Psalm.
I•

Ghy aende swijcht. ghy Hemel neycht u ooren,
Mijn onderwijs in stilheyt wilt aenhooren:
Mijn reden dael ghelijck de cléyne droppen,
Op halmen jonck en bladeloose knoppen:
5 Als t'water grof comt storten met gheluyt
Opt vaste graen en wel-bedeghen cruyt.
Offer, I 2. cf. Leviticus 2: I I en 13 ; Heydens houwelijck, I 4.
cf. Deuteronomium 21 : I I; 6. P i ë r i n n e: Muze; 8. s c h a m p e rh e y t: waarschijnlijk denkt Revius aan 't cynisme der Oudheid; Moses
ende Miriam, I 4. cf. Numeri 12; 4. 1 a z a r y: melaatschheid; 7. w r ev e 1: kwaad, onheil; Den Lof -sanck Mosis, 6. w e l-b e de g h e n: schoon
opgewassen.
Offer, Heydens houwelijck, Moses ende Miriam, Hs. van Revius in C:
Den Lof -sanck Mosis, 2-3. A heeft blijkbaar de leesteekens aan het einde
dezer regels verwisseld.
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2.

10
I0

wil den
den Heer
Heermet
metvoller
vollerkeelen
keelenprijsen:
prijsen :
Ick wil
sijnen roem
roem uyt uwen
uwen mont
montoock
oockrijsen.
rijsen.
Laet sijnen
alleen een
een steenrots
steenrots en
en een
een baken.
baken.
Hy isis alleen
wat by
hymaect
maectcan
canniemant
niemantbeter
beter maken.
maken.
Al wat
Sijn weghen sijn
sijn onstraffelijck
onstraffelijck en
en goet.
goet.
Sijn
Daer is gheen
gheen feyl in
in alles
alles wat
wat by
hydoet.
doet.
Daer
3.
3·

'tbose saet
saet is
is wtter
wtter aert
aertgheslaghen
gheslaghen
Maer 'those
die haer
haer beeft
heeftsoo
soominnelíjck
minnelijckghedragen.
ghedragen.
Van die
15 'Tis
'Tis
verdraeyt
onhebbelijckgebroetsel,
gebroetsel,
eeneen
verdraeyt
onhebbelíjck
Gheen kinders
hy haer
haer bet
het voetsel)
voetsel)
Gheen
kinders sijnt
sijnt (al
(al gheeft by
pat ghestadich
ghestadich draven
draven in;
in;
'tslimme pat
Die 'tslimme
Schant-vlecken
sijn edel
edel huisghesin.
huisghesin.
Schant-vlecken van sijn

20

4.
4·
Is dit den
den danck,
danck, o0 sotten
sottenovergeven,
overgeven,
ghy den
den Heer
Heer gesinnet
gesinnet zijt
zijttetegheven
gheven?
Die ghy
?
is by
hy niet
nietuuheerschap
heerschap en
en uu Vader?
Vader?
En is
is by
hy niet
nietdien
diengunstigen
gunstigen weldader
weldader
En is
wat ghy
ghysijt
sijt gemaeckt
gemaeckt beeft
heeft om
om end'om,
end' om,
Die wat
tot sijn
sijn eygendom
eygendom ??
J a u bereyt
bereyt heeft
heeft tot
Ja

5
5·
Denckt eens te rugg'
de voorleden dagen
dagen
rugg' aen de
Hoe
hem met uu vaders
gedragen.
vaders heeft gedragen.
Hoe God hem
Of, sijt ghy noch te
te jonck en onbevonden
onbevonden
daden te doorgronden,
Om met
met verstant
verstant sijn
sijn daden
doorgronden,
Soo vraechtet
vraechtet die die
die cloeck
cloeck sijn
sijn en
enbejaert,
bejaert,
grijsen baert.
30
En geeft
gehoor den wijsen grijsen
geeft gehoor
3o En
6.
6•
Doe 'sHemels
' sHemels Heer
Heer de
de volkeren
volkeren verstroyde
verstroyde
En elck
elck sijn
sijn plaets
plaets ordentelijck
ordentelijck beschoyde,
beschoyde,
Doe raemde
raemde hyen
heynde soo
soo haer
haer palen
palen
by en heynde
Dat Israel
Israel sijn
sijn woonstee
woonstee niet
niet mocht
mocht falen.
falen.
Ditis is
sijndeel
deeluyt
uytalaldes
deswerelts
werelts rond'
rond'
35
35 Dit
sijn
En Jacob
Jacob isis sijn
sijn aen-geerfde
aen-geerfde gront.
gront.

25

13.
aert gheslaghen:
gheslaghen:
ontaard; ig.
19. overgeven:
overgeven:overover13. wtter
wtter aert
ontaard;
gegeven,
onervaren;; 32.
3 2. beschoyde:
b es c h o y de:
gegeven, volslagen;
volslagen; 27. oonbevonden:
n b e v ond e n: onervaren
toewees; 35.
ij n ddee el:
Gods erfdeel.
erfdeel.
e 1: Israël
Israël is Gods
35. dit
dit iiss ss ij
toews;
32.
3 2.

0ordentelijck:
r den tel ij c k: -

de
de maat.

A heeft:
ordentlijck, wat
strijd is met
met
heeft: ordentlijck,
wat in
in strijd
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7.
Hy vant hem in de cluf ten daer hy schuylde,
Int dorre wout daert heel vervaerlijck huylde.
Hy voerde hem opt ruym, en gaf hem wetten,
40 Hy dacht op hem in rechten ernst te letten,
Jae, als een man den appel van sijn ooch,
Hem síjne wacht by nimmermeer onttooch.
8.
Ghelijckerwijs den Arent, die sijn kiecken
Hooch uyttet nest draecht op sijn snelle wiecken,
45 Oock die bedecks dat haer geen hitt' en schadet
Wanneer de Son opt pijnelijckste bradet,
Soo halp hy hem alleen tot in sijn lot,
En met den Heer en was geen ander God.
9
Daer schonck hy hem den oly vande tippen
5o Der rotsen steyl, en uyt de harde clippen
Hy spruyten dee den honich goet van smake.
Sy raepten Baer met driftigen vermake
Het lecker ooft van menich vruchtbaer tack,
Vergetend' al haer voorich ongemack.
I

Hy gaf haer melck van schapen wel geweydet,
Van coeyen glat de boter claer bereydet,
Het tanger vleesch van nieu-gespeende lammen,
Die nieren geyl van weelderige rammen,
De fijnste bloem van tarwe wit en soet,
6o En wt de pers het crachtich idruyven-bloet.

55

I I

.

Maer als dit volck met vet was over- dropen
Begaf het hem heel wtet spoor te lopen:
Verliet zijn Godt in dwase rasernije,
Verweckte hem tot spijt en jalousije
65 Door Goden vremt, en menich snoo geveert
Dat niemant van haer Vaders had ge-eert.
37. c 1 u f ten: kloven; 47. l o t: erfdeel ; 49-51. op de rotsen
groeiden nl. de olijfboomen, die de olie opleverden, en in de kloven
huisden de bijen; 57. t a n g e r: tengere, teere; 58. nieren geyl: in
de i 7de eeuw nam men een functie der nieren aan bij de voortplantingsdaad; 62. begaf het hem: begon het; 65. geveert: gevaarte,
afgodsbeeld.

8o

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.
12.

De Goden nieu die noyt te voor en waren,
Daer van wel-eer men hoorde geene maren,
Den Duyvelen haers Heeren erf-vyanden
7o Die deden sy (o grouwel! ) offeranden.
De rotse sterck die haer heeft voort-gebracht
Die sloegen zy moetwillich wter acht.
3
Als Godt dit sach bestont hy's hem te belgen
En cost dien smaet int goede niet verswelgen.
75 Hy seyd' ick wil wat stellen wt mijn ogen
Dit snode saet vol lasters ende logen,
Tot dat ick eens mach claerlijck schouwen aen
Hoe dattet haer ten laetsten sal vergaen.
I

I 4.

Sy derren my tot jalousije roeren
8o Door Goden die alleen den name voeren;
Ick salse weer tot jalousy verwecken
Door sulcken volck dat voor geen volck mach strecken.
Want 'tvier is aen, het vier is aen-gegaen
In mijnen grim, wie cander tegen staen?
I5

•

85

'Tsal branden tot int diepste vander hellen,
'Tsal al 'tgewas des aertríjcx neder-vellen,
'Tsal het gebercht tot inden gront af-teeren,
All' on geluck ick haer noch toe sal keeren,
Mijn pijlen t'saem ick op haer wetten sal,
90 Op hare borst mijn boog' ick setten sal.
I 6.
'

Van honger swart sal haer 'tgebeente smachten,
De heete pest haer t'herte sal vercrachten,
De bleecke coorts en brantsucht salse quellen,
Der slangen gift sal haer den buyck doen swellen,
95 Het felle wilt afschouwelijck verwoet
Sijn wreden muyl sal verwen in haer bloes.

73. bestont h y's hem te b e l g e n: werd Hij daarover vertoornd;
79. derren: durven; 82. door sulcken volck enz.: door een

volk, dat eigenlijk geen volk is; 87. a f-t e e r e n: afgrazen; 93. b r a n ts u c h t: brandkoorts.
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I 7.
17·

Het blote sweert
sweert van
van buyten
buyten salse
salse plagen,
plagen,
De vrese
vrese strang
strang van binnen
binnen salse
salse knagen.
knagen.
De deernen
deernen stout in
in haer
haer geboordde
geboordde rocken,
rocken,
100
De knapen
knapen jonck,
jonck, de
de over-oude
over-oude stocken
stocken
z oo De
Ja
'tvoester-kint ick
gants wt-delgen
wt-delgen wou
wou
Ja 'tvoester-kint
ick gants
Dat haren
haren naem
naem men
men niet
niet meer
meer noemen
noemen sou;
sou;
18.
18
Indien
ick niet
niet en
en saeg'
saeg' dat
datalte-seker
alte-seker
Indien ick
vyant bout
bouten
enmenich
menichspijtich-spreker
spijtich-spreker
Den vyant
105 Hem-selven
[05
Hem-selven mocht
mochtaanmatigen
aenmatigen de
de eere,
eere,
Dat zijne
zijne ha
nt en
niet des
des hemels
hemels Heere
Heere
hant
en niet
So groten
bodem had
had geleyt,
geleyt,
groten volck
volck ten bodem
Tot
schande van
van mijn
mijn hoge
hoge mogentheyt.
mogentheyt.
Tot schande
I9
19·
110
z1o

Want 'tsijn
'tsijn voorwaer
voorwaer gants
gants radelose
radelose luyden
luyden
Die
Die wat hen dient men niet en
beduyden.
en can beduyden.
Och
waren sy verstandich,
verstandich, datse
datse sagen
Och waren
haer den
den last
last wil dragen!
dragen!
Hoe 'teynde
'teynde noch by haer
duysent hebben cans,
Een van haer
haer sou op duysent
tien -mael duysent mans.
Ja twee
haer op tien-mael
mans.
twee van haer
20.

1
IS
115

120
20

Maer
neen, de Heer
Heer haer
haer handen
handen heeft
heeft geknopet
geknopet
Maer neen,
geeftse weck
wech den
den eersten
eersten diese
diese copet.
copet.
En geeftse
andersins, ons steen-rots
steen-rots is
is in
in crachten
crachten
Want andersins,
Veel vaster
te achten
achten
vaster en
en ontsienlíjcker
ontsienlijcker te
vyant pocht.
pocht.
'twanckel riet
riet waer
waer op den
den vyant
Als 'twanckel
tuygent, want
want sy
syhebbent
hebbent self
selfversocht.
versocht.
Sy tuygent,
2I.
21.

Haer wijnstock van Gomorrha
Gomorrha is
is gesproten,
loten,
Wt Sodom
Sodom vuyl
vuylsijn
sijnhare
hare wijngaertwijngaert-loten,
Van bitter
bitter roet zijn
zijn swanger hare druyven,
druyven,
gift gelíjck
gelijck de
de draken snuyven,
Haer wijn is gift
grijsaards; 104.
104.s spijtich-spreker:
trotschesmaden;
smader:
I100.
oo. sstocken:
t o c k e n: grijsaards;
p ij t i c h-s pr e k e r: trotsche
n: nl.
nI.dedeIsraëlieten;
Israëlieten;r arad
onverstandige
de n: onverstandige
't'tssijij n:
d e el los
o s e l 1uuyy den:
„Hoe zoude
lieden; 113-114.
Deuteron. 32:3o.
32:30. "Hoe
zoude een
een éénige
éénige duizend
duizend
lieden;
II3 II4. cf.cf.Deuteron.
9.
109.
10

jagen, en
en twee
twee tien
tien duizend
duizend doen
doen vluchten"
vluchten";; 117.
1 1 7. want....
wan t . . .. stee
st e ennjagen,
want anders
anders (nl.
(nI. als
als Híj
Hij hen
hen niet
nietzelf
zelfaan
aandedevijanden
vijandenovergeeft)
overgeeft).
dan
o t s: want
, dan
rrot
is onze
onze steenrots
steenrots (=
(= God)
God)enz.;
enz.;118.
I 18.
geduchter; 120.
o n0t ns ti si
e ne1n iiI ijc ck
k e er:r:geduchter;
(de vijanden)
vijanden) zelf
zelfgetuigen
getuigenhet,
het.want
want
hebbenererdedeproef
proefvan
vangenomen;
genomen;
Zij (de
zijzijhebben
12 r. h
haa eer:r: slaat
de Israëlieten,
Israëlieten. zooals
reg. 133
133bli,jkt.
blijkt. De
De
slaat terug
terug op
op de
zooals uit reg.
121.
6 )..
32: 32 en 33 6)
Statenvertaling heeft
Statenvertaling
heeft een
een eenigszins
eenigszins andere
anderelezing
lezing (Deut.
(Deut. 32:32
6
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125 De stralen die den basiliscus schiet
En sijn soo boos als hare boosheit niet.
22.

En is dit niet versegelt, en ter degen
In mijnen schat sorchvuldich opgevlegen?
Al slaeptet wat, mijn is nochtans de wrake.
130 Dat slechs den tijt tot sijner tijt hem nake,
Soo sal ick haer doen slibberen den voet
En haren druck sal comen onvoorhoet.
23.

Maer als de Heer sijn volck dus heeft gerichtet
En hare cracht nu gantschelíjcken swichtet,
135 Soo sal hem noch berouwen sijnen toren
Om harentwil die by heeft wtvercoren.
Wanneer by siet dat sonder hulpe schreyt
Bey die daer vlucht en die in banden leyt.
24.
Dan sal de Heer sijn stemme laten dreunen:
14o Waer zijn haer goo' n ? wie wilder meer op steunen?
Die
sy den wijn van haren offer schoncken,
En die den smoock van haer altaren droncken?
Soo't goden zijn soo comens' op de been
En helpen die haer dienden wt geween.
25 •

Nu mercket op en schouwet met malcander
Dat ick et ben en daer en is geen ander.
Ick schick de doot, het leven ick verlenge,
Ick make cranck, gesontheyt ick toebrenge.
Ick doet alleen, en daer is niet een man
15o Die wt mijn hant sijn vrient verlossen can.
1 45

26

Mijn vingeren ten hemel ick op-heve
En sweere, soo waerachtich als ick leve
In eeuwicheyt, ick sal mijn sweert wtvagen
En eens voor al mijn vyanden doen dagen.
155 Sy sullen staen voor mijn gespannen banck,
En sullen gaen een doodelijcken ganck.
I 25. de stralen: nl. stralen venijn; basiliscus: een soort adder;
128. op g e v l e ge n: opgeborgen; 13o. hem nake: kome; 1 43comens' is een coniunctief ; 147. schick: zend ; 153. wtvagen:
reinigen, wetten; 155. gespannen banck: rechtbank.
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27.
27·
haer het rode
rode bloet
bloet af-tappen
af-tappen
Mijn sweert sal haer
mijn pijlen
pijlen sullen snappen.
En na haer vlees mijn
die daer
daer is door
door wonden nu onsterker,
onsterker,
Soo die
inden kerker:
kerker:
I160
6o Als die daer leyt gesloten inden
yver ickse
ickse t'saem
t' saem voorthalen
voorthalen sal.
sal.
In yver
'toud' en
en 'tnieu
'tnieu ick
ick haer
haer betalen sal.
Bey 'toud'
28.
28.
Heydenen tot zijnen dienst
dienst geeoren,
Ghy Heydenen
gecoren,
Israel in zijnen dienst
dienst geboren,
geboren,
Ghy Israel
165 Roemt Godes
Godes naem,
naem, die
die síjne
sijne bont-genoten
bont-genoten
Gewroken heeft van die
die haer
haer bloet
bloet vergoten.
Gewroknhft
'tlant en
en volck
volck tot
totsijnen
sijnen lof bereyt
Die 'tlant
in eeuwicheyt.
eeuwicheyt.
Versoenet heeft met hem in
BELOOFDE LANT.
BELOOFDE

plachmen, om
om de
de deucht
deucht hem
hem bet
bet tete doen
doenbehagen,
behagen,
Wie plachmen,
honich ende
ende melck
melck beloften
beloften voor te
te dragen?
dragen?
Van honich
De kinders. want die tot sijn jaren is geraeckt Dekindrs.watojenisgrackt
Gemeynelijck van
x niet vele
vele wercx
wercx en
enmaeckt:
maeekt:
Gemeynelijck
van sul
sulx
5 Het
Het
kintscheIsrael
lsraeldedeHeere
Heereplanten
planten woude
woude
kintsche
Int lant
lant daer
daer beyde
beyde melck
melck en honich
honich vlieten
vlieten soude,
soude,
hy duydelijck
duydelijck belooft,
belooft,
Maer
den hemel
hemel self hy
Maer ons
ons den
eet, en
en eeuwichlijck
eeuwichlijck hem
100ft.
Alwaer men niet en eet,
hem looft.
SONNEN-STILST
ANT.
SONNEN-STILSTANT.

Ghy
in Gibeon
Gibeon onttomet
onttomet uwe
uwepaerden
paerden
Ghy Son, in
En wacht tot
tot dat
datick
icksla
slaGods
Godsvyanden
vyandenter
teraerden,
aerden,
Ghy
maen, in Aialon,
Aialon, terwyle
terwyle dit
ditgeschiet,
geschiet,
Ghy maen,
(Sprack
end' en
en beweecht
beweecht uu niet.
niet.
(Sprack Josua)
Josua) vertoeft, end'
5 DeDe
woorden
haddenclem
c1em:
denhemel
hemelisisgedwongen,
gedwongen,
woorden
hadden
: den
En beyde
beyde dach
dach en
en nacht
nacht geraecten
geraecten wt
wthaer
haersprongen.
sprongen.
Wat
my, dat
dat ick
ick doort
doortgelovige
gelovige gebet
gebet
Wat feylt my,
veel vercrijge
vercrijge en noch
noch bet?
bet?
Niet immer
immer alsoo
alsoo veel
De vyanden
vyanden die
die ick
ick vervolge
vervolge zijn
zijn de
de sonden,
sonden,
soecksetetevertree'
vertree'n,
n, ick
icksoeckse
soeckse te
te verwonden:
verwonden:
10
leksoeckse
I o Ick
oO Sonne
mijn snel
siel door
ickt al
al veemach
vermach
Sonne van mijn
door wien ickt
Van uwe
uwe goedicheyt
goedicheyt verlenget
verlenget my
my den
den dach,
daeh,
Bestraelt
dat door
door uwen
uwen segen
segen
Bestraeltmy
my met
met uu hey!,
heyl, tot dat
lck
heb
geluckelijck
de
overhant
vercregen.
Ick
geluckelijck de overhant vercregen.
7: 20.
Sonnen-stilstant,
Jozua 10:
Matth. Y17:20.
7-8. cf.cf.Matth.
i o : 12;
i 2 7-8.
cf. Jozua
Sonnen-stilstant, cf.
;

Beloofde lant, 4. we
en ma
maeeek
ckt c x en
w e rrex
Sonnen-stilstant.
in C.
Hs. van Revius in
Sonnen-stilstant. Hs.

A
een drukfout:
drukfout: en
heeft een
en en;
A heeft
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VYF CONINGEN.

Vijf coningen int hol van Makeda verborgen
Heeft Josua den vorst doen hangen ende worgen
Als hyse eerstmael had gestoten inden dreck
En van zijn capiteyns doen treden op den neck:
5 Mijn lichaem is een hol gans duyster, en daer binnen
Vyf coningen, dat zijn vyf tomelose sinnen,
Die willen meester zijn, tot dat door uwe cracht
0 tweeden Josua, sy werden t' onderbracht,
Op dat na haren lust voortaen ick niet en leve
z o Maer my geheel tot u gehoorsaemheyt begeve.
EHUD.

Gods heymelijcke woort heb ick met u te spreken,
Sprack Ehud, en by heeft den Eglon doot-gesteken:
Wacht u voort heymelijck en onbeschreven woort,
Op dat aen uwe Biel ghy niet en wert vermoort.
GEDEONS VLIES.

Het vlies van Gedeon rees vanden dou om hoge
Als het gehele lant bleef waterloos en droge,
Het vlies was waterloos en droge naderhant
Als den gevallen dou bevochtte t'hele lant.
5 Hoort een beduydenis: Het vlies dat zijn de joden
Die God bedoude met zijn heylige geboden,
Het velt voor datmael was het wilde heydendom
Niet dienende den Heer maer de afgoden stom,
Twelck nu daer tegen met Gods kennis is gesegent
z o Daer Israels geslacht blijft dorr' en onberegent.
SIMSON LEEUWEN-DODER.

Ick sie wel, ick en cant u langer niet ontleggen,
Sprack Simson tot sijn wijf, ick moet u t'raetsel seggen
Hoe wel my schand' en schae daer over comen sal
Twelck u en u geslacht wel stercken mocht ten val.
5 Nu luystert vlijtich toe, op dat ghy moget mercken
Hoe spijse vanden vraet en t'soet ginck vanden stercken.
Vijf Coningen, cf. Jozua i o : i 6 vlgg. ; Ehud, I 2. cf. Richteren
3:I5 -2 3; 3. onbeschreven woort: niet in den Bijbel verkondigde
leer; Gedeons vlies. I 4. cf. Richteren 6: 3 7-40 ; Simson leeuwen-doder,
cf. Richeren 14 ; I . ontleggen : verhelen.
Vijf Coningen, Ehud, Gedeons vlies, Hs. van Revius in C.
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By Thimnath was een leeu, nooyt eyselijcker beest
En isser immermeer in desen hoeck geweest,
Geen dier; geen mensch en dorst te land' hem laten vinden.
I o Ick sach hem eens gaen tree'n ontrent die oude linden
Sijn knevel leckende vant nieu-gesopen bloet.
K' en had noch stomp noch scherp. God roerde my t'gemoet
Dat ick van dese pest het lant sou suyver maken.
Ick trat hem int gesicht, en sach hem inde caken.
15 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 dyen,
Began in arren moet te dencken aen het stryen.
Sijn harden necke swol, sijn haer dat rees om hooch,
20
Sijn ruggen-graet getackt hem cromde als een booch.
Gelijck een timmerman, die om een rat te maken
Een taey en sterrick hout wil buygen om de spaken
Twelck by eerst over t'vier dee crimpen wat in een,
T'hout springt hem wt de hant en vliegt daer ginder heen,
25 Soo vlooch oock tot my aen den leeu, die lelijck brulde
Op dat by met mijn vleysch zijn bolle darmen vulde.
K'had' om mijn slincker arm mijn opper-cleet gedraeyt,
Ick heb mijn rechter vuyst eens inde locht geswaeyt,
En sloech hem wel te pas recht tusschen beyde oren
3o Dat hem verginck het sien, dat hem verginck het horen.
Den leeu swijm-slagende viel plotselijcken neer.
Doch eer ick tot hem quam was opgeresen weer.
Hy suysde met het hooft, en swanckte met de benen,
Den dreun hem crevelde tot onder inde tenen.
35 Eer by nu wederom sijn asem had gehaelt
Viel ick hem op het lijf, sijn nagelen verstaelt
Ick perste op den gront met beyde mijne handen,
Sijn achter--claeuwen oock ick doude inden sande
Met mijner hielen cracht, sijn lenden senu-vast
40 Met mijn geheele romp gants waren overlast.
De Heere quam my by, die gaf my sijnen segen,
Ick scheurde hem van een, gelijck de jongens plegen
Een geyten-suygelinck gecoockt en over-gaer
Met eene lichte hant te breken van malcaer.
Ick quam een wijl daer na, en vant van ,deser pryen
45
Het lege beckeneel, dat crimmelde van byen,
7. T h i m n a t b: ten Z.W. van Jeruzalem, op de grens van het gebied
der Filistijnen; 33. s w a n c k t e: waggelde; 3 4. c r e v e l d e: krieuwelde;
39. s e n u v a s t: met sterke spieren; 45. p r y: dood dier; 46. c r i mm e l d e: krioelde.
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Ick nam een honichraet en proefde van het soet
Daer menich lecker-tant sijn lusten ane boet.
En so ginck mette daet (gelijck ghy nu cont merken)
5o De spijse vanden vraet, de soetheyt vanden stercken.
SIMS ON SPEEL MAN.
Als Simson blint en suf, vol vuylicheyt en jamer
Betreden had de vloer der vorstelijcke camer
Van boven tot benee'n vol vrouwen ende mans
Belust om sijn gespel te sien by haren dans,
5 En sijnde vanden knaep die byder hant hem leyde,
Wiens wackere gesicht most dienen voor haer beyde,
Gestellet tusschen twee pilaren dick en lanck;
Eens roerende de luyt, begost sijn swanen-sanck:
.Onsprekelijcke smert, ondenckelijcke plagen
10 Hoe heeft u mijn gemoet dus lange connen dragen?
Geen yser ofte stael, maar een lichtveerdich wijf
My rovende de siel beneemt my oock het lijf.
Haer lippen hebben my mijn crachten wt-gesogen,
Haer ogen hebben my gebracht om bey mijn ogen.
15 Haer vleyende geween heeft my soo seer ontsint
Dat, als een teere maecht of een geslagen kint
My (stouten oorlochsman) de tranen neder-vlieten
Die door geen vrese plach mijn verwe te verschieten.
Dees handen moeten nu den meulen drijven aen!
Dees vingers moeten nu de luyte leren slaen
20
Tot schimpelijck vermaeck van alle mijn vyanden!
Ghy sijttet immers noch, o mijne vrome handen,
Die den vergrimden leeu de kaken scheurdet op,
Die duysent van dit volck vermorseldet den cop,
25 Ghy sijtet immers noch, o Israels behouders,
Die de stat-poorten leyd' op dele brede schouders:
Laes! doe mijn onbevleckt en onbeschoren hooft
Van zijn gesegent hayr noch niet en was berooft,
Twelck weder, als ick voel, bestaende wt te breken
3o Geeft hope dat mijn hant mijn oogen noch sal wreken.
Een weynich sweech by stil: en leggende de luyt
Ter sijden by hem neer; dit spel, sprack by, is wt:
Een ander vang' ick aen van hoger hant gedreven
Dat niemant voor my heeft so constich aengeheven.
Simson Speel -man, cf. Richteren 16:25-3o; i i. een l i c h t v e e r d i c h
-

w ij f: nl. Delila (cf. Richteren i 6 : 4-2 I ) ;
Richteren i 6 :3.

Simson Leeuwen-doder, 48. s ij n
de maat.

22.

vr ome: sterke ; 26. cf.

A heeft „sijne", wat strijdig is met
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35 DeDestijlen
35
stijlengreep
greephy
hyflocx,
flocx,enengafse
gafseeenen
eenencrack
crack
Daer
het gantsche
gantsche huys
huys ontvestet
ontvestet inne-brack.
inne-brack.
Daer door het
oD donder!
gedruys van
van balken
balkenende
endestenen
stenen!I
donder ! 0o gedruys
o
armen en van
van beenen!
beenen!
O dodelijcke
dodelijcke vlucht
vlucht van armen
oO roepen,
roepen, ah,
wee! o0 hersenen
hersenen geplet!
geplet!
ah, en wee!
40 0 strate
0 strate
een
stroomvan
vanmenschen
menschenbloet
bloetgenet!
genet!
alsals
een
stroom
Wie sach
sach oyt
oytvreuchden-feest
vreuchden-feestso
soschiedelijck
schiedelijck verstoren,
verstoren,
En onder
onder een
een gebou
gebou een
een heele
heele stat
stat versmoren?
Den helt
helt self
self knielende
knielende ontfinck
ontfinckden
deneersten
eersten slach.
slach.
En als by
hy onder
onder t'gruys
t' gruys nu
nu half
halfbegraven
begraven lach
lach
45 Sprack
Sprackvoor
voorhet
hetlaetste
laetstewoort:
woort:Ick
lckdanck
dancku,u,hemels
hemelsHeere,
Heere,
Dat ghy
ghy gewroken
gewroken hebt
hebt den
denlaster
laster uwer
uwereere.
eere.
En dat dees
dees boose schaer
schaer soo
wrevelich en snoot
soo wrevelich
Mijn
een pest,
pest, mijn
mijn doot
do ot een
een harde
harde doot.
doot.
Mijn leven
leven was een
RUTH.

De vrienden
vrienden uwes mans,
mans, o0 dochter,
dochter, moetty
moetty leren
leren
In voor- of
oftegenspoet
tegenspoet te
te dienen
dienen en
en tete eren:
eren:
Gelijck
die haer
haer schoon-moeder noyt
noyt verliet
verliet
Gelijck als
als Ruth,
Ruth, die
Noch doese
doese Naomi, noch doese
doese Mara
Mara hiet.
SAUL.

Hoochdragend'
lsrael, ghy veel-versochte
veel-versochte helden,
helden,
Hoochdragend' Israel,
Waer
mannelijck en ongetemt
ongetemt gemoet?
gemoet?
Waer is u mannelijck
Waer
vryicheyt, naest
naest God
God het
het waertste
waertste goet
goet
Waer is de vryicheyt,
Die eertijts
eertijts onder
vele plach
plach te
te gelden?
gelden?
onder uu so vele
5
Een
coninck ghy verkiest,
verkiest, die u niet
niet van
van gewelden
gewelden
Een coninck
Sal schutten,
schutten, maer
maer veel
veel meer
meer vertreten
vertreten metten
metten voet,
voet,
En drijven
drijven over
jonck, u edel
edel bloet
bloet
over hals
hals uu jonck,
Te
voeren zijnen
zijnen crijch,
crijch, te
te bouwen
bouwensijne
sijne velden.
velden.
Te voeren
De Heere
Heere die
self dit
dit heeft
heeftgeraden
geraden af
af
die u self
10
zijngerechten
gerechtengrim
grim uueenen
eenen coninck
coninck gaf
gaf
I o InInzijn
Soodanich
voorwaer verdienden
verdienden uwe
uwe sonden.
sonden.
Soodanich als voorwaer
Eerst waerdy Heer
Heer en
nu diendy
diendyeenen
eenen man,
man,
en voocht, nu
Slaef-achtich
Saul den
den tyran
Slaef-achtich lsrael,
Israel, en Saul
Die eselinnen
eselinnen socht
socht heeft
heeft eselen
eselen gevonden.
gevonden.
DAVID.

K'en
of uu luyt,
luyt,o0Orpheu,
Orpheu,conde
conderueren
rueren
K'en weet
weet niet of
T'vernuftelose vee en t'ore-lose
t' ore-Iose wout,

----

Simson Speel
Speel-man,
wreve1ieh:
cf. Ruth 1:20;
man, 47.
47. W
r e v e 1 i c h: misdadig; Ruth, 4.
i : 20;
4. cf.
Saul, 1.
cf. Ii Samuë18:II-I2;
5 8. cf.
x. hooehdragend':
hoochdragend': fier; 5-8.
Samuël 8:1I-I 2; 7.
7. over
over
ha
Is;onverhoeds;
onverhoeds; 13.
a u 1:lees:
lees: Sa-oeI;
e eseselinnen
eli nnen socht:
so eh t:
14.didie
13. S
Saul:
Sa -oel;14.
hals;
cf. Ii Samuë1
20.
Samuël 9:
9:2o.
-

Ruth, Hs.
van Revius
Revius in C.
C.
Hs. van
Ruth,
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5

I0

K'geloof niet dat u harp, Amphion, steen en hout
Dee rollen na het snoer van Thebes eerste mueren:
Ick twijfel of u spel, Anion, conde stueren
Den gladden tuymelaer door t' wemelende sout.
Wie weet oock seker of de hemels seven-vout
Met deunende geschal haer lichten omme-vueren?
Dit weet' ick, dat den clanck, o David, uwer psalmen,
Gods donderende hant heeft menichmael doen calmen,
Verwinnende diet al heeft onder sijn gebot.
Is yemant soo verwaent dat hy u tonen laket,
Ick seg (dewijl hem Gods vermaken niet en smaket)
Dat hy niet wijs en is, of wijser is als God.

DEN 128. PSALM DAVIDS, GESONGEN OP DE BRUYLOFT
HENRICI REVIJ ENDE ARMGARDAE PASSIAE.

I.

4.
Kinders cloeck en frisch
Recht als oly-spruyten
15 Sullen uwen disch
Hant aen hant besluyten.

Salich is de man
Die God vreest en eeret,
Die hem nimmer van
Sijne paden keret.
2.

Uwe cloecke hant
Sal u wel generen,
Wel u in dien stant I
Geen quaet sal u deren.
20
3.
Als de wijngaert spruyt
I o Om u woonstee lustich
Soo sal sijn u bruyt
Vruchtbaer, fraey, en rustich.
5

5
Dit's t'geluck niet cleyn
Dat Gods jonst bescheret
Die, ja die alleyn
Die hem vreest en eeret.
6.
God wt Sion giet'
Over u sijn segen
Dat ghy bloeyen siet
Salem schoon gelegen.

7•

25

Dat ghy kindes kipt
Siet na vele jaren,
En Godes volck bemint
Eeuwich wel siet varen.

David, 3. A m p h i o n: door zijn lierspel voegden de steenen zich
vanzelf tot een muur om Thebe; 6. tuymelaer: dolfijn. De zanger
en cytherspeler Anion ontsnapte op den rug van een dolfijn, toen Corinthische zeevaarders hem wilden dooden; 7 8 Revius doelt hier op de
harmonie der sferen ; Den i28. psalm enz. ; Revius' broeder Hendrik huwde
den i 8den Augustus i 6o6; 6. g e n e r e n: onderhouden; 7. s t a n t: toestand; I 2. rustich: flink; 14. o 1 y-s p r u y t e n: olijfplanten; i 8.
jonst: gunst, genade ; 24. S a l e m: Jeruzalem.
-
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OP T'SELVE.

Gelijck de lauwer groen van haren stam gespleten
Omvangt het jeugdich hooft van eenen cloecken helt,
Alsoo de cuysche maecht die met een soet gewelt
Wt hares moeders arm, nu tijdich, wert gereten,
5
Soo haest s'haer lief omvangt heeft haren stam vergeten;
Sy is haer man een crans van vreugde 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.
I o Gelijck den lauwerier na wint noch winter vraecht,
Maer t'altijt groene loof schiet wt aen allen canten:
Soo suldy (God verleent) verwinnen allen noot,
En leven sonder end' een leven sonder doot
In eer, in God de Heer, en in u jonge planten.
CLACHTE DAVIDS.
Over de doot van Saul ende Ionathan, ende de nederlage van Gods volck.
2 Sam. 1. 19.
Op de wijse vanden 80. Psalm.
I.

5

0 Israel ghy schoon landouwe,
Wat brengdy drucx, wat geefdy rouwe?
Hoe leeckt het conincklijcke bloet
Van u gebercht' in overvloet!
Ah! wat is menich trotser helt
Gesneuvelt in u vlacke velt!
2

Io

15

.

Ha! datment niet in Gad vertelle!
Ha! dat den bood' hem niet en snelle
Naer Aschkelon met dit geschrey!
Dat niet de dochters aenden rey
Van d'onbesneden Philistijn
Om onse neerlaeg' vrolijck zijn.
3
Berch Gilboa, in uwe dalen
En moet noch dou noch regen dalen.
Dat op u ackers noyt en spruyt'
Een eetbaer graen of rieckend' cruyt

Clachte Davids,
g. Gad en Aschkelon zijn steden in Philistea, het
gebied der vijanden; i 3. b e r c h G i l b o a: de slag werd geleverd op het
gebergte Gilboa, ten Noorden van Samaria.

go

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Welckmen tot danckbaerheyt end'eer
Mocht offeren des hemels Heer.

20

25

3o

35

4.
Want op u sijn door wreede slagen
Der helden schilden af-geslagen.
Op u is Saul die grote vorst
Doorwont zijn conincklijcke borst,
Sijn hooft gewentelt in het gras
Als of het niet gesalvet was.
5.
Jonathans booch leyt nu op deerde
Die sonder buyt nooyt wederkeerde.
Dien fluxen degen is ontwee
Die met sijn blixemende snee
Door Sauls ridderlijcke hant
Soo menich heeft geleyt int sant.
6.
Saul en Jonathan, u beyden
En heeft de doot niet connen scheyden.
Oock in u leven voor of naer
En sachmen nooyt een braver paer:
Voorsichtich als den arent snel,
Cloeckhertich als twee leeuwen fel.

7.
Israels dochters, sonder wachten
Slaet neer u hooft, heft op u clachten.
Weent over Saul uwen heer,
Hy ist, by ist die u wel-eer
40
Becleedde als vorstinnen stout
Met purp're sijd' en dierbaer gout.
8•
Hoe is der crijgers tal becortet!
Hoe sijn de benden neer-gestortet!
45 Soo menich goet soldaet vermoort!
De peerden in het bloet gesmoort!
Ah Jonathan, u harde doot
Geeft my den alderswaersten stoot.
20. a f-g e s l a g e n: uit hun hand geslagen; 2g. Saul s: lees: Sa-oels
(zoo ook „Sa-oel" in reg. 31 en 39); 34. brave r: dapperder; 42. d i e rb a e r: kostbaar.

DAVID.
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9'

9•
Om u moet my het herte beven
Mijn vrient, mijn spits-broer in u leven.
Ghy waert al mijner sielen vreucht.
U vrientschap was my meer geneucht
Als eenich nieu-getrouwet man
Sijn liefste bruyt beminnen can.
IO •

55

6o

Hoe zijn, eylaes! hoe sijn de vromen
De stoute ruyters omgecomen
Hoe leyt vertreden onder voet
Soo menich lans-knecht wel-gemoet!
Hoe is soo haest, soo onverwacht
Des Heeren heyr te niet gebracht!
AMNON ENDE THAMAR.

Een broeder werpt het ooch in ontucht op sijn suster,
En hoe't meer is verboo'n, hoe by wert te beluster:
0! die sijn suster haet is boselijck gesint,
Maer veel onsaliger diese alsoo bemint.
DRY PLAGEN.

Van honger, pest, en sweirt (de roeden van Gods toren)
Heeft David voor het minst de siecte wtvercoren:
Maer ah ! mijn vaderlant, hoe gatet nu met dy!
T'comt op geen kiesen aen, hier sijnse alle dry.
DE LAETSTE WOORDEN DAVIDS. WT 2. SAM. 23. 1.
Op de wijse van den i i o. Psalm.
I.

Dit zijn de ree'n die David heeft gesproken
Van Isaï den laest-geboren soon,
Wiens hooft de Heer van balsem heeft doen roken
Om-luystert met een conincklijcke croon.
2

.

5 Dien sanger, die sijn hooch- gestemde snaren
De luyden met een goddelijck geclanck
Clachte Davids, 5o. spit s-b r o e r: wapenbroeder; 55. de vromen:
de dapperen; Amnon ende Thamar. cf. 2 Samuël 13; Dry plagen,
cf. 2 Samuël 24: 13; De laetste woorden Davids, 6. d e: deed.
Amnon ende Thamar, Dry plagen, Hs. van Revius in C.
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Om roemen steets den Heere der heyrscharen
En Israel te leeren lof en danck. [:1
3.
I0

Des Heeren Geest heeft mijnen geest verlichtet,
En mijne tong' vercoren tot sijn tolck,
Hy sey : doet recht ghy die de werelt richtet,
En vreset God ghy hoeders van mijn volck.

4.
Soo sal u staet in eere sijn gesegent,
Gelijck de son oprijsend' wtet oost
15 Het jonge gras na dattet is beregent
Doort bruyne swerck aen- dringende vertroost.
5.

20

Of nu mijn buys, eylaes! is vol gebreken,
En hem niet dient gelijck het wel behoort
Sijn vast besluyt sal by nochtans niet breken,
Sijn eeuwich bont moet dueren voort en voort.
6.
Hoewel by my by-wijl oock niet bedouwet
Maer droget wt als een versaluwt loof,
Mijn heyl nochtans blijft staech op hem gebouwet
Door een oprecht beclijvende geloof.

7.
25 Maer t'bose saet is als de doren -struycken
Die met gewelt men worpet wt het lant,
En niemant can daer vruchten rijp af pluycken,
Maer diese raeckt bebloedense de hant.
8.
So yemant die wil veylichlijck aen-randen
3o Die wapen hem met yser, snij-se of
En steeckse aen. sy moeten doch verbranden
En worden tsaem als een verwaeyet stof.

16. bruyne: donkere, betrokken;
verdord.

22.

v e r s a l u ov t: vaal geworden,
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HET LOF EENER DEUCHTSAMER VROUWE, WT HET
3 z . CAPITTEL DER SPREUCKEN SALOMONIS, GESONGEN
OP DE BRUYLOFT HUGONIS GALLI, ENDE
GESULAE TACKIAE.
I.

0 Herder groot, o Davids soon,
Leent my u fluyt, leert my u toon,
Dat ick een vrou mach prijsen
En prijsend' onderwijsen.
2

5

.

Wie is die man int aertsche dal
Die vonden heeft oft vinden sal
Een vrou van deuchden rijcke?
Geen peerl is haer gelijcke.
3•

o

Haer man sijn welvaert op haer bout,
Hem can ontbreken schat noch gout;
So lang als zy sal leven
Moet rijckdom hem aencleven.
4

15

20

Sy toont alsins een bly gelaet,
Sy staet hem by met raet end' daet,
Sy doet (hoe can by clagen ? )
Nae al zijn welbehagen.
5.
Haer handen steeckt zy neerstich uyt
Haer nering' steeckt zy noort en suyt,
Met wolle, vlas end' garen,
En ander goede waren.
6.
Sy is gelíjck een coopmans schip
Dat over menich sand' end' clip
Vant oosten comt laveren
Met silver, gout, end' cleren.

Het lof eener deuchtsamer Vrouwe, enz. Hugo Gallus was van 1616I617 predikant te Diepenheim, zijn eerste gemeente. Hij zal dus wel
omstreeks 16 i 6 zijn getrouwd; i . Herder groot: Salomo (cf. pag. 9 7,
noot bij reg. I o)
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7.
Voort' blincken vanden dageraet,
Eer knecht of maecht het bed verlaet,
Sietmen haer cloecklijck rijsen
Het huysgesin te spijsen.
8.
Sy coopt een wel gebouwet lant,
Sy plantet met haer eygen hant
Een wijnstock, die met eeren
Haer kelder can stofferen.
9•
Sy gardet vast haer rustich lijf,
Niet anders soeckt dit lustich wijf
Als hare wacker' armen
Met arbeyt te verwarmen.
I o.
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.
II

Int spinnen sy haer hert verfraeyt,
Haer rechterhant de spille draeyt,
Een webbe wil zy reden
Om man en kint te Gleden.
12.

45

Van haer gewonnen overvloet
Deylt sy so menich arem bloet,
Die jammert met getreure
Van commer voor haer deure.
13 •

50

Den herfst en doet haer buys niet wee,
Den hagel, vorst of coude snee
Can haer gesind' niet deeren,
Sy dragen dobbel cleeren.
14.

Sy maeckt met lust tapijten fijn,
Sy werckt in root en wit satijn:
33. rustich: kloek, flink; 41. verfraeyt: verheugt; 43. reden:
gereed maken; 51. g e s i n d' : huisgenooten.
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Sy cleet haer leden cierlíjck,
Doch deftich en manierlijck.

5•
Haer man beroemt is over al,
Wanneer by oock verschijnen sal
By vorsten en by heeren
Een yeder sal hem eeren.
I 6.
Een aerdich cleet met const gewracht,
Een schonen riem eens Heeren dracht
De cramers van haer copen.
Dus voet zy t'volck met hopen.
I7
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.
I 9•
Haer hert en ooch wel gade slaet
Hoet rontom in haer buys toegaet.
T'werck kiestse voor de ruste,
Dies eets' haer broot met luste.
I

6o

65

7o

75

20.

8o

Haer soonen spruyten als een rijs,
Haer dochters geven haer den prijs,
Haer man hout haer in weerden
De salichst' op der eerden.
2I •

Veel dochters brengen geit en goet,
En ouden stam, een hogen moet,
Maer ghy, o suyverlijcke
Sijt boven allen rijcke.
5 6. m ani er i ij c k: zedig; 8 z 8 2. Veel jonge vrouwen brengen (bij
haar huwelijk) rijkdom aan, of zij stammen uit een oud geslacht, of zij
hebben een fieren geest.
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22.

85

90

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' goet gerucht.
Haer wercken doen haer loven
Oock in der vorsten hoven.

HET HOGHE LIEDT SALOMONS.
Den wel-Edelen ende Gestrenghen Heere Goswyn van Lawick,
Drost ende Gouverneur tot Bredevoort, Mijnen grootgunstighen
Heere, Sy dit, tot steets-blyvende gedachtenisse, toegeeygent.
GHEBET.

Ghy die hebt uwe Bruyt in lief d' en trouwe waerheyt
Vercoren eerse was, geroepen doese vloot,
Gewasschen met u bloet, ghenesen door u doot,
Begiftet met u Geest, ghesmucket met u claerheyt:

5

Ghy die noch uwe Bruyt verlost wt alle swaerheyt,
Voortredet in ghevaer, beschuttet inder noot,

Het Hoghe Liedt Salomons, Goswyn van Lawick: als drost (rechterlijk en besturend ambtenaar ten platten lande) woonde hij op 't kasteel
Bredevoort (in het Oosten van den Achterhoek, nabij Winterswijk) , waarvan hij tevens gouverneur (militair bevelhebber) was. Hij wordt, met nog
een anderen kapitein La(u) wick, vermeld als een dergenen, die zich in 1629
onderscheidden bij de verovering van Wesel door Otto van Gent. De kennismaking met Revius had ongetwijfeld plaats in 1613-'14, toen Revius predikant was in Winterswijk, dat tot het drostambt van Bredevoort behoorde.
1. uwe Br u y t: de Gemeente.
Het Hoghe Liedt Salomons. Revius' berijming was reeds in 1621 afzonderlijk verschenen onder den titel: „Het // Hoghe Liedt // Salomons. //
In // Nederduytsche Gesan = // gen ghebracht, // door Iacobum Revium. //
Apoc. 21. 4.* //Comt ick sal v tonen de Bruydt des // Lams wijf. //
V i g n et // Tot Deventer, // By Sebastiaen Wermbouts, // Boecdrucker
op den Poot, inden // vergulden Bybel. 1621." Het eenige exemplaar,
dat ik er van ken, bevindt zich op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.
Ik volg hier de uitgave van 16 2i, maar teeken alle varianten van
A aan. (* in de Statenvertaling vers 9) . Opdracht ontbreekt in A; Ghebet
A: Gebet; 3. A: genesen; 4. A: gesmucket.
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Versadicht in gebreck met t' levend' Hemelsch broot,
Behoedet voor den val en droeve wanckelbaerheyt:
AhI schenckt mijn dorre siel een dropken vande bron
I o Die vloeyde wt de borst ws Herders Salomon:
Laet clincken in mijn dicht het snerren sijner snaren:
Terwijl ghy door de hant van Maurits uwen helt
Doet bulderen de Zee en daveren het velt
Om t'huys van uwe Bruyt voor inval te bewaren.

HET HOGE LIET SALOMONS.
EERSTE GHESANCK.
Op de wíjse: Hoe schoon lichtet de morghenstern.

5

Inhout.
In dit Hoge liet spreken te samen, de Bruydegom dat
is Christus: de Bruyt dat is de Gemeente. De Maechden
dat sijn de Gelovighe. Het eerste gesanck vertoont 'tverlangen der gemeente na Christi genade, crachtige roepinge.
salicheyt, haer wtwendighe verachte ghestalte, maer inwendighe schoonheyt. Perijckel onder valsche Broeders.
daer op volgen vriendelicke ende troostelijcke onderhandelingen, gebeden ende beloften.
I•

Bruyt.

o

Hy cusse my wt s'herten gront
Met síjnen vriendelijcken mont
Mijn Bruygom en mijn Heere.
Want heylsaem is de liefde sijn,
Veel beter dan den besten wijn.
Sijn balsem riecktmen veere.
Wiens locht
En vocht
Op sijn schedel
Schoon en edel
Wtgegoten
Is op al zijn lee'n ghevloten.

Ghebet, i o. ws Herder s: Als koning van Israël is Salomo de herder
van Gods volk. Bovendien is zijn Hooglied een herderslied; i i. s n e r r e n:
brommen, geluid geven.
A: laet horen; Herhaling van den titel:
Ghebet, II. laet clincken
}ontbreekt in A; Inhout, 3. A: Gelovige; 4. A: crachtighe; 5. A: wtwendige
verachte gestalte; 7. A. vriendelijcke.
7
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2.

I

5

20

Hoe liefelijck is uwen naem!
Gelijck den douw seer aengenaem
Der wtgestorter salven.
De Maegden van het gantsche Zant
Met eenen cuyschen liefden brant
Beminnen u der halven.
Treckt my
Na dy
Dat wy lopen
T'saem met hopen
Voort getogen.
Sonder u wy niet vermogen.
3.

25

30

35

40

45

Wanneer comt dien gewenschten dach
Dat ick den Coninck aensien mach
Int binnenst van zijn Camer ?
Daer sal al ons vertellen sijn
Van uwe liefde soet als wijn
Ja noch veel aengenamer.
Geneucht
En vreucht
Boven maten
Sonder laten
Sal daer wesen
Voor die u wt liefde vresen.
4
Van buyten ben ick soor en swart,
Maer vol van schoonheyt is mijn hart
0 Dochters deser woning.
Wtwendich als een hutgen cleyn
Maer binnen als tapyten reyn
Van Salomon den Coning.
Aensiet
My niet
Dat ick derve
Schone verve,
Want de stralen
Van de Son steets op my dalen.

24. niet : niets; 34. s o n d e r laten : zonder ophouden; 37. s o o r
dor, door de zon verbrand.
13. A: lieffelijck; i 6. A: maegden; 27. A: camer; 42. A: coning;
48. A: son.

.
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70
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8o
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5.
De hoeders snoot die omt gewin
Mijns Vaders wijnberch hebben in,
Mijns Moeders valsche soonen,
Bedwingen my met grammen moet
Dat ick als een slavinne moet
In haer wijnbergen woonen.
Mijn hert
Lijt smert
Dat de crancke
Wijngaert rancke
My betrouwet
Leyt soo woest end' ongebouwet.
6.
Och segt my, dien mijn siel bemint
Waer ist datmen u cudden vint
Wanneer den middach brandet?
Dat ick niet als een lichte vrou
Van lose herders sonder trou
Met list werd' aengerandet.
Bruydegom. Wilt ghy
Met my
0 ghy schone
Vrouwen crone
Ruste rapen,
Volgt den voetpat mijner schapen.
7.
Weydt uwe geytkens, Herderin,
By mijne herders trou van sin
Ontrent mijns Vaders woning.
Als ick u sie van herten bly
My dunckt ick sie de ruytery
Van Pharao de Coning.
Lief lijck,
Vrientlíjck
Staen u wangen
Inde spangen
0 Vorstinne
Sterck en schoon, dies ick u minne.

5o. hebben in: in bezit hebben; 7o. vrouwen crone: (voor:)
vrouw; 82. s p a n g e n: haargespen.
5o. A: vaders; 51. A: moeders; 6o. A: en; 78. A: coning; 83. A:
vorstinne.

z oo
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8.
U reyne deuchden menichvout
Sijn als een snoer van louter gout
Vol peirlen, die daer blincken
Om uwen onbevleckten hals.
Wy sullen u noch meer van als
Vercieren en beschincken.
Een croon
Seer schoon
Toebereydet
U verbeydet
Cuysche Maget
Die mijn oog' alleen behaget.

85

go

95
B r u y t.
I 00

105

I I0

115

120

9.
Al is de Coninck verr' van my
Aen sijne tafel, daer by bly
De plaetse my beschicket
Hy sent my wt sijns Vaders huys
Dien narden-reuck, die in het cruys
Mijn moede siel verquicket.
Ick draech
Hem staech
In mijn sinnen,
Ja van binnen
In mijn herte.
Hy geneest al mijne smerte.
I O.
Gelijck een groenen myrrhen-bond'
Van smake bitter, maer gesont
Welck rustet op mijn borsten:
Gelijck een moscadellen tros
Geplant ontrent den cyperbos,
Een laefnis voor die dorsten,
Soo soet
En goet
Is mijn Heere
Vol van eere
Ongemeten.
Sijner can ick niet vergeten.

8g. als: alles; 99. beschicket: bereidt; iog. groenen myrrhenb o n d' : Revius denkt hier aan groene takjes van den myrreboom, terwijl in
werkelijkheid de gomhars van dien boom als reukmiddel wordt gebruikt;
11 2. moscadellen: geurige druivensoort; 113. ontrent den c yp e r b o s in de buurt van de cyperstruiken. De cyper is een struik met
geelwitte, druifvormige bloemtrossen en een eigenaardigen geur.
95. A: maget; 97. A: coninck; 1 o o. A: vaders.
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iøi

II •

Hoe schoon sijt ghy o vrome maecht!
U oge cuysch mijn oog' behaecht
Als t'Duyfkens oog' eenvuldich.
Hoe schoon sijt ghy, mijn Bruydegom!
B r u y t.
Ick ben vol smetten om end' om,
125
Maer u hert is geduldich.
Bruydegom. Ons trou
Jonc-vrou
Sal doen rysen
Jonge rysen
13o
En plantsoenen.
Daer door sal ons bedde groenen.
Bruydegom.

12.

Comt hier ghy die beangstet zijt,
Bruydegom
ende B r u y t. Ons buys is vol woonplaetsen wijt,
Vol kamers op en neder.
135
Ons latten sijn cypressen hout,
Tgewelfte schemert van het gout,
De balcken sijn van ceder.
Hier staen
Om gaen
140
Rechte gangen
Die daer langen
Sonder dwalen
Tot des Conincx oppersalen.
TWEDE GHESANCK.
Op de wijse van den 128. Psalm.

5

Inhout.
De weerdicheyt Christi en der ghemeente, sijn voorsorghe
ende troost in haer cruys, straffe van alle verstoorders der
Kercke, opweckinghe tot openbare belijdenisse, dewyle
den winter der vervolginghe voorby, ende de Lente der
reformatie voorhanden is. Waerschouwinghe tegen de
heymelycke vyanden der Kercke, gheruste verwachtinghe
des jongsten daechs.

123.eenvuldich: één in zijn wezen, oprecht; 13i.plantsoenen:
stekken; 140. om gaen: om te begaan, te doorloopen; 142. lange n:
reiken, zich uitstrekken.
123. A: duyfkens ; 129 en 1 3 0. A: rijsen ; Twede Ghesanck, A: Tweede.
Inhout, 1. A: voorsorge; 3. A: opweckinge; dewijle; 4. A: vervolginge;
5. A: waerschouwinge; 6. A: heymelijcke.
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I•

5

Des groten Herders Soone
Die sanck soo liefelijck:
Br u y de go m. Wie isser alsoo schoone
Als ick? die ben gelijck
Een Roosken root, genettet
Int reyne liefden bloet,
Een Lely onbesmettet
In Sarons dal gevoet.
2

I

.

Schoon is oock mijn vriendinne
Die Hoochgeboorne maecht,
Daer voor ick inder minne
Mijn leven heb gewaecht.
S' is onder haer genoten
Het wtvercoren puyck,
Een lely op geschoten
Als wt een doren-struyck.

5

3.
Gelijck een boom vol bladen
Aen taxkens menichvout
Met appelen geladen
Rijst wt het wilde wout,
Soo is oock onder allen
Mijn Bruygom en mijn Heer.
Sijn vruchten my gevallen,
Sijn schaduw' treckt my neer.

B r u y t.

20

4.
Een buys by my bereydet
Ruym en vermakeli,jck.
Een tafel by my spreydet
Vol spyse smakelíjck.
Sijn liefd' is de baniere,
Sijn trou de leverey
Waer med' ick my verdere
En vander werelt schey.

25

3o

I. des groten Herders (= Gods) Soone: Christus; 5. genettet: nat gemaakt; 24. treckt m y nee r: lokt mij tot zitten;
26. vermakelijck: aangenaam; 30. leverey: livrei.
2. A lieff elijck; 5 . A roosken; 7. A lely; 9. A heeft een drukfout : ock;
10. A : hoochgeboorne; 22. A bruygom.
:

:

:

:
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5
Een tijtlanck moet ick derven
T'beloofde vreuchden mael,
Dies t'hert my wil besterven
Door des ontberens quael.
Ach I laeft my die verdwíjne
Vernedert in het stof
Met sijner liefden wijne,
Met vruchten wt sijn hof.

35

40

6

45

5o

55

Terwijl mijn siel verlanget
Sijn slincker-hant my steunt,
Sijn rechter my omvanget,
Mijn aenschijn aen hem leunt.
Br u y de go m. Wel-aen ghy Dochters schone
Bloem van Jerusalem
Mijn Coninclijcke wone,
Hoort al na mijne stem:
7.
Ick sweer, en neem tot tuygen
De hinden die benout
Haer teere jongskens suygen
Int ongebaende wout:
Soo wie mijn lief comt storen
Of breken hare rust
Sal smaken mijnen toren,
T' en sy t' haer selve lust.

Ick hoor de stercke stemme
Van mijnen trouwen vrient.
Hy ist (in vreuchd' ick swemme)
6 o Dien ick heb lang' gedient.
Als t'vlugge Ree by springet,
Geen berch hem letten mach.
Den muer die ons omringet
Bewaeckt by nacht en dach.
B r u y t.

37 . verdwijne: wegkwijn; 50-51. die: is object, haer teere
j o n g s k en s: is subject; 56. t'e n s y . . . . lus t : nl. om gestoord te
worden; 62. lette n: tegenhouden.

33. A: tijt lanck; 35. De tekst van 1621 heeft hier een drukfout: my wy;
45. A : dochters; 47. A: conincklij cke ; 51. A heeft een drukfout: haere;
54. Zoowel de tekst van 162i als A hebben hier „haer", wat in strijd is
met de maat.
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9
65

7o Bruydegom.

Hy spiet en siet van verren
Door onse vensteren,
Gelijck twee lichte sterren
Sijn ogen glensteren.
Hy roepet met verlangen:
Staet op, mijn schone Bruyt,
De winter is vergangen,
De bloemen spruyten wt.
I O.

75

8o

Het nachtegaelken spelet
Der bosschen organist:
Het Tortelduyfken quelet
Dat het zijn gaeyken mist.
Den vijgboom lang' verstorven
Draecht honichsoete vrucht.
Den wijnstock schier verdorven
Geeft aengename lucht.
II

85

.

Staet op, mijn lief, mijn schone,
Mijn duyfken sonder gal,
Ghy die neemt uwe wone
Voor storm en waterval
In een Steenrots bedecket,
Aen dien verborgen trap
Die vander aerden recket
Tot aen des hemels cap.
12.

90

95

Staet op en laet my horen
U stemme clinckende.
Toont my, mijn wtvercoren
U aenschijn blinckende.
Want lieflijck is u tale
Te roemen mijnen lof.
U smetten altemale
Heb ick gewasschen of.

82. sonder gal: zoet; 85. bedecket: verborgen; 86-88. dien
v er b or gen t r a p: de Jacobsladder (cf. Genesis 28:10-12) ; 87.
recket: reikt.
75. A : tortelduyfken; 78. A: honich soete.
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I 3.

Grijpt ons die slimme vossen
Met haere wulpen root
Die onse wijngaert-trossen
Van druyfkens maken bloot.
Vangt in sijn cromme cuylen
Dat loos verradich dier,
Want waer het eens comt schuylen
Verteertet als een vier.
I 4.
Mijn Bruygom is gants mijne,
Ick wil zijn eygen sijn.
Hy voert wt de woestijne
My als sijn lammekijn,
Op een gesonde weyde
Daer lelybloemkens staen,
Al daer ick hem verbeyde
Tot dat den dach comt aen.

Ioo

105 Bruyt.

II o

I5

Tot dat de schad'wen wijcken
Voor't wesenlíjcke goet
Twelck alles sal verrijcken
Met s'levens diepe vloet.
Comt rasch, o mijn beminde,
Keert haestich uwen pat,
Veel sneller dan het Hinde
Int wout van Gilead.

115

12 o

DERDE GHESANCK.
Op de Wijse vanden 3 8. Psalm.

Inhoudt.
De Kercke in vrede sijnde verslapt in yver ende genade.
Soeckt versterckinge by de Leraers. De selve gevonden
hebbende, belooft stantvasticheyt. dreycht alle beroerders
ende scheurmakers. Haer heerlicheyt ende vrymoedicheyt
5 nade becoringhe. De bewaeringe Christi, het Euangelium,
de Salicheyt: geleken by Salomons lijf guarde, sijn coetswagen, sijn trou-dach.
zoo. maken bloot: berooven; Inhoudt, 5. becoringhe: verzoeking.
Twede Ghesanck, I I 9. A: hinde; Derde Ghesanck. A: Gesanck; wijse;
2. A: Leeraers; 5. A: becoringe; bewaringe; 6. A:
salicheyt.

Inhoudt. A: Inhout;

io6
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I•

Br uyt.

5

Hoe onsalich was de stonde,
Doe de sonde
Hiel mijn siel geboeijet vast:
Als in weeld' ick sliep en sluymde
En versuymde
Mijn bevolen sorg' en last!
2

.

Laes! mijn ooch met anxtich beven
Opgeheven
Schielijck inde naare nacht
Socht mijn Heer, mijn wtvercoren;
Maer verloren
Was dien ick t'omhelsen placht.

I5

20

25

30

3
Ick wil opstaen, gaan en kijcken
Langs de wijcken
Van sijn Coninclijck gebiet,
Of ick ergens mijn beminde
Wederwinde,
Maer eylaes! k'en vind' hem niet.
4.
De schiltwachters ick ontmoete
En begroete:
Wachters van des Heeren stat
Die met sorge doet de ronden,
Heb dy vonden
Yewers mijner sielen schat?

5
Als ick met haer had gesproken
Neer gedoken
Mijnen vrient ontmoete my:
Nu wil ick hem al mijn leven
Niet begeven
Maer hem eeuwich blijven by.
6.
Ick wil hem soo vast omvangen
En aenhangen

24. y e w e r s: ergens.
13. A heeft een drukfout: gaen kijcken; i 5. A: coninclijck; 19. A:
ontmoet; 23. A: hebdy.
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Hem soo lang', dat hy my leyd'
In die hoochverheven woning'
Daer de croning'
Mijner Moeder wort verbeyt.

7
Dochters die u cudden hoedet
Ende voedet
Byden binden die benout
Hare teere jongskens suycken
Inde struycken
Van dit ongebaende wout:
8.
Ick besweer u dat tot eene
Uwer geene
Met een moeijelijck geschal
Stoore mynes Liefsten ruste
Eer 't hem luste:
Of u naeckt een ongeval.
9•
Wie is sy die comt getreden
De Maegden.
Frisch van leden
Wt het woeste dorre lant?
Die tot aen des Hemels boge
Rijst om hoge
Als de wieroock wt den brant?
I o.
Haer gewaet van myrrhe vlietet,
Ende gietet
Een soo oversoete locht
Als wanneer der cruyden cramen
Altesamen
Waeren op een hoop gebrocht.

34-36. Revius' symboliek is hier vrij duister. Waarschijnlijk wordt met
„Moeder" de algemeene Kerk bedoeld, het hemelsche Jeruzalem, „hetwelk
is ons aller moeder" (Gal. 4:26). De Statenvertaling (Hoogl. 3:4) heeft
alleen: „totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de
binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft"; 40. s u y c k e n: zuigen
(„die” is object en „hare teere jongskens" subject) ; 43-44. tot eene
uwer geen e: ook niet één van u; 45. m o e ij e 1 ij c k: kwellend, overlast
aandoend; 58. der c r u y den c r a m e n: kramen, waar allerlei welriekende en geneeskrachtige kruiden worden verkocht.

36. A: moeder; 45. A: moeyelijck; 46. A: mijnes liefsten; 52. A:
hemels; 6o. A: waren.
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I I.

Bruyt.

65

Siet, het bed' dat by my spreydet
Is bereydet
Als het bed' van Salomon,
Daer der helden tweemael dertich
Dapperhertich
Waken na gedaelde son.
1 2.

Die met open ogen slapen
Inde wapen, '
Dien de oorloch is een spel,
Welcker sweerden wacker snyden
En doen glyden
Alle vreese van gequel.

70

13.

Salomon maeckt eenen wagen
Om te dragen
Hem en sijn verloofde Bruyt,
Van welrieckende panneelen
Inde deelen
Libanons gesneden uyt.

75

14.

8o

De pilaren sijn verheven
En gedreven
Wt een silver gebruyneert,
En de vloer wt goude platen
Wtermaten
Costelijk gefatsonneert.
15.

85

90

Het gehemelt doet hy maken
Van scharlaken
Dicht besteken, geborduert
Vande Dochters deser stede
Die alrede
Met zijn liefde zijn geruert.

71. glyden: verdwijnen; 81. gebruyneert: gepolijst.
70. A: snijden; 71. A: glijden; 84. A: costelijck; 88. A: dochters.
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iog

6.
Op, ghy Dochters, voor het sluyten
Gaet na buyten,
Siet den Coninck Salomon,
Siet hoe luchtich, siet hoe schone
Blinckt zijn crone
Als de glinsterende son.
I 7.
Siet hoe hem sijn Moeder cierde
Doe by vierde
Sijn gewenschte bruylofts-dach
Doe zijn hert van soeter weelde
In hem speelde
En sijn oogh zijn lust aensach.
1

95

I oo

VIERDE GHESANCK.

Op de wijse vanden 5. Psalm.

Inhout.
De geestelijcke schoonheyt der gemeente, ende t'behaegen
dat Christus heeft int recht gebruyc harer gaven. Christi
hemelvaert, voor-bede byden Vader, wedercomste, by is
de fonteyne des levens, de wet ende t'euangelium (ver geleken
byden noorden ende suyden wint) maken de
5
kerke vruchtbaer. Christus nodicht zijn vrienden tot de
geestelicke spijse sijns woorts ende sacramenten.
I.

B r u y d e g o m.

5

U Schoonheyt, Lief, mijn geest
[verquicket.
U ogen met een eerbaer licht
Sijn als der duijfkens reyn gesicht.
U vlechten sedich staen gestricket
En opgeschicket.
2

IO

.

U haar is als de sachte vliesen
Der geytgens teer die t'smalle gras
Gaen scheren effen op sijn pas,
Die opt gebercht oft inde liesen
Haer ruste kiesen.

94. luchtich: schitterend; Vierde Ghesanck, 7. s m a 11 e: schrale;
8. o p s ij n p a s: op de juiste maat; 9. liesen: biezen.
91. A: dochters; 97. A: moeder. Inhout, I. A: behagen; 2. A: gebruyck; 4. A: Euangelium; 5. A: windt; 6. A: kercke; Vierde Ghesanck,
I . A: lief; 3. A: duyfkens.
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3.
U tanden die met lust bereyden
Des levens spíjse, sijn gelijck
De schapen suyver vanden slijck
Die elckerlijck twee lamkens leyden
Door volle weyden.
4.
Een dobbelt snoer van root schaerlaken
Sijn u twee lippen honich-soet,
Die storten s'wysheyts gulden vloet.
Als twee granaten vierich blaken
Soo staen u caken.
5.
U sterken hals die met verlangen
Haer streckt na s'hemels hogen throon
Is als den toren Davids schoon
Daer aen der helden sweerden, stangen
En schilden hangen.
6
De sprongen van u melck-fonteyne
Sijn als twee dochters van het ree
Veel witter dan de versche snee,
Die gralen in de lelypleyne
Noch jonck en cleyne.
7
Ick ga, mijn Lief, ick ga op heden
Na boven, na mijns Vaders buys
Daer ick de myrrhe van mijn cruys
En t'wieroock soet van mijn gebeden
Sal doen verspreden.
8.
Tot dat den dach begint te coelen
Den dach van onse hoge feest,
Wanneer de schad'wen minst en meest
Vergaen, en sult des werelts woelen
Niet meer gevoelen.

I5

20

25

30

35

40

14. elckerlijck: ieder; 22. throon: uitspansel; 24. stangen:
lansen, speren; 26. de sprongen van u melck-fonteyne: de
springbronnen van uw melk: uw borsten; 29. 1 e 1 y p 1 e y n e: vlakte der
leliën; 36. coelen: aanbreken, terwijl (vlak voor zonsopgang) de atmosfeer kouder wordt; 38 40. Wanneer de schaduwen alle (klein en groot)
verdwijnen en gij het woelen der wereld niet meer zult gevoelen.
18.

A: s' wijsheyts :

21.

A : stercken ; 31. A : lief; 37. A: hooge.
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Y II

9.
Ghy sijt gans schoon, gans sonder vlecke
Mijn dier gecochte lieve Bruyt:
De tíjt sal comen, soete spruyt,
Dat ick in vreuchd' u sal opwerken
En tot my trecken.
I o.
Van Hermon sal ick u vergaren,
Van Senir en van Libanon,
Van d' op en neder gaende son,
Van laer leeuwin en leeuwen paren
Die u vervaren.
II.
Ghy sult aenschouwen vande toppen
Des berchs daer ick u cieren sal
De straf der boser dieren al
Als ick met grim sal hare coppen
In stucken cloppen.

45

50

55

I 2.

6o

65

70

Ghy hebt, ghy hebt my t'hert
[ontvoeret
Mijn Suster soet, mijn lieve Bruyt;
Een van u ogen heeft de buyt,
En door u deuchden t'saem ghesnoeret
Werd' ick geroeret.
I 3.
Hoe schone syt ghy, o mijn schone!
Hoe lieflijck sijt ghy Liefste mijn!
Veel soeter dan den soetsten wijn.
U salve rieckt tot inden throne
Van mijner wone.
14.
U lippen frisch van honich vlieten,
U tong' in melck en suycker leyt.
U cleet soo soeten lucht verspreyt
Als Liban, daer de smalle rieten
Den balsem gieten.

46. u: de Bruid is immers de gemeente, zoodat ze van , alle kanten bijeen
vergaderd worden kan: 58. cf. Hooglied 4:9, „ge hebt mij het hart genomen
met één van uwe oogen"; 64. t h r o n e: hemel; 69. r i e t e n: rietstengels.

5 7. A: suster; 59. A: gesnoeret; 61. A : sijt; 62. A: liefste.
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15 •

75

8o

Bruyt.

85

90

Ghy sijt een boomgaert fraey omsloten,
Een bornenspronck versegelt vast
Voor wilder dieren overlast
Die u gewas en teere loten
Om willen stoten.
16.
Ghy sijt een wijngaert dicht van bladen,
Een hooch verheven ruijm prieel
Van nardus, cyprus, en canneel,
Van safferaen en van granaden
Gants vol geladen.
7.
Maer ghy, mijn Bruygom weert om
[loven
Ghy sijt alleen de bronne claer
Waer wt het water hier en daer
Wt Libanon ruyscht af van boven
Door al mijn hoven.
18.
Comt wint vant noorden scherp en
[droge,
Comt wint vant suyden luw en sacht,
Geeft t'samen mijne cruyden macht
Dat mijn gewas mijns Bruygoms oge
Bevallen moge.
19.

95

Ick heb, o Bruyt, voor veele dagen
De vrucht van mijnen hof gesmaeckt,
Den wijn die t'herte vrolijck maeckt,
Den honich, die can met behagen
Den honger jagen.

I oo

Ick heb geproeft mijn specerijen,
Den myrrhe groen van soeten roock.
Mijn vrienden, eet en drincket oock,
Dit hemels nat laet in u glijen.
Stelt druck besijen.

B r u y d e g o m.

20.

72.bornenspronck: welbron; 77.prieel: lusthof; 78.cyprus:
zie de aanteekening op pag. z oo bij reg. i 13; 97. myrrhe g r o e n:
zie pag. Ioo, noot bij reg. o9; r o o c k: geur.

77. A : ruym.
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113

VIJFDE GHESANCK.
Op de wijse vanden i o 1. Psalm.

Inhout.
Sorgeloosheyt der kercke door vleeschlijck gemack, met
cleynachtinghe van Christi woort. daer op volgende benautheyt der concientie. sy valt inde handen van ontrouwe
leeraers, soeckt troost by de ware gelovige, ende vintse.
beschryvinge der wtnementheyt Jesu Christi, stercken troost
wt sun bestandige liefde.

5

I•

B r u y t.

Mijn oge sliep in weelde sonder sorgen,
Maer t'cleyn geloof int wacker hert verborgen
Hoord' een geclop: mijn suster, mijn vriendin
Comt laet my in.
2

5

3

0

15

20

.

Mijn duyve wit, staet op, en doet my open,
Den coelen dou heeft my mijn hooft bedropen.
Veel pijn en smart heb' ick om u alleen
Eylaes, geleen.

3•
Ick seyde, vrient, k'en can my soo niet rasschen,
Mijn lichaem rust, mijn voeten sijn gewasschen.
Soud' ic mijn cleet met moeyt weer trecken aen
En tot u gaen?
4.
Mijn Liefste trac sijn hant flux vander deuren.
Mijn herte smolt, mijn inghewant wou scheuren,
Ic vlooch vant bed' om dien die ic bemin
Te laten in.

5
K' greep metter vaerd' de grendels vande sloten
Die had mijn vrient met myrrhendou begoten.
Mijn oog' liet gaen so claechelíjcken dou
Van leet en rou.

9. rasschen: haasten; i7. metter vaerd': terstond, snel.

Vijfde Ghesanck, A: gesanck. Inhout, 1. A: vleeschelijck. 2. A: Daer;
volghende: 3. A: conscientie; Sy; 4. A: Leeraers; geloovige; 5. A: Beschrijvinge; Vijfde Ghesanck, T I. A: ick; 13. A: liefste; track; 14. A: ingewant; 15. A: Ick; ick.
8
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6•
Laes! ick deed' op mijn deur en cock mijn herte;
Maer by was wech : mijn siel besweeck van smerte.
K'dacht aen sijn stem, ick riep, ick socht met vliet,
Maer t' was om niet.
7.
25

30

De wachters die de stadt omgaen int ronde
In plaets van troost my sloegen wond' op wonde.
Mijns hoofts cieraet en dexsel namen sy
Met cracht van my.

8•
Ghy dochters van Jerusalem hier binnen
Vint ghy mijn Lief, segt dat ic cranc van minnen
Soo by my niet in liefde weer aensiet
Can leven niet.

9.
Mae g de n. Wat is u Lief (o Joncvrou de ondiefste)
Wat is u Lief meer dan een ander liefste,
35
Dien ghy alsoo met viericheyt nae-paedt
En soecken gaet?
I o.
Mijn Lief is wit, gants reyn en onbesmettet.
B r u y t.
Mijn Lief is root int minnen bloet ghenettet.
Hy draecht de vaen daer menich dapper helt
Hem onder stelt.
40
II •

Sijn Godlijck hooft, als gout fijn wtgegraven,
Sijn manlijck haar is pickswart als een raven.
Sijn ogen vast staen als een diamant
Int gout geplant.
12.

45

Sijn scherp gesicht gevaecht met melck en water
Beminnend' t' recht, van dobbelheyt een hater
Voorsichtich (doch als duyve sonder gal)
Doorstraeltet al.

21. d e e d' o p: deed open; 23. met v l i e t: in ijverige haast; 27. m ij n s
hoof t s .... de x s e 1: de sierlijke bedekking van mijn hoofd, mijn sluier;
33. ondiefste: schoonste; 35. nae-paedt: opspoort; 45. gevaecht:
gewasschen; 47. sonder g a 1: zonder kwade bedoelingen.

3o. A: lief; ick; cranck; 33. A: lief; 34. A: lief; 37. A: lief; 38. A:
lief; 42. A: en.
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115

I 3.

Sijn wanghen als een beddeken vol bloemen,
Sijn lippen als het lelyblat te roemen
T'welck met de myrrh' tesaem by een ghebrocht
Maeckt soete locht.

50

14.
Turcoysen sijn goutrijcke handen cieren.
Sijn blancke borst als luchtige saphieren
Int elpenbeen, is spiegel van sijn goet
En vroom ghemoet.

55

15.
Sijn beenen sterck als gepolijste palen
Van marmer glat op goude pedestalen,
Sijn aenschijn staet als eenen ceder hooch
In yeders ooch.

6o

16.
Sijn mont is vol van liefelijcke reden,
Ja by is vol van boven tot beneden
Van huld' en heyl. siet sulck een is mijn Heer
En noch veel meer.
17.

65 Mae g d e n. Waer is u Lief, ó reyne Bruyt, gegangen?
Nae hem staet u, nae hem staet ons verlanghen.
Wy willen hem met u, o Bruyt, naepaen
En soecken gaen.
Bruyt.
7o

I 8.
Mijn Liefsten is in sijnen hof gaen weijen
In lovers dicht en witte-groene meijen,
Daer sijn ghesaey veel rijpe vruchten draecht
Twelck hem behaecht.
I 9.

75

Mijn Lief is mijn, by sal het oock wel blijven:
Hem coom' ick toe, en sal aen hem beclijven.
Int paradijs daer by my leyden sal
Ick weyden sal.

54. luchtig e: schitterend-witte ; 5g. a e n s c h ij n: gestalte ; 63.
h u 1 d': genade; 6g. w e ij e n: zich verlustigen; 70. m e ij e n: bloesemtakken ; 74. b e c 1 ij v e n: blijven behooren.
49. A: wangen; 51. A: gebrocht; 56. A: gemoet; 59. A: eene; 61. A:
lieffelijcke; 65. A: lief; 66. A: verlangen; 6g. A: liefsten; weyen; 70. A:
meyen; 71. A: gesaey; 73. A: lief.
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SESTE GHESANCK.
Op de Wijse vande i o. gheboden.

Inhoudt.
De gemeente is de schoonste van alle vergaderingen, daer
en isser oock maer eene die Christo behaecht, hy schijntse
wel een tijtlanck te verlaten, maer roeptse weder tot bekeringe, by maecktse voetsaem ende vruchtbaer, op5 weckende door haer woort die inden slaep der sonden
liggen.
I.

Bruydegom.

Schoon sijt ghy Lief, ja d'alderschoonste
Gepresen door ws Minnaers stem:
Als Thirza der Princessen woonste,
Ja schoonder als Jerusalem.
2.

5

10

15

20

Oock schrickelijck voor u vyanden
Als een slachorden wel gerust
Met vaendels vliegend' om t'aenranden
En te besoecken wie het lust.
3.
Keert van my af u brandend' ogen.
Neen, keertse tot my, mijn Vriendin:
Sy hebben my het hert onttogen
En gants verwonnen mijnen sin.

4.
U haar is als de sachte vluysen
Der geytgens teer die t'ruyge gras
Op Gilhads bergen af gaen pluysen
En scherent effen op sijn pas.
5
U tanden die des levens spijse
Met lust erkauwen, sijn gelijck
De schaepkens die nae herders wijse
Síjn wit gewasschen vanden slíjck.

Inhoudt, 4. v o e t s a e m: kinderen voedend. Het woord beteekent dus
ongeveer hetzelfde als „vruchtbaer". Seste Ghesanck, 3. der P r i n c e ss e n woonst e: Thirza was de residentie der koningen van Israël;
i3. v l u y s e n: vliesen, vachten; i 6. o p s ij n p a s: zooals 't behoort.

Seste Ghesanck, A: wijse; Gheboden; Inhoudt, A: Inhout; 2. A: ooc;
A: bekeeringe; en; Seste Ghesanck, 1. A: lief; 2. A: minnaers; 3. A:
princessen.
4.
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2

I1

7

6.
Die elckerlijck twee lammers dragen
En gaen geordent op de ry,
En niemant can met reden clagen
Dat een van al onvruchtbaer zy.
7.
U wangen root als twee granaten
U vlechten als gevlochten gout
Doen blincken t'schoonste der cieraten
De schaemte die de eer behout.
8.
Al sie ick voor mijn oghen swieren
Der Coninginnen sesmael tien,
En daer toe tachtich camenieren,
Met maeghden sonder tal versien

5

3O

9.
Een is nochtans mijn onbesmette,
Een is mijn duyfken sonder gal,
Daer ick mijn hert, mijn sin op sette,
Die ick verhef f e boven-al.
I O.
Sy is mijn schat, mijn wtvercoren
Die my bemint, en my behaecht.
Haers Moeders kint de eengeboren,
Mijn siele nae geen ander vraecht.

35

40

II •

De tijt comt dat Vorstinnen t'samen
Haer sullen prijsen hemel -hooch.
De dochters haer noch sullen namen
De salichst' onder d'hemel-booch.
I2 •

45

Maegden.

Wie is zy die daer rijst in claerheyt
Gelijck den purp'ren dageraet?
Wie is zy die met t' licht der waerheyt
Soo schoon als sonn' of mane gaet?

2 I. el c k e r l ij c k : ieder ; 28. nl. den blos op de wangen ; 3 4. so n d e r
g a 1: zoet, rein.

29. A: ogen; 3o. A: coninginnen; 37. A: uytvercoren; 39. A:
moeders.
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13.
Oock schrickelijck voor haer vyanden
Als een slach-orden wel gerust
Met vanen vliegend' om t'aenranden
En te besoecken wie het lust?

50

I 4.

Bruydegom.
55

Ick heb' u, Lief, niet gants verlaten.
Ick ginck na mijnen notenhof ;
Ick socht de vrucht van mijn granaten,
Ick socht den wijndruyf onder t' lof.
I5
Maer, ochl daer was geen vrucht
[gedragen.
Dies ick van sinnen heel ontroert
My heb geset op mijnen wagen
Van mijn vrywillich volck gevoert.

6o

I 6.
Keert weder, 6 Sulamitinne,
Ghy die daer draecht den name mijn.
Keert weder, o mijn Coninginne,
Dat wy u sien en vrolijck zijn.
I 7.

65 M a e g d e n.

Wat siet u oog' o Coninck goedich
Int wederkeeren van u Bruyt?
Br u y d e go m. My dunckt ick sie twee heyren moedich
Die wederkeren vande buyt.

7o

75

I 8.
Hoe schoon sijn uwe vaste voeten
Ghy Vorsten dochter suyverlíjck,
Geschoeyt en veerdich om te groeten
De erven van mijn Coninckríjckt
I 9•
Den gordel der oprechter waerheyt
Bint uwe wack're lenden vast.
Den wercker der onwanckelbaerheyt
U dit juweel heeft aangepast.

71. omte groeten: omtebegroeten, tebetreden; 75. den wercker
der onwanckelbaerheyt: God.
49. De tekst van 1621 heeft hier een drukfout: Ock ; 54. A: lief;
63.
A: coninginne; 7o. A: vorsten; 72. A: coninckrijck.
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IIg

20.

U navel als een ronden beker
Die noyt geen dranck ontberen sal
Leert dat u vreucht blijft eeuwich seker
Die niemand van u weren sal.

8o

21 •

De vrucht ws lij f s sal fraey ontluycken
Gelijck een schoof die cloecke mans
Om schoon te staen en wel te ruycken
Omvangen met een lely-crans.
22.

U ongevalschte melck fonteynen
Sijn als twee dochters van het ree
Die grasen inde groene pleynen
Die schoonste vant wellustich vee.
23.
U hals als een yvoiren toren,
U ogen als twee bomen claer,
U neus' (Heldin) rieckt wel te voren
De lose list en t'snel gevaer.
24.
Gelijck de wacht op s'Coninx tinne
Loert na Damasco s'vyants nest,
Soo loerdy oock met cloecken sinne
Op al u haters oost en west.
25.
U hooft-tuych is in schone vouwen
Scharlaken-rood' en purp're sy,
De Coninck leyt om u t'aenschouwen
Gebonden op sijn galery.

05

go

95

I oo

26

Hoe schone sijt ghy, o mijn schone!
Hoe lieflijck sijt ghy, Liefste mijn!
Ghy sijt mijn eer, ick ben u crone,
Dit doet ons bey t'saem blijde zijn.
82-84. zooals een schoof (vrucht van 't koren) , die als eersteling van
den oogst met een bloemkrans versierd wordt; 8 7. p 1 e y n e n: vlakten;
go. b o r n e n: bronnen; g 9-1 o o. cf. Hooglied 7:5, „de Koning is als
gebonden op de galerijen", (een waarschijnlijk niet juist vertaalde en ook
in 't Hebreeuwsch duistere plaats) .
gg. A: coninck;

102.

A: liefste.
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27.
105

Gelijck een palmboom hooch-geresen
Soo is u lichaem ranck en lanck.
Ghelijck een tros vol wijngaert besen
Soo is u borst vol hemels -dranck.
28.

I1o

Ick wil my tot den palmboom naken,
Sijn jonge telgen grijpen aen.
Ick wil hem claer en suyver maken
Dat hem de vrucht sal overlaen.
29.

I15

Dan sullen sijn u melck-fonteynen
Als ,druyven aen het wijngaert rijs,
U reuck in dees gecruydde pleynen
Als app'len wt het Paradijs.
30.

120

En uwes monts gesonde reden
Als soeten wijn die glat gaet in,
En maeckt den slapers gauwe leden,
Een vrye tong' en blyen sin.
SEVENDE GESANCK.
Op de wijse vanden Lofsanc Marie.

Inhoudt.
De Kercke versekert van Christi liefde, bidt om zijn bystant
int oeffenen van haer ampt, wenscht om sijne menschwerdinge. ondertusschen bewaert haer Christus, dreycht de
verstoorders van haer ruste. belofte vant saet der vrouwen
5 gedaen inden paradijse. gebet om de onveranderlijcke liefde
Christi. beschryvinge vande vasticheyt ende costelijcheyt
derselve.
107. bese n: bessen, druiven ; 115. g e c r u y d d e: welriekende;
I I 9-1 20. cf. den Inhoudt van 't Seste Ghesanck, reg. 5 „opwerkende
door haer woort die inden slaep der sonden liggen" ; Sevende Gesanck,
Mari e: Mariae.
I 07. A: Gelijck; I 20. De tekst van 1621 eindigt hier met een dubbel
punt, dat echter weinig zin heeft. Ik volg dus de punt van A. Inhoudt, A:
Inhout; 4. A: Belofte; 5. A: Gebet; 6. A: Beschryvinge; costelíjckheyt.

HET HOOGLIED.

I2I

I.

B ruyt.

5

Mijn Liefsten is gants mijn,
Ick wil sijn eygen sijn:
Want by my heeft vercoren
En hartelijck besint
Eer ick hem heb bemint
Ja eer ick was geboren.
2

Wel op, mijn Bruydegom,
Laet ons gaen om end' om
De cooijen onser schapen,
En houden daer de wacht
Oock inde middernacht
Wanneer de cudden slapen.

I0

I

.

3
Voort schemerend' gesicht
Vant roode morgenlicht
Laet ons gaen langs de wegen
En sien of t' wijngewas
Gesneden op sijn pas
Al ogen heeft gecregen.

5

20

25

30

4.
Of daer oock druyfkens sijn
De voetsters vande wijn
Aen levendige rancken,
Of de granaten ros
Met nieugeperste mos
Den plantman oock bedancken.

5.
Daer wil ick u mijn sin
In ongeveijnsde min
Ten vollen overgeven,
En al mijn leven lanck
Wt liefde sonder dwanck
In uwer vrese leven.

2. e g g e n: lijfeigene, eigendom; 4. b e s i n t: liefgehad; i 7. o p s ij n
p a s: zooals 't behoort; 23. m o s: most, ongegiste wijn.

I.

A: liefsten; 9. A: cooyen;

26.

A: ongeveynsde.

122

35

40

45

50

55

6o

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

6•
De bloemkens geven lucht,
De rype geele vrucht
De toppen groen beswaret,
Ghy hebtet self gebout
Het nieuwe met het out,
Twert oock voor u bewaret.
7.
Och wanneer comt dien dach
Dat ick u aensien mach
Mijn vleyschelijcke broeder
U halsken buygencle
De borsten suygende
Van mijn end' uwe Moeder!
8•
Ick soud' o Bruydegom
U heeten wellecom
End' in mijn ermkens luycken,
Ick soude voor den smaet
Des werelts die my haet
Niet langer onderduycken.
9.
Ick soud' u leyden in
Mijns Moeders huysgesin,
Aldaer sout ghy my leeren.
Ick soud' u mijn gewas
En soeten hypocras
Tot danckbaerheyt vereeren.
I o.
Terwijl ick sulx verwacht
Soo neemt hy mijner acht,
Sijn slinckerhant my steunes,
Sijn rechter my omvangt,
En in sijn ermen hangt
Mijn hert dat op hem leunet.

37 - 42. In deze strofe wordt uitgedrukt wat Revius in den „Inhoudt"
omschrijft met: „De Kercke ... wenscht om sijne (Christi) menschwerdinge". 3 8-3 9. Dat ik u zien mag als mijn vleeschelijken broeder.
45. 1 u y c k e n: sluiten; 53. hypo c r a s: gekruide bruiloftswijn.
32.

A: rijpe; 42. A: moeder; 47. A: werelts; 5o. A: moeders.
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I I.

Bruydegom.

65

Ghy dochters van dit Rijck
K'besweer u heftichlijck
Dat ghy haer niet comt storen
Noch breken hare rust
Tot dat t'haer selve lust,
Diet doet die gaet verloren.
12.

Maegden.
70

Bruyt.

75

8o

Wie is die schoone Bruyt
Die daer comt treden uyt
De sandige woestijne,
En leunet aen de borst
Van haren Vredevorst
In Conincklijcken schijne?
I 3.
Ghy waert mijns herten wensch
Van doe den eersten mensch
Den appelboom beroofde,
Doe my ws Vaders woort
Den dach van u geboort
Soo vriendelijck beloofde.

I4.
Daer docht my dat ick sach
Dat uwe Moeder lach
Die u droech onder t'herte,
En die u heeft geteelt
Des Vaders evenbeelt
In maegdelijcke smerte.
15•

85

90

Druckt my int herte vast,
En op u arm my past
Als enes Princen segel.
Want dese liefd' is groot,
Veel sterker als de doot
Al bruycktse maet noch regel.

72. s c h ii n e: gedaante: 76-78. cf . Genesis 3: 15 ; 85-87. Hooglied 8:6 „Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uwen arm".
61. A: rijck; 71. A: vredevorst; 72. A: conincklíjcken; 73. A mist
hier de aanduiding „Bruyt", dat echter in C door Revius is bijgeschreven;
76. A: vaders; 80. A: moeder; 83. A: vaders; 87. A: eenes princen.
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16

95

I 00

Den yver laet niet af,
S'is harder als het graf,
S'is heeter int verteren
Als aller colen gloet,
Haer vlamme tomen moet
Hooch vanden Heer der Heeren.
I7
Noch stormen over hoop
Noch stromen sterck van loop
Noch aller golven bruysen
En blusschen die niet uyt,
Noch Oceans geluyt
Al braeck hy al sijn sluysen.
18.

I

05

Noch al des werelts goet
Noch aller Vorsten moet
En zijn daer by te loven.
U liefde, o mijn Heer
Verlaet ick nimmermeer,
Die gatet al te boven.
ACHTSTE GHESANCK.
Op de wijse vanden 45. Psalm.

Inhout.
Verlangen na de beroepinge der heydenen die de Jongste
Suster genaemt worden om datse Iaest gheroepen zijn,
prophetie van deselve beroepinge, vrede tusschen Joden
ende Heydenen, Christi sorge voor zijn kercke, vermaninge
5 aen deselve datse zijn woont getrouwelijck vercondige, bede
der kercke om de laetste toecomste Christi.
I

B r u y t.

Mijn teer ghemoet hoe langs soo ongheruster
Verlangt en janct na onse jongste Suster

S'i s: nl. deze liefde; 97. o v e r h o o p: saamvereenigd; Inhout,
beroepinge: nl. tot het geloof; 6. toecomste: komst (Lat.
adventus) .
92.

I.

I 0 4. A: vorsten; Inhout, z. A: jongste suster; 2. A: geroepen; 3. A:
de selve; beroepinghe; 5. A: vercondighe; Achtste Ghesanck, i. A: gemoet;
ongeruster; 2. A: suster.
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Wiens dorre borst nu vele jaren lanck
Blijft onbedout van s'hemels soete dranc.
Ick tel de tíjt, de uyren ick bereken
Datmen in ernst vant houwelijck sal spreken
Twelck Godes Soon met haer wil vangen aen.
Ick sucht, en ducht hoe dattet noch wil gaen.

5

2•

Br u y de go m. Mijn weerde Bruyt, en laet u niet
[verlanghen.
De tíjt is cort en nu byna vergangen
Dat ickse maeck tot eene vaste Stat
Met u, o Bruyt, in eene muyr gevat.
Een schoon Casteel van silver reyn gedreven
Sal binnen haer int midden zijn verheven.
Haer poorten sterck van ceders dicht gewracht
En vresen niet self voor der hellen macht.

Io

I5

3
Bruyt.

20

Ick danck u Heer, dat ghy my hebt vercoren
Tot u palleys, en een verheven toren
Aan elcke sy' van mijnen boesem staet,
Der bosen schrick, der vromen toeverlaat.
Ick weet dat ghy noch brengen sult te gader
In vrede my, mijn Suster, en u Vader.
Dan sal mijn hert sijn blydelijck gesint
Als een die vree voor haren Coninck vint.
4.

25 B r u y d e g o m. Wat Coninck soud' als ick, voort sijne sorgen ?
Siet Salomon, hoe dat by wt gaet borghen
De vruchten van sijn wíjnberch breet en schoon
Aen meyers die hem geven groten loon,
Maer ic beschouw en bouw mijn wijngaert
[selven,
Mijn eyghen handt hem snoeijen wil en delven.
3o
Mijn aenschijn hem bewaket nacht en dach
Dat hem gheen dier noch vyant crencken mach.
9. laet u niet verlanghen: laat het u niet lang vallen; 15. dicht
g e w r a c h t: massief gemaakt; 2 6. b o r g h e n: verhuren; 28. m e y er s:
pachters.
4. A: dranck; 9. A: verlangen; I z . A: stat; 13. A : casteel; 17. A: mist
hier de aanduiding „Bruyt", die echter in C door Revius is bijgeschreven;
22. A: suster; vader; 23. A: blijdelick; 24. A: coninck; 25. A: coninck;
26. A: borgen; 28. A: grooten; 29. A: ick; 3o. A: eygen; snoeyen;
32. A: geen.
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40
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5.
Hoe soud' ick dan geen vrucht daer van
[verwachten?
Siet, die t'ghewas van Salomon gaen pachten
Die brenghen elck (en niet een penninck min)
Van silver swaer tot duysent sikels in.
Twee hondert zy voor haeren loon behouden
Om dat sy hem besneden en ombouden.
Aen mijn ghewas ick self de moeyte doe,
Soo comen my oock al de vruchten toe.
6•
O ghy die woont in mijn verheven hoven
Wilt mijnen naem by uwe vrienden loven.
Vercondicht vry mijn suyver hemelsch woort
T'vercreghen volck dat nae u stemme hoort.
En ghy, mijn Heer, mijn Bruygom hooch
[gheseten
Comt haestelijck, en wilt my niet vergeten,
Als t'vlugghe hert comt rennen door het cruyt.
Comt haest, en haelt u wtvercoren Bruyt.

Apoc. 22. 20.
Hy seit die dit betuycht: Iae, ic come haestelijc:
Amen: Ia comt Heere Jesu.
Finis.
GOUT DES TEMPELS.

Het gout dat in Gods buys d'aenschouweren bestraelde
Was heylich, t' ander niet, hoe verre men het haelde:
Den sin die inde schrift hem-sellef open -doet
Is heylich; d'ander niet, al waer by noch soo goer.
BAALS PAPEN.

De priesters, die vergeefs tot haren Baal creten,
Sijn met Elia' sweert tesamen doot-gesmeten:
36. sik el s: een sikkel of zilverling had de waarde van ongeveer f 1.5o;
44• t'v e r c r e g h e n volck: aan de geloovigen (cf. i Petrus 2:9); Baals
papen, r 2. cf. i Koningen i 8:40; 2. d o o t-g e s m e t e n: doodgehouwen.
34. A: gewas; 39. A: gewas; 44. A: vercregen; 45. A: geseten; 47. A:
vlugge; Apoc. 22 : 20. Deze toevoeging ontbreekt in A, In plaats daarvan

staat er: Eynde vant Hoge Liedt Salomons; Gout des tempels, Baals papen,
Hs. van Revius in C.
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O Baal, soo ghy nu u handen niet en rept,
Soo toondy datty wel een steenen herte hebt.
ELISA.

Elisa sant sijn staf den doden te doen leven,
Den staf was crachteloos, het kint is doot gebleven
Tot dat Elisa self den doden heeft genaeckt,
Doe heeft hem God de Heer weer levendich gemaeckt:
5 De wet, een harden staf aen Israël gesonden
En conde niemant doen oprysen uyt de sonden,
God selve comen most in onse vleys en bloes
Om ons te brengen aen soo costelijcken goet.

DE CLAECHLIEDEN IEREIVIIAE.
Voorreden
Aende vervolgde Christenen.
Ghy die geslagen wort van Babels roode handen
Gelovich Taborijt, beroemde Voltolijn,
Stantvastich Aquitaen, getrouwe Palatíjn,
Ah I plotselijck ontset van luyden en van landen:
5

Ghy die wat lager daelt tot onse vochte stranden
Betemmer vande Roer, aen-Clever vanden Rijn,
Van coren en van volck wel-eer het magazijn,
Nu jammerlijck verwoest met snijden ende branden:

Elisa, z 4. cf. 2. Koningen 4:29 37; Voorreden, t. B a b e 1 s:
Rome's: 2. Tabor ij t: inwoner van Tabor in Bohemen. De Taborieten
vertegenwoordigden de radicale richting onder de Hussieten. Revius doelt
hier op den mislukten Bohemer-opstand tegen den Keizer aan het
begin van den Dertigjarigen oorlog. Voltol ij n: Het Val Tellina behoort tot de Italiaansche provincie Sondrio, waar in 1620 alle Protestanten
werden vermoord. 3. Aquitaen: de Hugenoten van La Rochelle.
P a 1 a t ij n: Frederik V van de Paltz, die zich door de opstandelingen
tot koning van Bohemen had laten kiezen, verloor zoowel Bohemen als
de Rijnpaltz, en moest als balling aan het hof van Maurits een schuilplaats zoeken (de Winterkoning) . 6. A e n-C lever: Kleef werd in i 624
door de Spanjaarden veroverd.
-

Elisa, Hs. van Revius in C; Elisa, 8. c o s t e l ij c k e n
lijcken.

eerst: wonder-
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Eylaes! het is om u, het is om uwen druck
Dat in mijn verren valt so menich droeve snuck,
En pijnelijcken traen, en troostelose clachte.
Bekeert u, 't is noch tijt. oock ghy mijn Vader-lant
Bekeert u, so ghy wilt ontgaen gelijcken stant,
En spiegelt u aen haer, so spiegelt ghy u sachte.
CAP. I.

EERSTE CLACHTE.
Op de wijse vanden 23. Psalm.
I•

5

Hoe sit de stat en claecht met droever sielen
Gants eensaem, die van borgers plach te krielen!
Sy die wel-eer was eenes conincx vrouwe
Heeft aengedaen den weduw' lijcken rouwe.
Sy die in staet en hoocheyt plach te pralen
Aen vremde nu moet schot en lot betalen.
2•

Haer ogen root van heete tranen swellen,
Sy doet des nachts niet dan de uren tellen,
Haer huysgezin en na-verplichte magen
I o Niet eens na haer in haer elend' en vragen.
S'heeft raet noch troost van die haer voormaels dienden,
Sy is versmaet van al haer tafel-vrienden.
3.

Het preutsche volck van Juda moet verschooyen
Van buys en hof, als schapen wt haer cooyen.
15 De Heydens haer als een slavinne drijven.
Sy vint geen plaets daer haren voet can blijven,
Die vyand' lijck bespiedden hare gangen
Die hebbens' in een engen pat gevangen.
4•
Hoe treuren, ah! haer poorten en haer straten
20
Vant bly gewoel der wandelaers verlaten
Die nu niet meer de hoochtíjt comen vieren!
Voorreden, i 3. Stan t: toestand, lot; Eerste clachte, 5. s t a e t: aanzien;
6. schot en lot: schatting; 9. n a v e r p l i c h t e: nauw verwante;
z3. preutsche: fiere; verschooyen: rondzwerven; 21. hoocht ij t : feest.
-

Eerste clachte, i 7. A heeft een drukfout: haren.
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Haer Priesters grijs seer jammerhertich tieren,
Haer maegden gaen als schaduwen daer henen,
Sy self verdwijnt in suchten ende stenen.

5•
25
Haer haters sijn besitters van het ríjcke
Die met gemack haer treden inden slijcke.
Het zijn, het zijn haer ongetelde sonden
Daerom haer God met smerten heeft gebonden.
Haer kinders wech-gerapet inde lueren
3o Laes! al te vroech de ballinckschap besueren.
6•
Den pronck is wech van Sions dochter prachtich.
Haer vorsten gaen swijmslagend' en amachtich,
Als herten die vergeefs in dorre hoecken
Een coelen teug' of t'weelich voeder soecken.
35 Men dwingtse voort siel-togend' en benouwet
Als 't macke vee waer het den drijver stouwet.
7.
De schoone stat in dese dodes-noden
Bedenckt te laet den tijt die is gevloden,
Doe zy vol-op van alles was versorget:
40 Maer nu, eylaes! haer edel bloet verworget,
Haer goet gerooft, haer helpers afgewendet,
Haer Sabbathen ontheylicht en geschendet.
8.
van
God
is
afgetreden,
Jerusalem
Daerom sy oock van God is afgesneden.
45 S'is als een vrou onschamelijck bevlecket
En voor het ooch van alle man ontdecket.
Al die haer dienst en eer te bieden plagen
Beschimpen haer en meerderen haer plagen.

5o

9•
Haer cledes soom sy sleypet door den bloede.
Ha! sy en dacht niet aen dees scherpe roede!

24. verdwijnt: kwijnt weg; 26. met gem a c k: met genoegen;
stouw voortdrijft; 45-46.
3 2. swijmslagend': zwijmelend; 36.stouwet:
Klaagliederen i : 8, „daarom is zij als eene afgezonderde vrouw geworden".
Zie voor de wet der afzondering voor de vrouw : Leviticus 15 : i 9.
9
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S'is vreselijck, s'is schielijck neer-gestortet,
En niemant comt eens vragen wat haer schortet.
„Ah Heer, mijn heyll siet hoe ick ben verneret:
Hoe líjt ghy dat den víjant dus braveret ? "
I O.

Den rover haer juwelen heeft geplondert.
Sy siet verbaest en over-seer- verwondert
Dat het gespuys der Heydens onbesneden
Soo onbeschroomt het heyligdom betreden:
Van Wien ghy spraeckt in Goddelijcker trouwen
6o Dats' haren voet daer in niet stellen souwen.

55

II •

Haer rijcke lien (wie sach oyt sulcx gebeuren? )
Gaen bidden broot en jancken voor de deuren.
Sy halen voort haer ringen, brasseletten
Om die voor een dronck waters te versetten.
65 „Mijn Heer, mijn God, siet hoe ick ben geplucket,
Gestoten neer, en deerlijck onderdrucket."
TWEEDE CLACHTE.
Op de wijse vanden 6. Psalm.
I•

5

„Ghy die voorby my wandelt
Siet hoe ick ben mishandelt 1
Waer saegdy immermeer
Soo vreselijcken smerte
Als die my in het herte
Gegeven heeft de Heer?
2

I0

59.

.

„Hy doet mijn beenen branden,
Hy richtet zijne panden,
Hy lichtet my den voet,
Hy loeret en by jaget,
Dies vruchtsaem en vertsaget
Ick voor hem vlieden moet.
g h y: God; 64. verset t en: verpanden, verkoopen; Tweede

clachte, 8. pa n d e n: netten; i i. vruchtsaem: vol vrees.
53 55• De aanhalingsteekens, wanneer Jeruzalem spreekt, zijn door
mij ter verduidelijking bijgevoegd. Zoo ook de aanhalingsteekens op de
latere plaatsen.
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3.
„Mijn sonden opgehopet
Heeft hy te saem geknopet,
My op den neck gelaen:
Dies my de beenen knicken,
Ick moet daer onder sticken
En swoegende vergaen.
4
„Hy heeft den raet ontboden
Mijn jonge mans te doden
Dat haerder geen en blijf.
Hy hef f et op de verssen,
Vertreet my inder perssen,
Verplettert my het lijf.
5.
„Daerom mijn ogen leken
Gelijck twee water beken.
Den trooster van mijn hert
Sijn aenschijn heeft verholen,
Mijn kinders sijn gestolen
Niet wetende mijn smert."
6.
Ha! Sion, ghy moet kermen.
Al breydy wt u ermen
Wie vraecht na uwen rou?
De Heer heeft doen gebieden
Dat elck sal van u vlieden
Als een bevleckte vrou.
7.

40

„Rechtveerdich is de Heere!
Ick heb veracht zijn leere
In trots en wrevel-moet:
Daerom gaet nu (God betert)
Gecluystert en gevetert
Mijn jonck, mijn edel bloet.
8.
„Ick riep mijn camer-raden
Maer s'hebben my verraden.

19. o n t b o d e n: geboden; 22. v e r s s e n: verzenen, hielen; 39.
wrevel-moet: euvelmoed; 41. gevetert: gebonden; 43. camerr a de n: kameraden, vrienden (poging tot etymologiseering. cf. Gr.
Wrdb. VII, i o8 8) .
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De Priesters van mijn Heer
Den bleecken honger knagen.
En d' outst' in eer en dagen
In onmacht sygen neer.
9.
„Siet, Heer, mijn leden trillen,
'Ken can mijn buyck niet stillen,
'Thert springt my voor de stroot.
(Eylaes om mijner sonden)
Van buyten voel ick wonden,
Van binnen is de doot.
I O.

55

6o

„Mijn gunners gaen besijden,
Mijn haters haer verblijden.
0 Heere, dat doet ghy.
Oock suidy, Heer der Heeren,
De cans eens doen verkeeren
Dat 'thaer sal gaen als my.
I I

65

•

„Dat eens voor u verschijne
Haer boosheyt als de mijne.
Betaeltse, packtse toe
Met wtgesochte plagen,
Als ghy my hebt geslagen
Met u gerechte roe."
CAP. II.
DERDE CLACHTE.
Op de wijse vanden i o5. Psalm.

I.

5

Hoe heeft de Heer de dochter van Sion
Wiens schoonheyt alle schoonheyt overwon
Beswerckt met dicken nevelt
Hy heeft aen sijn beminde voetschabel
Niet eens gedacht, maer 'tbloeyend' Israel
Vervult met vloeck en evel.

5I. stroot: strot, keel; 55. g u n n e r s: vrienden. Derde clachte,
4. v o e t s c h a b e 1: voetbank;
6. evel: ramp.
3. b e s w e r c k t: bewolkt, verduisterd;
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2.

Io

Hoe heeft de Heer ten bodem neer geslecht
De vesten hooch van Jacob sijnen knecht,
Verslonden sijne woning I
Hy brengt het lant een soo gewissere slach
Dat voor zijn grim in Juda blijven mach
Noch coninckrijck noch coning.

3
15

20

25

3o

Hy heeft in yl met eenen stalen staf
Ontwortelt en te mael gebroken af
Dien hooch verheven horen.
Hy treckt te rug' sijn stercke rechter hant,
Ontblotet ons, ja stoot ons inden brant
Van sijnen heeten toren.
4.
Hy maeckt mijn heyr en wapenen onnut,
Hy stelt op my sijn dodelíjck geschut,
Sijn boge wil my vellen.
Hij werpt een vier tot Sions hutten in,
Hy comt zijn volck, sijn eygen huysgesin
Als haren vyant quellen.
5.
Hy heeft haer hof gemaket tot een wout,
Ont-anckert haer paleysen hooch-gebout,
Haer wanden om-gereten.
Noch sabbath dach, noch vorstelijcken raet,
Noch conincx croon, noch priesterlijck gewaet
En wil by meer van weten.

6
Sijn hoog-altaer by wentelt om end'om,

35

Sijn tempel, ja sijn heylich Heylichdom
Aensiet by in onwaerde.
Den vyant raest daer met een velt-geclanck
Alwaer wel-eer men speelde lof en danck
En Godes volck vergaerde.

14. te ma e 1: volkomen; 15. h o r e n: het zinnebeeld van sterkte;
19. In de Statenvertaling geeft Cap. II de klacht van den dichter, die
ooggetuige was, om den val van Sion. Revius echter schijnt telkens klager
en stad te identificeeren; 33. in o n w a er d e: met minachting; 34. v e l tg e c l a n c k: profane muziek.
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7.
Hy denckt hoe hy mijn mueren legg' in d'as,
Hy scheert het snoer, hy stelt het waterpas,
Hy metet met zijn vingers
Dat alles werd' een effen-vlacke baen
En niet een steen blijv' over-eynde staen
Van torens noch van dwingers.
8.
Ons poorten zijn gesoncken inden gront,
Het slot-werck dat soo wel geheftet stont
Moet craken ende breken.
De wet is weck. o wee! dit's 'tmeeste leet,
Daer is niet een, daer is niet een Propheet
Daer mee de Heer wil spreken.
9•
De ouden sijn ter aerden neer-gestort,
Haer lendens slap met sacken nau-begort,
Vol asschen sijn haer wangen.
De maegden rijck, bepeirelt, geblancket
Ah! alte-laeg' wt haren prael geset
De hoofden laten hangen.

O.
Van schreyen sijn mijn oogen wtgeput,
Ter aerden is mijn lever wtgeschud't,
Verwasemt zijn mijn crachten,
Terwijl ick sie dat aende dorre borst
Der voesters cranck de kinderkens van dorst
En flaeuwicheyt versmachten.
I

55

6o

II

65

Het grage tuych nu vande melck gespeent
Van 'smorgens vroe tot 'savonts gaet en weent:
Geeft drincken, geeft my eeten:
Sy snaken lancx de straten naden doot,
Of geven op haer sieltgens, inden schoot
Der moederen geseten.

38. scheert het snoer: spant het meetsnoer; 42. dwingers:
versterkingen, wallen; 44. s l o t-w e r c k: de gezamenlijke grendels van een
gebouw; geheftet: vastgehecht, bevestigd; 61. het grage tuych:
de hongerige kinderen.

DE
DE KLAAGLIEDEREN
KLAAGLIEDEREN VAN
VAN JEREMIA.
JEREMIA.

1135
35

CLACHTE.
VIERDE CLACHTE.
de wijse
wijse vanden
van den i18.
Psalm.
8. Psalm.
Op de
I.

55

sal ick
ick u,
u, o0 bloem der Coninckrijcken
Coninckrijcken
Wie sal
ick u,
u, Jerusalem,
Jerusalem, gelijcken
gelijcken
Wie sal ick
haestichlijck, soo
soojammerlijck
jammerlijck versocht
versocht
Soo haestichlijck,
mocht?
Op dat ick uu een weynich troosten mocht?
sijt ontdaen
ontdaen van
van binnen en van
van buyten.
buyten.
Ghy sijt
Wat meester
meester sal uu diepe
diepe wonden sluyten?
sluyten?
Wat
commernis en
en ongetemmet
ongetemmet wee
wee
U commernis
een grond-en-strandelose
grond~en~strandelose see.
see.
Is als een
2.
2

0
Io

I5

20

25

30
3o

Jerusalem, het
ghy het
het weten,
weten,
Jerusalem,
het sijn,
sijn, wilt
wilt ghy
sienders vals,
vals, uu nietige
nietige Propheten:
Propheten :
U sienders
hebben uu veel
veel ydelheyts
ydelheyts gedroomt
gedroomt
Die hebben
Waer door
door ghy nu
nu in
indit
ditverseeren
verseeren coomt.
coomt.
Waer
S'
en hebben
hebben niet
niet gestraft
gestraft uu bose
bosedaden,
daden,
S'en
by tyts
tytstot
totbetering'
betering'geraden.
geraden.
Noch uu by
dwaeldet na
na haer
haer heyloos
heyloos onverstant,
onverstant,
Ghy dwaeldet
Daerom
nu moet
moetruymen
ruymen 'tvaderlant.
'tvaderlant.
Daerom ghy nu
3.
3·
Al die
die voorby
voorby gaen
gaen inde
inde handen
handen cloppen,
doppen,
U fluyten
fluyten aen
aenen
enschudden
schuddenhare
hare coppen:
coppen:
"Is
dat de
de stat
stat beroemet
beroemet wijt
wijt en
en sijt
sijt
„Is dat
Waer over
over hem
hem'tgeheele
'tgeheelelant
la ntverblijt
verblijt?"
?"
Dit seyt
seyt het
het graeu.
graeu. d'welck
d'welck horend'
horend' uu vyanden
vyanden
Doen op
op den
den muyl,
muyl, vertonen
vertonen hare
hare tanden,
tanden,
En roepen
roepen met
met een
eenschaterend'
schaterend' gelach:
gelach:
"Dit
is voor
voorons
onseen
eenheugelijcken
heugelijcken dach.
dach.
„Dit is
4.
4·
"Ja,
dach daer
na hoopten
hoopten
„Ja, dit's den dach
daer wy
wy soo lang' na
af-stroopten.
Dat wijse
wijse eens
eens te recht
recht de huyt
huyt af~stroopten.
Wy hebbent, ha! wy hebbent afgeleeft
Wyhebnt,a!w fgelt
Dat's
'tgeluck in
in onse
onse claeuwen
daeuwen geeft."
geeft."
Dat's ons 'tgeluck
de Heer,
Heer, óÖsijne
sijne bontgenoten,
bontgenoten,
Doch 'tis
'tis de
Die heeft gedaen
gedaen 'tgeen dat by
hy had
had besloten.
besloten.

22.
verseeren:
Vierde
Clachte, 3.
s 0 c h t:beproefd;
beproefd; 12.
s eer e n:lijden;
lijden; 22.
i 2. ver
3. ver
versocht:
Vierde Clachte,
doen
doen open;
afgeleeft:
hebbeneindeeindedoen oop:
p: doen
open;27.
27.wy
wy hebben
hebben afgeleeft:
wij wij
hebben
lijk
tijd bereikt;
bereikt; 29.
t gen 0 ten:
Joden, als
als het
het volk
volk van
van
bontgenote
n: dedeJoden,
2 9. bon
lijk den tijd
Gods
Gods verbond.

heeft een
Vierde
clachte, 2.
een drukfout:
drukfout:
A heeft
mist het
het woord
woord ie
i ck;
k; 30.
3o. A
A mist
2. A
Vierde clachte,
besloteu.

136

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Wat by voorsey door sijner boden mont
Dat maeckt by waer in dese droeve stont.

5•
35

4o

45

Hy stellet sijn mee-dogentheyt besijden,
U schender doet by Over u verblijden,
Sijn stouten boom heeft by verheven hooch,
En siet u met een onbeweget ooch.
Daerom u volck, u kinderen te gader
Wt dieper noot eens soecken haren Vader.
'Tis oock voor al den vorderlijcksten raet
Waer door mijn God sijn hant weerhouden laet.
6.
Jerusalem laet u twee oogen weynen
Als dach- en nacht op-wellende fonteynen.
Laet drogen niet u vlottende gesicht
Eer dat de Heer u weedom heeft verlicht.
Den stillen nacht u hooft in tranen vliete
Tot dat den dach sijn gouden pijlen schiete.
Stort wt u hert gelijck een watervloet
Voor die u druckt en die u heelen moet.

7•
5o

55

6o

Heft op, heft op u sitterende handen,
Bidt voor u self en voor u lieve panden
Dat ghy niet bey al quijnende vergaet
En als een aes vervuylet op de straet.
„Ah Heere ! " segt, „siet wien ghy hebt geslagen.
Is dit u wil, is dit u welbehagen
Dat moeders door den rouwen hongers-noot
Haer teere vrucht ontlijven op haer schoot?
8.
„Al)! siet eens aen de priesters over-reden,
De leeraers vroom gevlammet en doorsneden,
Bey jonck en out gesabelt en doorboort,
De dochterkens verdroncken of gesmoort,

35. hoorn : zinnebeeld van een sterk wapen; 39. vo or a 1: boven
alles; vor derlij st en: nuttigsten; 43. vlottende: drijvend, van
tranen stroomende; 58. ge v 1 a mm e t: verbrand.
39. A heeft: voorderlijcken, wat in de „Druck-fauten" verbeterd wordt;
48. A heeft een drukfout : heclen.
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137

De kinders.
ah! en wildy
De
kinders. ah!
wildy niemant
niemant sparen?
Ghydoetp nverga
Ghy doet te hoop de heydenen vergaren
Als tot
tot een
een feest
feest op
op datse
datse schouwen
schouwen aen
aen
Het bitter leet dat
ons hebt
hebt gedaen."
gedaen."
dat ghy ons
CAP. III.
CAP.
lIl.
VIJFDE CLACHTE.
wij se vanden
vanden 3.
3. Psalm.
Psalm.
Op
Op de wijse

I.

55

I0
10

Ick
eylaes! de man
man
Ick ben,
ben, eylaes!
Die niet
niet ontgaen
ontgaen en
en can
can
Mijns
Heeren roode roede.
Mijns Heeren
H
y isset
isset die
die m
y leyt
Hy
my
In bange duysterheyt
En, maeckt
maeckt my 'slevens moede.
En,
Hy licht
licht de
de handen
handen op
op
En slaes
slaet m
y op den
den cop,
cop,
my
Vermorselt
wangen.
Vermorselt my de wangen.
Hy geesselt
geesselt my
fel
my soo fel
Dat my
my 'tgescheurde
'tgescheurde vel
vel
Blijft aan
aan de
de beenen
beenen hangen.
hangen.
2.
2•

15
15

20

25
25

Hy stelt
stelt zijn
zijn batery,
batery,
Hy richtet
richtet tegens
tegens my
my
Blockhuysen ende
ende wallen:
wallen:
Hy spijst
spijst my inder noot
In stee
stee van voedsaem
voedsaem broot
broot
schierlinck en met
met galle.
Met schierlinck
Hy stopt
stopt my
my in
in een
een cuyl
cuyl
Afschouwelijcken vuyl,
vuyl,
Afschouwelijcken
Begraeft
als een
een doode.
doode.
Begraeft my
my als
heeft my
my wel
wel en
en bet
bet
Hy heeft
Met mueren
mueren dick
dick beset
ick niet
niet en
en vlode.
vlode.
Op dat ick

3·
3.
clemt my voet
voet en
en hant
Hy clemt
eenen stalen
stalen bant,
bant,
In eenen

I18.
schierlinck:
dollekervel;
kervel; 22.
22. wel
wel en
enbet:
bet:heel
heeldegelijk;
degelijk; 23.
8. schierlinck:
dolle
23·
bbes
e s e t:t: omringd.
omringd.

mist de
de punt
punt achter
achter kinders,
kinders, wat
wat echter
echter in
indede„Druck-fauten"
"Druck-fauten"
61. A mist
verbeterd wordt;
wordt; Vijfde
Vijfde Clachte,
Clachte, 21. A heeft
heeft een
een drukfout:
drukfout: als
als en
en doode.
doode.
verbeterd

13 8
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Bewaeckt my in een toren.
En als mijn herte schreyt
Om sijn barmherticheyt
Soo went by af sijn oren.
Hy delft een doncker gat,
Bemetselt my den pat,
Beloeret mijne gangen,
Gelijck een leeu by nacht
Of grijsen beyre tracht
Het schouwe wilt te vangen.
4.
Hy maket dat ick miss'
In wegen ongewis
Sijn moet aen my te coelen:
Hy spant sijn taeyen booch,
Hy micket met het ooch
En maeckt my tot sijn doelen.
Hy leyt sijn pijlen op
En schiet my naden crop,
Doornagelt my de nieren.
In alle dit gequel
Ben ick een spot en spel
Die om my benen tieren.
5.
Hy sadicht my met roet,
Vergiftet my 'tgebloet,
Met alsem by my drencket,
Hy breeckt my het gebit,
Ja ick can niet een lit
Behouden ongecrencket.
'Ken hebbe met den Heer,
Bestant noch vrede meer.
Mijn Biel is soo verslagen
Dat door 'tgeduerich leet
Sy t'enemael vergeet
Haer goe voorleden dagen.
6.
Ick sprack in mijn elent:
Mijn toevlucht is gewent,
Mijn hope gants verloren:

3 7 - 3 9. Hij doet mij op onzekere wegen verdwalen, om dan Zijn toorn
aan mij te koelen; 44. c r o p: keel; 62. is ge w en t: nl: van mij af.
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De Heer en acht my niet
Maer breeckt my als een riet
In sijn gerechten toren.
Ghy siet, Heer, mijn misdaet:
Ah! siet oock desen smaet.
Ghy denckt aen mijnen valle:
Maer denckt oock (als ghy sult)
Hoe ick ben opgevult
Met bitterheyt en galle.

65

7o

7•

Oock sal noch mijne clacht
Hem comen in gedacht.
Ick weet, het sal geschieden.
Dies 'therte overtuycht
Tot zijne voeten buycht
En in zijn arm wil vlieden.
'Tis sijn barmherticheyt
Dat in dit leede leyt
Wy niet en gaen te gronde.
Sijn ongeschende trou
Daer ick alleen op bou
En wijckt te geenen stonde.
8.
Gelijck den dageraet
Ontnevelt haer gelaet
En brengt den schoonen morgen
Soo voel ick even-staech
Sijn vrientschap alle daech
De weerster van mijn sorgen.
Hy is mijn eggen deel,
Mijn erve, mijn geheel:
'Ken wil hem niet verlaten.
Hy is mijn hoochste goet,
Den troost van mijn gemoet,
Hoe soud' hy my dan haten?

75

8o

85

go

95

I oo

9.
Hoe goedich is de Heer
Voor die geslagen neer
Sijn soeticheyt betrachtet 1
Hoe goedich is mijn God
Voor die dit groote lot
In stillicheyt verwachtet 1

80. dit lee de l e y t: deze vreeselijke smart.

1
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140
140

man
Hoe salich is de man
in des
des Heeren
Heeren span
span
Die in
sijn jonge dagen
dagen!I
Gaet van sijn
hem in
in eensaemheyt
eensaemheyt
Die hem
bereyt
Onsparichlijck bereyt
dragen!
Dien lieven last te dragen!

105

10.
I O.

valt op
opsijn
sijn gesicht
gesicht
Hy valt
Voort Goddelijck
Goddelijck gericht.
gericht.
Voort
flaeut niet
niet int
intverlangen,
verlangen,
Hy flaeut
geeft gelijcke
gelijcke maet
Noch geeft
genen die
die hem
hem slaet
slaet
Den genen
Maer biet hem
hem self
self de
de wangen.
wangen.
Maer
hy voor
voor een
een tíjt
tijt
Al moet by
boosen hoon en
en spijt
spijt
Der boosen
W therden en
en verslinden
verslinden
Wtherden
Soo
laet
hem
doch de
de Heer
Heer
Soo
doch
In corter
corter wijle
wijle weer
weer
Sijn
Sijn goetheyt ondervinden.

I 10
IIO

I115
15

120

IJ.
II

Hy stort
stort zijn
zijn knechten
knechten niet
niet
Int eeuwige
eeuwige verdriet.
verdriet.
Besoeckt hy
by hen
met smerten
hen met
'Tis tot haer
haer eygen
eygen baet.
baet.
Al
Al toont hy
by suer gelaet
H
y doetet
doetet niet
niet van
van herten.
herten.
Hy
Hy haet
haet den
den overmoet
overmoet
Des
drijvers die
voet
Des drijvers
die den voet
Op zijn gevangen
gevangen stellet,
En die
die met
met leugenspraeck
leugenspraeck
Verkeerend' hare
hare saeck
saeck
Een onrecht oordeel
oordeel vellen.
vellen.

I 25
125

130
130

SESTE
CLACHTE.
SESTE CLACHTE.
Op
de wijse
wijse vanden 89.
89. Psalm.
Psalm.
Op de
I.
I.

Wie isser die
derf roeren
roeren tegen
tegen God
God
die sijn
sijn tong'
tong' derf
En seggen
seggen datter yet schie
schie sonder sijn
sijn gebot?

----

107·
mild, ijverig;
ijverig; 108.
last: nl.
nl.
107.onsparichlijck:
onsparichlijck: mild,
io8.dien
dienlieven
lieven last:
het juk, dat
dat aan
aan de
de trekdieren
trekdieren ('t
Ctspan)
span)wordt
wordtopgelegd;
opgelegd;I II 17.
7. wwt th
h eerr den:
den:
verdragen; 13 I. ver k eer end': verdraaiend.
verdagn;13.ked':vrain.
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I q,

En isset niet alsoo dat buyten zijnen rade
Geensins geschieden can het goede noch het quade?
Wat schelt ghy sijne straf en wyt hem uwe wonden?
Ey! tredet in u self en scheldet uwe sonden.
2•

I0

Beschout en schout den pat dien ghy sijt ingegaen.
Bekeert en keert u tot de Conincklsjcke baen.
Verscheurt u stenen hert, heft op u trage handen
Tot God des Hemels voocht en rechter aller landen.
Ontbreydelt uwen mont en laet u stemme horen.
Misschien by leent ons noch, by leent ons noch sijn ooren.

3
„Wy sijn, ó grote God, wy sijn gevallen af.
Onschuldich is u grim, rechtveerdich is u straf.
I5 Ghy stelpet ons met toorn als met een diepe water.
Ghy worgt ons op den pat, vervolgt ons als een hater.
Ghy laet een dicke wolck u aengesicht omringen
Op dat ons' suchten bang' tot u niet door en dringen.

20

4.
„Ghy vaegt ons wt het lant, vertreet ons als een dreck.
De Heydens die dit sien die sperren op den beck.
Ghy jaegt ons stadich na met grouwel en met schricken.
Ghy soeckt ons in een val of in een hol te stricken.
Wy sien ront-om ons heen niet dan verloren landen
Ontmannet en verwoest met snijden ende branden."

5
Mijn ogen zijn gelijck een hoge watervloet
Van regen en van sneeu geduerichlíjck gevoet.
Ick droge mijn gesicht, maer leyder! te vergeves
Want 'tongeluck en heeft geen eynde noch geen treves.
0 Sion! 'tis om u dat ick in tranen vliete
3 o Tot dat de hoochste God u jammer eens verdriete.
6.
Sy leggen mijne siel veel lagen dach op dach:
Gelijck den vogelaer sijn garen en sijn slach
Stelt om het vlugge wilt met loosheyt te verrassen.
Sy dompelen mijn hooft int diepste der morassen
25

I5. s t e l p e t: overstelpt ; 2o. o p: open ; 28. t r e v e s: onderbreking.
Zoo wordt ook vaak het Twaalfjarig Bestand genoemd; 3 2. s 1 a c h:
vogelknip.
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35 En packen op mijn lijf gewicht van sware stenen:
So dat ick segg' eylaes ! mijn leven is daer benen.
7•
Noch riep ick uwen naem als wter hellen gront.
Ghy hebt my oock verlost, en mijn beslíjmde mont
Vergunnet op het drooch den adem te verhalen.
40 Ghy stercktet mijne ,sief int hertste van haer qualen.
Ghy spraeckt: „en vreest u niet, 'ken sal u niet begeven.
Ick trede voor u in en sta u voor u leven."
8•
Nu siet ghy, God mijn heyl, hoe zy mijn schoonste recht
Te buygen met gewelt gants hebben toegelecht.
45 Het is haer al te doen haer leet aen my te wreken.
Ghy siet hoe sy vereent de hoofden t'samen steken.
Ghy hoort haer woorden wel, ghy kent oock haer
[gedachten
Hoe datse sonder re'en my na mijn siele trachten.
9
Sy sitten of sy staen wie wetet bet dan ghy?
5o Ghy weet dat haren sanck is alletoos van my.
Wel-aen, nu richtet recht, vergelt haer na haer daden.
Werpt haer de schrick int hert, ja wiltse overladen
Met vloeck en raserny, verstuyftse voorden winde
Tot datmen harer geen op aerden meer en vinde.
CAP. IV.
SEVENDE CLACHTE.
Op de wijse vanden 91. Psalm.
I.

Hoe is het costelijcke gout
Gebleket en verduystert!
Hoe is het schone thynen -hout
Besmoket en ontluystert !
38. bes 1 ij m d e: nl. door 't diepste der morassen (reg. 34) ; 39. verhalen: herstellen; 43-44. hoe zij... hebben toegelegt: hoe het
hun toeleg was; Sevende clachte, 3. t h y n e n-h o u t: een welriekende
houtsoort.
49. A mist „wie", wat in de „Druck-fauten" verbeterd wordt.
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5

De baggen van het heylichdom,
'Tgesteente vande vaten
Het leyt verwoelt, gesmeten om,
Gestroyet byde straten.
2

Io

15

20

25

30

35

1 43

.

De sonen Sions die in eer
Het gout te boven gingen
Slaen moedeloos de ogen neer
En hare handen wringen.
Men achtse als een leemen pot
Misvallen op de schijven.
De kinderen met haer den spot
Op alle wegen drijven.
3.
Den wal.rusch schuymer vande zee
Mach bakeren zijn jongen
Maar u, o Sion, síjn, ó wee!
U kinders afgedrongen.
Gelíjck den struys daer henen vaert
Sijn nest laet ongebroedet
Soo hebdy oock in pijn gebaert
Eylaes! maer niet gevoedet.
4.
Der sogelingen tonge cleeft
Aen hare heesche monden.
Die 'tjonge bloet een cruymken geeft
En werter niet gevonden.
Die by den nieu-geclaerden most
De goede brocken aten
Die moeten nu den schralen cost
Gaen soecken langs de straten.
5•
Die gloeyden van scharlaken root
En rappelden van syde
Die zijn geworden cael en bloot
Van smuck en van gesmyde.

5. b a g g e n: juweelen, kostbaarheden; 8. by de: langs de; 2 g. n i e uge c 1 a e r d en: pas gezuiverden ; 3 4. r a p p e l d e n: ritselden, kraakten ;
3 6. s m u c k en g e s m y de: opschik en sieraden.
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Den modder
modder isis haer
haer beste
beste cleet,
deet,
methaer
haer dragen.
dragen.
Den stanck
stanck sy
sy met
Sy sijn
sijn een
een enckel
enckel herten-leet
herten-Ieet
Voor die
Voor
die haer
haer eertijts
eertijts sagen.
sagen.

4o
40

6.

o
wee! hoe
hoesal
salick
ickuwe
uweclaeg'
daeg'
0 weel
Jerusalem, begroten?
begroten?
de plaeg'
plaeg'
Verdragelijcker
Verdragelijcker was de
Op Sodom wtgeschoten:
wtgeschoten:
Sy was in
in swavel
swavel en
en in
in pick
piek
Versoncken
sijt meynde,
meynde,
Versoncken eer sijt
Maer
een ogenblick:
ogenblick:
Maer 'tduerde slechs een
U dammer
jammer neemt geen
geen eynde.
eynde.

45
45

7.
7·

Hoe plegen
plegen uwe
uwe Nazareen
Nazareen
De hoochtijt
hoochtijt te
te vercieren
vercieren!l
Sy bloncken
bloncken als
als carbonckel-steen
carbonckel-steen
En glommen
glommen als
als sapphieren.
sapphieren.
Geen
so over-wit,
over-wit,
Geen melck
melck en
en was so
Geen sneeu, hoe versch gevallen. Gensu,hovrcgalen.
Nu sijnse
sijnse (laes
(laes!I wie hoopte
hoopte dit?
dit?))
De lelijckste
lelijckste van allen.
allen.
8.
Gelijck
verschoven gast
gast
Gelijck een
een vremt verschoven
Gaens'
wech van
vanschaemte.
schaemte.
Gaens' wten wech
Haer
gelijck een
een dorren
dorren bast
bast
Haer vel gelijck
Hangt over
over haer
haer geraemte.
geraemte.
Geluckich
seggen sy)
sy)
Geluckich noch
noch (dit seggen
Die 'tijser
'tijser quam
quam doorkerven
doorkerven!
den honger sterven
sterven wy
Maer
Maer door
door den
JJaa sterven
sterven sonder
sonder sterven.
sterven.
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55
55

60
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9·
9.
o
gerucht
0 moeders
moeders teer
teer die
die voort gerucht
Des oorlochs
oorlochs waert
waert gevloden
gevloden
Ghy
hebt wt noot
noot uu eygen
eygen vrucht
vrucht
Ghy hebt
Geslachtet
gesoden.
Geslachtet en gesoden.

65
65

43 47. cf.
cf. Genesis
19:24-25; 49. plegen:
43-47.
Genesis 19:24-25;
plegen:plachten;
plachten; Nazareen:
Nazareen:
Nazireërs (zie
Numeri 6)
6);; 5o.
50.h ho
hoog kerkelijk
kerkelijk feest;
feest; 55.
55.
Nazireërs
(zie Numeri
o ooch
c h tt ijij t:
t: hoog
hoopte:
verworpen.
ho
P t e:verwachtte;
verwachtte; 57.
57. verschoven:
ver s c h 0 ven:
verworpen.
-

°

39. A heeft:
heeft: i in
enckel, wat
watinindede„Druck-f
"Druck-fauten"
verbeterd wordt.
wordt.
n enckel,
auten" verbeterd

DE KLAAGLIEDEREN
VAN JEREMIA.
DE
KLAAGLIEDEREN VAN
JEREMIA.

7o

145
1 45

Dus
in sijn
sijn verbolgentheyt
verbolgentheyt
Dus heeft in
Den wreker
ons gevandet
Den
wreker ons
gevandet
En
inden stof geleyt,
geleyt,
En Sion
Sion inden
Haer
gronden wtgebrandet.
wtgebrandet.
Haer gronden
ACHTSTE CLACHTE.
ACHTSTE
CLACHTE.
Op
de wijse
wij se vanden
vanden 2.
Op de
2. Psalm.
Psalm.
I.
1.

5

Wat
Coninck had'
had' aen
aen suicken
sulcken val gedocht
gedocht
Wat Coninck
nu sijt
sijt gevallen?
gevallen?
Jerusalem,
Jerusalem, als
als ghy nu
Wie
had' gedroomt
gedroomt dat
het gedrocht
gedrocht
Wie had'
dat in u het
Der heydens
heydens vuyl,
vuyl, óö Sion, soude
Der
soude stallen?
Verwijtet
afvallige Propheten,
Propheten,
Verwíjtet u afvallige
En
geeft
de
schuit
u
Priesters
En
de schul t u Priesters even
even vals
vals
Die 'tblinde
'tb linde volck
volck verscheurden
verscheurden en
en verbeten,
verbeten,
En traden
traden haer
haer geweldich
geweldich op den
den hals.
hals.
2.
2.

Sy goten wt
wt soo
soo veel
veel onschuldich
onschuldich bloet
bloet
10
Datnoch
nochter
tertijt
tijthaer
haerslippen
slippendaer
daer van
van cleven:
c1even:
I o Dat
En niemant
niemant cost
cost versetten
versetten schier
schier een
een voet
voet
een niet aen
aen en
en wreven.
wreven.
Diens'
haren schuym
Diens' haren
schuym met
met een
Noch riepen
riepen sy: „wijckt,
"wijckt, wijckt
wijckt alalghy
ghyonreyne
onreynetl
Ons heylich
heylich tuych
tuych wacht
wacht uu teteraken
raken aen."
aen."
Ons
15 Helaes
15
Helaes!l sysysijn
sijngeweken,
geweken, so
so ick
ickmeyne,
meyne,
vanden wech,
wech, ja
ja wtet
wtet lant
lantgegaen.
gegaen.
En vanden
3.
3·
heydens self voorseyden
voorseyden dat het lant
lant
De heydens
Dit snoo
snoo geboeft
geboeftniet
nietlanger
langerdragen
dragen soude.
soude.
Dit
brant
Hemels Heer
Heer met
met sijner
sijner ogen
ogen brant
Des Hemels
Verstroytse
nu de jonge
Verstroytse nu
jonge met
met de
de oude.
oude.
20
heeftverschoont
verschoontnoch
nochPriesters
Priestersnoch
nochRaetsheeren.
Raetsheeren.
Hy heeft
wy, met
methaer,
haer, opt
optwterste
wterstegebracht
gebracht
En wy,
vremde hulp
hulp ons
ons moede
moede ogen
ogenkeren
keren
Na vremde
smeken hem die
die onser
onser niet
niet en
en acht.
acht.
En smeken
4.
4·
25
vyant loert
loert met
met onverdroten
onverdroten vlijt
vlijt
Ons vyant
25
wynoch
nochwech
wechnoch
nochsteeg'
steeg'enenderren
derrenbruycken.
bruycken.
Dat wy
eynde naeckt,
naeckt, w'en
w'en hebben
hebben dach
dach noch
nochtíjt,
tijt,
Ons eynde
glas is
is wt,
wt, wy
wymoeten
moetenonderduycken.
onderduycken.
Ons glas
-7-g-e-v-a
bezocht. Achtste
Achtste clachte,
clachte, i 10.
tert ij
tijt:t: thans;
thans; 26.
26.
o. ter
0-.g
7o.
e v a nn dd eet:
t: bezocht.
durven; 28.
28.gg1Iaa s:
s: uurglas,
uurglas,zandlooper;
zandlooper; dus:
dus: ons
onslaatste
laatste uur
uur is
is
dder
e r ren:
r e n: durven;
geslagen.
geslagen.

Achtsteclachte,
clachte, 28.
28. A
A heeft
heeft een
een drukfout:
drukfout:onderduyckeu.
onderduyckeu.
Achtste
10
10
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Veel sneller als den arent rept sijn vlercken
3o Was hare comst. geen so bedeckten wout
Geen clip soo steyl daer sy ons niet om-percken
En sporen na om ons te maken cout.
5.
Ons Coninck, ah! dat schoon gesalfde hooft,
Ons beukelaer, den adem onser neusen
35 Is inder hackt van staet en lant berooft.
Daer is geen macht zijn banden op te leusen.
Wel, Edoms kint, in wellust moety groeyen!
Ghy dochter Uz verheucht u in mijn leetl
Maer dat my rijpt dat mach u bey wel bloeyen.
40 Ja uwen druck sal comen eer ghíjt weet.
6.
Den sueren kelck dien ick nu heb gesmaeckt
Daer sult ghy doch den gront-sop haest wt drincken.
Ghy moet, ghy moet noch liggen moeder-naeckt
En in u quijl voor aller neusen stincken.
U ballinckschap, o Sion, neemt een ende.
45
De Heer niet meer wil dencken uwer daet.
Maer Edom sal ontfangen van elende
Na haer verdienst een welgevulde maet.
CAP. V.

NEGENDE CLACHTE.
Op de wijse vanden 68. Psalm.

5

I.
Staet op, wat slaepty ? lieve Heer,
Wilt onsen smaet tot uwer eer
Eens aensien eer wy sterven.
Den knevelaer is onsen weert,
Den stroper leyt ons op den beert,
De vremde sijn ons' erven.
Wy beven byster ende bloot.
Ons vaders sijn geslagen doot
31. om-percken: omsingelen; 34. beukelaer: schild; 35.

ha c h t: gevangenschap; 36. o p l e u s e n: verbreken; 37. De Edomieten,

vijanden der Joden, woonden ten Zuiden der Doode Zee; 38. U z: landschap ten Zuid-Oosten van Palestina ; 39. Het leed, dat voor míj nu rijp is, dat
staat voor u beiden misschien wel in bloei. Negende clachte, 5. leyt ons
op den heer t: woont aan onze haardsteden; 7. b y s t e r: berooid.

Strofe 6. A heeft: 8.
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En wee'wen sijn ons moeders
Wy sijn als een verworpen kint
Dat nergens toeverlaet en vint
By vrienden noch by broeders.
2

I5

20

25

3o

35

40

1 47

.

Het water wt ons eygen spronck
Wy moeten tot den daegschen dronck
Voor penninx-weerde halen.
De sprocken van ons eygen hout
Wy moeten met gewogen gout
Wel dubbelt-op betalen.
Men leyt ons packen op de le' en,
En slaet ons noch den rug' ontween,
Men drijft ons dat wy hijgen.
Wy clagen Assur onsen noot,
Wy vleyen Memphis om het broot
Maer geenen troost wy crijgen.
3
Ons vaders hebben tegen dy
Gesondicht, Heer, dat kennen wy,
Sy zijn voorlang' gestorven,
Maer laes! het breeckt ons bitter op,
Haer misdaet valt ons opden cop,
Door haer sijn wy verdorven.
Den jongen die de guylen wreef,
De slave die den meulen dreef
Die houden ons in banden:
En niemant comt, hoe lang' gewacht,
Die onse siel te redden tracht
Wt hare cromme handen.
4.
Slaen wy de seyssen in ons gruen
So blinckt den degen tot ons aen
Om ons het lijf te roven.
Ons vleysch van honger teeret uyt
En swarter is ons losse huyt
Als eenes backers oven.
Der vrouwen tucht leyt onder voet,
De dochter Juda dienen moet

13. spronck: bron; 16. sprocken: sprokkelhout; 22. Assur
voor: den Assyriër; 23. M e m phi s voor: den Egyptenaar; 26. k enne n:
erkennen; 31. guy le n: paarden.
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Haer beestelijck begeeren.
Ons Vorsten zijn gehangen op
En met een dodelijcken strop
De grijsaerts zy vereeren.
5.
De Jonck-heer trost den meulensack,
Die kinders onder 'tsware pack
Der heesters nedersincken.
De oude gaen niet meer te raed'
De jongens niet meer op de maet
De cymbalen doen clincken.
Verstommet is ons snaren-spel,
Ons rey veraerdet in gequel,
Bestorven zijn ons' monden.
Van onsen schedel leyt de croon.
Wee over ons! dit is den loon
Van onse vuyle sonden.
6.
Daerom is ons het herte mat,
Ons ogen sijn des lichtes sat
Die steets aenschouwen moeten
Dat vossen schadelijck en erch
Van Sion den verheven berch
Doormijnen en omwroeten.
U throon, o God, is sonder ent
U raetslach vast en ongeschent,
U goetheyt ongemeten:
Hoe soudy u vercoren schaer
Van tijt tot tíjt, van jaer tot jaer
Wanhopichlijck vergeten?
7.
0 Heere brengt ons wederom
Wt het vervloeckte heydendom
Daer wy gevangen lijden.
Giet in ons hert een nieuwe vreucht,
In ons gebeent een groene jeucht
Als in voorleden tijden.

49. trost: torst; 51. heesters voor: hout; 56. veraerdet: veranderd; g e q u e 1: leed; 64. e r c h: kwaadaardig.
5 i. A heeft: de heesters, wat blijkbaar een drukfout is.
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Hoe cont ghy, Heer, geheel end' al
Ons werpen wt het lieve tal
Van uwe bontgenoten?
Hoe cont ghy die u roepen aen
En vast op uwe trouwe staen
In eeuwicheyt verstoten?
Eynde der Claechlieden Ieremiae.

HET GESANCK DER DRIE MANNEN INDEN VIERE.
Wt de Apocryphen.
Op de wijse vanden i i 8. Psalm.
I.

5

Lof grote God! lof Heer der Heeren 1
Lof onser Vad'ren heerlicheyt!
U heil' gen naem weert aller eeren
Sy lof en danck in ewicheyt.
Lof zy u in den schonen throne,
Lof inden tempel fraey gebout,
Die opden Cherub maeckt u wone
En 't ongepeylde diep aenschout.
2•

I0

15

Lof zy u inde blaeuwe wolcken,
Lof zy u int gewelfde ront,
Lof zy u onder alle volcken,
Lof inder hoogd' en inden gront.
Lovet den Heer sijn wercken alle
De spiegels van sijn mogentheyt.
Ghy engels looft hem met geschalle,
Lovet den Heer in ewicheyt.

Het gesanck enz. dr ie m a n n e n: Sadrach, Mesach en Abednego werden door Koning Nebukadnezar in een brandenden oven geworpen, omdat
zij weigerden een gouden beeld te aanbidden. Een Engel stond hen echter
bij, zoodat het vuur hen niet deerde (cf. Daniël 3) ; wt de A p oc r y p h e n: nl. het tweede aanhangsel aan Daniël; 5. t h r o n e: hemel;
7. op den Cherub: het beeld van God op een Cherub komt ook voor
in Ezechiël (9 : 3, I o : 4) en in Psalm i 8 : z i . Men zie Franz Delitzsch'
commentaar op deze laatste plaats.

i5o
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20

3.
Looft hem ghy hemels wtgerecket,
Looft hem ghy wat'ren die daer sweeft
Hoog boven d' aerd' en die bedecket,
Lovet den Heer die ewich leeft.
Lovet den Heer al sijne crachten.
Looft hem, die door de lichte baen
Snelt uwen loop by daeg' by nachten
Ghy gouden son, ghy silv're maen.

25

3o

35

40

45

4
Looft hem ghy sterren 'shemels bloemen,
Slachregen grof, stofregen dicht,
Snuyvende buyen wilt hem roemen,
Ghy winden looft hem, tis u plicht.
Looft hem ghy vlackerende vlammen,
Ghy luwe lent, ghy somer heet,
Ghy trage winter die de stammen
Doet schudden wt haer groene cleet.
5•
Ghy coelen dou, ghy coude vliesen,
Ghy ruygen rijm, ghy hagel grijs,
Ghy schralen damp voorboo' vant vriesen
Geeft uw' en onsen God den prijs.
Looft hem ghy lange lieve dagen,
Ghy nachten brengsters vande rust,
Ghy helder licht, ghy donck're vlagen
Lovet den Heer met herten lust.
6.
Looft hem ghy claterenden donder,
Looft hem ghy blixemstralen snel,
Lovet den Heer die alle wonder
Doet inder locht en niemant el.
Ghy aerd' en wat op d'aerde bloeyet,
Ghy bergen voeders van het gout,
Ghy heuvels daert gedierte groeyet,
Ghy ongebaende dorre wout:

18 i 9. w a t'r e n .... d'a e r d' : deze voorstelling sluit aan bij
Genesis i : 7. Vgl. Franz Delitzsch op Psalm 148 (vers 4) , waaraan
dit loflied goeddeels is ontleend; 23. snel t: snel volbrengt; 33. v 1 i e s e n:
ijsvliezen; 44. e 1: anders.
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7.
Ghy borven des aertbodems ogen,
Ghy woeste, wilde, wijde zee,
Ghy stromen soet, na u vermogen
Om God te prijsen maeckt u ree.
Ghy monsters die het meyr doet bruysen,
Ghy borgers van het soute rijck,
Looft hem in u schelp-rijcke huysen
Sijn lof geduyre ewichlijck.
8•
Ghy felle dieren quaet om temmen,
Ghy arbeytsame tamme vee,
Ghy vogels vlug' met heller stemmen
Om God te prijsen voegt u mee.
Ghy menschen na sijn heelt geschapen
Lovet den Heer, lovet den Heer.
Israels saet des Heeren knapen
Vergeet sijn daden nimmermeer.
9•
Ghy Priesters die aen sijnen tempel
In sijn voorhoven staet en waeckt
Looft hem met mont en goet exempel,
Des Heeren naem alsins groot maeckt.
Ghy geesten dien het recht behaget,
Ghy heylig' wtvercoren schaer,
Bedroefde die in weemoet claget
Maeckt sijne goetheyt openbaer.
I O.
Maer onse wijt ontloken keelen
Hem moeten singen boven al
Die ons verlost heeft onder veelen
Van grousaem leet end' ongeval.
Hy trock ons wt de helle woedich,
Hy trooste ons in banger noot,
Hy vryd' ons wt den oven gloedich
En vanden wreden wissen doot.
II •

Dancket den Heer, dancket den Heere,
Oneyndich is sijn goedicheyt.
49. bornen: bronnen; 53. het meyr: de zee; 63. knapen: dienaars; 68. alsins: steeds, voortdurend.
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Prijst hem die lief hebt sijne leere,
Dancket den Heer in ewicheyt.
VANT SELVE.
op: Qual vive Salamandra, etc.

5

Gelijck den salamander t' vier can roven
Sijn cracht, en daer in leven
Soo sachmen vrolick sweven
Int midden vanden blakerenden oven
Drie mannen, met den leytsman van hier boven.
0 goddelijck vermaken!
Met vlam omgeven
Noch brunt noch doot te smaken!
SEVEN MARTELAERS MET HAER MOEDER
WT DE MACHABEEN.

Dien goddelijcken stam, die moeder vande seven
Die voor de reyne wet omhelseden den doot
Bevant haer in een uyr van kinderen ontbloot,
Die siende den tyran onnosel overgeven.
5
Sy leerdese voor vier noch yser niet te beven,
Sy gafse hert en moet in haren hogen noot;
Sy heeft haer lieve vrucht wt hare lippen root
Ten tweeden-mael gebaert tot een veel beter leven.
Al wat aen hooft, aen borst, aen vinger, of aen tee
I o Met roede, strop, of bijl men aen haer schaepkens dee
Dat leet zy dubbelt aen haer moederlijcke ogen:
Maer alsse had aenschout dat niemant en besweeck
Sy die in Godes lief d' haer sonen niet en weeck
Is door den selvep wech ten hemel op getogen.
Vant selve, r 2: volgens een oud volksgeloof; 5. 1 e y t s m a n: de
Engel, die hen in den oven bijstond (Daniël 3:25). Seven Martelaers,
cf. het tweede boek der Macchabeeën, hoofdstuk VII: 2. Koning Antiochus
wilde hen namelijk dwingen varkensvleesch te eten, dat voor de Joden
onrein was. Een voor een werden de zeven broeders omgebracht, terwijl
hun moeder hen tot het laatst bleef bemoedigen. Na haar laatsten zoon stierf
zij zelf eeveneens den marteldood. 4. o n n o s e 1: onschuldig; 7-8. Door
haar aanmoedigingen deed zij het volharden en daardoor het hemelsche leven
verwerven. 13. ha er sonen niet en w e e c k: niet onderdeed voor
haar zonen.
Vant selve, 6 en 8. A eindigt, blijkbaar ten onrechte, met een vraagteeken. In C heeft Revius aangegeven, dat hierna een vers moet worden
ingevoegd. Het gedicht zelf ontbreekt echter. Seven martelaers, titel. A heeft
een drukfout: moederwt.

HAMAN.

i53

HAMAN.
Treurspel.
Inhout.
Haman een Agagijt by Xerxen seer verheven
Al t'Isr'elijtsche saet te brengen dacht om t'leven.
Maar God gants wonderlijck t'perijckel van haer nam
Als Mardochai een Iood' in s'Princen gunste quam.
5 Nu, die stack alletijt van Hamans pracht de walge:
Twelck Haman siende, hem bereydet had een galge.
Recht anders viel het doch. want als in desen noot
Esther den Haman had tweemael te gast genoo't
Verclaechde zy hem voor den Coninck, dat by ware
I o Raetgever van haer doot, als oock van al de hare.
Sulck feyt aenhorende den grooten Persiaen
Packt Haman datelijck door zijn trawanten aen
En hem (die Mardochai docht schandelijck te vellen)
Laet hangen aen den boom die by self had doen stellen.
PERSONAGIEN.
Ahasueros Coninck.
Esther Coninginne.
Charbona Conincx Raet.
Abagtha Conincx Camerlinck.
Mardochai.
Haman.
Zeres Hamans wijf.
Tharsis
Zethar Hamans vrienden.
Mares J
Bode.
Rey van Iodinnen inden rou.

EERSTE BEDRIJF.
MARDOCHAI.

Xerxes, dien wy alhier oock Ahasueros noemen,
In voorspoet en geluck waer hogelijck te roemen
Inhout. Zie het boek Esther. i . Aga g ij t: afstammeling van Agag,
koning der Amalekieten (zie ook hieronder reg. 2 2 met noot) .

Inhout, 9. A heeft: verclaerde, wat in de „Druck-fauten" verbeterd
wordt.
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quaden raet
raet niet
niet altemet
altemet en
en bracht
bracht
Indien hem quaden
Tot saken
saken die
die voorheen
voorheen wel
weldienden
diendenbet
betbedacht.
bedacht.
Tot
Dit heeft
heeft hem
hem corts
corts beweecht
beweecht dat
dat by
hyzijn
zijnbreede
breede wiecken
wiecken
55 Dit
Verr' wt
wt zijn
zijn Coninckrijck
Coninckrijck wou
woustrecken
strecken tot
totde
deGriecken,
Griecken,
Verr'
Alwaer een
een machtich
machtich heyr
heyr gestort
gestort is opden
opden mont
mont
Alwaer
dat hy
hy over
overtooch
toochden
densnellen
snellen Hellespont:
Hellespont:
Na dat
En desen
desen groten
groten Vorst,
Vorst, die
die sach
sach op
opzijne
zijnestromen
stromen
10
Tien-hondert-duysent mans,
mans, isisnau
naualleen
alleenontcomen.
ontcomen.
I o Tien-hondert--duysent
dit quaet
quaet leyt
leyt noch
noch in
inmijnen
mijnen sin
sin
Het voorspoock van dit
hy voor
voorsijn
sijnvertreck
vertreck wech
wech joech
joech sijn
sijn Coningin
Coningin
Dat by
Om een
een geresen
(dunckt my) niet
nietweerdich.
weerdich.
geresen twist
twist soo
soo veel (dunckt
Dit riet
riet hem
hem oock
oock een
een Vorst
Vorst van
van oordeel
oordeel wat
watteteveerdich.
veerdich.
15
Doch
alles
was
alhier
in
stilte
weer
geraeckt
15 Doch alles was alhier in stilte weer geraeckt
En voor
voor ons
ons Joden
Jodenwel
welinsonderheyt
insonderheytgemaeckt
gemaeckt
Als by
hy (want
(want dese
dese daet
daet hem
hem al
al tetelaet
laetberoude)
beroude)
Tot
zijne tweede
tweede bruyt
bruyt de
de schone
schone Esther
Esther troude
troude
Tot zijne
ick als
als bloetverwant
bloetverwant doe
doe had in mijn
mijn voogdy.
voogdy.
Die ick
Maer t'meeste
t'meeste ongeluck
wel haestich
haestich by,
by,
Maer
ongeluck quam
quam ons
ons wel
20
Haman, die
die het
het hert
hert des
des Conincx
Conincx heeft
heeftbeseten,
beseten,
Doe Haman,
eenen ouden
ouden haet
haet hem
hem loselijck
loselijck liet
liet weten
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HAMAN.

I

55

Sy haperde int eerst: maer, siende voor haer ogen
Haer eygen onderganck, wiert eyndelijck bewogen
Te stellen (sose sey) haer leven in balans
40 Om neygen tot genae het herte hares mans.
Het is alrede nu den vijfden dach geleden
Dat ick en al het volck in vasten en gebeden
Verlangen angstelijck, of enich adem-tocht
Vant Conincklijcke hof door Esther comen mocht.
45 Maer neen, de Coningin is daer so wel geseten
Dat zy (al denckset niet) haer selven heeft vergeten.
En Haman, om sijn doen te geven eenen schijn,
Laed't al den vloeck op my, om dat ick niet wil zijn
Van die hem als een God aanbiddende ontmoeten
5o Ja vallen voor hem neer en cussen zijne voeten.
Dus waer ick gae of stae, aen dees' of gene sy
Het roepet wraeck en moort, en alles over my.
Ah Heere! so ick heb een euveldaet bedreven
Om dat ick uwe eer den mensche niet wil geven,
55 Haest u, en u gericht aen my doch openbaert,
Maer na u goedicheyt dees' arme schapen spaert.
Laes! t'is genoech gewacht. ick gae. de Heer wil geven
Na dattet hem gevalt ten dode of ten leven!
REY.

6o

65

7o

Waer ick my wende, waer ick gae,
Waer ick my legge, waer ick stae
Gedurich sweeft my voor de oogen
Dien dach, dien vreselijcken dach
Waer in den alderlesten slach
Gants Israel sal moeten dogen.
Als rasende ick dan ontspring',
Mijn haer ick pluck, mijn handen wring'
Mijn armen ick ten hemel recke,
T' is vier, t' is bloet al wat ick sie
En waer ick, waer ick benen vlie
Den worger is my op den necke.
Ick hoor der cleederen gescheur,
T' gebreeck van venster en van deur,

37. haperde: aarzelde; 39. haer leven in balans: in de waagschaal, want wie ongeroepen tot den koning kwam, moest sterven, tenzij
de koning hem zijn schepter toereikte; 64. doge n: lijden, ondergaan;
65. o n t s p r in g: wakker schrik (uit dit visioen) .
7o. A heeft: op pen necke.
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75

8o

85

90

95

I 00
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T'gekners van degens en van poken,
En het onlijdelijck gespot
Der gener die, ó grote God
U alderhoochsten name vloken.
Ick sie een menichte die loopt
De wreede armen opgestroopt
Die sabels hebbende geheven,
Ick sie, ick siese als verwoet
Haer baden int geplengde bloet
Dat haer de vingers daer van kleven.
Ick sie een bruygom aengerant
Meer voor zijn alderweertste pant
Als voor sijn jonge leven vechten,
Ick sie hem doot in haren arm,
En haer met jammerlijck gekarm
Geworget aen haer eygen vlechten.
Ick sie een suyg' linck, die sijn dorst
Te laven meynt aen s'moeders borst
T'onnosel halsken afgesneden,
En hoe met een gemengde vloet
De witte melck en t'rode bloet
Streelt over sijne sachte leden.
Ick sie een vrou in kindes-noot
Doen metten sweerd' een tweede doot,
Die inden strijt, en in het baren
Laes met een crachtelose vlucht
Laes te vergeefs! haer lieve vrucht
Soeckt voorden moort-priem te bewaren.
Ick sie heel Abrahams geslacht
Geleydt als lammers die men slacht
Op-offeren haer vrome sielen,
En den Euphratem trager gaen
Dewijl de oevers overlaen
Aen wedersy van dode krielen.

73. poken: dolken; 95. een vrou: is dativus; 96. een tweede
d o o t: de barensweeën zijn als het ware een eerste dood.
79. De „Druck-fauten" verbeteren s a v e l s in s a b el s, wat de tekst

echter heeft.

HAMAN.

IIo

115

120

I25

13o

135

14o

157

AhI had' ick vleugels, dat ick mocht
My heffen inde breede locht,
My swieren op de steyle bergent
Ah ! mocht ick in de woeste see
Voor dit ondragelijcke wee
My voor een oogenblick gaen bergen!
Ah! mocht ick vande eerste zijn
Die door een haest-gedane pijn
Des levens draet wiert afgebroken!
Laes ! t'sou my troosten min of meer
Indien ick wist dat immermeer
Dit quaet van God sou zijn gewroken.
Waer zijdy ? Heer, waer is u cracht
Die ghy aen Pharo hebt gewracht
Doe ghy deedt wellen sijne wielen
Met al zijn hooch. vermeten heyr
Diep inden gront vant rode meyr?
Wildy u erfdeel nu vernielen?
Ghy hebt, ghy hebt ons goet gedaen
En wy sijn van de rechte baen
Getree'n. wy hebben swaer gesondicht:
Daer voor hebdy ons toegeleyt
De ballinckschap, de dienstbaerheyt:
Maer dit en was ons niet vercondicht.
Wie sal verbreyden, Heer, u lof
Als Israel leyt in het stof
Wie sal opdragen zijn gebeden
Wanneer door eenes menschen haet
Het heylich wtvercoren saet
Gants hopeloos sal sijn vertreden?
0 eenich God, ó eeuwich Heer
Wt uwen hemel siet eens neer
En doet den vyant voor u beven.
Helpt ons in desen doodes-noot
En geeft ons t' leven wt den doot
Ghy die de dode geeft het leven.

107 en I I o. mocht : kon; 117. immermeer: in ieder geval,
zeker; 121. w e 11 e n: rollen.
I I2. A heeft: vergen? De „Druck-fauten" verbeteren alleen het woord
en niet het leesteeken.
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TWEEDE BEDRIJF.
HAMAN. MARDOCHAI. ABAGTHA.
HAMAN.

Een levendich verstant, met wel-geslepen reden,
Een trotsen geest, bedeckt met minnelijcke seden
1 45 Sijn middelen waer door men comt tot hogen staet,
Insonderheyt wanneer t'geluck voor-benen gaet.
Godsdienst, geloof, en trou, die sommige so eeren,
Sijn voor t'gemeene volck, en niet voor grote Heeren.
Dit canmen sien aen my, die my wel roemen mach
15o Een vande grootste die bestraelt den claren dach.
Dies danck ick geene Goo'n. want (sose sijn en leven)
Door haer ist dat ick wt mijn erf - goet ben gedreven ;
Maer mijn doortrapt vernuft heeft my so veel behaelt
Dat ick, als waer ick vanden hemel af-gedaelt
155 Verheven by mijn Prins, gevreset vande lieden
Mach na mijn welgeval gebieden en verbieden.
Ist niet een grooten schat dat t'mijnent ick aenschou
Tien levendige Boons van een noch jonge vrou,
Die ick te sijner tijt mach tot haer trecken laten
16 o Door t'gansche coninckrijck de vorderlijckste staten?
En isset niet een vreucht dat ick be-ogen mach
Den doot van die ick haet, en al op eenen dach?
Ick meyn het Joodsch gespuys, twelck Agag mijn
[voorvader
Dee sterven voor den tijt gelijck een euveldader:
165 Die nu met man en maech vervoeret wt haer lant
So wonder wel te pas my vallen inde hant.
En, ofmen waende dat de nieuwe Coninginne
My niet so veel en acht of niet so seer beminne
T'waer misverstant, want op haer conincklijck banket
1 7 0 Heeft sy by haren Heer my gisteren geset:
Ja, nemende vermaeck in mijn geest-rijcke reden,
Sy heeft my huyden weer opt middachmael gebeden.
Geluckich Haman dan 1 maer lijckwel dit geluck
Is, door mijn ongedult, niet sonder aller druck.
175 Want een besneden slaef van stant en van geboorte
I 44. b e d e c k t: die zich verschuilt achter; i 46. voor - b e n e n:
voor ons uit; 15i. d i e s: daarvoor; 152. w t m ij n e rf - g o e t: het rijk
Amalek was immers op Gods bevel vernietigd; 16o. d e vorder 1 ij c k s t e
state n: de voordeeligste ambten; 173. 1 ij c k we 1: evenwel; 175. e e n
besneden slaef: een Jood.
146. A heeft : wanner; i63. A heeft aan het einde ten onrechte een punt.

HA M AN.

159

Hem dagelijcx laet sien ontrent des Coninx poorte,
Die, gae ick wt of in, staet als een stijven pael,
En buyget voor mij niet, noch wijckt my niet een mael.
T'waer een geringe tijt, of ickse schoon afwachte,
I 8o Dat by moet om den hals met alle sijn geslachte,
Maer mijne Gemalin my gister-avont riet
Dat ick so vele gonst hem sou betonen niet,
Maer dat ick voor mijn buys aen-stont sou laten stellen
Voor hem een lichte galg' hooch inde vijftich ellen,
185 Op dat by voelen mocht den opgeblasen sot
Dat arme hovaerdy is groter luyden spot.
Dit heb' ick so beschickt: en ben hier om te vragen
Des Conings goeden wil (die mach den ondanck dragen)
Der Coninginnen spijs coom niet in mijnen mont
19 o Indien by niet en hangt noch dese morgenstont.
Maer siet! hier is de man. ick wil wat gaen ter syden
En proeven of by oock sijn dorperheyt sal mijden.
MARDOCHAI.

In mijn betranet buys ick niet geduren mach,
Maer loop na s'Conincx hof wel tienmael op een dach
195 Of mogelijck ick creech van Ester enich teken.
Wie staet hier? Haman? ah! het herte dunct my breken.
Wat maeck ick? wijck ick? neen: want by my rede siet.
Al naeckte my de doot ick en aenbid' hem niet.
,

HAMAN.

Den soon Hammedatae, ó Mardochai, u groetet.
MARDOCHAI.
200

Des vyants groetenis een vloeck men achten moetet.
HAMAN.

U grootsheyt, Mardochai, u brenget int verdriet.
MARDOCHAI.

U eygen hovaerdy en wrevel siedy niet.
HAMAN.

Leert, Joden, Godes macht en ordening te wijcken,
En eert de Coningen in hare Coninckrijcken,
179. of ickse schoon afwachte: ook al zou ik er op wachten;
i88. goeden wil: goedkeuring; ondanck: odium; 192. dorperh e y t: lompheid; 193. ick niet g e d u r en mach: kan ik het niet uithouden; 199. Ha mm e data e: Hammedata was Hamans vader; 202.
w r e v el: boosheid.
193. A heeft : betramet, verbeterd bij de „Druck- fanten" ;
v brenget.

201.

A heeft :

6o
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205 De Vorsten in haer lant, de voogden in haer stat.
De schepselen, hoe stuyr en crijgel, weten, dat
Sy wijcken moeten voor de hoge Heerlijcheyden.
De winter (siet ghy niet? ) moet voor den somer scheyden,
Den nacht al stillekens ruymt voor den dageraet
210 Wanneerse voor de Son in hare schoonheyt gaet,
Wie sijt ghy dan, die voor de wettige gerichten,
Een wettich onderdaen, u weygeret te swichten?
De vreese moeter zijn indien een borgery
Niet eermen het vermoet sal raken inde ly.
215 De vreese moeter sijn indien een leger machtich
Niet worden sal in yl oproerich en tweedrachtich.
Waer schroom is daer is eer. en die hem buygen can
Met tamelijck ontsach is een behouden man.
Maer waer een yegelíjck slech na zijn hooft wil draven
220 Wort deuchd' en segening' gelijckelíjck begraven.
MARDOCHAI.

De Coningen, naest God, ó Haman, wy wel weten
Te eeren, oock al die in hoocheyt sijn geseten
Maer t' is een ongeluck dat dick des Conincx woort
En wapen wort gevoert van die, het niet behoort.
225 Ghy Haman schaemt u niet alhier des Princen segel
Te bruycken naet' u lust verr' buyten allen regel
Tot roof en moort van die die beter sijn als ghy.
Ghy quaemt hier ongegoedt, nu sien en horen wy
Dat ghy den Coninck biedt veel duysenden talenten
230 Tot vromer luyden doot. Waer heen so grote renten
Als wt der weduwen en weesen sweet en bloet
Of wt des Conincx schat en het gemeene goet?
En, ó verwaenden geck! ghy derft u laten eeren
Als waerdy (ick verschrick ! ) de Heere aller Heeren:
235 En die het niet en doet ghy wredelíjck verscheurt
Ja wieder tegen kreunt heeft lijf en goet verbeurt.
Wat spreecty dan van deucht, van vromicheyt, of segen?
Van sulcke dingen swijcht, of kentse eerst te degen.
HAMAN.

Een vremdelinck my dorf voorleggen dus mijn leet!
210. w a n n e e r s e: wanneer deze (nl. de
dageraad) ; 214. inde 1 y: in ellende; 217. s c h r o o m: vrees; 218.
t a m e l ij c k o n t s a c h: gepasten eerbied; 223. dick: dikwijls; 229.
Haman had den koning voor den moord op de Joden tienduizend talenten
zilvers geboden (cf. Esther 3 : 9) ; 230. w a er hee n: waarvandaan;
239. I e e t: schuld.

206. c r ij g e 1: weerbarstig;

239. A heeft : voorlegger.

HAMAN.

x6i

MARDOCHAI.
240

Ghy sijs soo vremd' als ick, als alle-man wel weet.
HAMAN.

Ick ben van Amalek, een volck wel-eer van machte.
MARDOCHAI.

Maer vanden Heer vervloeckt int duysenste geslachte.
HAMAN.

Mijn diensten hebben my tot heerlijckheyt gebracht.
MARDOCHAI.

Ick heb meer goets als ghy voor desen staet gewracht.
HAMAN.

245

Welck' is die groote daet daer mee ghy my dus terget?
MARDOCHAI.

Ick heb des Conincx lijf voor moordery geberget.
HAMAN.

Ghy dedet anders niet als dat ghy schuldich waert.
MARDOCHAI.

En ghy vergeet u plicht, daer sydy voor vermaert.
HAMAN.

Q uaet-spreker, boett' u lust, ick sal u niet verschonen.
MARDOCHAI.
250

De ontrou loont haer Heer, die sal u oock wel lonen.
HAMAN.

Wat geit, ick hoor van u wel haest een ander liet!
MARDOCHAI.

Dat God wil sal geschien, ick en ontsie u niet.
HAMAN.

Ick sach te winter een die door de woeste baren
Met woorden onversaecht den bootsman dwong te varen,
255 Maer als het ongeweer quam dapperlijck aen-boort
Doe lach by inde ly en kickte niet een woont
Ja liet hem op het lijf vande matrosen treden:
Soo wil't u, Mardochai noch gaen den dach van heden.
246. ni. door het uitbrengen van een samenzwering (Esther 2 : 19-23) ;
w a t g e 1 t: wat (praat gij toch over) vergelding; 252. ontsie:
vrees; 255. ongeweer: stormweer; 256. l a c h h y in de l y: was hij
nergens toe in staat.
251.

11
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MARDOCHAI.

Ick sach dees somer een die met een stille locht
26o Het seyl steld' inden top, of hem niets deren mocht;
Maer een geringe buy benam hem schip en leven:
Dit hoop ick is voor u, hoe seer ghy sijt verheven.
Nu Haman, goeden dach.
HAMAN.

ó snootste dieder leeft,
Hoe weynich weet ghy dat na u de galge beeft 1
265 Wat hoor ick? gaet de deur van s'Coninx camer open?
ABAGTHA.

Wie is hier op de sael? t'is Haman. ick moet lopen
En seggent onsen Heer.
HAMAN.

by steeckt het hooft eens uyt
En gaet weer binnewaerts, k'en weet wat dat beduyt.
Daer is by wederom.
ABAGTHA.
270

Heer Haman, vrient der Goden
De Coninck heeft door my u haestelijck ontboden
Om saken van gewicht.
HAMAN.

Al wat lijn majesteyt
Is lief en aengenaem daer ben ick toe bereyt.
Siet hier een nieu geluck, dat eer ick my co rn melden
Ick ingeroepen word I Nu sweer ick salt u gelden
275 Grootspreker Mardochail dit is u laetste dach
Dewijl ick van u met den Coninck spreken mach.
REY.

28o

0 Conincklijcke hoven
Hoe conde ick geloven
Dat gieren ende draken
In u haer nesten maken!
Dat onder sijde cleren
Ghy deckt so boose seeren!
In u heeft heerschappye
De stoute hovaerdye,

268. k'en weet: ik weet niet; 270. heeft ontboden: laat ontbieden; 2 8 2. seer e n: zweren.

HAMAN.

285

290

295
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305

310

315

32o
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De leugentale constich,
De nijdicheyt af - jonstich,
En, onder gladde woorden
De voorbedachte moorden.
Lof-tuyters, keucken-asers,
Vermomde orenblasers,
Spot-vogels, God-versakers,
Geslepen muyte-makers
Die hebben 'troer in handen
Der Conincklijcke landen.
Ons Heere wort bedrogen,
Sijn schatten wt-gesogen,
Gerechticheyt ver jager,
Den onderdaen geplaget,
Raet yemant tot het goede
Die is zijns levens moede.
Haer heymelijcke listen,
Haer openbare twisten,
Haer schimpen en haer schelden
Dat moeten wy misgelden.
De schuldige verbeurent,
D'onnoosele betreurent.
0 Haman! uwen toren
Maeckt dat wy gaen verloren.
0 Mardochail u yver
Maeckt Haman noch te stijver
U alte-vrye waerheyt
Brengt ons in grote swaerheyt.
Ghy scherpet uwe sinnen
Daer ghy niet cont gewinnen.
Ghy eyschet recht en reden
Daer 't recht niet is geleden.
Een saeck die, na mijn oordeel,
Meer schade geeft als voordeel.

Gelijckewel, ick hope
Dat God niet alte-hope

2 8 9. l o f-t u y t er s: vleiers ; 305-306. De schuldigen verdienen de
straf, maar de onschuldigen lijden ze; 316. i s g e 1 e d e n: wordt geduld.
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DICHTEN.
OVER-YSSELSCHE

trouwe bontgenoten
bontgenoten
Sijn trouwe
Wil t'enemael
t' enemael verstoten,
verstoten.
Wil
midden inde
inde smerte
Die midden
sulcken leeuwen
leeuwen herte.
Geeft sulcken
3 25

33 00

Ghy Heer
Heer hebt in
in uu handen
handen
handen der
der vyanden.
vyanden.
De handen
leydet als
als de
de vloeden
vloeden
Ghy leydet
Der Coningen
Coningen gemoeden.
gemoeden.
Waeckt op; dat
dat uu genade
genade
Waeckt
Ons niet
niet en
en coom
coom tete spade.
spade.
BEDRIJF.
DERDE BEDRIJF.
ABAGTHA. HAMAN.
HAMAN.
ABAGTHA.

ABAGTHA.

"Gelijck de maertsche
maertsche son de
de dampen
dampen opwaerts
opwaertstrecket
trecket
„Gelijck
"Maer
verteren can
can het geen sy heeft verwecket
„Maer niet verteren
gebrocht
..„Waer
Waer door dan
anders niet te
te wege wordt gebracht
dan anders
"Als
lacht;
nevelachtich weer
weer en ongesonde locht;
„Als nevelachtich
„Soo sietmen
335
sietmen menich
menich mensch
mensch onrustelijcken
onrustelijcken malen
335 "Soo
"Om
halen:
„Om alle catten-quaet gedurich opte halen:
"En
is gemaeckt
gemaeckt
stancx ontijdich is
„En als nu vele stancx
wech hoe hy
"Soa
raet noch wech
hy daer
daer door
doorgeraeckt.
geraeckt.
„Soo weet hy raet
Dus gatet (dies ick lach' al
la et ick het niet blijcken)
al laet
340
die beteest
beteest daer
daer binnen staet te prijcken.
Haman, die
34 0 Heer Haman,
Hy quam
quam ten
ten Coninck
Coninck in
in;; de
de Coninck
Coninck bracht hem voort
te doen behoort
Dees vrage:
vrage: wat hem docht datmen te
behoort
Een man,
verdienstelijck beminnet
beminnet
man, die om zijn deucht verdienstelijck
gesinnet?
De Coninck
Coninck sonderling'
sonderling' te eeren
eeren was gesinnet?
345
(peysende; die
die eere
eere isis voor my)
Haman (peysende;
345 Heer Haman
Sprack: uwe Majesteyt
Majesteyt weet
zy,
weet wat het beste zy.
Maer mijn geringen
crone
geringen raet
raet is,
is, datmen
datmen 'sConinx crone
Dien
man stell'
stell' op het
het hooft, en
to ne
en voere
voere hem
hem ten tone
Dien man
Opt peert daer niemant als den
den Coninck
Coninck op en sat,

----

331-33
De aanhalingsteekens
aanhalingsteekens geven
dat deze
deze regels
regels een
een algealgegeven aan,
aan, dat
8 . De
33I 33 8.
meene
bij „Gouden
"Gouden droomen")
droomen");;
meene waarheid
waarheidinhouden
inhouden (zie
(zie boven,
boven, pag. 557,
7, bij
catten36. catten335.
onrustelijckenmalen:
malen:
rusteloospeinzen;
peinzen; 3336.
335. onrustelijcken
rusteloos
qquuaae te t- hier
hierin in
ongunstigenzin:
zin:looze
loozeenenbooze
boozestreken,
streken, met
met een
een
ongunstigen
bijgedachte
stancx"); ; 340.
340.b bet
verward,
bijgedachteaan
aan kattedrek
kattedrek("vele
(„vele stancx")
e t e eeest:
s t: verward,
beteuterd; 344.
0 n der
g':: in
in 't'tbijzonder.
bijzonder.
r 1Iii nn g'
3 44. ssonde

339.
onrechte met
met een
een komma.
komma.
eindigt ten
ten onrechte
339. A
A eindigt
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35o Met purperen behanck doort schoonste vande stat:
En roepen laet door een vande geachtste Heeren
Dit is den man dien onse Coninck wil vereeren.
Het woont was nau daer wt, de Coninck sey: wel-aen,
Ghy sult tot Mardochai met dese crone gaen,
355 Hem Gleden met mijn rock, mijn clepper maken veerdich,
Want by om sijne trou is desen cieraet weerdich.
Ghy sult den leytsman sijn en roepen sijnen lof,
Als zijnde boven all' aensienlíjck in mijn hof.
En dy, Abagtha, ick op dijnen hals gebiede
360 Te helpen dat dit werck voort middach-mael geschiede.
Want ick niet eten sal al-eer ick heb bescheyt
Dat ick belonet heb so groten vromicheyt.
Ick neygde my, en ginck: maer Haman bleef wat binnen.
Daer comt by.
HAMAN.
Och I hoe sijn verbijstert mijne sinnen!
365
Abagtha, segget my, want u is het bekent.
ABAGTHA.

Wat sake?
HAMAN.
Wat van my den Coninck heeft gewent
Tot Mardochai?
ABAGTHA.

K'en weet niet dat des Coninx ogen
U minder als te voor, Heer Haman, luchten mogen;
Maer d'oorsaeck dat by met den Jode gaet so breet
3 7o Ick u wel melden sal, want icker wat van weet.
De Coningen, al sijn sy schoon niet inde wapen
Noch waken menichmael als slechte luyden slapen.
Dat sach ick aen ons Heer, als de vergangen nacht
Voor sijne camer-deur ick hiel de vierde wacht.
3 75 De ruste hem ontstont, k'en weet door wat voor sorgen,
Dies by (ten naesten by een uyre voor den morgen)
My tot hem binnen riep en van my hebben wou
Dat ick hem yetwes wt het tijtboeck lesen sou
Om, hoorende wat nuts, te stillen zijn gedachten
380 En so het trage licht des dages af te wachten.
Ick dedet, en (gelijck het wesen sou) ick las
35o. b e h a n c k: kleed; 35g. o p d ij n e n hal s: op verbeurte van
uw leven; 361. b es c h e y t: bericht ; 371. a 1... s c h o o n: ook al;
372. slechte: eenvoudige; 375. ontstont: ontging; k'en weet:
ik weet niet; 378. het t ij t b o e c k: de kroniek(en) .
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geen sijn
sijn Majesteyt
Majesteyt corts
eorts wedervaren
wedervaren was;
was;
Het geen
Theres hovelinck
hovelinek met
met Bigtan,
Bigtan, sich
siehbegeven
begeven
Hoe Theres
arehlistiehlijek te
het leven:
leven:
Hadd' hem archlistichlijck
te helpen
helpen om het
Twelckzijnde
zijndeongevaer
ongevaer by
byMardochai
Mardoehai gehoort
gehoort
385 Twelck
aende Coningin
Coningin sey
seyheymelijcken
heymelijeken voort,
voort,
Hy aende
Esther quam
quam het
hetstrax
straxaen
aenharen
harenHeer
Heerontdecken:
ontdeeken:
En Esther
dese moordenaars
moordenaers dee vangen
vangen ende
ende recken,
reeken.
Die dese
En. hebbende
hebbende t'verraet
t'verraet bevonden
het was,
was,
En,
bevonden so
so het
390
Haer
loonde
na
ha
er
werek.
terwijlen
iek
dit las
las
Haer
loonde
na
haer
werck.
terwijlen
ick
dit
39 0
Den Coninck
Coninek schielijck
sehielijek vraecht,
vraeeht, my vallend'
vallend' in
inhet
hetleren,
lesen.
Wat eer
eer of
of mildicheyt
mildieheyt isisMardochai
Mardoehai bewesen
bewesen
Voor dese
dese sijne
sijne daet?
daet? ick
iek seyde: voor
voor gewis,
gewis,
Heer Coninek,
iek dat
dat hem
hem niets
niets gegeven
gegeven is.
is.
Heer
Coninck, weet ick
Goden! riep
riep hy wt,
wt, hoe
hoe comtet
eomtet dat
dat wy
wyweten
weten
395 Ah Goden!
so vergeten?
vergeten?
wreken, maer
maer het weldoen
weldoen so
Het quaet te wreken,
En laste my terstont te sien wie int salet
Enlastemyroinwtsale
Ginek wandelen;
en bracht
braeht u voor
voor zijn
zijn bedt,
bedt,
Gínck
wandelen; ick vand' en
Alwaer ghy, Heere,
Heere, self
self den
den voorslach
voorslaeh hebt
hebtgegeven
gegeven
Alwaer
Daer ghy
ghynu
nuover
overclaecht.
claeeht.
400 Daer
HAMAN.

Ah!
droomde my
my mijn
mijn leven
leven
Ah I droomde
Dat Mardochai
Mardoehai ge-eert
ge-eert sou zijn
zijn door
doormijnen
mijnen raet!
raet!
Mijn meyning' was
was voorwaer
voorwaerheel
heelanders.
anders.
ABAGTHA.

lek
verstae' t.
Ick verstae't.
Maer
heeft menigen
menigen bedrogen.
bedrogen.
Maer meynen sonder gront heeft
HAMAN.

Hoe! sou
sou mijn
mijn eygen
eygen hant
hant mijn
mijn vyant
vyant dan
dan verhogen?
verhogen?
ABAGTHA.

405
405

Is
hy uu vyant,
vyant, Heer,
Heer, by
hy isisdes
desConincx
Coninexvrient.
vrient.
Is by
HAMAN.

lek,
sijn Majesteyt
Majesteyt soo
soo eerlijck
eerlijek heb
heb gediept!
gedient!
Ick, die sijn
ABAGTHA.

En Mardochai
Mardoehai heeft
heeft oock
ooek sich
siehroemelijck
roemelijek gedragen.
gedragen.
HAMAN.

Sal
dien spot
spot aendoen
aendoen mijn
mijn welgebooren
welgebooren magen!
magen!
Sal ick dien
lek
m y liever
liever Ick liet my
382.
kort geleden;
383-384.
hadd': het
het
382. corts:
corts: kort
geleden;
383 384.sich
sich begeven
begeven hadd':
nl. op
plan
c ken: nl.
op de
de pijnbank.
pijnbank.
recken:
plan hadden
hadden opgevat;
opgevat; 388. re
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ABAGTHA.

410

Heer, doet na des Conincx wil,
Of andersins ick ga hem vinden.
HAMAN.

houdet stil,
Dat ick my wat bedenck.
ABAGTHA.

t'is geen bedenckens waerdich,
Des Conincx last is daer, Heer Haman, maeckt u
[vaerdich.
H,AMAN.

Legt over hoe ghy spreeckt, Abagtha, en met wien.
ABAGTHA.

Tis my gelijckeveel als ick mijn meester dien.
En
hoort (gelieftet u) een woort so goet als hondert:
415
Indien ghy langer draelt so hout u niet verwondert
Dat ick weer henen stap ten Coninck, om hem aen
Te seggen dat ghy u verweygeret te gaen.
HAMAN.

Staet stille, ick ga heen, als 't anders niet mach wesen.
ABAGTHA.
420

So hebt noch ghy noch ick zijn ongenae te vresen.
REY.

Een vast beminner van het recht
Wort nimmermeer ter neer gelecht
Door licht-beroerde mannen
Of woedende tyrannen.
425

43 0

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 crachten
Dien groten slach verwachten.
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68

Dit is de const, waer door wel eer
Den vromen Enoch vanden Heer
Is hogelijck verheven
Om steets met hem te leven.

435

Hier henen hebben den Thisbijt
Na bange sweet en suyren strijt
Gedragen vander eerden
De glinsterende peerden.

440

Waer onder Mardochai den helt
Oock sal met vreuchde sijn gestelt,
En daer de sterren blincken
Den soeten nectar .drincken.
45

Waerom by nu als Conincx soon
Om-luystert met een gouden croon
In spijt van die hem haten
Hem tonet op de straten.

45 0

45

460

Wiens onbewegelijck gemoet
Men noyt cost brengen ondervoet
Als alles lach verslagen
Met dodelijcke vlagen.

Den wroeger die het alles dwong'
Met zijne veel -misbruyckte tong
Hem opentlijck nu eeret.
Soo is de cans gekeret.
Verblijt u, heylich Israel,
U druck verandert is in spel,
U evel-moedich schreyen
In liefelijcke reyen.
Hoe willen wy noch wederom
Besoecken Godes heylichdom
En daer met grote scharen
Doen roken de altaren!

434. E n o c h: Henoch stierf niet, maar „God nam hem weg" (Genesis
5 : 2 4) ; 43 7. T h i s b ij t: Elia, door een vurigen wagen ten hemel gevoerd (2 Koningen 2: I i) ; 448. vlagen: slagen; 453. wroeger:
aanklager; 459. e v e 1-m o e d i c h: verdrietig.
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Als ghy, o vyant, die ons dacht
Te storten inde diepe gracht
Moet liggen op de straten
Van alle man verlaten.

5 64

Neen, neen, die eer u niet gebeurt.
So ons gebet den hemel scheurt
So sullen u begraven
De hongerige raven.

47 0

475

480

In plaetse van het elpenbeen
En vande bonte marmersteen
Daer ghy 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.
VIERDE BEDRIJF.
HAMAN. ZERES. THARSIS. ZETHAR. MARES. BODE.
HAMAN.

Mijn vrienden welcker woort ick noyt en heb versmadet,
Ick heb u hier ontboo'n op dat ghy my beradet
Gestortet plotselijck int swaerste ongeval
Dat my oyt is geschiet, of, meyn ick, schieden sal.
4 8 5 Ick, die als eenen God was, over al gepresen,
Wiens grootheyt dach op dach was hoger opgeresen
Heb moeten voor de geen my buygen, die altijt
Mijn voorspoet wederstaen, mijn eere heeft benijt.
Dees handen hebben hem geheven inden sadel,
49 0 Dees tong' heeft zijnen lof voorden geheelen adel
En borgery geroemt. dien droeven ogenblick
Heb ick te lang geleefd! maer laes! wat conde ick ?
Dien groten heerschar, wien d'onsterfelijcke Goden
Noyt hebben yet ontseyt die haddet my geboden.
495 Hoe soud' ick derren dien met een vermeten sin
Yets weygeren te doen, die slechs een mensche bin ?
478. de cloot e n leyt n o c h n i e t: de bal ligt nog niet stil, de zaak
is nog niet beslist; 495. d e r r e n: durven.
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ZERES, HAMANS WIJF.

Is Mardochai een Jood' als ick heb horen kallen
Voor wien ghy onvermoet begonnen hebt te vallen,
Weest seker dat dit niet is uwen laetsten val
500 Maer dat den rechten slach u noch eerst treffen sal.
THARSIS.

Hy sal voortaen geheel besitten s'Conincx herte.
ZETHAR.

Hy sal, ist mogelijck, u doen een quade perte.
THARSIS.

Sijn lantsluy maeckt by vry van al haer ongemack.
ZETHAR.

Ick sorg' dat het daer na wil waeyen op u dack.
505 En (als ick seggen mach, Heer Haman, mijne meyning)
Wat alte hoge stijcht moet comen tot vercleyning.
Op groter Heeren gonst wel nau te letten is
Datmense niet misbruyck, want t'is geen erfenis.
THARSIS.

Ick hebber een gekent die reysde achter landen
510 Met een getemden leeuw, dien streeck hy mette handen,
Hy Glom hem op den rugg', hy vatte hem den baert,
Hy beurde overeynd' sijn poten ruych-gehaert
Maer eenmael, als hy hem wat te vrypostich quelde
Den leeu gaf hem een dou dien by niet na vertelde.
5
Heer
Haman, denckt dit na, want t'is op u gemunt,
51
Ghy roemt dat uwen Prins u grote eere gunt,
Hy heeft sijn tijt verdrijf aen uwe hoofsche streken,
Ghy comt hem alle uyr in sijne camer spreken,
Hy neemt u in zijn coets, en voert u door de stat
520 Hy steeckt met u den rinck, ghy leydt hem na het bat,
Een yder moet voor u aen sijne tafel wijcken,
Ghy crijget wat ghy wilt daer anderen op kijcken.
Heer Haman, siet wel toe : ghy meynt het gae u wel
Maer eer ghy u dies hoedt so wortet catten-spel.
525 Den leeuw hout sijnen aert, de groten hare nucken:
Nu sydy beste vrient, strack rytens' u in stucken.
497. k a 11 e n: zeggen; 502. per t e: poets; 5 04. s o r g': vrees; 509.
achter landen: door het heele land; 517. hoofsche streken:
vleierijen.
5 o8. A heeft na het eerste woord ten onrechte een komma ; 523. A
heeft: Hamen.
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MARES.

Ick bore menichmael, en vindet nu gewis
Dat met swaer-hoof Bich volck niet wel te raden is.
Segt my, mijn vrienden eens, wat zijn het doch voor saken
5 3 o Waer door Heer Haman sou in swaricheyt geraken?
Ons Coninck heeft, t'is waer, den Mardochai geeert
Maer heeft by door die daet den Haman oock verneert?
Neen. want dat Haman was op Mardochai gestoret
En had zijn Majesteyt, dat weet ick, noyt gehoret.
535 Wat vrese isser dan, bedenckt u, wat geschil,
Te meer nu Haman heeft gedaen des Conincx wil?
En, of schoon Mardochai hem poogde te bewegen,
So is de Coningin den Haman doch genegen
Die hem noch desen noen genodet heeft te gast.
54 0 Daer can by op het nieu zijn banden maken vast.
Wie comt hier gaen?
HAMAN.
my dunckt t'is een vant hof -gesinne.
BODE.
Heer Haman sijt gegroet, ons Vrou de Coninginne
Ter tafel u verbeyt.
HAMAN.

Hier is geen wachten meer.
Mijn vrienden goeden dach.
VRIENDEN.

Nu, goeden dach mijn Heer.
REY.

545

55 0

Ah! wie hadde connen dromen
Dat ons grote Coningin
Tot den hater vande vromen
Soude neygen haren sin?
Die my dat had doen vermoeden,
Eerder hadde ick gelooft
Dat de snelle water-vloeden
Keeren souden tot haer hooft:

528. s w a e r-h o o f di c h: ongerust, terneergeslagen; r a de n: overleg
plegen; 537. t e b e we gen: uit hare gunst te verdringen; 54 i. h o f g e s i n n e: hofhouding; 55 2. ho o f t: hoogste punt, oorsprong.

529. A heeft: voorsaken; 542. A heeft: Coninginve.
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Keeret om ghy snelle stromen,
Steygert opwaerts inde locht
Nu het hier is toe gecomen
Daer noyt hert om had gedocht.
Haman was al vry wat lage,
Sijnen val die scheen gewis
Maer by schonen lichten dage
Leydt hem Esther aen haer disch.
U, ó Vasthi, salmen romen
Die verloort den gouden crans
Dat ghy weygerdet te comen
Aende tafel byde mans.

5 65

57o

5 75

58o

Esther sal haer dies wel wachten,
Die daer mede is ge-eert
Dat tot inde late nachten
Sy met Haman banketeest.
Haman die hem derref kanten
Tegen al wat God bemint,
Die haer eygen bloet-verwanten
Wt te roeyen is gesint.
In u cleynheyt wiert gehoret
Esther uwer deugden lof,
Maer nu liggense gesmoret
Inde weelden van het hof.
0, vervloeckt die hoopt op menschen!
0, ten ander-mael vervloeckt
Alle die door sotte wenschen
By de groten hulde soeckt.
Is het tijt van banketeren
Of te liggen zy aen zy
Nu het al schijnt om te keren
Door dees nieuwe tyranny?

5 85

Esther, sal u herte dogen
Uwer broederen verdriet ?
Laes! ick sie het voor mijn ogen
En nochtans geloof ickt niet.

569. derref: durft; 580. hulde: gunst.

HAMAN.
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595
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Denckt, ó dencket dat de Heere
Ons can redden wt den druck
En u vanden stoel der eere
Storten in het ongeluck.
Stil mijn tonge. God behoede
Voor gevaer de Coningin:
Die can wenden totten goede
Onse smert en haren sin.
VIJFDE BEDRIJF.

ESTHER. AHASUEROS. HAMAN. CHARBONA. MARDOCHAI.
ESTHER.

Mijn Heer is wonder vroech vant middachmael geresen.
Doch hoop' ick lijckewel hem aengenaem te wesen
Mijn te gering' onthael.
AHASUEROS.

Ghy wetet, Esther, dat
Ick
uwe
vrientschap
acht
voor
mijnen besten schat.
600
U schoonheyt is het minst dat my tot liefde trecket,
U deuchdelijck gemoet my meest daer toe verwecket.
Hoe soud' ick dan voor al niet gaeren met u sijn?
Maer doch een Vorst als ick en moet niet by den wijn
6o5 Noch by den soeten praet hem al te lang' vergeten,
Maer dencken hoe hy wel mach quijten zijn geweten
Int richten van zijn volck.
ESTHER.

De reden van mijn Heer
My hogelijck voldoen.
AHASUEROS.

Nu Esther, segt, wanneer
Ghy my genoodicht hebt tot tweemael na malcander,
61 o En woudt ghy niet van my versoecken t'een of t'ander?
My dunckt ick hebt gemerckt.
ESTHER.

Den goddelijcken strael
Van mijnes Heeren ooch doordringet altemael.
T'is waer: ick soude wel deemoedich wat begeren.
598. lijckewel: evenwel; 6o6. mach quijten: kan afkoopera,
tevreden stellen; 607. r i c h t e n: besturen (cf. de Richters van Israël) :
598. A heeft: hoep'.
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AHASUEROS.

Begeert. ick heb geseyt, en (wildy) ick sal sweren
615 Dat uwen wensch u sal geschien volcomelijck,
Al goltet schoon de helft van al mijn coninckrijck.
ESTHER.

Ick sincke voor u neer, en met betraende ogen
Heer Coninck, roep ick aen u liefd' u mededogen.
Om uwer rechter hant, om onse echte trou,
620 Indien ick u oyt was een onderdans vrou,
Indien u mijne min oyt blijtschap heeft gegeven,
Schenckt my en mijn geslacht genadichlijck het leven.
AHASUEROS.

Het leven? wat is dat? wat isser voor gevaer?
ESTHER.

Eylaes! wy zijn vercocht van eenen moordenaer
625 Om al op eenen dach den wreeden doot te sterven.
Ah! hadden wy t'geluck in ballingschap te swerven!
Of waren zy en ick tot slaven maer vercocht
Dat ick u dienaren haer voeten wasschen mocht!
Of cond' u onse doot, ó Coninck, voordeel geven
63o Wy souden alte-bly op-offeren het leven.
Maer den verrader soeckt met ons onnosel bloet
Te weyden sijn gesicht, te coelen sijnen moet,
En uwes majesteyts beminnaers te verderven
Op dat by uwe croon en scepter mocht beerven.
AHASUEROS.

635

Ick sidder! maer staet op mijn waerde Coningin.
ESTHER.

Ah! laet my inden stof, die stof en assche bin.
AHASUEROS.

Staet op, en aen mijn sy gaet sitten; ick wil vragen.
ESTHER.

Ick doe, mijns levens Heer, na al u welbehagen.
AHASUEROS.

Esther, wie is de man, want icket weten moet,
640 Die sijne felle hant wilt baden in u bloet?
616. al .. schoon: ook al; 619. echte t r o u: huwelijkstrouw; 632.
w e y de n: verlustigen; m o e t: woede.
63o. A heeft: alte-bey, wat onder de „Druck-fauten" verbeterd wordt.
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HAMAN.
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isset die
die daer
daer staet
staetna
nat'beste
t'bestemijner
mijnersielen,
sielen,
Wie isset
En om
om sijn
sijn ogen-lust
ogen-lust uu maechschap
maechschap wil
wilvernielen?
vernielen?
Conincklijcke hert ontbrandet.
ontbrandet. segget
segget aen.
aen.
Mijn Conincklijcke
ESTHER.

T' is Haman,
Haman, dien
dien ghy
ghy siet,
siet, 6öConinck,
Coninck, voor
voor uustaen.
staen.
T'is
AHASUEROS.
AHASUEROS.

6645
45

grooteGoo'n
Goo'n!
doet open,
open,(mijne
(mijne knapen)
knapen)
Haman! o0 groote
1 doet
deure vanden
vanden hof,
hof, dat
datick
ickmach
machadem
ademrapen:
rapen:
De deure
dat, 6öbosewicht,
bosewicht, ick
ick uuniet
nietmeer
meeraanschou
aanschou
En dat,
aen uu niet
niet en
en doe
doe dat
dat my
mydaer
daer na
na berou.
berou.
En aen
Comt, volgt
volgt my
my Charbona,
Charbona, ick
ick heb
heb uuwat
wattetespreken.
spreken.
Comt,
HAMAN.

650
65o

Ick valle
valle u te
te voet,
voet, en
en bidde
bidde u,
u, tetebreken
breken
Ick
grote Coningin,
Coningin,
toren van
van mijn
mijn Heer,
Heer, 6ö grote
Den toren
ick uu genae,
genae, eylaes!
eylaes! onweerdich
onweerdich bin.
bin.
Hoewel ick
mijn getuygen
getuygenzijn
zijnd' d'
onsterffelijcke
Goden
Maer mijn
onsterf
f elijcke Goden
ick uu noyt
noyten
endacht
dachttetequetsen
quetsen noch
noch tete doden.
doden.
Dat ick
Wantuwes
uwesMajesteyts
Majesteyts verwanten
verwanten kend'
kend' ick
ick niet.
niet.
655 Want
T'is dwaselijck,
dwaselijck, nochtans
nochtans onwetende
onwetendegeschiet.
geschiet.
T'is
ESTHER.

Haman,
gedanckt sy
glas isis wtgelopen.
wtgelopen.
Haman, gedanckt
sy God,
God, u glas
suldy eens
eens voor
voor al
al uuwrevelmoet
wrevelmoetbecopen.
becopen.
Nu suldy
so ghy
ghy,legt,
segt, dat
dat my
my ofofmijn
mijngeslacht
geslacht
Ghy wist niet,
niet, so
660
Dooruwen
uwenfellen
felIenraet
raetdededoot
dootwas
wastoegedacht
toegedacht:
:
66o Door
Maer
niet, dat
dat God
Goddie
dieswacke
swackehanden
handen stercket
stercket
Maer wisty niet,
En met
met een
een suyver
suyver ooch
oochons
onsdaden
dadenovermercket
overmercket
Oock
sonder onderscheyt
van rijck
Oock sonder
onderscheyt van
van arem
arem of van
(Rechtveerdich
straft t'begangen
t'begangenongelijck?
ongelijck?
(Rechtveerdich zijnde)
zijnde) straft
665
Nu stellet
stellet (so
(so ghy
ghy wilt)
wilt) uulevendich
levendich voor
voor ogen
ogen
665 Nu
hant toe
toe heeft
heeft bewogen:
Den grouwel daer
daer u hert u hant
De Joden in dit rijck verspreydet wijt en sijt
DeJodnitrjckvspeydwinjt
te maken
maken quijt.
quijt.
Dachty met
met eenen
eenen slach
slach den
den hals
hals te
met eeren
Hoe
menich grijsen
grijsen cop,
menich man
man met
eeren
Hoe menich
cop, hoe menich
670
Nietwetende
wetende waerom
waerom quam
quam door
dooruuint
intverseeren?
verseeren?
67o Niet
Hoe
menich jonge spruyt,
menich swanger wijf
Hoe menich
spruyt, hoe menich
het lijf?
En
nieugeboren kint beroofde
beroofde ghy
ghy het
En nieugeboren
Dit bloetbat
bloetbat was
was by
byuueen
eenseer
seergeringe
geringe sake.
sake.
Maer
de goddelijcke
goddelijcke wrake,
wrake,
Maer t'haestet
t'haestet over uu de
niet veer.
t'eynd' en
en is
is niet
675
Waer van
van den
den aenvanck
aenvanck hier,
hier, en t'eynd'
675 Waer
657.
wtgelopen:uwuw
voorbij; 658.
658. wrevelwrevel657.uuglas
glas is
is wtgelopen:
tijdtijd
is isvoorbij;
moe
t: boosheid;
boosheid; 670'
s eer e n:lijden.
lijden.
moet:
67o.ver
verseeren:
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Siet
hoe ghy beloont
beloont den
den Coninck
Coninck uwen
uwen Heer:
Heer:
Siet oock
oock hoe
Voor eerst, ghy brenget om sijn trouste ondersaten: Vorest,ghybnmijroustedan:
Daerna,
plaetse dat
alle maten
maten
Daerna, in plaetse
dat men boven alle
Sijn
roemt, so maeckty, dat
dat voortaen
voortaen
deuchden heeft
heeft ge
geroemt,
Síjn deuchden
680
Eenalgem.eynen
algemeynen vloeck
vloeck quam
quam over hem
hem te
te gaen
gaen
68o Een
Als die
die sijn
sijn eygen volck nu
nu poogde
poogde tete verslinden.
verslinden.
Is
het beste
beste dat ghy,
ghy, Haman,
Haman, wist
wist tete vinden
vinden
Is dit het
Tot
loon van
van dat
dat hy
hyuu(ah!
(ah! alaltetejonstelijck)
jonstelijck)
Tot loon
Verwalter heeft
heeft gemaeckt
gemaeckt vant
vanthele
heleConinckrijck?
Coninckrijck?
685 Wat
Watsegdy?
segdy? swijgdy?
swijgdy? jae.
jae. uuovertuycht
overtuychtgeweten
geweten
Maeckt
inder noot
noot uuantwoort
antwoorthebt
hebtvergeten.
vergeten.
Maeckt dat
dat ghy inder
Wat ligdy opde
op de gront?
gront? ghy
ghy toont
toonttot
totdeser
deser tijt
tijt
Dat ghy
ghy een
een wreden,
wreden, maer
maer een
een bloden
blo den moorder
moorder sijt.
sijt.
AHASUEROS.

T'is,
Charbona, alsoo:
alsoo: (waert
(waertanders
anders t't'waer
T' is, Charbona,
waer tete
wenschen)
690 Dat
Dat
oude
weldaet
slaept,
ondanckbaersijn
sijndedemenschen.
menschen.
oude
weldaet
slaept,
ondanckbaer
Maer
die een
een groeve
groeve maeckt
maeckt
Maer t'is
t' is de
de waerheyt
waerheyt oock,
oock, dat die
Voor die
die hem
hem deuchde
deuchde doet
doet vaeck
vaeck self
selfdaerin
daeringeraeckt.
geraeckt.
En, of
of hy
hydoort
doortgeluck
geluckeen
eentijt
tijtlanck
lanckmoedich
moedichbrallet,
brallet,
Hoe
hoger climt
dimt hoe
hoe dat
dat hy
hydieper
dieper vallet.
vallet.
Hoe dat hy hoger
695 Comt
Comt met
met my:
my: want
wantvoorwaer
voorwaer wy
wybeyden
beyden al
al tete langh
langh
Dat in
in so
so groven
groven stuck
stuck het
hetrecht
recht heb
heb zijnen
zijnen gang'.
gang'.
Waer is den fijnen
fijnen man? o0 goddelijcke
goddelijcke machten!
machten!
Wat sie
sie ick!
wilhy
hyoock
oockdedeConingin
Coninginvercrachten
vercrachten
kid wil
het hof
hofen
envoor
voormijn
mijnaengesicht?
aengesicht?
Hier
Hier binnen
binnen in het
700 Wat
Wat straffe
straffe isis genoech
genoech voor
voorsulcken
sulckenbosewicht?
bosewicht?
CHARBONA.

Heer
de stat
stat weet
weet seker
seker tete vertellen
vertellen
Heer Coninck,
Coninck, al de
Dat Haman
Haman by sijn
sijn huys
huys een
een boom
boom van
van vijftich
vijftich ellen
ellen
Heeft
opgericht, en
en tot
tot een
een galge
galge heeft
heeftbereyt
bereyt
Heeft opgericht,
Voor Mardochai
Mardochai den vrient
vrient van
van uwe
uwe Majesteyt.
Majesteyt.
705
Waert
vremt
dat
zijnen
hals
dien
sellever
vercierde?
5
Waert
vremt
dat
zijnen
hals
dien
sellever
vercierde?
70
En leet
leet den
den hoon
hoon dien
dien hy
hywt
wtdertelheyt
dertelheytversierde
versierde
Voor vrome
vrome luy
luy?? het
het waer
waer wel
welmijn
mijngeringen
geringenraet.
raet.
679. heeft
heef gt ege
(heeftin in
toestand
geroemdheid:)
r oroe
e mmt:t:(heeft
eeneen
toestand
vanvan
geroemdheid
:)
roemt;
683. jjon
goedgunstig; 684.
684. ver
verwwal
bestuurder;
k: goedgunstig;
a i t eter:
r: bestuurder;
el ijij cc k:
roemt; 683.
o n ss ttel
693. bbrallet:
Esther 7:
7:8.
"Toende
deKoning
Koningwederwederr a 11 e t:praalt;
praalt;698.
698. cf. Esther
8. „Toen
kwam
den hof
hof van
van het
hetpaleis
paleis ininhet
hethuis
huisvan
vanden
denmaaltijd
maaltijd des
des wijns,
wijns.
kwam uit den
zeide de
de
zoo was
was Haman
Haman gevallen
gevallen op
bed daar
daar Ester
op het
het bed
Ester op
op was.
was. Toen zeide
Koning:
"Zoude hij
hij ook
ookwel
welde
deKoningin
Koninginverkrachten
verkrachten bij
bij mij
mij in het
het huis?"
huis?"
Koning: „Zoude
706.
der tel h e y t:overmoed;
overmoed; versierde:
ver s ier d e:verzon.
verzon.
706. dertelheyt:
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AHASUEROS.

galge (knechten)
De galge
Hamans deure
(knechten) die voor Hamans
deure staet
staet
Schickt dat
dat hy dadelijck
dadelijck dees
daer
aen
hange
Schickt
dees uyre
uyre daer aen bange
7 I o En hoordy
rnaecktden
den rey
rey (dat
(dat raed'
raed'ick)
ick) niet te
710
hoordy?? maeckt
te lange,
lange,
So ghy
So
behouden
wilt
u
coppen
packt
hem
aen.
ghy behouden
u coppen packt hem aen.
HAMAN.
HAMAN.
AHASU. sleypt
Heer Coninck. AHASU.
Heer
sleypt hem
hem wech.
CHARB. Heer
staen;;
Heer Coninck. AHASU.
AHASU. blijvet
blijvet staen

Wat wildy?
Wat
CHARBONA.

So het
wsMajesteyts
Majesteyts behagen
behagen
het is ws
Den Conincklijcken
Conincklijcken rinck
rinck sal
hy
niet
met
hem dragen
dragen
sal by niet
hem
7715
I 5 Ter plaetse
plaetse daer
daer hem
hem beydt
beydt zijn
zijnwelverdiende
welverdiende straf.
straf.
AHASUEROS.

T' ís waer.
i"is
segel-rinck, trawanten, neemt
neemt hem
hem af
af
waer. den segel-rinck,
En geef
geeften
ten my.
HAMAN.

genae
genae Heer
Heer Coninck! AHASU. slaet
slaet de
de slippen
Sijns
mantels
om
hem
her
dat
sijn
vervloecte
lippen
Sijns mantels
her dat sijn vervloecte lippen
Hy hier
hier niet
niet meer
meer en
en repp'.
repp'.
HAMAN.

ö doot!
wreede doot!
doot!
doot ! öó wreede
AHASUEROS.

720

So gae
gae het
het yder
yder een
een die
die u,
u, mijn
mijn bedgenoot
bedgenoot
Met een
een quaet
quaet oog' aensiet,
aensiet, of
of uwe
uwelieve
lievemagen.
magen.
Met
ESTHER.

God geev'
geev' uu majesteyt
majesteyt geluck
geluck en
en blijde
blijde dagen.
dagen.
God
CHARBONA.

Persiaensche recht
oodof dat
datick
ickspreeck
spreeck
Het Persiaensche
recht (met
(met oorlof
brengetmee
mee:: indien
indien het
hetergens
ergens bleeck
bleeck
Heer Coninck) brenget
Datyemant
yemanthad
hadgetracht
getracht(vertredend'
(vertredend' alle
alle wetten)
wetten)
725 Dat
Met t'Conincklijcke bloet sijn handen te besmetten Met'Conickljbshandetm
niet alleen
alleen maer
maer alle
alle zijn
zijngeslacht
geslacht
Deselve niet
Tot schrick
schrick van
van anderen
anderen ter
ter doot
dootsou
sousijn
sijngebracht.
gebracht.
Tot
oock uuMajesteyt
Majesteyt dieshalven
dieshalven yets
yets belasten?
Wil oock
AHASUEROS.

730
73o

wetten, Charbona,
Charbona, die
die aen
aen het
hetleven
leventasten
tasten
De wetten,
t' stuck van
van Princen-moordery
Princen-moordery
Insonderheyt om t'stuck

709. schickt:
zorgt; aio.
710.enenhoordy:
hoordy:
hoort
niet?r erey:
hier
709.
schickt: zorgt;
hoort
ge ge
niet?
y: hier
-voor: zaak;
zaak;717.
7 I 7.g geef
geefthem.
hem.
voor:
e e f t ten:
e n: geeft
12
12
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Gaen scherp, en dat met recht: maer weet, het staet by my
De straffen altemet te lichten
lichten of te swaren.
Dies, om hierin
ne niet te
te rijpelijck te
te varen,
hierinne
alle tien
735
Ick wil dat
dat ghy de
de coons
soons van
van Haman
Haman alle
7 3 5 Ick
Versekert,
eenen ommesien
ommesien
Versekert, en
en ghy sult met eenen
Na Mardochai,
met hem
hem wil bespreken
bespreken
Mardochai, want
want ick my met
Hoe verre men
sich aen
aen mijn vyanden
sal wreken.
vyanden sal
men sick
CHARBONA.

Hy isis gewonelijck,
gewonelijck, Heer Coninck, voort palleys.
74°
Ick gae
gae hem
hem roepen. en voorts doen
doen mijns
mijns Heeren
Heeren eysch.
740 Ick
AHASUEROS.

Hoe
salich is de
de man,
man, óö Esther,
Esther, die
die verborgen
Hoe salich
Sijn dagen eynden
salich die
die de
de sorgen
sorgen
eynden mach!
mach! hoe salich
Van scepter
scepter ende 'croon
croon mach
aen een sy
mach setten aen
Niet vresende voor moort noch
noch voor verradery!
verradery I
745
0
crone!
somen
wist
wegen
u
we
swaerde
crone!
somen
te
wegen
uwe
745
al laegdy
laegdy op
op de
deaerde.
aerde.
Men raepte
raepte u niet op al
Maer hier comt Mardochai.
Mardochai.
MARDOCHAI.

God
geev' uu Majesteyt
Majesteyt
God geev'
Een
gelucx en
en vry
vryvan
vantreuricheyt.
treuricheyt.
Een leven vol gelucx
AHASUEROS.

Mijn
leven, Mardochai,
Mardochai, duert
duert velen alte
alte lange.
lange.
Mijn leven,
dat na
na uwe
uwecomst
comst ick
icknu
nuter
tertíjt
tijtverlange
verlange
750
Maer, dat
75o Maer,
het snoo
snoo verraet
verraet te
te maken
maken uu bekent
bekent
Is om het
Twelck tegen
tegen den
den persoon
persoon van
van Esther
Esther was
was gewendt.
gewendt.
t'hooft, dien
dienick
ickhet
hetminst
minstbetroude.
betroude.
Hier van was Haman t'hooft,
hy heeft
heeft sijnen
sijnen loon. nu
nu Mardochai,
Mardochai, ick boude
hou de
Doch, by
755 Dat ghy,
ghy, gelijck
gelijck ghy
ghy my
myhebt
hebtroemelijck
roemelijck gedient
gedient
eer te
te blijven
blijven s'Conincx
s'Conincx vrient.
vrient.
Hooch-achten
Hooch-achten sult
sult de eer
En daer
daer op geef
geef ick
ick uu het
hetaensien
aensien en
entvermogen
tvermogen
Dat Haman
Haman by my
my had.
had. hier
hier siedy
siedy voor
voor uu ogen
ogen
Den groten
groten segel-rinck,
segel-rinck, gebruycket
gebruycket hem
hemgelijck
gelijck
760 Ghy
Ghywetet
wetetnut
nuttetezijn
zijnvoort
voort
Persiaenscherijck.
rijck.
Persiaensche
U sullen
sullen in
in mijn
mijn hof
hofeerbieden
eerbieden al
al de
de groten.
groten.
En buyten
buyten uwen
uwen raet
raet en
en sal
salniets
nietssijn
sijnbesloten.
besloten.
733. altemet:
altemet:
er aanleidingtoe
toebestaat;
bestaat; 734.
rijpe1ijck te
als als
er aanleiding
734. ttee rijpe1iick
var
te kras
kras op
op tetetreden;
treden; 73 736.
t: gevangen
gevangen zet.
zet.Later
Later
var ee n: te
6. v ever
r s es ekkeerr t:
werden
door de
de Joden
Joden gedood
gedood (Esther
(Esther 9:
vers 8o
8077 v.v.)
v.v.)
werden zij
zij door
9 :10;
i o ;cf.
cf. ook
ook vers
741-744.
invloed
Horatius'
"Beatusille"
ille"is duidelijk
is duidelijkmerkbaar!
merkbaar!
invloed
vanvan
Horatius'
„Beatus
74 1 744. De De
753.
ickhet
hetminst
minst
betroude:
wien
hetminst
minst
betroude:
vanvan
wien
ik ik
datdathet
753. dien ick
verwachtte.
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MARDOCHAI.

lck
danck u Majesteyt.
Majesteyt. en,
en, waerlijck,
waerlijck, ick
ick beken
beken
Ick danck
Dat ick
ick so
so bogen
hogen ampt
amptgeheel
geheelonwaerdich
onwaerdich ben:
765 Doch hope,
hope, feyltet
feyltet my
myaen
aencloeckheyt
cloeckheyten
enwel-spreken
wel-spreken
Dat my,
my, door
door Gods
Godsgenae,
genae, geen
geentrouheyt
trouheytsal
salontbreken.
ontbreken.
AHASUEROS.

En Hester,
Hester, mijne
mijne hant uu huyden
huyden overgeeft
overgeeft
hy heeft.
heeft.
Het huys
Haman, ja oock
oock alles
alles wat by
buys van Haman,
En, eyschet
eyschet ghy
ghy wat
watmeer,
meer, hoe
hoecostelijck
costelijck van
vanwaerde
waerde
770 Ick
lck schenckt
schenckt uu - ah!
wat valt
valtghy
ghyweder
weder op
opde
deaerde?
aerde?
all! wat
ESTHER.

lck
Majesteit voor alles
alles lof
lof en
en danck.
danck.
Ick segg'
segg' u Majesteit
Maer laes
laes! ! wat
batet my
my mijns
mijns vyants
vyants onderganck,
onderganck,
Maer
wat batet
Hoe can
can hem
hem oock
oock mijn
mijn hert
hert een
eenogenblick
ogenblickverblijden
verblijden
Wanneer
al
mijn
geslacht
gelijckewel
moet
lijden?
Wanneer mijn geslacht gelijckewel moet lijden?
775 Hoe sal
sal mijn
mijn oog' aensien
aensien dat
dat op dit
dit grote
grote volck
vokk
Den
hagel storten
storten sal
sal van
van een
een so
so swarten
swarten wolck,
wokk,
Den hagel
Voor welcken
wekken genen
genen troost
troost noch
noch redding'
redding' is
is te
te hopen
hopen
So lang' als
als Hamans
Hamans schrift
schrift niet
niet en
en isisweder-ropen?
weder-ropen?
AHASUEROS.

Ghy weet (maer
(maer staet
weet de
de oude
oude wet
wet
stantdoch
dochop.)
op.) ghy weet
780 Onroerelijck
Onroerelijck by mijn
mijn voorsaten
voorsaten ingeset,
ingeset,
Dat alles
alles waer
waer 'tpitsier
'tpitsier des
des Conincx
Conincx op
opgedrucket
gedruc,ket
Is,
inder eeuwicheyt
eeuwicheyt moet
moet blijven
blijvenonverrucket.
onverrucket.
Is, inder
Hoe can
can ick,
ick, Esther,
Esther, dan
dantetebreken
brekenonderstaen
onderstaen
'Tgeen onder
onder mijnen
mijnen naem
naem en
en segel
segel isis gegaen
gegaen
(Hoewel door
door argelist)
argelist) behoudende
behoudende mijn
mijneere?
eere?
785 (Hoewel
hetjammert
jammert my
mygants
gantsseere
seere
Ghy weent.
weent. en
en inder
inder daet
daet bet
Als ick u yet
yet ontseg.
ontseg. laet
laet horen
horen doch voor al
al
Wat Mardochai
Mardochai ons
ons in
indees
dees sake
sake raden
raden sal.
sal.
MARDOCHAI.

Het sal uu Majesteyt
Majesteytgenadichlijck
genadichlijck believen
believen
Tesenden
sendeninder
inderylylsijn
sijnConincklijcke
Conincklijcke brieven
brieven
790 Te
het lant,
lant,
Aen alle Vorsten
Vorsten en
en Regenten
Regenten van
van het
een yeder
yeder na
na zijn
zijn stant,
stant.
Een
yeder in zijn
zijn tael,
tael, een
Een yeder
Waer in men Hamans schrift (dewijl het so moet
moet blijven)
Mach laten ongeroert: maer scherpelijck sal schrijven Machltenogr:mschpelijkarvn
782. oonn765.
het zegel; 782.
781. 'tpitsier:
'tpitsier: het
765. cloeckheyt:
cloeckheyt: verstand; 781.
ver
v e r r u cc kket:
e t: onwrikbaar vast.
794.
heeft: schrijveu.
schrijveu.
794. A heeft:
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OVER-YSSELSCHE

yeder van
van haer
haer sal de
de Joden op
op dien
dien dach
dach
Dat yeder
Datmense doden wil
wil waerschouwen
waerschouwen voorden
voorden slach,
slach,
Datmense
oock met
metwapenen
wapenennootdruftelijck
nootdruftelijckversorgen
versorgen
Ja oock
tegenstant te doen aen die haar willen worgen.
worgen.
Om tegenstant
Joden salmen voorts wt cracht
cracht van dit
dit bevel
bevel
De Joden
800o Belasten,
Belasten, dat
dat by haer
haer men goede
goede ordre stel
8o
niemant op
op dien
dien tijt
tijt aen
aen hem
hem en
en laet ontbreken
Dat niemant
wreken,
sijne vyanden
vyanden sich
sich mannelijck
mannelijck tete wreken,
Aen sijne
de constenaers
constenaers van twist
twist en
en moordery
moordery
Op dat de
de vrucht
vrucht van
van haren
haren wrevel
wrevel zy.
zy.
Self proeven welck de
Hamans soons belangt
belangt nu
nu liggende
liggende in
in banden,
banden,
Wat Hamans
805
de Coningin
Coningin heeft
heeft die
die ininhare
harehanden,
handen,
Me-vrou de
haer Majesteyt
Majesteyt ootmoedelijcken
ootmoedelijcken raen
raen
Ick soud' haer
Dat syse
syse mee
mee den
den ganck
ganck haers
haers vaders
vaders dede
dede gaen,
gaen,
En 'tsaet
'tsaet van
van Amalek
Amalekallenskens
allenskenst'onder-brachte
t'onder-brachte
8 I 0 Vervloeket
Vervloeket vanden Heer
duysentste geslachte.
geslachte.
Heer int duysentste
810
Naer desen
desen can
Susan op het
het slot
slot
Naer
can met
met een
een te
te Susan
Joden die
die daer
daer sijn
sijn geschieden
geschieden een
een gebot
gebot
Den Joden
Oock volgens met
met de
de post
post al-omme
al-omme heen
heengestieret
gestieret
Oock
Dat jaerlijcx
jaerlijcx desen
desen dach
dach by haer sal zijn gevieret,
gevieret,
8815
I 5 Om
Omdien
dienteteseggen
seggendanck
danckdie
dieeeuwichlajcken
eeuwichlijcken leeft
Voor dat door uwe hant, öó Coninck,
Coninck, hy
by hen geeft
Vordatuwe
Voor plondering'
plondering' en
en moort
moort geluck
geluck en
en groten
groten vrede:
vrede:
Oock voor des Conincx huys t' aenhouden in gebede OockvrdesCnixbuyt'ahodeng
Op dat het groey
groey en bloey
bloey so lang'
lang' als son en maen
820 Aent
Aentblinckende
blinckende gewelf
gewelfdes
deshemels
hemelssullen
sullenstaen.
staen.
Dit is,
is, óöConinck,
Coninck, mijn
mijnwel-meynende
wel-meynende gevoelen.
gevoelen.

795
795

AHASUEROS.

'Ken
wech de
es werringe
ontwoelen
dees
werringe t't'ontwoelen
'Ken sie geen beter wech
Als uwen
uwen raet.
raet. gaet
gaet heen
heen schrijft
schrijft na uu welgeval
welgeval
sal.
Want icket bondich
bondich en van
van waerden
waerden houden
houden sa!.
MARDOCHAI.

825

De Coninck
Coninck leve
leve lang.
lang.
ESTHER.

Der
Goden God
geven
Der Goden
God wil geven
Het ríjcke
rijcke veel
een lanck
lanck leven.
leven.
veel gelucx,
gelucx, den Coninck een
REY.

mijn sinnen?
Waeck
ick? ben
ben ick
ick by mijn
Waeck ick?
ick? of sluym ick?
Sie
ick
de
blijtschap
van
die
God
beminnen?
die God beminnen?
Sit ick de blíjtschap
Sijn wy verlosset
verlosset vande wreede
wreede handen
830
Onser
vyanden?
Onser
83o
797.
misdaad;
n o o t d r u f t e l ij c k:naar
naarbehoefte;
behoefte;804.
804. wrevel:
wrevel : misdaad;
79 7. nootdrufte1ijck:
811.
vankracht.
kracht.
n a e r:na;
na;824.
824. bondich:
bondich: van
81 naer:

HAMAN.

Heya ! 'tis tijt ons hoofden te vercieren
Met groene palmen ende lauwerieren.
Tijt ist te roeren harpen ende luyten,
Trommels en flugten.
835
Wie is het dien wy eerstmael sullen singen?
Wiens loeten name sullen wy doen dringen
Over de bergen? ende wederhalen
Tusschen de dalen?
Síjt ghy het Xerxe, wijtberoemde Coning,
840 Die vanden aenvanck uwer blijde croning
Oyt hebt beminnet boven alle maten
U ondersaten?
Niemant in grootheyt hoevet ghy te wijcken,
Niemant in goetheyt is u te gelijcken.
845 Naest u heeft nochtans ó geduchte Heere
Esther de eere.
Cloecker als al wat meynet yet te weten,
Beter als al wat deuchde wort geheten,
Schoonder als in des hemels ronde bane
Glintzet de mane.
850
Mardochai trou-hert groeyet als een ceder,
Die, als wy lagen moedeloos ter neder
Om ons de vryheyt wederom te geven
Waechde zijn leven.
855
Neen, desera roem geen menschen toebehoret.
God isset die ons suchten heeft verhoret
En van síjn goetheyt de gewenschte stralen
Tot ons doen dalen.
Op sijne handen heeft by ons gedragen
86o Wt dodes banden laer 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:
865 En die ons hebben menichmael doen schreyen
Smeken en vleyen.
Machtigen heylant, die van ons elende
Eer wy het hoopten hebt gemaeckt een ende,
Geeft dat in Sion u verstroyde scharen
Eenmael vergaren.
87o

837. wederhalen: herhalen; 841. oyt: altijd.
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HALVEN REY.

875

„Onfeylbaer is des Heeren raet.
„Der bosen trots by nederslaet.
„Hy staetse by die op hem hopen.
„De cleynen heft by wt den stof.
„En treckt wt alles sijnen lof.
Soo is de saeck hier afgelopen.

871 875. Voor de aanhalingsteekens zie men de noot bij
33 1 338.

reg.

PARODIA.
`H yak( xeC6zóv Clint,
xai yfi i',7covzac aveac,
xai 4 Oála66a a' aveacs,
ó a' ?Pao; Oaá66n,

up a' 42,1cv 6sA7^vn.
Ti' pot 144s66' ábzeoi
xe c6tóv Og/tom aívsiv;

JACOBI REVI)
OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

TWEEDE BOECK.

LOF JESU CHRISTI.

Ghy die Permessi vloet gaet watersuchtich lecken,
En suyselende droomt van Phoebus met sijn lier,
Cupido met zijn booch, Dione met haer vier,
Comt siet wat soeter drift tot dichten my comt wecken.
5
Mijn Phoebus is de Son die t'edel hooft ging decken
Met dorenen getackt in plaets van lauwerier,
Mijn Pegasus dien Geest die met een snel geswier
Sijn vleugelen snee -wit quam over hem wtstrecken.
Mijn Cyrrha is het bloet daer met by ons genas,
o Sijn dobbele natuyr mijn dobbele Parnas,
Sijn rietstock mijne pen, sijn adem diese drijvet.
Sijn leven ende doot zijn t'ongemeten stof
Van mijnen soeten sanck en zijnen groten lof
Die hier begonnen wort en namaels eeuwich blíjvet.
T' SELVE.
Op: Ille mi par esse Deo 1c.
I

Hy is op aerden God gelijck
Die stadichlijck
0 Jesu, soeckt u claer aenschijn
Die alle dagen
Lof Jesu Christi, I. P e r m e s s i: de Permessus ontspringt op den
Helicon, den berg der Muzen; 3. Dion e: Aphrodite (oorspronkelijk haar
moeder) ; 5. P h o e b u s: behalve de god van muziek en dichtkunst, ook
de laurier (reg. 6) was hem gewijd; 7. Pe g a s u s:
de Zonnegod
gevleugeld dichterpaard; dien Geest die en z.: cf. Matthaeus 3:16;
g. C y r r h a: havenstad van Delphi, waar de bewoners van Krisa na de
verwoesting van hun stad een toevlucht zochten; I o. dobbele P a r n a s:
de Parnassus, berg van Phoebus Apollo, was beroemd om zijn twee toppen;
II. sijn rietstock: cf. Matthaeus 27: 2 9. T'selve. Ille mi par
esse De o: Catullus' beroemde lied voor Lesbia (Carm. 51).
T'selve. 111 e mi en z. A heeft: nu, bij de „Druck-fauten" verbeterd.

JEZUS CHRISTUS.

5

Neemt zijn behagen
By u te sijn.
2•

Wiens oore wackerlijck aenhoort

U heylsaem woort,
Io

I

5

2o

25

3o

Wiens oge siet de diensten schoon
0 Heer, waerinne
Ghy uwe minne
Ons stelt ten toon.

3
Want als ick hoor u reyne wet
En daer op lett'
Mijn tong' wort dorr' mijn hert benout,
Míjn ogen sluyten,
Míjn oren tuyten,
Mijn bloet vercout.
4.
Als ick een weynich dan verstae
Van u genae
Een soete vlam doorstralet my,
Míjn leden gloeyen,
Míjn wangen vloeyen
Van tranen bly.

5•
0 Jesu, treckt met banden soet
Mijn cranck gemoet
Tot uwer liefde langs soo meer.
Maeckt dat mijn leven
Gants zy begeven
Tot uwer eer.
T' SELVE.
Op: Tant que viuray £Zc.
I•

5

Soo lang als ick op aerden leven sal
Mijn Coninck groot ick eere geven sal
Met woort, met daet, met juychen en gesanck.
Hy heeft my wt getogen vanden val,
Geschreven in sijn wtvercoren tal,

T'selve I, 26. c r a n c k: zwak.
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Dies mijne
siel hem
hem spelet
spelet lof en
Dies
mijne siel
en danck.
danck.
Sijn
lijden
Sijn bitter lijden
Doet my
my verblijden,
verblijden,
Sijn hert is mijn,
mijn,
Sijn
Het mijn is
is sijn.
sijn.
Treuricheyt
T
reuricheyt wijcke
wijcke
Vrolijckheyt
V
rolijckheyt blijcke,
blijcke,
Want
Jesus wil mijn
mijn heylant
heylant zijn.
zijn.
Want Jesus
2
2.
•

I5
15

20

25
25

Als mijn
mijn gemoet
gemoet hem
hem biddet met aendacht,
Als mijne
mijne tong' hem
hem prijset
prijset dach
dach en nacht
nacht
Als ick
ick hem
hem dien
dien als
als sijn
sijn gehoorsaem
gehoorsaem kint,
kint,
De werelt boos my spottet en
en belacht,
Maer
wederom ick harer
harer niet en
en acht'
acht'
Maer wederom
Al haren
haren trots
trots die
die schrijf
schrijf ick inde
inde wint.
wint.
by het voeget
Hoe hy
voeget
My wel
wel genoeget.
genoeget.
Hy maket
maket al
al
Na zyn geval.
geval.
Hy isis de
de beste,
beste,
D'eerst'
D'
eerst' en de
de leste
leste
Die ick
ick bemin
bemin en
en minnen
minnen sal.
SPRUYTE DAVIDIS.
DA VIDIS.
op:
Herder groot g
c.
op: 00 Herder
Zc.
I.

Een spruytgen
spruytgen heeft de
de Heer
Heer geplant
geplant
Bethlehem int
int Jootsche
Jootsche lant
lant
Te Bethlehem
Davids stam
stam gesproten
gesproten
Wt Davids
Vol Conincklijcke
Conincklijcke loten.
loten.
Vol
2.
2
.

5

Sijn twijgen
twijgen staen
staen wijt
wijt wt-gebreyt
wt-gebreyt
Sijn
bloemen cierlijck
cierlijck overspreyt
overspreyt
Met bloemen
een peirlen
peirlen crone.
crone.
met een
Als met
soo schone.
schone.
Geen schoonheyt is soo
Geen

T'selve, 14.
14. aendacht:
vroomheid; 18.
vanmijn
mijn
T'selve,
aendacht: vroomheid;
18. wederom: van
kant; 23. geval:
ge val:welgevallen.
welgevallen. Spruyte
Spruyte Davidis. 00 Herder
Her der ggroot
r oot =
kant;
Het lof
lof eener
eener deuchtsamer
deuchtsamer Vrouwe
Het
Vrouwe(zie
(zieboven,
boven,pag.
pag.93);
9 3) ;1-4
i q, cf.
Jermia23:5.
Jeremia 23 : 5.
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3
In s'Heeren lusthof sal hy staen
Vol ,vruchten die de siel versaen.
Sijn loof geneest de crancken
Wijt boven alle drancken.

I0

4.
Gods waerheyt sal sijn wortel zijn,
Gods heete liefd' sijn sonne-schijn,
Den groten Geest een reyne
En levende fonteyne.

r5

20

5
0 Vader goet, geeft dat wy ras
Dit over-costelijck gewas
Met herten vreugd' genieten ;
Geen cruys sal ons verdrieten.

MARIA.
Gesegent is de maecht de croon van alle maechden,
Den tempel van Gods Soon en wesentlijcke cracht,
Den schonen dageraet waer door ons nu toe-lacht
De Sonne daer soo dick de Vaderen na vraechden.
Geluckich, meer als die die oyt den Heer behaechden,
5
De suster van haer kint, de dochter van haer dracht,
De bruyt van diese self ter wereld heeft gebracht
In wiens ontfanckenis beyd' aerd' en hemel waechden.
Wel salich sijn voorwaer haer ongeraeckte borsten
I o Waer na de bronne self des levens plach te dorsten:
Wel salich is den schoot daer in by heeft gerust:
Maer salich boven al sijn sulcke die haer leven
(Gelijck Maria dee) tot zijnen dienst begeven
En hebben in sijn woort haer hertelijcke lust.

Spruyte Davidis, 9-12 cf. Openbaringen 22 : 2. Maria, 2. d e n
t e m p e 1: omdat tijdens haar zwangerschap Christus en in Dezen Gods
„wesentlijcke cracht" in haar woonden; 4. d i c k: vaak; 6-7. Als mensch
was Christus haar broeder, als God haar vader, als bruidegom der gemeente
ook de hare; 8. w a e c h d e n: wankelden, in beweging raakten; 9.
o n g e r a e c k t e: door geen man beroerde.

Maria, 4. A heeft, blijkbaar ten onrechte: Vaders.
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ENGELEN-SANCK.
Op: Lof goedertieren Z4c.
I.

Herders der schapen
Moogdy liggen slapen?
I o Siet wat gewemel
Comter wten hemel.
Siet watte scharen
Dat hen openbaren
En nedervaren.

5.
Hy die de eerde
3o Sellever fondeerde,
Hy die doet gane
Beyde son en mane
Gods eeuwich Sone
Wten hogen throne
35 Comt metrer wone.
6•
Hy dien de ouden
Inden Geest aenschouden
En na hem suchten,
Die doet verre vluchten
40 Gods heeten toren
Van zijn wtvercoren
Is u geboren.

3
D'oge moet swichten
Voor de helle lichten.
Een wonder bode
Dalet af van Gode.
Soetgens by sincket,
20 Liefelijck by blincket,
Sijn stemme clincket:
4.
Godes beminders
En beminde kinders
'Tis tija van singen,
25 Lachen ende springen.
Vrolijck vermaken,
Ongehoorde saken
U nu genaken.

7.
Christus vol eere
Aller Heeren Heere,
45 Jesus der armer
Sondaren ontfarmer,
Diese wt beven
Voert int salich leven
Is u gegeven.
8.
5o
Bethlehems wallen
Jammerlijck vervallen,
Een open schuere
Met gereten muere
Is de vertoning
55 Vande eele woning
Voor desen Coning.

Lof zy den Heere
Coninck aller eere,
En hier benede'
Vrede sonder vede.
5 Gods wel-behagen
Aen die na hem vragen
T'eeuwigen dagen.
2

15

.

Lof goeder tieren: een der koren uit Hoofts Granida ; 4. v e d e:
vijandschap ; g . m o o gd y: kunt ge; 34. t h r o n e: hemel; 38. s u c ht e n: zuchtten (onv. verl. tijd) ; 54. v er t o n i n g: uiterlijk.

2.

A heeft een drukfout: alleer; 26. A heeft: vermakeu.

CHRISTUS' GEBOORTE.

9.
'Thoy inder cribben
Steunt sijn teere ribben.
Doexkens verlegen
6o Om hem sijn gevlegen,
Armoet en clagen,
Buyen ende vlagen
Moet by verdragen.

z89
I O.

Flux op de benen
65 Spoet u wacker henen.
Elck wil hem cloecken
Desen Prins te soecken.
Sijn trouwe tolcken
Weest aen alle volcken
7o Onder de wolcken.
I I.

Lof zy den Heere
Coninck aller eere,
En hier benede'
Vrede sonder vede.
75 Gods wel-behagen
Aen die na hem vragen
T'eeuwigen dagen.
GEBOORTE.
Op: Ick sie u wel, al loopty snel.
I.

Ick ken u wel, 6 vande hel
Bestormer en verwender,
Al legdy hier, onnosel dier
Gelijck der menschen kinder.
2

5

.

Gods eeuwich Soon, wt uwen throon
Sijt ghy ons comen nader
Op dat de Heer, tot sijner eer
Mocht worden onsen Vader.
3

I0

Die noyt en paerd' u heeft gebaert,
En sonder sond' u teelde,
Op dat de vleck, en 'tvuyl gebreck
Van ons geboorte heelde.

Engelen-sanck, 59. v e r 1 e gen: door 't liggen bedorven, oud; 6o. g e.
v l e g e n: gevlijd; 66. wil hem c l o e c k e n: verkloeke zich; Geboorte,
Ick sie u w e 1, e n z. : een lied van Breeroo; 3. onnose1 dier: onschuldig kind.
Engelen-sanck, 72. A heeft: aleer. Geboorte, i o. A heeft: De cuysche
Geest u teelde. Ik volg Revius' verbetering in C.
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4.

I5

20

Ons droeven val, heeft inden stal
O Coninck u verschoven,
Dus maeckty ree, een reyne stee
Voor al die u geloven.
5
Int scherpe strooy, en dempich hooy
Ligdy met cleyner lusten
Op dat een dach, mijn siele mach
Te sachtelijcker rusten.
6.
De winter-lucht, en 'twint-gerucht
O Jesu doet u kermen
Op dat ghy sout, mijn herte cout
In uwer liefde wermen.

25

30

35

7•
De naare nacht, in sware clacht
Doet meerderen u pijnen
Dies mijn gesicht, het helle licht
In eeuwicheyt sal schijnen.
8•
Het soute nat, o weerde schat
Rolt over uwe wangen
Op dat mijn ooch, van tranen drooch
Genade mocht erlangen.
9•
U handekens, in bandekens
0 heylant sijn gewonden
Op dat ick zy, verlost en vry
Van alle mijne sonden.
I O.

40

U lippen root, de ssondaers snoot
Vertroosten also soetgens,
Der slangen cop, daer suldy op
Noch treden met u voetgens.

17. dempich: benauwd; i8. met cleyner lusten: ongemakkelijk; 27. m ij n gezicht: is dativus; 39-4o. cf. Genesis 3 : 15.

CHRISTUS' GEBOORTE.

igz

I I.

U oochgens reyn, al sijnse cleyn
Doorstralen alle hoecken,
Ontsienelijck, maer vriendelijck
Voor die u aenschijn soecken.
12.

45

O bruydegom, weest wellecom
Ick heb u lang' gebeydet,
Oock in mijn hert, geboren werd
En nimmer van my scheydet.
HARDER -LIET.
Op: Windeken daer.
I.

5

Windeken wt het paradijs
Op mijn pijpken blaest den prijs
Van Gods Sone,
Dat ick tone
Door de bosschen, voor het wilt
Tkindeken daer de doot voor trilt.
2.

I0

Christe wie had van u vermoet
Dat ghy, edel Conincx bloet,
Sout verschijnen
Vol van pijnen
In het coutste vanden stal
Proevende al ons ongeval?

3

15

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?

Geboorte, 43. o n t s i e n e l íj c k: geducht, vreesverwekkend; 47. w e r d:
word (imperatief) . Harder-liet, Windeken d a e r: Daifilo's lied uit
Hoofts Granida. Voor de verhouding tusschen Revius' en Hoofts lied zie
men mijn „De dichter Revius", pag. 16o-164; i 5. b este 11 e n: opdracht
geven, uitzenden.
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4.
Om te verlossen die voor heen
Door der slangen gladde ree'n
Mosten vluchten
Comdy suchten
Op het hooy en onder 'triet:
Haette ghy my ghy dee't het niet.

2o

5•
Want doe ick gister-avont laet
Sach en daechschen dageraet
My omvangen,
De gesangen
Van des Hemels blijden rey
Gaven my tot u het geley.

25

3o

6.
Condigen hoord' ick op dat pas
Dat de Heer geboren was.
En wanneer ick
Sach soo deerlick
Liggen uwe lee'kens teer
Keerdy u oochgens tot my weer.

35

7.
Alle die door afkeerlijckheyt
Wijckt van Godes heerlijckheyt
Comt hier binne'
Soeckt sijn minne,
Die dees salich uyr versmaet
Treurter wel om alst is te laet.

40

WIJSEN WTET OOSTE.

Ghy geesten die al-om gaet konst en wijsheyt soecken
Comt herwaerts, ghy en sult niet keeren ongetroost:
Waer vindy wetenschap in scholen of in boeken
Als die u wijsen aen de Wijsen wtet oost?

Harder liet, 3i. op dat pa s: op dat tijdstip, toen.
-

Harder-liet, 33. A heeft: wanueer.
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T'is wijsheyt sijn gesicht ten hemel op te heffen •,
De sterren, son, en maen Gods grootheyt togen an.
Maer om den rechten wech tot Christum recht te treffen
Die sterre van sijn woort u sekerst leyden can.

5

T'is wijsheyt ongeveynst den Coninck te belijden
I o Die eeuwich is geweest en eeuwich blijven sal.
En vreest Herodem niet die t' lichaem can doen lijden.
Alst God niet hebben wil vermach by niet met al.
T'is wijsheyt naden stal tot Bethlehem te treden,
Dat is (op dat ghyt weet) te comen in zijn kerck:
15 Ghy vinter Godes Soon en zijn vercoren leden
Al gateter wat slecht en armelijck te werck.

2o

T'is wijsheyt aen dit kint u rijckdom te besteden.
Doet open uwen schat, en stort in sijnen schoot
Het guldene geloof, de rokende gebeden
Het groenende gedult oock midden inden doot.
T'is wijsheyt veylichlijck te wenden sijne paden
Om wt dit jammerdal te gaen na t' Vaderlant,
Niet door den slimmen wech dien wy te voren traden
Maer die ons wort getoont van Godes wijse hant.

25

0 Jesu, die daer sijt de wijsheyt vanden Vader
Bestraelt ons met u licht door uwe goedicheyt,
Op dat wy wijsselijck ons leven allegader
Besteden na u wil tot onser salicheyt.
BONDELKEN MYRRHE.

De myrrhe weert mijn Coninck wiert geschoncken
Eerbiedich, doe hy inder cribben lach,
Hoewel aen hem geen luyster men en sach
Noch van gesteent' sijn clederen en bloncken.
Wijsen wtet Ooste, 6. togen a n: toonen aan; 16. s 1 e c h t: eenvou,dig; 2 0. het groenende g e d u l t: groenend, omdat Revius zich
de mirre der Wijzen voorstelt als takjes van den mirre-boom, terwijl zij
in werkelijkheid de tot roodbruine korrels verwerkte gomhars van dien
boom is; 2 z 24. cf. Matthaeus 2 : i 2. „En door Goddelijke openbaring
vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeeren tot Herodes,
vertrokken zij door eenen anderen weg weder naar hun land."
Wijsen wtet Ooste,

z 2.

A heeft een drukfout: mei.
13
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S
5

Den myrrhen-wijn
myrrhen-wijn mijn
mijn liefsten
liefsten heeft
heeftgedroncken
gedroncken
Met bitterheyt gevoet
gevoet den
den heelen
heelen dach
dach
Doe by
hy betaeld'
betaeld' het
het droevige
droevige gelach
gelach
In diepen
diepen druck
druck om
om mijnentwil
mijnentwil gesoncken.
gesoncken.
In myrrhe
myrrhe groen
groen mijn
mijn liefste
liefste was
was om-wonden
om-wonden
10
Doeininhet
hetgraf,
graf,vol
volstrepen
strepenen
en vol
volwonden,
wonden,
I o Doe
Sijn
bewaret voor den
den stanck.
stanck.
Sijn lichaem
lichaem lach
lach bewaret
Van dese
dese myrrh'
myrrh' een
een tuylken
tuylken van
van dry
drystruycken
struycken
Ick
mijn hert,
hert, ja in mijn
mijn hert wil luycken
luycken
Ick op mijn
Mijn
troost, mijn
mijn lief
lief tot
toteer
eeren
endanck.
danck.
Mijn siel
siel tot troost,
KINDER-MOORT.
KINDER -MOORT.

Doe den
den gecroonden
gecroonden wolf
wolfde
deschaepkens
schaepkens nieu-geboren
nieu-geboren
Met zijnen wreeden
wreeden muyl te
te Bethlehem
Bethlehem verslont,
verslont,
Een clagelijck
clagelijck geschrey
geschrey steech
steech vander aerden
aerden gront
En quam
quam ten
ten hemel
hemel in
in voor
voorGods
Godsgerechte
gerechte oren.
oren.
S
Een vliegende
vliegende geswerm
geswerm der
der engelen
engelen vercoren
vercoren
5
Omvinck
den cleynen
cleynen hoop geplettert
geplettert en
en doorwont,
doorwont,
Omvinck den
En nam de witte siel
siel van
van haren
haren roden
roden mont
mont
Die stellend'
stellend' onbesmet
onbesmet Gods
Gods aengesicht
aengesicht te
te voren.
voren.
was haren
haren tijt
tijt in
in droevich
droevich tranen-dal!
tranen-dal!
Hoe cort was
10
Hoegroot
grootis ishare
harevreucht
vreuchtdie
dieeeuwich
eeuwich dueren sal!
sal!
z o Hoe
Hoe loven zy den Heer haer gonstigen weldader! Hoelvnzydrhagostienwldr!
Sy gingen
haestelijck int
doot,
gingen haestelijck
int leven
leven door den doot,
Gerucket
Gerucket onverwacht
onverwacht wt hares moeders
moeders schoot,
Gedtagen
haren liefsten
liefsten Vader.
Vader.
Gedragen inden
inden schoot
schoot van haren
SALIGE DOOT DER
DER KINDEREN.
KINDEREN.

Gesegent
doot der
der kinderkens
kinderkens genettet
genettet
Gesegent is
is de doot
In Christi bloet en
en Geest
Geest vant aengeboren
aengeboren quaet.
Sy sterven
wrevelige daet,
daet,
sterven onbelast van wrevelige
Des werelts
werelts ydelheyt en
en heeftse
heeftse niet
nietbesmettet.
besmettet.

----

Bondelken myrrhe,
myrrhe, 5-8.
Marcus 15
15:
23. „En
..Enzijzijgaven
gaven hem
hem
5 8. cf.cf.Marcus
: 23.
gemirreden
drinken. maar
maar hij
nam dien
dien niet."
niet."Geestelijk
Geestelijk echter
echter
gemirredenwijn
wijn te
te drinken,
hij nam
bij Zijn
Zijn kruisiging
kruisiging dien
dien bitteren
bitteren wijn
wijn tot
totden
denlaatsten
laatstendruppel.
druppel.
dronk Hij
Hij bij
dronk
9. cf.
o e n:
n: zie
9.
cf. Johannes
Johannes 19
19:: 39;
39; ggrroe
zie de
de noot
nootbij
bij regel
regel 20
"Wijsen
2 o van
van „Wijsen
wtetOoste";
striemen; 12
12-14.
HoogliedI :1:13.
"Mijn
wtet Ooste";10.
I o.strepen:
strepen: striemen;
14. cf.cf.
Hooglied
13. „Mijn
liefste
is mij
mij een
eenbundeltje
bundeltjemirre,
mirre, dat
dattusschen
tusschenmijne
mijneborsten
borstenvernacht".
vernacht".
liefste is
Kinder-moort, I.
Kinder-moort.
ge c r 0 0 n den wol
f: Herodes;
Herodes; cf.
cf. Matthaeus
Matthaeus
1. den
den gecroonden
wolf:
2:16-18.
2:
16- I 8. Salige
doot der
derkinderen,
kinderen, I.
gen e t t t:
e t:gewasschen;
gewasschen; 3.3.wwrreeSalige doot
1. genette
vel
zondige.
v e l i g e:
e: zondige.
Kinder -moort, 9. ii n:
Kinder-moort.
drukfout voor:
voor: int?
int? Salige do
ot der
der kinderen,
kinderen, 4.4.
n: drukfout
doot
werelt.
A heeft:
heeft: werelt.

DE BESNIJDENIS.

5

1

1
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Haer lichaem in de rust wel vroege wert gesettet,
De siel van daerse quam terstont weer henen-gaet,
Sy sien van Godes Soon het minnelijck gelaet,
Ontbonden van dat hier de salicheyt belettet.

Geluckiger dan wy, die t'crancke vleysch en bloet
o In sonden ongetelt doet snevelen den voet
So lange wy, eylaes! in dese butte wonen.
0 cleyne schaer, in eer den engelen gelijck
Wel haeste wordy groot int soete hemel -rijck;
Want kinders hebben daer het recht van outste sonen.
BESNIJDINGE.
Op: Den lustelíjcken mey &c.
I•

5

I0

Wanneer de son het vroege licht
Comt wt de blaeuwe baren
Openbaren
Indien de nevels ros en dicht
Die tsamen opwaerts varen
Hem ontclaren
So wacht u op den avont laet
Die t'seewaert of te velde gaet
Eer t' onweer comt aenswaeyen,
T'wil regenen, t'wil draeyen
Ende waeyen.
2.

15

0 groote Son, wt s'Vaders schoot
Die ons ter rechter tijden
Quaemt verblijden
U opganck was van bloede root
Doe ghy het swaer besnijden
Wildet lijden;
Dit was een voorboo' vande vloet
En t'storten van u dierbaer bloet

Salige doot der kinderen, 9. c r a n c k e: zwakke; i o. snevelen:
struikelen; I I. dese h u t t e voor: dit lichaam (cf. 2 Cor. 5 :1) ; i 4.
cf. Matthaeus 18 : 3. Besnijdinge, cf. Matthaeus z 6 : 2-3, „Maar hij antwoordde en zeide tot hen : Als het avond geworden is, zegt gij : Schoon
weder, want de hemel is rood; en des morgens: Heden onweder, want de
hemel is droevig rood;" 2. de b 1 a e u we bare n: de morgennevels;
6. hem ontclaren: donkerder worden; 7. so wacht u op den
a vont 1 a e t: weest dan 's avonds laat voorzichtig.
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Dat ghy met suere vlagen
Opt eynde van u dagen
Soudet dragen.
3.
Wanneer de Son den ronden soom
Der diep gewelfde salen
Comt te malen
Schickt by hem inde stille stroom
Met rosen -rode stralen
Neer te dalen
Soo wacht een schonen dageraet
Die t'seewaert of te velde gaet
Waer door seer schiedelijcken
De cluysterheyt moet strijcken
Ende wijcken.
4.
Hoe root was uwen onderganck
0 Jesu, als u t' leven
Wou begeven!
U open borst, u leden cranck
Men sack van bloede cleven
Ende beven.
Maer door u dodelijck geclach
Most ons den liefelijcken dach
Van Gods genade schijnen.
Ons smerten al verdwijnen
Door u pijnen.
MIDDELAER.

Indien hier by ons waer den snellen cloot der sonnen
Geen mensche sou sijn glans noch bitte dragen connen,
Maer nu by hem ontdeckt als door een middel-licht
Nu voestert by ons lijf en helpet ons gesicht:
Besnijdinge, 20. v 1 a g e n: stormvlagen, hier in den figuurlijken zin van:
smarten; 23-24. den ronden soom der diep gewelfde
s a e n: den rand van het uitspansel, den horizon; 25. m a l e n: kleuren;
26. s c h i c k t h ij h e m: indien hij zich dan gereed maakt; in de stille
stroom de Deventeraar zag de zon ondergaan in den IJsel; 32.
strijcken: heengaan; Middelaer, i. cloot: bol; 3. als door een
m i d d e l-1 i c h t: als was er een tusschenschakel, als het ware indirect
(nl. getemperd door den afstand) ; 4. v o e s t e r t: voedt.
Besnijdinge, 25. A heeft een drukfout: nalen.

DE DOOP.

5
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Quam God de vader self op aerden sich vertonen,
Hy is een brandent vier, wie conde by hem wonen?
Dies sent by sijnen Soon den middelaer, door wien
Met vrucht en grote vreucht wy sijne claerheyt sien.
DOOP JOHANNIS.

Elias Godes knecht had drymael wtgegoten
Voor d'ogen van het volck sijn reyne of ferand'
De droppels vielen neer, en vulden tot den rand'
(Ront -omme den altaer) de nieu-gemaeckte goten,
5
Als God heeft sichtbaerlijck ten hemel wt geschoten
Een vlackerende vlam diet alles heeft verbrant,
Dat aerde, hout, en steen gelijckelíjck verswant,
De groepen wierden drooch die eerst vol water vloten:
Johannes insgelijcx den anderen Thisbíjt
I o Op menich sondich mensch goot wt te sijner tijt
De suyverende vloet der heyliger riviere,
Maer ghy, .6 Godes Soon opbouwer van u kerck
Volbracht by sijnen dienst het alder- grootste werck:
Ghy dooptet met den Geest, ghy dooptet met den viere.
DOOP CHRISTI.
Hoe Gomt ghy, Heer, tot my, en wilt dat ick u wassche
Daer ghy den meester sijt, en ick maer stof en assche?
Wat smette sal u oock afspoelen de Jordaen
Die schoon zijt als de son, en reynder als de maen?
5 Johannes, alle plicht voldoe ick onverdroten
Voor my waert nodeloos, t'is voor mijn bontgenoten.
Het water, dat om my te suyveren genaeckt
Door mijne suyverheyt self suyver wert gemaeckt,
En sal van nu voortaan de sielen louter maken
z o Van die door mijnen Geest na mijne goetheyt haken.
DOOP.
Op de wijse vanden 24. Psalm.
I.

Genoten van Gods huysgesin
Vercoren vanden aenbegin,
Doop Johannis, I 8. cf. I Koningen i 8: 2 2- 3 9; 8. g r o e p e n:
greppels, goten; 9. T h i s b ij t: voor: Elia (deze was nl. een Thisbiet) ,
II. der heyliger rivier e: de Jordaan; 14. cf. Matthaeus 3:11;
Doop Christi, cf. Matthaeus 3: 13-17.
Doop Johannis, 9. A heeft een drukfout: Johannis. Doop Christi, Hs.
van Revius in C met plaatsaanduiding.

'98

5

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Des werelts dappere verwinders
Ontfangt den doop, den segel wis
Van u beloofde erfenis,
U comtet toe en uwe kinders.
2

to

15

20

.

En siet niet na den cleynen staet,
Het swacke vleysch, het slecht gewaet
Van die u desen schat vertonen,
Maer siet alleen op t' grote goet
Dat God u door haer handen doet,
So suldy hem met danck belonen.
3
Want, is den stempel niet van gout
Maer yser, coper, been, of hout
Daerin het wapen is gesteken,
Noch besicht hem de selve hant,
Hy sekert u den selven pant,
En druckt in u het selve teken.
4.
T'en is voorwaer den dienaer niet
Noch al wat ghy voor ogen siet
Waer door het heyl u wert gegeven,
De Vader ist die u bemint,
De Soon die uwe quael ontbint,
De Heyl'ge Geest die u doet leven.
KENNISSE CHRISTI.

De vrye cunsten, mensch, al teltmender wel seven,
En connen u daerom de vryicheyt niet geven ;
Leert Christum kennen, en verwerven zijne gunst,
Dat is de vryende en alleen-vrye cunst.
APOSTELEN.

Twaelf steenen op den rock des priesters hadden stede,
Maer eenen Aaron vercierdemen daer mede:
Doop, 6. cf. Handelingen 2: 39; 8. s 1 e c h t: eenvoudig; i 6. n o c h:
toch; 17. Hy sekert u den s e l v en pan t: Hij waarborgt u denzelf den
schat; 23. qua e 1: zonde; o n t b i n t: losmaakt, wegneemt. Kennisse
Christi, i . de veye c u n s t e n: zoo noemde men in de Middeleeuwen de
zeven voor vrije mannen passende studievakken: grammatica, arithmetica,
geometria, musica, astronomica, dialectica, rhetorica. Apostelen, i . Zie voor
een beschrijving van den borstlap der Hoogepriesters: Exodus 28:15 v.v.
Kennisse Christi, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.

DISCIPELEN EN EVANGELISTEN.

19 9

Twaelf water-sprongen coel men vont in Elima,
Maer Mosis bron alleen het leger volgde na:
5 Twaelf leeuwen stonden by den hogen throon van goude,
Maer Salomon daer op alleene sitten woude:
Twaelf runders aenden voet vande metalen see,
Maer t'water-vat alleen de suyveringe dee:
Twaelf sterren croonden wel de vrou inder woestijnen,
I o Maer rondes-om haer heen een sonne sachmen schijnen:
Twaelf boden tot zijn werck de Heer gecoren heeft,
Maer dat hem eygen is by niemant overgeeft;
Hy is het heyl, het 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 isset anders niet als een verworren werck
Want Petrus is verreyst, en Simon is gebleven.
MATTHAEUS.

0 sonderlinge cracht, waer door Gods eenich Soone
Den stouten tollenaer Mattheum tot hem tooch!
Hy repte maer de tong' en wendde maer het ooch
Als hy sloech wter acht den ríjckdom sijner wone.
5
Des werelts pracht en staet soo cierelijck en schone,
Het priesterlijck geslacht soo achtbaer ende hooch,
Sijn vrienden, lant en sant by willichlijck ontvlooch
Op dat by crijgen mocht de ongeschende crone.
Hy leerde ons betree'n des hemels engen pat,
I o Hy leerde ons om hooch vergaren onsen schat,
Apostelen, 3. water-sprongen: fonteinen; Elima: Elim, een
plaats aan de Oostkust der Schelfzee, waar de Israëlieten bij hun tocht door
de woestijn legerden (Exodus 15:27). 4. M o s i s b r o n: waarschijnlijk
denkt Revius hier aan I Corinthiërs I o : 4 , „want zij (de Israëlieten)
dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus"
(vgl. hierbij Exodus 17:6) 5 6. Zie voor de beschrijving van Salomo's
troon: 2 Kronieken 9: 17-I 9; 7-8. De „gegotene zee" in Salomo's
tempel rustte op twaalf koperen runderen (cf. I Kon. 7 : 2 5-26) ; 9 I o.
cf. Openbaringen 12: I en 6; Simon Petrus, 3. v e r w o r r e n: bedorven;
4. P e t r u s: de trouwe belijder, op wien de gemeente steunt (cf. Matthaeus
16:18) ; S i m o n: aan wien de simonie haar naam ontleent (cf. Handelingen 8:9-24). Matthaeus, I. s o n der l i n g e: buitengewone; 2. s t 0 ut en: trotschen; 4. h y: Matthaeus; sloech wter acht: niets meer
gaf om (cf. Matthaeus 9 : 9) .
Apostelen, I 3. A heeft een drukfout: alleen.
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Hy toonde hoemen most het beste deel verkiesen,
Sijn bloes om Godes wil by blijdelijck vergoot,
En t'roude hem alleen terwijl by leet den doot
Dat by niet meer en had voor Christo te verliesen.
IOHANNES APOSTEL.

Wie is den Arent die met onbeweechde ogen
Derf staren daer de Son sijn eerste stralen schiet?
Die varet door de locht en roert sijn wiecken niet
Wanneer by wort tot aen den hemel opgetogen?
5
Het is Johannes, die so hoge is gevlogen
Dat by den Sone Gods in sijn gedaente siet,
En de verborgentheyt der Godheyt ons bediet
Die hy wt Christi borst heeft rijckelijck gesogen.
Nacht-uylen, vyanden van onser sielen Son
I o Licht-hatende gedrocht, Cerinthe, Ebion,
Die uwe pennen swart hebt tegen hem gekeret,
Hoe comtet dat ghy sijt so haestelijck vergaen
En dat ghy hebt te saem verloren moeyt gedaen?
Des Arents veder heeft u vederen verteret.
LUCAS.

K'en weet wat mallicheyt de menschen heeft gedreven
Om my den schilderen tot een patroon te geven,
Die noyt de verwen heb gestreken opt palet,
En noyt aen de pinceel mijn vingeren geset.
5 T'is waer, een edel werck gegaen is wt mijn handen
Waerin den groten roem (bekent in alle landen)
Des Salichmakers is so meesterlijck verhaelt
Als waer by voor t' gesicht van yder afgemaelt:
En noch een ander stuck, waer in de twalef boden
I o Doen rijsen Godes kerck, en vallen de afgoden.
Matthaeus, 12. Volgens de overlevering heeft Matthaeus in de verwijderde streken van Ethiopië of Parthië gepredikt en is hij als martelaar
gestorven. Johannes Apostel, z. d e n A r en t: als Evangelist heeft Johannes den arend tot attribuut; 2. d e r f: durft; 7. b e di e t: leert, verkondigt - nl. in de Openbaringen; i o. C er in t h e: Cerinthus was een
gnosticus met afwijkende leerstellingen, o.m. maakte híj onderscheid tusschen God-Opperwezen en God-Schepper; Eb i o n: de Ebionieten waren
Christenen uit de Joden, die de Godheid van Christus loochenden en vasthielden aan de Mozaïsche inzettingen; i 4. v e d e r: veeren schrijfpen;
Lucas, Y 2. Volgens de overlevering heeft Lucas Maria met het Kind
Jezus naar het leven geschilderd; 1. k'e n w e e t: ik weet niet; 5. e e n
edel werck: zijn Evangelie; 9. een ander stuck: de Handelingen
der Apostelen.

JEZUS' EERSTE OPTREDEN.
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Dit zijn twee taf ereels waer van des Geestes cracht
Den gront, den ommetreck, de hoochsels heeft gewracht.
Die die wel overmerckt sal niemanden benyen
Het lamme poppen-werck, en dode schilderyen,
Versekert dat by hier (en inde ander niet)
Het levendige beelt van God den Vader siet.
VERCOPERS INDEN TEMPEL.

Een moort-cuyl was de kerck (van Christo hart bekeven)
Daer duyven-cramery wiert opentlijck gedreven:
Noch slimmer is de kerck, daer yder voor zijn geit
De duyf de Hey1' ge Geest te cope wert gestelt.
BETHESDA.

Voor t'wonderlijcke badt vyf lange galeryen
Vol crancken, conden die van hare quael niet vryen:
Maer als den Engel quam, en t'water had geraeckt,
Die men daerinne ,droech wiert fris en gau gemaect:
5 Van Moses Godes knecht vyf treffelijcke boeken
Vol wetten, conden ons niet segenen, maer vloecken,
Den grooten Engel van het eeuwige verbont
Tot ons af dalende, ons reyn maect en gesont.
IOHANNES ONTHOOFT.

Dewijl Herodes is int slempen ende schranssen
Comt ongeroepen in een vorstelijcke maecht,
Indient een maget is die met lichtveerdich danssen
Het dronckene gespuys oneerelijck behaecht.
5

Den Coninck sweert een eet, by wil haer laten volgen
De helfte van sijn rijck voor eenen losen dans;
Maer zy, door s'moeders raet in toornicheyt verbolgen,
(0 grouwel!) eyscht het hooft des heyligen Johans.

Lucas, I2. hoochsels: lichtpartijen; 14. poppen -werck:
beeldhouwwerk. Vercopers inden tempel: cf. Johannes 2:14-16, I . v a n
Christ o: door Christus; 2. d u y v e n-c r a m er y: duivenhandel; 4. d e
duyf d e Hey l'g e Gees t: cf. Matthaeus 3 : 16, „en hij zag den Geest
Gods nederdalen gelijk eene duive". Bethesda, I 4. Cf. Johannes 5 : 2-13;
2. d i e: nl. de kranken; Iohannes onthooft: zie Marcus 6: 17-2g;
I. dewijl: terwijl; 4. oneerelijck: op oneerbare wijze; 6. lose n:
geraffineerden; 7. in t o o r n i c h e y tv e r b o 1 g en behoort bij: s'moeders.
Lucas, 14. A eindigt ten onrechte met een punt. Vercopers inden tempel, Bethesda, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding. Bethesda, tit el
eerst: maeckt onse siel.
eerst: Badtwater; 8. ons reyn m a e c t en
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sijn reden,
Herodes, onvermoet gevangen in sijn
(Meervresende
vresendede
deschand'
schand' als Godes hoge wet)
I10o (Meer
den taeyen
taeyen neck
neck (onschuldich)
(onschuldich) afgesneden,
Heeft hem den
ogen-lust
sijn hoere
hoere voorgeset.
voorgeset.
En dien tot ogen
-lust sijn
moeder, die
die uukint
kintleert
leertdanssen
danssenende
endemoorden
moorden!
Foey moeder,
t
dochter, die
die uu jeucht
jeuchtbevleckt
bevlecktmet
metsulcken
sulckendaet!
daet!
Foey dochter,
15 Foey
Foey
Coninck,diediealsdan
alsdan'eerst
'eerstachtet
achtet uwe
uwe woorden
woorden
Coninck,
Wanneer de
de meeste
meeste trou
trou isist'aldermeeste
t'aldermeeste quaet!
quaet!
Wanneer
T'SELVE.

midden vant verblijden
Een Conincklijcken disch int midden
cieret met
hooft van
van eenen
eenen vromen
vromen man;
man;
Men cieret
met het
het hooft
Een grote Coningin, de oorsaeck van sijn lijden, EengrotCi,dsaeckvnijl,
Versadicht haer
gesicht, al eet
eet syer niet van.
Versadicht
haer gesicht,
5
Heeft
Atreus
niet
alsoo
Thyesti
opgedragen
5
Atreus niet alsoo Thyesti opgedragen
Sijn
sonen
gaer
gecoockt?
(onmenschelijck
bedrijf!)
Sijn
gaer gecoockt? (onmenschelijck bedrijf!)
Heeft Progne niet
niet haer
haer kint
kint in
intoren
torendootgeslagen
dootgeslagen
Therei haer
haer man
man doen
doen eten
eten in
in het
het lijf?
lijf?
En Therei
Coningen die
die stout
stoutvernieticht
vernieticht Godes wetten,
0 Coningen
10
Diedoet
doetalalwat
watghy
ghywilt,
wilt,en
enniet
nietalalwat
watghy
ghymost,
most,
I o Die
Dit sijn
sijn noch
nochhuydens-daechs
huydens-daechs uuleckerste
leckerstebanquetten,
banquetten,
Dit
Gelooftet
ten isis geen
geen armer
armer luyden
luyden cost.
cost.
Geloof tet my, ten

o

CANANEISCHE
CANANEISCHE VROUWE.
1.
I•

o0 Heere,
Heere, Davids
Davids Soon,
Soon, ontfermt,
ontfermt, ontfermt
ontfermtuumijner
mijner
5

Eer
t'herte my
my versmelt!
versmelt!
Eer t'herte
laes, eylaes!
wort vanden
vanden helschen
helsehen pijner
pijner
Mijn
Mijn dochter,
dochter, laes,
eylaes! wort
Seer
derelijck gequelt.
Seer derelijck
Ah! Heylant
Heylant goedertier,
goedertier, met
met vaderlijcke
vaderlijcke ogen
ogen
Ons droefenis aensiet
aensiet
T' gesicht
wildijt ons niet
niet togen?
gesicht isis ons
ons genoech:
genoech: en
en wildíjt
Neen,
en willes
willes niet.
niet.
Neen, ghy en

Johannes
onthooft, 12.
e: Salome's
Salome's moeder
moeder Herodias
Herodias was
was
hoerre:
i 2. s ijijnn hoe
Iohannes onthooft,
t rreu
e u s:
T'setve, 5. A
eigenlijk
van Herodes'
Herodes' broeder
broeder Philippus.
Philippus. T'se(ve,
At
eigenlijk de
de vrouw van
uit wraak
wraak voor
voor geleden
geleden smaad
smaad zette
zette Atreus
Atreus bij
bijeen
eenmaaltijd
maaltijdzijn
zijnbroeder
broeder
Pr o g nn e:e: om
Thyestes
diens beide
beide geslachte
geslachte en
7. Pro
Thyestes diens
en toebereide
toebereidezonen
zonen voor;
voor; 7.
zich wegens
wegens de
de verleiding
verleiding en
en mishandeling
mishandeling van
van haar
haar zuster
zuster op
ophaar
haar man,
man,
Thereus,
wreken, zette
Prokne) hem
hem hun
hun beider
beider zoon als
als
Thereus, te
te wreken,
zette Progne
Progne (of
(of Prokne)
Canamaaltijd
. dit:
doen wat gij
gij wilt
wilt en
en niet
niet wat
wat moet.
moet. Canamaaltijdvoor;
voor; II! I.
d i t: nl.
nl. te doen
Matthaeus 15:22-28;
toonen; 8.
8. gghy
neische
Vrouwe, cf.
cf. Matthaeus
15 : 22-28; 7.
7. ttogen:
o g e n: toonen;
hy
neische Vrouwe,
en w
i 11 e sn ni
wiltdes
des(hiervan)
(hiervan)niet(s)
niet(s)..
willes
i e et:t:gijgijwilt

DE KANANEESCHE
KANANEESCHE VROUW.
VROUW.
DE
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3

2.
2•

Een
Davids soon,
soon, so
sominlijck
minlijck en
en so
so crachtich
crachtich
Een woert,
woort, o0 Davids
Wt uwen soeten
Wt
soeten mont
Can wenden
wenden de
de elend'
Can
elend' van uwe
uwe maget
maget clachtich
clachtich
Geslagen en
en doorwont.
Geslagen
die ons
ons vleysch
vleysch en
en beenderen
beenderen wil
wil breken
breken
Den
Den vyant die
Staet onder
onder u gebiet.
Staet
gebiet.
15
Eenwoort
woortisisons
onsgenoech
genoech en
en suldy
suldy Heer
Heer niet
niet spreken?
15 Een
spreken?
Nenghywilst.
Neen ghy en willes niet.

I0
10

3. CHRISTUS.
3.
CHRISTUS.

Laet
sonden en
en vol
voljammers
jammers
Laet staen,
staen, onsalich
onsalich wijf vol sonden
U moeyelijck gerel:
gerei:
is alleen
alleen voor
voor de
deverdoolde
verdooldelammers
Iammers
Mijn
Mijn hulpe
hulpe is
Vant heylich
heylich Israel.
Israel.
Het
levendige broot
nietgesonden.
gesonden.
Het levendige
broot is
is tot uu niet
Waer is
is het oyt
oyt geschiet
geschiet
Waer
Datment
de kinders
kinders neemt
de honden?
honden?
Datment de
neemt en
en worptet voor de
Nen,ickwlst.
Neen, ick en willes niet.

20

VROU.
4. VROU.
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3o
30

0 Heere
Heere Davids
Davids Soon,
Soon, mijn
mijn tonge
tonge moet
moet uudancken
dancken
Voor uu onstrafbaer
onstrafbaer woort
woert
Ick
een snoden
oock wil ick
ick na
na uu jancken
jancken
Ick ben
ben een
snoden hont,
hont, oock
Tot
ghy my
myhebt
hebtverhoort.
verhoort.
Tot ghy
het broot,
broot, de
de hondekens
hondekens de
de cruymen
cruymen
De kinders
kinders hoort het
En watter
overschiet:
watter overschiet:
Dit isis mijn
mijn eygen
eygen deel
deel:: en
en soud'
soud' ick
ick dat
datversuymen?
versuymen?
Dit
Neen, ick
ick en
en willes
willes niet.
niet.
5.

CHRISTUS.
CHRISTUS.

mannelijck geloof!
geloof! óöwonderbaer
wonderbaerbetrouwen!
betrouwen!
0omannelijck
o hope vast
vast geset!
geset!
O
Ghy
hebt
met
Godgecampt
gecamptenenhebt
hebtden
denstríjt
strijtbehouwen
behouwen
35 Ghy
hebt
met
God
Doort
Doert stadige
stadige gebet.
gebet.
Gaet dan getroost
getroost na huys:
huys: uutranen
tranen zijn
zijnbelonet,
belonet,
Gaet
is al
al geschiet.
geschiet.
U wensch is
so groten
grotendeucht
deuchtoock
oocklaten
latenongecronet?
ongecronet?
ick so
Soud' ick
40
ick en
en willes
willes niet.
niet.
Neen, ick
40
ge rel:
hinderlijk geklaag
geklaag (eig.
(eig. gepraat)
gepraat)..
1: hinderlijk
i18.
8. mmoe
o e yyeel 1ijijcckk gere

15. A
A heeft
heeft ten
ten onrechte
onrechte een
een punt
punt aan
aan het
het einde
einde;; 23.
23. AAmist
misthet
hetleeslees15.
teeken.
teeken.

204
204
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SANGEN EN DICHTEN.
DICHTEN.
OVER-YSSELSCHE
lODEN.
IODEN.

T'is wonder,
wonder, Jesu
Jesu(spreeckt
(spreeckt een ongelovich Jode)
T'is
Dat ghy die
die sijt
sijt een mensch,
menseh, u selven
selven maeckt tot
tot Gode:
Gode:
Dat
T'is wonder,
wonder,Heere
Heere (seyt
(seyt een Christ-gelovich
Christ-gelovich hert)
T'is
Dat ghy, God
God sijnde,
sijnde, mensch
mensch om mijnentwille
mijnentwille wert.
T'SELVE.
SELVE.
T'

En is
is niet
niet onder
onder ons
ons dees mensche opgetogen?
de wijsheyt
wijsheyt en
en t'vermogen?
t'vermogen?
Waer henen comt
comt hem dan
dan de
o Joden,
Joden,vraegdy
vraegdydat
datmet
metsulcke
sulckestorenis
storenis
0
hem die
die Godes macht en wijsheyt
wijsheyt selver
selver is?
Van hem
TIMMERMANS SONE.

waer comt
comt doch
doch de
de cracht
erachtaen
aendesen
desen wonder-dader?
wonder-dader?
Van waer
is niet
niet (alsmen
(alsmen weet)
weet) een
een timmerman
timmerman zijn
zijn vader?
vader?
En is
Timmermanwiens
wiens Soone
Soone ghy
ghy soo
soolaeckt
laeckt
maer den
den Timmerman
Ja. maer
des hemels
hemels heeft
heeftgemaeckt.
gemaeckt.
die het
het schoon
schoon gebou
gebou des
Is die
WEDUWEN GAVE.
GAVE.

wierp twee
twee stuxkens
stuxkens inde
inde kiste
kiste
De weduwe die wierp
die haren voorraet
voorraet wiste:
wiste:
Gepresen
Gepresen isis van
van dien
dien die
aengenaem die
dat hy
Elcx
Elcx gaef is aengenaem
die deylt
deylt na dat
by heeft.
God rekent niet hoe-veel,
hoe-veel, maar van
van hoe-veel men geeft.
geeft.
HANT AENDEN PLOECH.
PLOECH.

Vatt' aen
des Heeren
zijn wtvercoren
wtvercoren
aen des
Heeren ploech,
ploech, die roemt zijn
Te wesen,
wesen, siet niet om,
om, of
of ghy
ghy maeckt
maeckt slimme
slimme voren.
voren.
Maer laes!
laes! u eygen
eygen ploech
ploech heeft
heeft menichmael
menichmael gedaen
gedaen
Dat uwes
uwes Heeren
Heeren ploech
ploech quam
quam aen
aen het
hetstille-staen.
stille-staen.
ONWEDER.
Op:
Och
legdy nu en
en slaept
slaept Zc.
~c.
Op: Och legdy
I.

Och
slaept
Och ligdy
ligdy Heer en slaept
In dese
dese sware stonde?
Terwijl ghy ruste raept
Terwijlghyrusteraept
te gronde.
gronde.
So
So sincken
sincken wy
wy te

2
2.

.

Wy wellen
55 Wy
wellen in het sant,
sant,
Wy
de clippen,
dippen,
Wy stoten op de
Ons takels
takels en
en ons
ons want
Ons
Begint
Begint ons
ons te ontslippen.

loden,1-2.
I 2. cf.
loden,
Johannes i 10:33.
Matthaeus
cf. Johannes
o :33. T'selve,
T'selve, 1-2.
cf. Matthaeus
I 2. cf.
13:54-55; 2.
2. waer
13:54-55;
van waar;
waar; 3.
3. storenis:
storenis:
verstoordwaer henen: van
verstoordTimmermans Sone, cf.
heid. Timmermans
den vorigen tekst.
tekst. Weduwen
gave, 1-2.
cf. den
Weduwen gave,
I 2. cf.
cf.
2 I : I -4; 2. dien:
Lucas 21:1-4;
nl. Christus;
Christus; Hant
Lucas
d i e n: nl.
Hant aenden
aenden ploech, cf.
cf. Lucas
6 2. Onweder,
9:62.
Onweder, cf.
9:
in het sant:
sant:
cf. Marcus
Marcus4:36-41;
4:36-41;5.5.wy
wywellen
wellen in
ons
de bank,
bank, waarop
waarop het
het isis
ons schip
schip graaft
graaft zich
zich al
al rollende
rollendein
in het
het zand
zand van
van de
vastgeloopen.
T'selve, Timmermans
T'selve,
Timmermans Sone,
ploech, Hs.
Sone, Hant
Hant aenden
aenden ploech,
Hs. van
van Revius
Revius in
in C
C
met
met plaatsaanduiding.

DE STORM OP HET MEER.

3.

Het schrickelíjck gewaey
1 o Ons over-stuyr doet drijven. 3 0
Den mael-stroom met een
draey
Ons dreyget te ontlíjven.

8.
Den vyant neemt de vlucht
0 wonder over wonder!
Gestillet is 'tgerucht
Van hagel en van donder.

4.

9.

Wy sien noch sterr' noch
maen,
T'compas begint te wraken, 3 5
15 Het roer ons wil ontgaen,
De steven is aent craken.

20
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5.
Den rover is aen- boort,
Den vyant op de luycken,
De boech is door-geboort,
De kiel begint te duycken.

Het roer hy selver vat,
Hy kijvet met de winden,
Ja doetse liggen plat
En schiedelijck verswinden.
I O.

Hy straft die weecke maets
Die haer niet cloeck en
dragen
En voor een weynich quaets
4 0 Soo lichtelijck vertsagen.

6.

I I.

0 wat zijt ghy een Godt
Het seyl leyt voor de mast,
Het ancker is aent slepen.
Die stormen ende baren
Help Heer! wy lijden last!
Bevreest voor u gebot
Help Heer! wy sijn gegrepen. Soo machtich weet te claren.
12.
7.
25 Nu mannen, goeden moet! 45 Ghy Galmt de stuyre zee,
Den slaper is gewecket,
En brengt die u geloven
Op een behouden ree
Hy scheldt de swarte vloet,
Daer sy u eeuwich loven.
Den hemel hy ontdecket.

VOLGT MY NAE.

Wanneer ghy over see wilt van u vrienden scheyden
Sy sullen u wel aen jae in de boot geleyden,
Maer als het schip begint te varen vande strant
Onweder, i o. over - s t u y r: achteruit; i 4. wrake n: van streek
gaan; 2 I. het seyl leyt voor de mast - figuurlijk beteekent dit:
wij zijn ten einde raad; 28. o n t d e c k e t: nl. van wolken; 44. c l a r e n:
tot rust brengen; 45. s t u y r e: verbolgen. Volgt my nae, zie voor deze
woorden van Jezus o.m. Matthaeus 8 : 22, 9: 9, 19:21.
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DICHTEN.
OVER-YSSELSCHE

steken weer
weer van
van boort
boort en
en peuren
peuren na
na het
hetlant:
lant:
Sy steken
volgen Christum
Christum wel soo
soo lang'
lang' by
hy ons
onscan
can baten
baten
Wy volgen
dat by
hy ons
ons met
met vree'n
vree' n by huys
huys en hof
hof wil
willaten.
laten.
En dat
Maer in het
het bange
bange meyr
meyr van
van droefenis
droefenis en
en pijn
pijn
Maer
niemant alte
altegeern
geernsijn
sijnmede-macker
mede-macker zijn.
zijn.
Wil niemant
VERQUICKEN.
ICK SAL U VERQUICKEN.

die gewone
gewone sijt
sijt d'ellendigen
d' ellendigen tete helpen
helpen
Ghy die
Wilt mijnen
mijnen groten
groten druck,
druck, óöSalichmaker
Salichmaker stelpen.
stelpen.
Wilt
arme tollenaers
tollenaers hebdy
hebdy insonderheyt
insonderheyt
Drie arme
Wt haren
haren droeven
droeven stant
stantgebracht
gebrachtinineerlijckheyt,
eerlijckheyt,
Wt
inden tempel
tempel bat,
bat,den
denwereltschen
wereltschenMatthaeum,
Matthaeum,
55 Die inden
den (voor
(voor sijne
sijne boet)
boet)misdadigen
misdadigenZachaeum.
Zachaeum.
En den
hebtse goedichlijck
goedichlijck gemaeckt
gemaeckt van quale
quale vry:
vry:
Ghy hebtse
Ah Heere
Heere!! laet doch
doch toe dat
dat ick
ick de
de vierde
vierde sy.
Ah
menschen bedderee
bedderee geraeckt
geraeckt in
al haer
haer leden
leden
Drie menschen
in al
10
Hebtghy
ghygerichtst
gerichtetopopnanavuerige
vuerigegebeden,
gebeden,
z o Hebt
die tot
tot uu daelde
daelde van
van het
het dack,
dack,
gichtigen die
Den gichtigen
crancken by het badt in pijn
pijn en
en ongemack,
ongemack,
Den crancken
De vrou
vrou die
die vanden geest was
was schrickelijck
schrickelijck gebonden:
Ghy hebbet
hebbet haer
haer voor al
al vergeven
vergeven hare
hare sonden
I15
5
En
daer na
door u woort
woort genesen alle dry:
En daer
na door
Ah Heere! latet toe dat ick de vierde sy. AhHer!latodickver
doden hebdy
hebdy Heer
Heer verwecket
verwecket totten leven;
Drie doden
Den soon
soon der
der weduwe
weduwesijn
sijncrachten
crachtenweer-gegeven,
weer-gegeven,
Lazaro daer
daer by:
Jaïri dochterken,
dochterken, en Lazaro
20
Ah heylant! laetet
laetet toe
toe dat
dat ick
ick de
de vierde
vierde sy.
DUYVELS INDE SWIJNEN.

Dat den
verhuysende met pijnen
den onreynen geest verhuysende
Niet buyten Christi last mach
mach varen
varen inde swijnen
veel te min
by so veel
een c1aer
Geeft
bewijs, dat hy
claer bewijs,
Geeft ons een
stellen haren sin.
Can
Can crencken
crenckendie
die op
op God
God vast stellen
sal uu
Ick sal
4. peuren:
Volgt
my nae,
nae, 4.
p e ure n:zich
zichbegeven;
begeven; 7.
7. meyr:
me Yr: zee;
zee; lek
Volgt my
verquieken,
Matthaeus 12:28;
in
eer 1 ij c k h e y t:eere;
eere ;5.5.die
die in
12:28 ; 4. eerlijckheyt:
cf. Matthaeus
verquicken, cf.
den tempel bat, cf. Lucas 18:10-14; Matthaeum, cf. Matthaeus dentmplba,cf.Lus18:Io-4;Mathem,cf. us
g. bedderee:
9:9,
6. Zachaeum,
Zachaeum,cf.
cf.Lucas
Lucas 19:
19:2-10;
bedderee:bedlegerig;
bedlegerig;
2-1o; 9.
9:9, 6.
ge
I!. gichtigen:
g i c h tig ejichtige,
n: jichtige,
verlamde(cf.
(cf.Matthaeus
Matthaeus
verlamde
g e rr aa ee cckkt:t: verlamd; II.
3. cf.
cf. Lucas
LucasI3:II-I3;
13:11-13; geest:
geest: satan
9:1-7);
Johannes 55:2-9;
satan
cf. Johannes
: 2-9; 113.
9: I -7) ; 12.
12. cf.
(t.a.p.,
14. haer:
cf.Lucas
Lucas 7:7:II-I6;
19. JJaïri
hun; i18.
8. cf.
I I - 16; 19.
aIri
ha e r: hun;
(t.a.p., vers
vers 16);
16) ; 14.
1 1.
dochterken;
Marcus 5:22-43;
5:22-43;L Lazaro,
cf. Johannes
Johannes I!.
a z a r o, cf.
dochterken, cf.cf.Marcus
Duyvels inde
inde swijnen,
swijnen, cf.
Marcus 55:
kan.
h: kan.
ma c h:
7; 2.
2. ma
cf. Marcus
: II--117;

Het ghy.
ghy.
lek
verquieken, I10.
een drukfout:
drukfout: Het
heeft een
o. AA heeft
Ick sal uu verquicken,

JEZUS' PREDIKING
PREDIKING EN
EN WONDEREN.
WONDEREN.
JEZUS'

207
2°7

Wantschuttet
schuttet Godes
Godes hant
hant de
de modderige
modderige seugen
seugen
55 Want
Sijn schaepkens
schaepkens dan
voorwaer wel
wel seker
seker leven
leven meugen.
meugen.
Sijn
dan voorwaer
En die
die de
de borstelen
borstelen der
der verkenen
verkenen bewaert
bewaert
En
De haren
haren van
vanons
onshooft
hooftveel
veelsekerlijcker
sekerlijckerspaert.
spaert.
De
SATAN GEBONDEN.
GEBONDEN.
SATAN

GeIijck een
hont die
die menich
menich heeft
heeftgebeten
gebeten
Gelijck
een dullen hont
Nu liggende
liggende wel
wel vast
vastgesloten
gesloten aen
aen een
een keten
keten
Nu
moede wandelaers
wandelaers aenblaffet
aenblaffet even
evenstijf,
stijf,
De moede
met een
een fel
fel gesnau
gesnau haer
haer vliegende
vliegende na
na t'líjf
t'lijf
En met
hemsijn
sijnongewennet,
ongewennet,
Doet
wijckenwte
wteweck
wechdiediehem
5 Doet
wijcken
en sijne
sijne banden
banden kennet
kennet
sijn meester
meester weet
weet en
Maer die sijn
Gaet sonder achterdocht
achterdocht en keert
keert hem
hem nergens
nergens an
an
Gaet
Versekert dat
hy doch
doch niet
nietverre
verre springen
springen can:
Versekert
dat by
So gatet ons met dy, ö Satan, dien de sonden
Sogatensmdy,ó iesond
10
Wel
gavengrote
grotemacht,
macht,maer
maereen
eenheeft
heeftuugebonden;
gebonden;
z o Wel gaven
Die, of
of ghy
ghy hoge
hoge brult,
brult, uuniet
nietlaet
laetwyder
wyder gaen
gaen
sijne hant
ha nt belieft.
belieft. dies
dies wy van
van nu
nuvoortaen
voortaen
Als sijne
Godes vry gelet'
geley by
by dagen
dagen en
en by
bynachten
nachten
Op Godes
Gaen vrolijck
vrolijck onsen
en dijner
dijner niet
niet en
en achten.
achten.
Gaen
onsen pat en
RIJCKEMAN
LAZARUS.
RIJCKEMAN ENDE
ENDE LAZARUS.

Den rijcken
rijcken gulsigaert
gulsigaert wort inde
inde schrift
schriftvermellet,
vermellet,
Maer
name was en
en worter
worter niet
niet gespellet:
gespellet:
Maer hoe
hoe zijn name
gemaeckt
Den armen
armen Lazarus
Lazarus naemcondich
naemcondich isis gemaeckt
hier benee'n
be nee' n van
van yder was gelaeckt
gelaeckt
Hoewel
Hoewel hy hier
5 Dit
Ditleert
leertuuwerelts
kint, al
al sydy
sydy seer vermeten
werelts kint,
God vervloect
Dat uwen
uwen roem
roem by God
vervloect is en
en vergeten.
vergeten.
Dit leert
leert u, vrome
vrome man,
man, al
al sydy
sydy hier
hierveracht
veracht
God in eeren
Dat uwen
uwen naem
naem by God
eeren wort
wort gedacht.
gedacht.
EEN
DRONCK WATERS.
EEN COUDE DRONCK
WATERS.

Een
couden beker
beker nats
Christi naem
naem gegeven
gegeven
Een couden
nats in Christi
Wert
rijckelijck beloont
leven.
Wert rijckelijck
beloont met
met het
het oneyndich leven.
gloet
een gloet
Dien
couden beker
beker nats
nats ontsteect
ontsteect in
Dien couden
in my een
Die
vervrosen hert
liefde blaken
blaken doet.
doet.
Die het vervrosen
hert in liefde

---Satan gebonden,
Duyvels
inde swijnen,
swijnen, 8.
cf. Matthaeus
Matthaeus i10:
30. Satan
gebonden,
8. cf.
o : 3o.
Duyvels inde
3.
heftig; 7.7.achterdocht:
vrees; keert
nergensan:
an:
3. stijf:
stijf: heftig;
achterdocht: vrees;
keert hem nergens
Een coude
cf. Lucas
Lucas 16:
i6: i19-3
9-3 iI;; Een
geeft
nergens om; Rijckeman
ende Lazarus,
Lazarus, cf.
Rijckeman ende
geeft nergens
dronck
waters, cf.
42.
cf. Matthaeus
Matthaeus 10:
10:42.
dronck waters,

Hs. van
Een
dronck waters,
waters, Hs.
van Revius
Revius in
in CCmet
metplaatsaanduiding;
plaatsaanduiding;
Een coude dronck
gemoet
3-4,
eerst: Dien
Diencouden
coudenbeker
beker nats
nats ontsteekt
ontsteekt in
in mijn
mijn gemoet
3 4, eerst:
smelten doet.
Een
in liefd'
liefd'
smelten
Een vier
vier dat
dat het
het in
Voor
de gecursiveerde
gecursiveerde woorden
echter niet volkomen
volkomen instaan:
instaan:
Voor de
woorden durf
durf ik
ik echter
onder de dikke doorhaling zijn ze bijna onleesbaar.
onderik halgzjnebiosar.
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SONDARESSE.
I•

0 Sondaers, schouwet aen die grote sondaerinne
Die deerlijck wtgestreckt voor Christi tafel leyt;
En neemt van haer een stael der goddelijcker minne,
En siet in hem een proef van goedertierenheyt.
2•

5

I0

Haer ogen die in lust soo plegen te gaen weyen
Nu zijn geworden van sijn beenen het lampet,
Het water wt haer hooft, ó overmatich schreyen
Heeft die gelijck een stroom wtvloeyende genets.
3
Dien mont waer mee sy wist de jonckheyt aen te locken
Het stof van zijne tree'n te lecken heeft gepoocht,
En met haer jeugdich haar, en met haer fiere locken
In plaetse van een dwaal zijn enckels sijn gedroocht.

4.
Den Nardus die wel-eer haer cleederen (dee ruycken
Die heeftse wtgestort op zijn gesegent vel,
I5 Dien hals die sy soo hooch gewoon was op te luycken
Buychtse ter aerden, voor sijn voeten een schabel.

20

25

5.
Ghy hebt, ó Herder goet dit schaepken soo elendich
In uwen trouwen schoot sachtmoedelíjck ontfaen,
En watse aen u dee dat hebbet ghy inwendich
Aen haer verslagen Geest veel heerlijcker gedaen.
6.
Sy sach u, maer ghy hebt met vaderlijcke ogen
Aenschouwet haer gebreck, verlichtet haer gemoet
Sy naderde tot u, maer ghy hebtse getogen.
Sy wies u, en ghy wiescht haer siele met u bloet.
7.
Den cus dien zy u gaf soo veel ick niet en achte
Als dien ghy haer int hert onsienlijck hebt gedruckt:

Sondaresse, cf. Lucas 7: 3 7-50; 5. p l e g e n: plachten; 6. l a m p e t:
schenkkan; I o. t r e e'n, hier: voeten; i 2. d w a a 1: handdoek; i 5. o p
te l u y c k e n, eig.: te ontsluiten, vandaar: te vertoonen, te dragen;
I6. schabe1: voetbank; 23. getogen: getrokken.
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Haer
weert als
als daer
daer ghy
ghy mee
mee versachte
versaehte
Haer balsem
balsem niet
niet soo weert
Haer
wt den
den doot
doothaer
haerhebbende
hebbende geruckt.
geruekt.
Haer wonden,
wonden, wt

8.
8

•

Sy drooehde
Sy
neerstelijek uu onbevleckte
onbevleekte leden,
leden,
droochde neerstelijck
30
ghy
hebt
afgedrooehtvan
vantranen
tranenhaer
haeraenschijn
aensehijn
3o EnEnghy
hebt
afgedroocht
Haer
lietse gaen
gaen in
in vreden
Haer gevend'
gevend' uwen
uwen troost:
troost: en lietse
Versekert
kint des
des hemels
hemels sijn.
sijn.
Versekert datse
datse sou
sou een kint

35
35

9
9·
o
vrouwe, ghy
ghyhebt
hebtsterck
stereken
envierichlijck
vieriehlijek beminnet,
beminnet,
0 vrouwe,
de Heer
Heer op
op eenmael
eenmael oock
ooek vergaf
vergaf
Veel
sonden u de
Veel sonden
Wiens
onverdiende liefd'
overwin net
Wiens onverdiende
lief d' ons
ons feylen overwinnet
Op
zijnen dienst
dienst wy nimmer
nimmer laten
laten af.
af.
Op dat van zijnen
GELIJCKENISSEN
GEBEDS-WIJSE.
GELIJCKENISSEN CHRISTI GEBEDS-WIJSE.
Op:
Onse Vader in hemelrijck.
hemelrijek.
Op: Onse
I.
I.

o0 Grote
Grote God,
God, óögoede
goede Heer
Heer
5

lek
voor uwe
uwe voeten
voeten neer,
neer,
Ick val voor
En
roepe tot uu nacht
nacht en
en dach,
daeh,
En roepe
Want sonder
sonder u ick
iek niet
niet vermach,
vermach,
Verhoort en geeft
geeft my
mymijn
mijn begeert
begeert
Door die
die my
my t'bidden
t'bidden heeft
heeftgeleert.
geleert.
2.
2.

Io
10

I5
15

lek
een schaepken
sehaepken dat daer
daer is
is
Ick ben een
Verbijstert inde wildernis,
wildernis,
Verbijstert
een penninck
penninek wech-geraeckt,
weeh-geraeekt,
lek ben een
Ick
Een soon
soon diet
dietlelijck
lelijekheeft
heeftgemaeckt:
gemaeekt:
oVader
Vader soeckt
soeekt my
mywederom
wederom
0
iek blijf
blijf uu eygendom.
eygendom.
Op dat ick

3.
3·
belijden openbaer
openbaer
Leert my belijden
Te sijn
sijn een
een arem
arem tollenaer
tollenaer
Te
roemende voor uu gericht
gericht
Niet roemende
iek veel
veel goets
goets heb
heb wtgericht,
wtgerieht,
Dat ick

=

in hemelrijck
„gebed
Gelijckenissen Christi,
Christi, onse
0 n se Vader
Vad e rin
hem e I r ij c =
k hethet
"gebed
Gelickenissen
des Heeren"
Heeren" (zie
(zie„Eenige
"Eenigegezangen",
gezangen", volgende
volgende op
opdedePsalmen)
Psalmen) naar
naar
des
berijming; 4. n
nii eet:t: niets;
door: terwille
terwille van;
van; die
die my
my
niets; 6.
6. door:
Datheens berijming;
t'bidden heeft geleert: Christus (cf. Matthaeus 6:9- 1 3); 7.
7· eent'bidenhfglr:Cistu(c.Mahe6:g-13);
schaepken,cf.cf.Lucas
Lucas 15:4-6;
15:4-6; 8.8.verbijstert:
verbijstert:
verdwaald; 9. cf.
schaepken,
verdwaald;
8: 101 3.
3 I 6. cf.
Lucas
vers I11-32;
cf. Lucas
Lucas 118:
10-13·
I 3 2; I13-16.
O. id., vers
5 : 8-9 ; I10.
Lucas 115:8-9;
-
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Op dat ick niet in sulcken waen
Moet ongeholpen van u gaen.
4
2o

25

3o

35

4o

Stuert mijn gemoet ó Schepper trou
Dat ick niet op het sant en bou.
Geeft dat ick op u Soon alleen
Getimmert als een vaste steen
En vrese wint noch water-noot
Noch geenerhande wederstoot.
5.
0 Heere vangt my in het net
Van uwe dienaers wtgeset,
En als ghyt trecket aende strant
En werpt my niet weer van het lant,
Behout my als een gave vis
En bruyckt my daert u eerlijck is.
6.
Bewaert my, dat u heylich woont
Niet sy van my vergeefs gehoort,
Of val op eenen harden gront,
Of vande dorens sy doorwont,
Of vande vogels inde lucht
Belet te dragen goede vrucht.
7
Behoet my, dat den vyant quaet
Terwijl ick sluym niet saey sijn saet,
Noch dat ick met het wilde ruyt
Niet wt en wied' het goede cruyt,
Maer spaeret liever alle bey
Tot dat het Christus selver schey.
8.
Geeft dat in my t'geloove cleyn
Vermeerder' als een mostert-greyn.

20. cf. Matthaeus 7:26 27; 22-24. id., vers 24-25; 22. als een
v a s t e stee n: als op een vaste rots; 25-30. cf . Matthaeus 13 : 47 48;
3o. daert u eerlijck is: waar het strekt tot Uw eer; 3 2-36. cf.
Matthaeus I3:3-8; 37 42. id., vers 24-3o ; 9. r u y t: onkruid;
43 -44. cf. Marcus 4: 3o 3 2; 44. m o s t e r e- g r e y n: mosterdzaad.
-

-

-

-
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Geeft dat ick vind' om worden rijck
De peirle van u coninckrijck.
Den schat die inden acker licht
De rechte soeckers toegericht.

45

9
0 Heer, ick heb u vaeck ontseyt
Te gaen in uwen arebeyt,
Ick gae, ick gae noch op het lest
En sal gewillich doen mijn best.
Ick weet, dat ghy dat liever siet
Als datment seyt en doetet niet.

50

I O.

0 Heer, ick ben gecomen spae
In uwen lantbou ; u genae
Heeft evenwel my aengeboo'n
Heel onverdient den vollen loon.
Geeft dat dit niet misvallen mach
Die heeft geslooft den gantschen dach.

55

6o

II •

0 Heer, ick sie de snoeyers wel
Waerdoor dat menich cloeck gesel
In uwen wíjngaert is vermoort.
Sy dreygen my oock rechtevoort.
Den erfgenaem u eygen Soon
En creech van haer geen ander loon.

65

I2 •

Ghy hebt door uwen groten Geest
Bereyt een blijde bruylof t-feest,
En my, onweerdich, oock genoodt,
Geeft dat ick het niet van my stoot
Noch niet en wijse vander hant
Om ossen, wijf, of ackerlant.

7o

3
Geeft dat my als een eerbaer gast
Het bruyloft-cleet sy aengepast.
Geeft dat mijn lamp ontsteken zy
Op dat ick binnen gae met dy.
I

75

cf.
45 - 4 6 . cf. Matthaeus 13:45-46; 47-48. id., vers 44; 49-54.
Matthaeus 21:28-31; 55 6o. cf . Matthaeus 2o:1-16; 61 66. cf.
64. r e c h t e v o or t: voortdurend; 67 72. cf.
Matthaeus 21 :3
74. cf. Matthaeus 22:8-13; 75 76. cf. Matthaeus
24;
73
16
Lucas 14:
25: 1-12.
-

-

-

-

-
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Geeft dat ick sy een trouwe knaep,
En in u weercomst niet en slaeg.
14.
Geeft dat ick altijt 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 goet
Datment niet trede metten voet.

8o

15.
Ghy hebt my met u soeten mont
Gescholden quijt tien-duysent pont,
Geeft dat ick oock mijn mede-maet
De hondert penningen verlaet,
Op dat ick niet en zy geleyt
Daert eeuwich jammert ende schreyt.

85

90

I 6.

Wanneer mijns vleesches mee-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.

95

7.
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 getreur,
Dat ick hier na niet in de pijn
Maer in het hemelrijck mach zijn.
1

I oo

77-78. cf. Lucas i 2:37- 38; 77. k n a e p: dienaar; 79-81. cf.
Matthaeus 24 45 51; 81. v er co r te: te kort doe ; 82. cf. Lucas 8 :16 ;
83-84 cf. Matthaeus 5:13; 8 5 g o. cf. Matthaeus 1 8 : 23-34 ; 88. v e r1 a e t: kwijt scheld; g1 g6. cf. Lucas i o:30-35 ; 91 . m ij ns v le es ch es mee - genoot: medemensch; g 7 102. cf. Lucas 16:1g -31;
gg. die voor s ij n deur, enz. : Lazarus.
-

87.

A eindigt ten onrechte met een punt.
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I 8.

105

I I0

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.
I 9.
Geeft dat ick als ontfanger vroet
My vrienden maeck vant aertsche goet,
En buydels die niet worden leck,
Op dat, wanneer ick heb gebreck,
Ickt vinde daer ickt had geleyt
Inde beloofde salicheyt.
20.

115

120

Als ghy hier namaels scheyden wilt
De schapen vande bocken wilt
Soo gunt my Heer de rechter sy
Op dat ick eeuwich met u sy,
Ter plaetsen daer geen ongeval
Mijn siel can brengen totten val.
2I.

125

Verhoort, ó Vader, mijn geween,
Ick bidd' om broot, geeft my geen steen.
Ick soeke, laet my vinden, och!
Ick cloppe doet my open doch.
Laet my door u behouden t'velt
Die op den hemel doe gewelt.
PHARISEEN.

Wien soeckty, Pharisee'n met vragen te verstricken?
T'is moeyte te vergeefs. want heeft so naectelicken

103 106. cf. Matthaeus 25:14-30; 103. mijn verleende gaef:
't mij gegeven talent; 107. moetter va n: gaat noodwendig verloren;
I 08. cf. Matthaeus 16:26; of yemant schoon.... wan: ook al
zou iemand .... winnen; I o 9-1 I 4. cf. Lucas i6 : I -g, log. o n tf a n g e r: rentmeester; I I I. cf. Lucas 1 2: 33; II5 1 2o. cf. Matthaeus
25 : 31-46; 12 2. cf. Matthaeus 7: g en I I ; 1 23 124. id., vers 7;
126. die.... g e w e 1 t: die den hemel bestorm (cf. Lucas 13:24, „Strijdt
om in te gaan door de enge poort") .
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Den eersten Salomon de raetselen ontcleet
Wat sal den tweeden doen die alles, alles weet?
LIJDEN CHRISTI.

Des werelts rond' te gronden op een Niet,
Het woeste meyr te dwingen in sijn palen,
Der sonnen rat doen rijsen en doen dalen
Sijn teyckens van een eyndeloos gebiet.
5 Noch meer is dit, ó Jesu, dat ghy liet
Om sondaers vuyl des hemels reyne salen,
En hare schult onschuldich quaemt betalen
In helsche quael en dodelijck verdriet.
Och! costen wy te recht dit wonder smaken I
10 Wat steen-rots sou niet als een oven blaken!
Wat hert sou niet met liefde sijn doorwontI
Maer neen, geen mensch, geen engel can het vaten;
Ghy Heer alleen cont het ons weten laten,
Want ghy alleen sijt die het ondervondt.
LIEFDE.

5

De stromen alletijt haer wateren wtgieten,
Maer nakende de see veel crachtiger sy vlieten:
De liefde van Gods soon is steets geopenbaert
Maer op het hoochste doe by ginck te Gode-waert
Besuyrende den doot gelijck een euveldader,
Bevelende den Geest aen zijnen liefsten Vader.
CHRISTUS TOT PETRUM.

Wildy om mynent-wil u inden doot begeven
Eer ick om uwentwil gelaten heb mijn leven?
Wildy my voren-gaen? och Simon, t' is te vroech ;
Het volgen, lieve man, valt u noch suyr genoech.

Phariseen, 4. den tweede n: Christus. Lijden Christi, 2. m e y r: zee;
palen : grenzen ; 4. gebiet: macht ; g. te recht : op de juiste wijze ;
Christus tot Petrum, 1. cf. Matthaeus 26 : 35.

Phariseen, Christus tot Petrum, Hs. van Revius in C met plaatsaan-

duiding. Phariseen, 3-4, eerst:
Den eersten Salomon de raetsels wtgeleyt
Wat sal den tweeden doen door zijne? ? heyt?
Christus tot Petrum, titel eerst: Petri roem.
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PAESCH-LAM.
Op: de Do. geboden.

I.
Lam Godes, ons van God gesonden,
Door een soo suyverlijcke maecht,
Wy bidden, maeckt ons reyn van sonden
Ghy die des werelts sonden draecht.
2.

5

Onschuldich lam gants onbevlecket
Becleet ons met u witte vacht
Op dat wy daermeed' overdecket
Ten hemel werden ingebracht.
3.
Geduldich lam, die u liet leyden
Vrywillich inden harden doot
Wilt ons gemoet in tijts bereyden
Te lijden alle wederstoot.

Io

4.
O lam om onsentwil geslachtet
En alte wredelijck ontsielt
Ons commer groot alhier versachtet
Daert allesins van boosheyt crielt.

15

5•
O lam aent cruys-hout wtgespannen,
Van yder een gesmaet, gevloeckt,
Des Vaders vloeck wilt van ons bannen
En met u segen ons besoeckt.
6.
O lam gebraden inde vlamme
Van s'hoochsten Richters strenge hant
Ah! over ons u niet vergramme
Maer vrijt ons van der hellen brant.

20

,

Paesch-lam, d e i o. geboden = „de tien geboden des Heeren" (zie
„Eenige Gezangen als aanhangsel van den Psalmbundel) naar Datheens
berijming; i 6. a 11 e s i n s: overal.

Paesch lam, 4.
-

A heeft een drukfout : stonden.
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7.
Lam wiens gebeent bleef ongebroken
Als ghy soo deerlíjck waert vermoort
Laet doch niet breken, laet niet croken
U lieve kerck, u heylich woort.

8
3o

35

•

O lam, die willet sijn gegeten
Met reyne broden ongesuyrt
En laet ons nimmermeer vergeten
Der liefde soet die eeuwich duyrt.
9.
0 lam wiens saus sijn bityre cruyden
Wy bidden om u bityre doot
Wilt onse siel te recht beduyden
Dat sy u volg' in angst en noot.
IO •

40

O lam wiens bloet ons hert besprenget
En wasschet schoon van alle sond'
Den worger fel doch niet gehenget
Dat hy ons geve dodes wond'.
II •

O lam, wy hebben lang' geslavet
In dese werelt die ons haett'
Wy staen geschort, geschoeyt, gestavet
Om u te volgen waer ghy gaet.
I2 •

45

Lam Godes, helpt ons door de baren,
Wijst ons een wech doort dorre sant,
En brengt ons in met grote scharen
Tot het beloofde Vaderlant.

25. Na Christus' kruisdood bleven Zijn beenen ongebroken (cf. Johannes
19 : 33), evenals van het Paaschlam der Israëlieten geen been gebroken
werd (cf. Exodus 12 : 46); 2g 3o. Het Paaschlam moest met ongezuurde brooden worden gegeten (cf. Exodus 12 : 8) ; 33. cf. t.a.p., „zij
zullen het met bittere saus eten"; 34. o m: ter wille van; 35. te r echt
b e d u y de n: den weg wijzen; 39. w or ge r: moordenaar, hier voor:
duivel; g e h e n g e t: laat toe; 43. cf. Exodus 12 : I I, „aldus nu zult
gij het (= 't Paaschlam) eten: uwe lendenen zullen opgeschort zijn, uwe
schoenen aan uwe voeten, en uwe staf in uwe hand ...."; 45 48: zooals
het volk Israël geleid werd door de Roode Zee en door de woestijn naar
het Beloofde Land.
-
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VERRAET.

Als Christus met sijn jongeren te gader
Geseten was in d'alderlaetste nacht,
Hier is de uyr, sprack hy, so lang' gewacht
Dat door de doot ick trede totten Vader.
Geen hertenleer, 6 vrienden, comt my nader
Als dat den man die my te volgen placht
Om t'aertsche goet het eeuwige veracht,
En wort aen my een schandelijck verrader.
Iscarioth u boosheyt ick wel weet.
I o Neemt noch van my dien minnelijcken beet,
En scheyt daermee terstont van dese elven.
Des menschen Soon sich geerne overgeeft;
Maer t'waer u goet en haddy noyt geleeft.
Ghy wint het geit, en ghy verliest u selven.
AVOND-MAEL.

0 spijse die ons uyt den hemel is gegeven!
O dranck die eens gesmaeckt den smaeck vermeeren doet!
O spijse die ons tot int ander leven voedt!
O dranck die crachtelijck de doden geeft het leven!
5
0 spijse die ons niet laet aende aerde cleven
Maer proeven dat de Heer is liefelijck en soet!
O milden hemels-dou, veel beter als de vloet
Die wt den harden steen was eenmael opgedreven!
0 Manna, af gedaelt van Godes hoge hant!
z o 0 soeten druyven-tros wt het beloofde lant
Vervult mijn hert en mont met uwen lof en prijse.
Climt opwaerts, o mijn siel, dit sichtbare verlaet,
T' is uwen bruydegom die u alleen versaet
Wiens bloet is waerlijck dranck, wiens vleys is waerlijck
spijse.
[

VOET -WASSCHINGE.

Ist wonder dat de Heer sijn clederen afleyt
Die hem ontcledet self van zijne heerlijcheyt?
Verraet, cf. Johannes i 3: 2 1-3 0; 5. comt m y n a der: treft mij dieper ;
13. en had d y no y t gel e e f t: indien ge nooit had geleefd; Avond
8. cf. Exodus 17: I -7; 9. cf. Exodus 16 : 14- 15 ; I o. cf. Numeri-mael,
I3 : 23 ; 14. cf. Johannes 6 : 5 5 ; Voet -wasschinge, cf. Johannes 13 : I -1 2.

Voet -wasschinge, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.
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Ist wonder dat hy neemt een lijwaet hem te gorden,
Die knecht, om onsentwil, van meester is geworden?
Ist wonder dat hy wascht zijn iongeren den voet,
Die noch sou reynigen haer siele met zijn bloet?
BLOEDIGE SWEET.
I.

5

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

I0

.

Siet hoe hem u Schepper buckt,
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.
!

I

5

4.
20

En my dunckt dat ick aenschou
Desen dou
Opwaerts inde bladen trecken ;
Was t'angierken niet snee-wit,
Dat nu sit
Oversaeyt met bonte plecken?

Voet -wasschinge, 3. 1 ij w a e t: linnen doek; Bloedige sweet, 6. h o f
van Oliveten: Gethsemane; 13. cf. Lucas 22 : 44; 15. stralende:
stroomende; 18. s ij pende: druipende; 22. a n g i e r k e n: anjelier.
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5•
2

5

30

35

40

45

T'blonde roosken gloeyt sijn schoot
Sangels -root;
En de bleecke Tulibanten
Sijn verkeert (of droomtet my? )
Op de ry
In gemengde flamboyanten.

6•
Maer een bloem int duyre bloet
Opgevoet
Sie ick wter aerden comen ;
0 hoe liefelijcken bloem!
Die den roem
Allen cruyden heeft benomen.
7•
Godes milde goedicheyt
Wtgebreyt
Over die de sonden rouwen
Is haer alder-soetste naem,
Hullepsaem .
Diese met geloof aenschouwen.
8.
Droeve siel, die in my weent,
Sucht en steent
Wilt dees bloeme niet vergeten;
Ider hofken dat ghy siet
Draechtse niet
Maer den hof van Oliveten.
BEPROEFT NA GELIJCKHEYT.

Gelijckerwijs die van een adder is geslagen
Verstomt voor yder een, en niemant en can clagen
Den weedom, die hy voelt, als sulcken man alleen
Die oock den fellen tant des adders heeft gelee' n :
Bloedige sweet, 25. blond e: lichtgele; 26. s a n g e l s-r o o t: „purperrood (In Groningsche dialekten komt de vorm s a n g e n (= paar s)
voor) ", aldus Stapelkamp. Een andere verklaring zou kunnen zijn:
„bloedrood" (Fransch: sang, sanglant) . 27. T u 1 i b a n t e n: tulpen; 28.
verkeert: veranderd; 3o. flamboyante n: gevlamde bloemen. Beproeft
na gelijckheyt : beproefd gelijk wij ; 1. g es 1 a g e n: gestoken, gebeten.
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5 Soo comen wy tot u om raet en troost te halen
O Jesu die alleen recht kennet onse qualen.
Ghy Bijt gelijck als wy, en meer als wy beproeft,
U siele is geweest tot inden door bedroeft,
O heylich lichaem heeft gestreden totten bloede.
r o Ghy wetet hoe u was, en hoe ons is te moede,
Erbarmt u over ons, ons siende so verneert
Ghy die door lijden hebt mee-dogentheyt geleert.
PETRI VAL.

Gelijck, als inde herfst de felle bugen comen
De bladen wtgedroocht afvallen vande bomen
De wortel evenwel het leven noch bewaert
T'welck inde soete lent weer loof en vruchten baert:
5 Soo is het inder daet met Petro oock gegangen.
Doe hem de coude angst soo schielijck had omvangen,
Het tonge-blat voorwaer in sware sonden viel
Maer t'herte vant geloof de wortel noch behiel
Twelck op de rechte tíjt in woorden ende wercken
o Tot Christi lof en prijs sick wederom liet mercken.
PETRI TRANEN.

5

I0

O ganck vermengt met swerven ende swieren I
O vrees' en hoop die quellet mijn gemoet!
O vier dat my die siele branden doet!
O ogen, niet meer ogen maer rivieren!
0 yver blint die u niet liet bestieren,
Maer roekeloos deedt treden mijnen voet
In dit gewest, daer mijnes Heeren bloet
Wort na getracht van dees verwoede dieren!
O tonge die mijn tong' tot leugen dreef t !
0 hanen-craey waer door my t'herte beeft!
Wat troost cont ghy my troosteloos verlenen?
O Jesu, die voor my dit lijden smaeckt,
Wiens weerden naem ick drymael heb versaeckt
Staet eenmael stil, en siet mijn bitter wenen.

Beproeft na gelijckheyt, 8. cf. Matthaeus 26 : 38; Petri val, cf. Lucas
Petri tranen, i . g a n c k: cf. t.a.p., vers 62, „en Petrus naar

22:54-62;

buiten gaande, weende bitterlijk"; s w i e r e n: onzeker, waggelend loopen;
7. dit g e w e s t: deze plaats; 8. na g e t r a c h t: gezocht, begeerd; 9.
tong e: nl.. van hen, die Petrus een discipel hadden genoemd.
Petri val, 5. A mist de punt aan het einde.
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SIET DEN MENSCHE.

0 mensche siet den mensch die voor u mensch geboren
En onderworpen is dees dodelijcke pijn,
En danckt hem, die wel eer in sonden heel verloren,
Door hem een erfgenaem des hemels sullet zijn.
5
Ghy die vermoeyet zijt van wegen u misdaden
Vertsaecht niet, maer met een gelovich toeversicht
Aenschouwet desen mensch, hy is met druck beladen
Op dat u droeve siel van weedom zy verlicht.
Ghy die den ouden mensch noch dient na zijne lusten
10
Eylacen I siet met ernst dees hooch-benaude mensch.
En, so ghy wenscht met hem hiernamaels eens te rusten
So leert het vleesch niet meer te gunnen sijnen wensch.
Ghy die veel meer als God aenhangt de ydelheden
0 dwaes, aensiet den mensch, siet hoe hy u bemint.
15 Hy laet om uwentwil verscheuren zijne leden.
Die hem niet weer en heft die sy der hellen kint.
Ghy die in hovaerdy u lichaem gaet vercieren
Aensiet, aensiet den mensch mismaket en geschent.
De doornen sijn sijns hoofts gevlochte lauwerieren,
20
De stríjmen sijn sijn bont en goude passement.
Ghy die u even-mensch onmenschelíjcken hatet
Ick bidd' u, siet den mensch, die lijdet met gedult
Om sijnes vyants wil, en u een spiegel latet
Dat ghy u vyant oock van herten minnen sult.
Heer Jesu God en mensch, geeft ons des Geestes ogen
25
Op dat wy u alhier aensien gelijck behoort
En dat in eewicheyt wy wt genade mogen
U hoochste heerlijckheyt aenschouwen voort en voort.
WY EN HEBBEN GEENEN CONINCK DAN DEN KEYSER.

Ghy hebt den doren -struyck tot Coninck wtvercoren,
En my, des levens boom lichtveerdich af gesworen.
Den Keyser is u Heer, Gods Sone kendy niet;
T'is recht dat na u daet u wederom geschiet:
Siet den mensche, cf. Johannes i g : 5, „Jezus dan kwam uit, dragende
de doornenkroon en het purperen kleed; en Pilatus zeide tot hen: Zie,
de mensch" ; 6. to e v e r s i c h t: vertrouwen; i 6. weer: wederkeerig;
2o. pa s s e m e n t: boordsel; 26. alhier: in het tijdelijke leven; 28.
voort en voort: altijd door. Wy en hebben geenen Coninck, enz.:
cf. Johannes i g : 15 ; 4. n a : naar.

Siet den mensche, 3. A heeft blijkbaar een drukfout: dien.
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5 Het vier sal wt den stam der dorenen wtbreken
En sal de cederen op Libanon aensteken
Dan suldy seker sien (doch, leyder, al te laet!)
Wien ghy verheven hebt, en wien ghy hebt gehaet.
SIJN BLOET SY OVER ONS ENDE ONSE KINDEREN.

5

Het geen u vyant riep tot zijn verderf en schade
Dat roep ick tot u oock, ó heylant vol genade,
Maer tot mijn salicheyt, in vieriger aendacht;
U bloet zy over my en over mijn geslacht.
U bloet sy over my, mijn sonden te versmoren,
En op mijn kinderen, om t'quaet haer aengeboren
Te wasschen, en haer siel te redden van gepijn.
Soo sal der Joden vloeck voor ons een segen zijn.
HY DROECH ONSE SMERTEN.

T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
T'en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten
5
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:
Ick bent, ó Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
I o Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes I om mijne sonden.
T' GROENE HOUT.
I.

Even als een hoge ceder
D'eere van het groene Wout
Wy en hebben geenen Coninck, enz.: 5-6. In 7o n. Chr. werd Jeruzalem door de Romeinen onder Titus ingenomen en verbrand. 7. 1 e y d e n:
helaas; Sin bloet sy over ons, enz.: cf. Matthaeus 27:25; 3. a e n d a c h t:
godvruchtige stemming. Hy droech onse smerten, 4. p u y s t e n: builen;
8. tuyschten: dobbelden; zo. den swaren boom: het kruis.
T'groene hout: Christus, cf. Lucas 23:31, „want indien zij dit doen aan
het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?"
Wy en hebben geenen Coninck, enz., 6. A heeft: al, wat in de „Druckfauten" verbeterd wordt; 7. A mist het sluithaakje. Hy droech onse smerten, 8. A heeft een drukfout: tuyschen.
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50 much sky
Het was in het jaar 1986. Wij zou·
den in onze kerk de vierhonderdste
geboortedag van Revius vieren, de
dichter en bijbelvértaler, die alleen
cll groot genoemd kan worden van·
,Jege dat ene schitterende sonnet,
waarvan ik enkele regels citeer:
" En zijn de Joden niet, Heer Jesu,
,jle u kruisten, / noch die verraderlijk u togen voor 't gericht, / noch
die versmadelijk u spogen in 't gelicht, / noch die u knevelden en
stieten u vol puisten.
Ik ben 't, 0 Heer, ik ben 't, die u dit
hebt gedaan, / ( ... ) want dit is al
geschied om mijne zonden.
Over zonde gesproken: eeuwig
zonde dat deze belijdenis niet eeu·
wenlang door alle kinderen van ons
volk en vaderland uit het hoofd
moest worden geleerd. Het had de
;oden onnoemelijk veel leed kun·
nen besparen.
Een toegewijd lid van onze gem~ente die op de Universiteitsbibliotheek werkt, had destijds een
stapeltje boeken van en over Revius
voor mij klaargelegd. Er zat ook een
vertaling bij van zijn gedichten door
.je Amerikaanse Henriëtta ten
Harmsel. Daar zat ik eerlijk gezegd
'Olet op te wachten. Maar de ge'.lIchten en Îiederen van Revlus lezend en herlezend (u vindt er zeven
in het Liedboek), werd ik er toch
wel nieuwsgierig naar hoe die
Amerikaanse mevrouw in 's hemelsnaam die superieure poëzie van
eeuwen her in het Engels had kunnen vertalen.
Welnu, in één woord: prachtig! Zie
maar, hoor maar:

No, it was not the Jews who crueified, / nor who betrayed you in the
judgment place, /
nor who, Lord Jesus, spat into your
face, / nor who with buffets struck
you as you died.
lam the one, 0 Lord, who brought
you there, /1 am the heavy cross
you had to bear, /
1 am the rope that bound you to the
tree,
the whip, the nail, the hammer, and
the spear, /
the blood-stained crown of thorns
JOu had to wear: /
;t WdS my sin, alas, it was for me.
Vier Jaar geleden hield ik een lezing
In Calvin College, Grand Rapids,

"en stad in Michigan waar veel
~merikanen wonen van Nederlandie afkomst Na afloop kwamen
twee vieve oude dames naar me
'oe, zo Amerikaans als twee vieve,

oude dames er maar uit kunnen
zien: de gezusters Ten Harmsel,
Henriëtta en Joanna. Ik was blij verrast. "Dan bent u de vertaalster van
Revius!", zei ik tegen Henriëtta.
"En van Annie M. G. Schmidt", zei
Joanna.
Is dat niet bijzonder? In het hartje
van de Mid-West zit een hooggetalenteerde lieve dame virtuoze poëzie uit Nederland, klassiek en modern, virtuoos in het Engels te vertalen, zowel Dikkertje Dap zat op

de trap als 't En zijn de Joden niet,
Heer Jesu, die u kruisten _.

haar na iedere schooldag bijles te
geven. De extra inspanningen waren niet tevergeefs: het meisje ging
over. Op de laatste schooldag had
ze een cadeautje voor Joanna meegenomen. "Because you learned
me English."
Henriëtta las haar vertalingen voor,
het was ontroerend mooi. Van het
gedicht Polderland bijvoorbeeld:
Ik rijd zo blank langs altijd nieuwe
wegen, / recht en gelukkig en
weet niet waarvoor / ik zoveel hemel heb van God gekregen.
Childlike I pedal down each unk-

Henriëtta en Joanna werden in
nown lane, / straight and con ten·
lowa geboren, uit Nederlandse ouded, never knowing why / God ever
ders die kort na hun huwelijk uit
chose to give me sa much sky.
Twente naar de Verenigde Staten
"Dat I pedal moest er wel in", verwaren geëmigreerd. Thuis werd
teld Henriëtta, "anders denken ze
nog Nederlands gesproken. Toen
bij ons dat hij in een auto reed." Ze
Henriëtta van Calvin College het
vertelde erbij dat de bundel waarschijnlijk
50 much sky zou gaan heverzoek kreeg daar Nederlands te
ten.
komen doceren, volgde Joanna
Ook het gedicht Psalmberijming
haar. Zij was onderwijzeres en vond
spoedig een school in Grand Rahad ze vertaald:
pids. Onafscheidelijk zijn die twee. • Het is begonnen met David, / die
Als Henriëtta ergens in het land een
zo mooi zingen kon. / David is
lezing moet houden, en het is niet
dood, dichters / gaan onder en op
te gek ver weg, dan reizen ze van
als de zon.
het geld van die ene vliegticket er
Hij heeft zo van het leven gehousamen met de auto naar toe.
den, / gespeeld en gedanst en gekust. / hij heeft zo aan het leven
geleden, / nu is hij in diepe rust.
Een Jaar gelden doken de dames ineens in Amsterdam op. Een beurs
Maar overal op de bergen / rondstelde Henriëtta in staat gedurende
om Jeruzalem, / overal op de aarde
enige maanden in Nederland te ver/ hoort men zijn heerlijke stem.
blijven om er poëzie van J. W.
Overal op de orgels / legt hij zijn
Schulte Nordholt te vertalen, en
hand aan de harp, / met zijn hemel
zo in zijn schik.
ook Joanna liet zich deze gelegenheid om haar land van herkomst teEn overal heeft hij zijn volgers, /
rug te zien natuurlijk niet ontneVondel, Revius, Sc harp / Wim 8armen. De dames bivakkeerden in
nard, Jan Wit en ik.
Zuid, een paar straten bij ons vandaan. 'Vertalershuis' meldt een
It all began with David, / who sang
bordje op de deur. Op de eerste
sweeter than anyone. / David is
dead, for poets / rise and set Iike
verdieping zat een Pool, ook om
thesun.
iets te vertalen. Ik wist niet dat wij
zo'n huis rijk waren in Amsterdam.
He always loved to the fullest: / he
,,'t Is hier perfekt", zei Henriëtta,
played, he daneed, he kissed; / he
suffered Iife's deepest sorrows /
"kamers en keuken volledig ingericht. een kast vol woordenboeken,
now he is Iying at rest.
een groot bureau met een compuBut everywhere on the mountains /
around Jerusalem, / everywhere in
ter en een autootje voor de deur."
Kon ze van tijd tot tijd mee naar
the world / we hear him singing
Schulte Nordholt rijden om te overagain.
leggen. "Dat is echt een zegen. Bij
Everywhere on the organs / he lays
Revius kon dat niet."
his hands on the harp / - in love
with his home in the sky-/
Met Kerstmis genoten wij van het
and always he has his followers: /
voorrecht Henriëtta en Joanna bij
Vondel, Revius, GezeIIe, / Wim Barnard, Jan Wit and I.
ons aan tafel te hebben. Joanna
haalde herinneringen op aan een
meisje op haar school, dat net uit
Op Tweede Kerstdag zaten HenriëtNederland was geëmigreerd en
ta en Joanna voor het laatst in de
door haar gebrekkige kennis van
Wester, Oudejaarsdag wilden ze
weer In Grand Rapids zijn. We zonhet Engels bang was dat ze zou blijgen een lied van David, een lied van
ven zitten. Joanna had aangeboden

Revius en een lied van Schulte Nordholt en ik mocht ze nog eenmaal de
zegen in hun moedertaal geven.
En nu is de bundel dan verschenen,
50 much sky, met een lovend voorwoord van Frederick Buechner. Samen met zijn dochter Anne vertaalde Schulte Nordholt Buechners
twee mooiste boeken in het Nederlands (Godrie en De heilige reis),
maar nu kon Buechner gelukkig ook
kennis nemen van het beste dat
Schulte Nordholt schreef. Hij steekt
zijn bewondering niet onder stoeIen of banken. Vergis ik mij als
Buechner het sonnet over Blumhardt het mooiste vond, over die
man uit Möttlingen voor wie het altijd Advent was?
Hij had zijn koets zijn hele leven
lang / klaar staan met paard en
tuig, om als de tijden / vervuld zijn
zouden en de grote zang / der engelen zou klinken, uit te rijden / in
hoge hoed en zondags-zwarte kieren, / rechtop a<:hter het trappelende paard, / zijn Heiland tegemoet, die weer zou keren / - en nu
voorgoed - als Koning op deze
aard .
God, wat hebt Gij gedaan,met zulk
een hart, / dat zozeer heimwee
was en grote dromen? / - Het ligt
nu stil te wachten iQ de grond.
En wat doet Gij met ons, die in een
zwart / getij U om uw laatste wederkeren / roepen met een vertwijfelende mond?

His coach stood ready all his whole
life long / with harses, reins, and
robe, in case the time / should be
fulfilled in which the ange!'s song /
would ring out gloriously, then he
would c1imb / into his seat - tall hat
and 5unday best - /sitting up
straight, he would go trotting forth
/ to meet his Lord, who'd surely
come at last - / and now for good as King of all the earth./
o God, what have you done with
such a heart, /50 full of homesickness and such great dreams? / He
now lies still and waiting in the
ground./
What will you do with all of us who
wait / in this dark age, longing for
your return, / calling to you with
pleading, doubtful sound?
Jammer dat Henriëtta ten Harmsel
voor deze herschepping de Niihoff·
prijs niet kan krijgen. Want die
heeft zij al voor haar vertaling van
Revius
De bundel '50 much sky' verscheen bij William Eerdmans Publishing Company Grand Rapids
Michigan
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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.

5

Io

I5

20

25

3
Noch laet by den bouwer weten
Dat by weerdich was verschoont,
Die hem heeft ten grond' gereten
Hy met reyner deuchden loont.
4.
Wort by aen het vier gevlegen
Hy verwarmet buys en man,
Vanden vorst en vanden regen
Hy de crachten stouwen can.
5.
Wert by tot een stijl gerichtet
Onder een swaer-lijvich vack
Al den last by op hem lichtet,
Ondervangt het hele dack.
6.
Eveneens, ó boom des levens
Jesu Christe Jacobs helt
Met veel schrickens, met veel bevens
Sie ick u ter neer gevelt.
7
Laes 1 ick sie u gouden locken
Clevende van bloedich stof,
U met sweerden, u met stocken
Sleypen na het Jootsche hof.

z o. weerdich was verschoont: verdiend zou hebben te zijn
verschoond; 13. g e v le g e n: gevlijd, gelegd; i 6. s t o u w e n: keeren;
28. Jootsche hof: Joodsch Raad.

18.

A heeft een drukfout : swaer-lijvick.
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30

8.
Laes ! ick sie u sonnen -ogen
Dick geslagen metter vuyst,
Uwe wangen vuyl bespogen,
Overcrabbelt en begruyst.

35

40

9•
Uwen rugge door-geploeget,
T'hooft met dorenen bedeckt
Onder t'cruyce stijf beswoeget,
Aen het cruyce wtgereckt.
1o.
Noch en hebt ghy niet gescholden
Maer gebeden voor dees daet,
Ghy en hebt geen quaet vergolden
Maer het goede voor het quaet.
I I.
Godes vlammen in u branden,
En noch brande in u sin
Tegen uwe dootvyanden
Een onsterf elijcke min.
I2.

45

50

Hierom zijt ghy opgerechtet
Een onroerelijck pilaer
Die Gods huys te samen hechtet
En versekert voor gevaer.
I3
Jesu, leert my uwe deuchden,
Op dat ick u Bach op dach
Hier in lijden, daer in vreuchden
Singen ende volgen mach.
COPEREN SLANGE.

Geswollen vant fenijn der dodelijcker slangen,
Voorsmakende het vier dat nimmermeer en blust
3 2. begruyst: bevuild; 35. beswoeget: belast; 41 4 2.
br a n d en br a n d e: verleden tijd van het verouderde „bernen". De
infinitief „branden" en de correspondeerende praesens-vormen zijn een
jongere formatie; Coperen slange, cf. Numeri 21:5-9 en Johannes 3 : 1 4,
„en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzóó moet de
Zoon des menschen verhoogd worden".
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Wy sleepten langs de gront, en hadden geene rust
Ter tijt toe dat tot u wy keerden onse gangen.
5
0 slange sonder gift, die voor ons opgehangen
De welverdiende grim ws Vaders hebt gesust:
Ghy geeft ons het geloof, waer door wy met een lust
Omvingen uwen troost en sijn van u omvangen.
Ghy quamet onse sond' ontsonden en bedelven,
I o Ghy naroet onse quael en loedtse op u celven,
Ghy wiert voor ons een worm getreden met den voet.
Treckt ons tot u om hooch, en leert ons recht bedencken
Hoe ghy der slangen hooft cost morselen en crencken
Doort breken van u lijf, doort storten van u bloet.
MARIA BY T'CRUYCE.

Gelijck de witte swaen aen Strymonis fonteyne
Bevindende haer jong' verhangen in een strick
Vergeet haer soeten sang' en in een ogenblic
De vleugelen nasleept en wandelet alleyne.
5
Soo sach de cuysche maecht met droefheyt ongemeyne
Haer Sone aen het cruys gehechtet wredelick,
Nu buygende het hooft en by den lesten snick,
Wtgietende zijn bloet om ons te maken reyne.
Een heete tranen-vloet haer wt de ogen sprang'
o Een wtgetogen sweert door hare siele drang'
Aenschouwende haer vrucht, aenschouwende de scharen.
Het crachtige geloof weerhieltse in dien noot
Dat zy niet met haer kint en smakede de doot:
Noch leetse meer als oyt de grootste martelaren.
DOOT CHRISTI.

0 leven onser siel, ó Vorst vant eeuwich leven,
0 die het leven self den doden hebt gegeven,
Hoe hebdy vande doot u leven niet verlost!
Wie hadde oyt gemeynt dat God oock sterven cost?

4. ter t ij t toe dat: totdat; i o. 1 o e d t se: laadde ze; i 3. cf. Genesis
3 : i 5. Maria by t'cruyce, 1. Strymonis: de Strymon (Stroema) is
een rivier op de Oostgrens van Macedonië; f o n t e y n e: bron; i o. e e n
wtgetogen sweert: cf. Lucas 2: 35; 14. noch: toch.

Co peren slange, 4. A heeft een drukfout: tot n.
15
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T'SELVE.

hoop, steenrotse
steenrotse vant betrouwen,
betrouwen.
Plichtancker onser hoop,
sijn behouwen,
behouwen,
van onse
onse lief
liefd'
in Wien
wien wy síjn
Afgrond' van
d' in
de doot
doot alalstervende
stervende verwon.
verwon.
sijtet die de
Ghy síjtet
dat de
de doot
doot oock
oocksterven
sterven con?
con?
wie vermoede
vermoede dat
Hoe! wie
T'SELVE. Op
Op den
den I II14.
Psalm.
T'SELVE.
4. Psalm.
I.

55

t' onschuldich leven
leven liet
liet
Doe s's'levens
levens Vorst t'onschuldich
s'herten bloet
bloet heel
heel waterich
waterich verschiet
verschiet
En s'herten
sijn doorboorde
doorboorde sijde,
sijde,
Wt sijn
dedoot
dootverplettert
verplettert haren
haren kop,
kop,
wiertde
Doe viert
grendels van den
den af
afgront
De grendels
gront sprongen op
Gants boven maten
maten wijde.
wijde.
2.
2
.

10
Io

15

20
2o

en aerselde
aerselde vervaert,
vervaert,
Den hemel booch en
Son sach
sach toe
toe en
en tooch
tooch te rugge-waert
De Son
Sijn guldene dincanten,
clincanten,
aerde creech
creech een roering'
roering' op het lijf,
De aerde
dippen gront
gront voort grouwelijck bedrijf
Der clippen
aen allen canten.
Borst
Borst wt aen
3.
3·
Wat was u,
u, Son
Son?? wat
wat saechdy
saechdy wt
wt de
de hoochd'
hoochd'
Dat ghy
ghy met
met een
een swart
swartlampers
lampers overtoocht
overtoocht
.• U
croon vol
vol diamanten?
diamanten?
U croon
Wat was u, doot,
doot, dat
dat ghy
ghy geheel
geheel verbluft
verbluft
De sloten van u adem-Ioose duft
Deslotnvaudm-eclft
Braeekt
aen allen
allen canten?
canten?
Braeckt wt aen
4.
4·
Voor s'levens
s'levens Heer
Heer die
die stervende
stervende verwint,
verwint,
Wiens
weergae
men
in
aerd'
noch
hemel
Wiens weergae men aerd' noch hemel vint
De rotsen
rotsen mosten beven,
beven,
dee bruysen een fonteyn
fonteyn
Wiens blancke borst dee
werelts sonden reyn
Waer
maeckt des
des werelts
by maeckt
Waer door hy
En schenckt
schenckt de
de dode
dode t't'leven.
leven.

T'selve
voor de
de wonderen
wonderen bij
bij Jezus'
Jezus' sterven
sterven Matthaeus
Matthaeus 27:45
27:45
zie voor
T'selve Il,
II, zie
en 551-53;
Johannes i 9
19:34,
"maar één
éénder
derkrijgsknechten
krijgsknechten
cf. Johannes
: 3 4, „maar
I -5 3 ; 2-3. cf.
een speer,
speer, en terstond
terstond kwam daar
daar bloed
bloed en
en water
water
doorstak
doorstak Zijne
Zijne zijde
zijde met
met een
uit";
wegstroomde; 5.
open; 7.
7. a
aerselde:
week
verschiet: wegstroomde;
5. op:
op: open;
erseide: week
uit" ; 2. verschiet:
clincanten:
stralen
(eig.:
= tegenw.
"klinkklank":
klaterterug;
terug; 9.
9. clincanten:
stralen
(eig.
: = tegenw.
„klinkklank"
: klatergoud);
a mp ers: floers;
floers; T7.
17. ad
e m -10
os ecluft:
cl u ft:
doods-kloof;
goud); 14.
14. 1lampers:
ademloose
doods-kloof;
18. bbra
stuk braakt.
braakt.
r a e cckktt w t: stuk
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VERRIJSENIS.

Leeft Joseph, dien ick lang' int doot-boeck had geschreven,
Sprack Jacob, oude man, en wert by soo verheven,
Soo ben ick vergenoecht, soo wil ick reysen been
En sien sijn bogen staet, en sterven wel te vreen.
5 Leeft Jesus, d i ,e alree ten grave was gedragen,
Is by geresen op 'na drie geheele dagen,
En heeft by alle macht in hemel en op aerd'
Soo ben ick wel getroost: ick wil te Godewaert
En sien sijn Heerlijckheyt. blymoedich wil ick sterven
1 o Versekert met mijn Heer de salicheyt te erven.
TWEE- SPRAKE BY HET GRAF.
MARIA. CHRISTUS.
I

5

1o

15

Soeckt vochte ogen, soeckt. vraecht dorre tonge, vraecht.
Ghy sult niet meer aensien het geen dat u behaecht
Noch vinden dat ghy mint, laes, naden dach van huyden.
En ghy, ó bloemen versch en half-ontloken cruyden
Getuygen van den schat dien ick hier had geleyt
In ongevalschte myrrh' sorchvuldich wtgespreyt
Betreurende sijn doot, betranende sijn leden,
Helpt dragen mijnen rou, en Glagen 'tgrote leyt
Dat ick mijn God en Heer verloren heb op heden.
Hier is de stee daer wy hem benen brachten,
Hier was het dat wy mengden onse clachten,
Hier vielen af de droppen
Sijns bloets op dese knoppen.
Hier sat ick neer vol angstige gedachten
Ter sijden af, ontrent de schaduw' deser bomen.
Eylaes! waer is mijn Heer? wie heeft hem weck-genomen?
2

20

.

Ick ken de plaetse wel daer ick hem rusten sach.
Hier wasset dat sijn hooft onroerlijck nederlach.
Hier waren over -een gevlegen síjne handen
Op t'herte dat in lief d' (ah eertijts!) plach te branden.
Hier lagen wtgereckt sijn beenen onbesmet
Met lljnwaet overcteet, met aloë beset.

V errijsenis, z 4. cf. Genesis 45: 25-28. Twee-sprake by het graf,
cf. Johannes 20 : 11 - i 8. In de eerste drie strofen is het Maria, die spreekt;
19. g e v l e g e n: gevlijd, gevouwen; 22. met aloë bese t, cf. Johannes
19:39-40.
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DICHTEN.

Dit isis het
hetnieuwe
nieuwegraf.
graf.hier
hierstonden
stondendiet
dietbewaerden
bewaerden
haer let)
let)
De bende
bende wapentuers,
wapentuers, maer
maer hebben
hebben (wat haer
25 Verlaten
Verlatenhare
harewacht:
wacht:hier
hierliggen
liggenhare
hareswaerden.
swaerden.
Och! waer
waer sal
sal ick
ick mijn
mijnHeere
Heere wedersoecken?
wedersoecken?
lck
hebbe slechts
de doeken
doeken
Ick Nebbe
slechts de
de banden en de
t' reyne lijck
lijck omwonden
om wonden
Die t'reyne
Ten
laetsten weergevonden:
weergevonden:
Ten laetsten
30
Maer
hem, ocharm
ocharm! ! sie
in geene
geene hoecken.
hoecken.
Maer hem,
sie ick in
3o
Dit lijden
lijden is te
te groot
groot dat
dat my
my isisovercomen.
overcomen.
Eylaes,
Heer? wie heeft
heeft hem
hem wechgenomen?
wechgenomen?
Eylaes, waer is mijn Heer?
3
3·
ick gints?
gints? twee
twee rappe
rappe jonge
jonge mans
mans
Wat wonder sie ick
In wollick--wit
wollick-wit gewaet,
gewaet, en
en sonne-lichten
sonne-lichten giants
glants
35 Doorstralen
Doorstralent'heele
t'heelegraf.
graf.mijn
mijnogen
ogenmoet
moetick
ickwenden.
wenden.
Hier
comt
den
derden
oock.
misschien
of
sy
hem
kenden.
Hier
derden oock. misschien sy hem kenden.
Sy vragen
vragen alle
alle drie
drie de
de reden
reden van
van mijn
mijn pijn.
pijn.
Och
can het
het niet
niet verholen
verholen zijn
zijn
Och Heere,
Heere, uu en can
Dewijle
hier woont
woont en
en desen
desen hof
hof bewaket,
bewaket,
Dewijle ghy
ghy hier
40 Waer
Waerhyhybevaren
bevarenisisden
denallerliefsten
alderliefsten mijn
mijn
wtdees
dees holle
hollecluft
cluftisisschielijck
schielijckwech-geraket.
wech-geraket.
Die wt
Heeft hem een
een boos of
of nijdich
nijdich mensch
mensch gestolen?
Of hebt ghy hem voor sulcke luy verholen?
Ofhebtgymvorsulck
Wilt hem u maget wijsen,
Wilthemuagwjsn,
Ick sal terstont
45
lck
terstont op-rijsen
op-rijsen
45
Hem
halen, en
en niet
niet langer
langer hier
hier gaen
gaen dolen
dolen
Hem halen,
Noch storten
storten sonder
sonder maet
maet der
der tranen
tranen heete
heetestromen.
stromen.
mijn Heer? wie
wie heeft
heeft hem
hem wech-genomen?
wech-genomen?
Eylaes! waer
waer isis mijn
4.
4·

CHRISTUS.
CHRISTUS.

Maria,
vergeefs ghy sit by desen
desen steen,
Maria, te vergeefs
50
suchten sonder saeck,
geween.
saeck, om
om niet is uu geween.
5o UUsuchten
is niet
niet wijt
wijt van
van uudien
dienghy
ghyverloren
verlorenmeynde.
meynde.
H
y is
Hy
Hy is
is geresen
geresen op en
en staet
staet hier
hier over
over eynde.
eynde.
Hy ist die sonder u u selver
selver heeft
heeft gemaeckt,
gemaeckt,

----

23.
het nieuwe
nieuwe graf:
graf:t.a.p.,
t.a.p., vers
vers 41;
41; 24.
24. wapentuers:
wapentuers:
23. het
krijgsknechten
Matthaeus 27:
en 28:
28 : 4);
4) ; wwat
a t ha eerr
27 : 62-66
62-66 en
krijgsknechten (cf.
(cf. Matthaeus
let:
is, dat
dat hen
hen hindert;
hindert; 33.
rappej ojonge
l e t: wat
wat het
het ook
ook is,
33. twee
twee rappe
n ge
mans:
de Engelen
Engelen (cf.
(cf. Johannes
Johannes 20
20:
derden:
r den: Christus;
: r12);
2) ; 36.
36. den de
m a n s: de
39. cf.
cf. t.a.p.,
t.a.p., vers
vers 15:
15: „zij,
"zij,meenende
meenende dat
dat het
het de
de hovenier
hovenier was"
was";; 40.
40. bbeevar
I. c
cll u f t:
kloof,graf
graf;; 5o.
50.s asae ecck:
k:
v a r een:
n: terecht
terechtgekomen,
gekomen,gebleven;
gebleven; 441.
t: kloof,
oorzaak.

25.
A mist
de punt
punt aan
aan het
het einde;
einde; 33.
33. A heeft
een drukfout:
drukfout:
heeft een
mist de
25. A
maus; 34.
Ook hier
hier een
een drukfout
drukfout in
gemaet; 48. A
A mist
misthet
hetvraagvraagmaus;
34. Ook
in A:
A: gemaet;
teeken.
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Hy loste u doe ghy in sond' en jammer staeckt.
55 Hoe soude by dan nu in droefheyt u vergeten
Nu ghy door sijnen Geest in zijne liefde blaeckt
En nu by belle, door, en duyvel heeft verbeten?
Ah I zijt ghy daer mijn meester en mijn Heere?
MAR.
Aenschou ick u? aenhoor ick uwe leere?
6o
0, laet my u doch groeten
En cussen uwe voeten.
Maria, al verlangt u noch so seere
CHR.
K'begeer en toeft my niet. ick sal weer tot u comen
Al-eer ick van u werd' ten hemel opgenomen.
THOMAS GELOVICH.
Als Thomas heel verbaest, ó Jesu, nu bestaerde
De paersche steden van u sijde, voet en hant
Hy seech op zijne knien, en als by wat bedaerde,
Gaf teken met de tong' van sijner sielen brant.
Och! sprack by, sie ick u met mijn bevleckte ogen
5
Onwinnelijcke Heer, onsterf elijcke God?
Mijn herte tot u comt in innicheyt gevlogen,
Ghy zijt mijn eygen deel en alderbeste lot.
Ick sie de diepe grift, de pijnelijcke nepen
1 o Der dodelijcke speer, der nagelen gecromt.
Ick hebse met mijn hant en vingeren gegrepen.
0 Heer, t' is in genae dat ghy dus tot my comt.
De wonden van mijn siel geneesdy door dees wonden,
Het ongeloof is wech, den twijfel heel vergaen.
15 0 Heere, ick geloof. en had ick duysent monden
Ick sou van mijn geloof daer mede doen vermaen.
Comt alle die van uwen heylant zijt geweken,
Comt selver oock hier by die hem de wonden gaeft,
Aenschouwet met geloof in wien ghy hebt gesteken,
Hy isset die u sond' in zijne wonden graeft.
2o
Ghy sijne tortelduyf comt nestelt inde reten
Van dese stercke rots wanneer ghy zijt benout,
Sy sijn om uwentwil geweldich op-gespleten

Twee-sprake, 57. v e r b e t e n: te niet gedaan (eig.: doodgebeten, verscheurd) ; 63. en to e f t my n i e t: groet mij niet met een liefkoozing
(toeven = ophouden, dan: bij zich houden, onthalen, groeten, lief koozen) .
cf. Johannes 20: 17, „Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan". Thomas
gelovich, cf. Johannes 20:24-29; i. v e r b a es t: verbijsterd; 2. stede n:
plekken (der litteekens) ; g. grif t: kanaal (hier gezegd van de steekwonde der speer) ; n e p e n: litteekens; i 6. v e r m a e n: melding;
21. sijne tortelduyf: de geloovige ziel;
2o. graeft: begraaft;
r e t e n: nl. de wonden; 23. o p-g e s p l e t e n: open gespleten.
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Op dat ghy veylichlijck daerinne schuylen sous.
K'omhels' u, rechterhant, ick cuss' u, slincker sijde,
Ick perss' u aen mijn borst ó voeten alle bey.
0 Heer, in rechter lief d' ick uwen naem belijde,
Geeft dat in eeuwicheyt ick nimmer van u schey.
0 Thoma, ghy gelooft om dat ghy hebt aenschouwet.
CHR.
3o Wel salich sijt ghy oock dat u dees jonste schiet.
Maer salich nu voortaen sal zijn die my vertrouwet
Al ist dat hy my in den vleysche niet en siet.
25

VISCH-VANCK. IOAN.

21.

stem: Op huyden voorden dageraet
Door snode lust verleyt £^c.
I.

5

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 visschen zy.
2.

I

o

Doet dat u uwe Reeder hiets,
Hy staet op hoger wal.
Laet ghy u van hem raden niet
So vangdy niet met al.
Hy roept: legt wt de ly
En werpt aen d'ander sy.
3
Al isser menich tuymelaer
En modderige seelt

Thomas gelovich, 3o. j o n s t e: genade; s c h i e t: geschiedt. V ischvanck, I. m e n s c h e n- v i s s c h e r s: Evangelie-predikers naar het

woord van Jezus bij de roeping van Petrus en Andreas: „Volgt mij na, en
ik zal u visschers der menschen maken" (Matthaeus 4 : I 9) ; r 2. d i e
het veyr ... c r u y s t: die overvaart naar de Eeuwige kusten (het aardsche
leven is slechts een overgang, een „overzetveer" naar het hiernamaals) ;
3. m e y r: zee; 7. uwe R e e d e r: Christus; b i e t t: beveelt; i z. legt
wt de 1 y: legt het net uit (= niet aan) de lij (= de windvrije, gemakkelijke kant) ; i 3. t u y m e 1 a e r: dolfijn; 14. s e e 1 t: Revius maakt in
dit gedicht geen onderscheid tusschen zee- en zoetwatervisschen.
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Die, liever als int enge kaer,
Int ruyme water speelt
Scha-baet, doet ghy u best,
Bevelet my de rest.
4.
Het comt wel dat een rotte visch
Mee onder t'sootgen cruypt,
En als een ael gevangen is
Dat hy wel weer ontsluypt,
Weest even wel gemoet,
Het goede blijft doch goet.
5
Als hier of daer een stekelinck
Een scheure maeckt int net
Ick laste u voor alle dinck
Dat ghyer wel op let
En niet daer van en scheyt
Eert weer is toegebreyt.
6.
Of u die groten wallevisch
In spaenderen wou slaen
Sijn bulderen sal veesen mis,
Laet my-der mee begaen.
Om niet is sijn bedrijf,
Hy heeft de dregg' int lijf.
7.
Hael--aen de zegen, die geheel
Mijn segen heeft gevult.
Der visschen is te wonder veel,
Het crimmelt en het crult.
Hael-aen gelijckerhant,
Ghy rijt niet veer van lant.

15. k a e r: bak, waarin de gevangen visch levend bewaard wordt; 17.
s c h a-b a e t: schade is voordeel, komt ongeveer overeen met ons „den
eenen z'n dood is den ander z'n brood"; i 8. bevel e t: laat over;
25. stekelinck: grondeling (soort visch); 31. die groten wall ev i s c h: nl. Satan; 36. dr eg g' : harpoen; 3 7. zege n: groot vischnet;
37 38. die .... g e v u 1 t: die Mijn zegen geheel heeft gevuld; 40.
crimmelt: krioelt; 41. gelijckerhant: tegelijk.
-
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8

•

Hoort knechten, neemt die vuyle visch
En smacktse wt de vleet,
De goede spaert voor mijnen disch
Al waer ick drinck en eet.
Mijn vrienden, somt nu hier
En maker goede der.

45

9.
Voor uwen trouwen arebeyt
En menich harde stoot
Heb ick u heden toebereyt
Dat levendige broot,
Dien levendigen dronck
Wt mijne bornen spronck.
I O.
Ghy hoeft my, mijn beminde, niet
Te vragen wie ick ben,
Mijn aenschijn ghy in claerheyt siet,
Ghy kentm' als ick u ken,
Comt nemet met my rust
Na uwes herten lust.

5o

55

6o

WEDER-OPNEMINGE PETRI.

Simon Johanna soon, rijt ghy, van dese elve
Die my bewijsen wil de aldermeeste trou?
P. 0 Heer, dat ick u min en eere weetty selve,
Maer verre sy dat ick mijn broeders laken sou.
5 C. Wel-aen, so voeget u mijn lammerkens te queecken
Met d'ongevalschte melck en levendige bron.
Wijst haer den rechten pat, en laet haer niet ontbreken
Een schutsel voor de maen, een schaduw' voor de son.
Simon Johanna soon, mint ghy my oock in
[waerheyt?
Beproevet u gemoet, en spreeckt ws herten sin.
Io
P. 0 Heer, gelijck ghy weet, in al mijn druck en swaerheyt
En heb ick nimmermeer verlaten uwe min.
C.

Visch-vanck, 44. vleet: netvol; 54. bornen spronck: welbron.
Weder -opneminge Petri, cf. Johannes 2 i :15-19; 1. C: Christus ; 5.
voeget u: zet u er toe; 6. d'ongevalschte melk: cf. Petrus
br on: (bron) water (cf. Johannes 4: I o en I 4) .

2:2,

Visch-vanck, 51. A heeft een drukfout: Het ick. Weder-o pneminge
Petri, 1 o. A heeft een ongemotiveerde komma na ws.

HEMELVAART.

15

20

25

23 3

C. So wendet uwe vlijt om wacker te versorgen
Mijn schapen die alree vollyvich sijn en vast,
Deylt haer oock vaste spijs, en hout haer niet verborgen
Van al wat hier en daer in mijne beemden wast.
Simon Johanna soon, bemint ghy my van herten
Gelijck als ghy my hier verclaret mondeling?
P. Ghy roeret, Heer, mijn siel met ongewone smerten:
Het is u wel bekent, ghy weet doch alle ding.
C. Wel-aen, soo heet' ick u mijn cudd' in gave weyden,
Niet met een wederwil maer met een welgeval,
Niet heerschende maer self voortredende, geleyden:
Versekert dat ick u hiernamaels cronen sal.
Dus heeft Johanna soon tot drymael weer beleden
Sijn meester dien by had ten derdenmael versaeckt,
En weydet met sijn leer de schaepkens noch op heden
Tot troost van alle die in sonden zijn geraeckt.
HEMEL-VAERT.

Elias was alree int hemels hof geseten
Als hem wt misverstant de kinders der propheten
Noch sonder onderlaet na-trachten hier benee'n
Door bosschen, berch en dal drie dagen achter een,
5 Maer alsse te vergeefs lang' hadden lopen swerven
Sy sagen op het lest dat sy hem mosten derven,
En keerden wederom te huyswaert moe en mat.
T'verdwaelde Christendom gaet noch denselven pat:
Want Christus is voorlang' ten hemel opgestegen,
I o Noch soecktmen hem alhier op ongebaende wegen,
Of in een enge slot, of in een verre lant,
En meest in broot en wijn. die doch ter rechterhant
Sijns Vaders is verhoocht. daer soecken hem sijn vrinden,
En die hem elders soeckt en sal hem nergens vinden.
T' SELVE.

Ten hemel vaerdy op, ó Jesu, om een stede
Voor my int paradijs by u te maken rede,
v o 11 y v i c h: volgroeid, volwassen;
Weder-opneminge Petri, 14.
v a s t: sterk; 22. w e d e r w i 1: tegenzin; Hemel-vaert, cf. Handelingen
I : 9-12; I 7. cf. 2 Koningen 2:11-18; 3 . onderla e t: ophouden;
n a-t r a c h t e n: na-joegen, zochten; I I. s 1 o t: kloostercel; in een
v e r r e l a n t: bij het maken van een pelgrimstocht; 12. in broot e n
w ij n: bij de Mis volgens de leer der transsubstantiatie.
Weder-opneminge Petri, 14. A heeft een zetfout: mifn. Hemel-vaert,
10. A heeft een drukfout: hen.
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En ick leg' hier alsnoch (en isset niet een schant? )
En denck niet aen mijn huys noch aen mijn vaderlaat.
Ick heb alree geleeft veel langer als mijn Heere,
T'is immer eenmael tijt dat ick my opwaerts keere.
0 siele vliecht om hooch, o aerde neemt het lijf,
Want Jesus, dunckt my, roept waer ick so lange blijf.
T'SELVE.

Ghy hebt van ons een pant ten hemel opgenomen,
Ghy laet tot ons een pant weer vanden hemel comen.
Het pant dat ghy ons naemt was onse vleys en bloet,
Het pant dat ghy ons gaeft was uwen trooster soet.
5 Het pant dat ghy ons naemt seyt dat wy na het sterven
De plaets die ghy besit in vrede sullen erven.
Het pant dat ghy ons gaeft betuyget dat gewis
De volheyt uwes Geests ons toebereydet is.
Weest vrolijck vleys en bloet, dewijl het eeuwich leven
I o U in u overhooft soo seker is gegeven.
TER RECHTER -HANT GODS.

De Vader inden Soon, de Soon is in den Vader,
Die beyde sijn maer een, sy heerschen oock te gader,
De Vader van den Soon is t'eeuwige begin,
De Soone is daerom in hoocheyt niet te min.
5 De Soon ter rechterhant zijns Vaders is verheven,
De Vader is daerom de slincker niet gegeven.
0 wonder ongehoort, en lijckewel gewis,
Dat een ter rechter, en ter slincker geen en is
PINXTEREN.

Een vader die by tijts gedencket aen het sterven
Stelt schriftelijck sijn goet en die het sullen erven,
En wat sijn vrye wil int wterste besloot
Wort onverbrekelijck gehouden na zijn doot.
T'selve I, 5. Jezus was ongeveer dertig jaar, toen Hij Zijn prediking
begon, die drie jaar later op Golgotha eindigde; 6. t'i s immer
eenmael tijt: het is hoog tijd. T'selve II, 3. onse vleys
en b 1 o e t: Christus (die bij Zijn menschwording ons vleesch en bloed
heeft aangenomen) ; 4. uwen trooster: de Heilige Geest (cf. Johannes
15 : 26) ; i o. o v e r h o o f t: Christus. Ter Rechter-hant Gods, 6. d e
Vader ... g e g e v e n: de Vader zit daarom niet aan den linkerkant
(= de tweede, minder voorname plaats) . Dezelfde gedachte wordt in 8
herhaald; 7. 1 ij c k e w e 1: evenwel.

PINKSTEREN.

2

35

5 Wanneer nu vanden rou de dagen sijn verlopen
Soo doetment testament voor aller ogen open
Alwaer dan yder een vernemet voor gewis
Wie datter is bedacht, en wie vergeten is:
Des hemels eygenaer opt eynde van sijn leven
I o Een heerlijck testament sijn vrienden heeft gegeven,
T'welck bondich ende vast voor eeuwich is gemaeckt
Dewijl de dode hant daer tusschen is geraeckt;
Den rouw na sijn versterf geduerde víjftich dagen,
Doe sant hy wt de hoochd' met buyen ende vlagen
15
Sichtbaerlijck sijnen Geest, de kercke tot een gift,
Die brack de segels los en opende de schrift:
Daer sachmen wonder dínck, de kinders afgesneden,
Het erfenis gedeylt aen Parthen ende Meden,
Aen Cappadociers, aent volck van Phrygia,
20
Van Pontus, van den Nijl, vant sandich Africa,
De Moor, den Abissyn, t' is al vervult met schatten,
Met schatten die voorwaer de werelt niet can vatten.
De kinders na de wet, al hebben sijt verbeurt,
En is niet hopeloos het erve afgekeurt,
25 Maer, willens' wt genae mee werden aengenomen
En niet vergevelijck op haer geboorte romen,
Daer is genoech voor haer, voor ons, voor alle-man
Die slechs den rijcken God het toebetrouwen can.
Wiens goetheyt noch ter tijt voor niemant is gemindert
3o Wanneer het ongeloof hem daer niet van en hindert.
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 hy nieu-geboren.
Pinxteren, 9. des hemels eygenaer: Christus; i1. bondich:
verbindend; 1 2. d e w ij 1... g e r a e c k t: doordat de testamentmaker
gestorven is (cf. Gr. Wrdb. I I I, 2845) . Men vergelijke ook Hebreërs
9:15-17, vooral de gedeelten: „en daarom is Hij de Middelaar des
nieuwen testaments, opdat, de dood daartusschen gekomende zijnde ... .
want een testament is vast in de dooden, dewijl het nog geen kracht heeft
wanneer de testamentmaker leeft". 13. v ij f t i c h dage n: van Goeden
Vrijdag tot Pinksteren; 14 vlgg. cf. Handelingen 2; 16. de s c h r i f t:
het testament; 17. de k i n d e r s: de Joden; 18 vlgg. Par t h e n enz.:
cf. t.a.p., vers 9-11; 24. a f g e k e u r t: onteigend, ontnomen; 28. die:
aan wien; 29. noch ter t t: ook nu. Camerling Candaces, cf. Handelingen 8:26-40; I 2 doelen op de uitdrukking: het is den moriaan
gewasschen.
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De Heere, die hem had van aenbegin vercoren,
Heeft so genadichlijck gesegent sijne pae'n
Dat by gecomen is op s'levens rechte baen,
De eerst-gemaeyde vrucht vande bekeerde moren.

Hy las de oude schrift dewelck by niet verstont,
I o Hy boorde Christi leer wt des Philippi mont,
En, latende in yl stil-houden sijne wielen,
Ontfinck van hem den doop met een gelovich hert,
Sijn wterlijcke huyt bleef wel gelíjcke swert
Maer witter als de sneeu wiert by aen sijner sielen.
PAULI BEKEERINGE.
Op: Vluchtige nymph £. c.
I.

C.

5

Bloedige wolf, waer heen so snel?
Saul, Saul, wacht u wel
Dus verbolgen
Te vervolgen
Hem die alle dinck vermach,
Of u genaeckt een quaden dach.
2•

Io

Wreede tyran, wend' om en siet
Eens te recht in wien ghy schiet
Uwe pijlen,
Die daer ylen
Haer te planten in mijn sy:
Moordenaer, wat vervolgdy my?
3.

I5

Saul vernam dit straf geluyt,
Dien een strael ten hemel wt
Vanden peerde
Sloech ter eerde,
En belemmet van gesicht
Tastede na het middachs-licht.

Camerling Candaces, 7. r e c h t e: juiste, ware. Pauli Bekeeringe, cf.
Handelingen 9:1-8; V l u c h t i g e n y m p h c.: Hoofts bekende
„Vluchtige nimph waer heen soo snel" ; 1. C.: Christus; 2. S a u 1: lees
Sa-oel; 8. te re c h t: op de juiste manier, nauwkeurig; 13. s t r a f: streng;
b e 1 e m m e t: gekwetst.

PAULUS' BEKEERING.

2o

2

5

3o

35

40

45
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4•
Heere, wie sydy? sprack by doe:
Heer wat eyschty dat ick doe?
Staeckt u toren,
Laet my horen
Wat ghy wilt, en wat ick can:
Want ick ben u gevangen man.
5•
C.
Saul, hoe weynich kent ghy my!
Ick ben Jesus, die van dy
Word' bestreden
In mijn leden.
T' wil u seltsaem overgaen
Tegen den prickel wt te slaen.

6.
Rijset, en laet u dopen drae,
Dat u oog weer open-gae.
Te verlichten
De gesichten
Van het blinde heydendom
Wil ick u stieren om end' om.
7.
Hebdy gevloeckt den name mijn,
Van mijn hoocheyt sult ghy sijn
Een verconder,
En den donder
Mijnes woorts door uwen mont
Clateren sal door s-werelts rond.
8•
Deedy mijn schaepkens overlast,
Ghy sult willich maken vast
Mijnen regel
Metten segel
Van u wtgegoten bloet
Strevende na het hoochste goet.

29. t' wil u seltsaem over gaen: het zal u slecht vergaan
cf.
t.a.p., vers 5, „het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan" ;
44. maken v a s t: bevestigen; 45. r e g e 1: leer.
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P.

5o

Jesu, ghy sijt een heylant trou
Die den sondaers geeft berou:
My voor allen
Swaer gevallen,
Maer my is genae geschiet
Want ick misdeed' en wistet niet.
CEREMONIEN AFGEDAEN.

Laet u niet wonder sijn dat God de oude wetten
Alleenlijck voor een wijl heeft willen innesetten,
Waer van het wterlijck gebruyck een eynde nam
Soo haest met Christo de verbeteringe quam,
5 Want oock een lans-heer sal van jonge eycken loten
Wel eenen schonen bos aen sijnen acker poten
Om dien te houwen af op den bestemden tíjt:
Hy setse met verstant, en veltse met profijt.
T' SELVE.

Onthout u van het bloet, int bloet daer is het leven,
Soo sey by die de wet den Joden heeft gegeven:
Der Joden oude wet stel ick wt mijn gemoet,
Mijn leven is alleen Heer Christe in u bloet.
JODEN GESTRAFT.

Die Godes trouwe knechts die u soo minlijck noodden
Den eenen quaemt te slaen, den anderen te doden,
Ja sijn beminde Soon de erve van het buys
Hebt soo moordadelijck gehangen aen het cruys,
5 Siet hier, hoe uwe stat ten bodem leyt gevellet,
En ghy daer van wt de besittinge gestellet,
Pauli Bekeeringe, 5z 52. en bovenal aan mij, die zoo diep gevallen
ben. T'selve, 2. h y die... gegeven: Mozes (cf. Deuteronomium
z 4. cf. Matthaeus 21 : 33-4o; I. Godes
12 : 23) ; Joden gestraft,
trouw e knechts: de profeten ; 5. In 7o n. Chr. werd Jeruzalem
door de Romeinen onder Titus ingenomen en verwoest.

Pauli Bekeeringe, 5o. A heeft een drukfout: beron; Joden gestraft, Hs.
van Revius in C.

UITBREIDING DER KERK.
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Waer toe u niet en wort vergunsticht het geleyd'
Als iaerlijcx opden dach dat ghy haer val beschreyt.
Oock moogdy niet om niet besuchten hare qualen,
Maer moet voor desen rou een schattinge betalen.
O Joden, het is recht, die cochtet Christi bloet
Dat ghy u tranen self om gelt nu copen moet.

0

AFGODEN VAL.

Hoe machtich was u woort, o Godes twalef boden
Waer door verwonnen is het heele heyr der goden!
Den trotsen Jupiter wech-worpende sijn staf
Verberget hem, en cruypt te Creta in sijn graf.
5 Saturnus inden gront ten diepsten afgestoten
By Pyriphlegethon leyt in sijn oude sloten.
Den groten Hercules omringt met menich dier
Hem wentelet noch eens al rasende int vier.
Venus wort wederom boelerende gevonden,
o En vaster als wel-eer met veteren gebonden.
Vulcanus door de locht geslingert ginder heen
In Lemno tuymelt af en breeckt het ander been.
Mars door een wissen steeck verliesende sijn crachten
En vint geen Paeon om sijn wonde te versachten.
Joden gestraft, 7 I o. Onder keizer Hadrianus hebben de Joden nog
een laatsten opstand gewaagd (i32 z34) . Na de mislukking daarvan
werden bijna alle Joden gedwongen hun land te verlaten. Slechts op den
dag van Jeruzalems val (29 Augustus) mochten de bannelingen tegen
betaling op de ruïnen van de heilige stad hun verloren grootheid komen
beweenen; 7. vergunsticht: als gunst toegestaan; g e 1 e y d': vrijgeleide. Afgoden val, 3 4. Jupiter: Op Kreta werd Jupiter (Zeus)
vereerd als de natuurgod, die slechts sterft om daarna weer op te staan.
De priesters toonden er aan de vreemdelingen zijn graf; 3. s t a f: schepter;
5 6. S a t u r n u s: Saturnus werd door zijn zoon Zeus overwonnen en in
de onderwereld opgesloten; 6. P y r i p h 1 e g e t h o n: een rivier in de
onderwereld; s 1 o t e n: gevangenis(sen) ; 7 8. H e r c u l e s: door het
bedrog van den Centaur had Hercules een met drakenbloed vergiftigd kleed
omgeslagen. Om aan de ondragelijke pijnen daarvan te ontkomen, bouwde
hij een brandstapel en gaf zich aan de vlammen over; g r o. V e n u s:
Venus werd door haar echtgenoot Vulcanus in ongeoorloofd samenzijn
met Ares gevonden. Om zich te wreken ving de bedrogene beiden in een
kunstig gesmeed net en leverde hen daarin aan den spot der andere goden
over; I o. vetere n: boeien; i z 2. V u 1 c a n u s: toen Vulcanus zijn
moeder Hera in een twist met Zeus te hulp kwam, slingerde deze laatste
hem van den Olympus. Na een dag vallen kwam Vulcanus met een gebroken been op Lemnos terecht; 14. Pa e o n: de geneesmeester der goden.
-

-

-

-

Afgoden val, i. A heeft: twaelf
drukfout.
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Maer vreesdy dat daer mee ghy schieten sult te cort
En dat aen Gods genae het een of t'ander schort
En wilt oock door u self de salicheyt verwerven
10 T'is seker dat ghy sinckt int eeuwige verderven.
WERCKEN DER ONGELOVIGE.

Wat helptet of men poocht de mast te setten op?
Wat helptet of het seyl men hysset in den top?
Wat helptet of matroos vast reppet voet en handen?
Isser geen stuyrman by soo moet het scheepken stranden.
Wat batet of den mensch schoon woelet dach en nacht
En meynet dat hy veel vermoge door zijn crasht
Om t'quade te ontgaen en t' goede na te sporen?
Isser egelove niet soo is het al verloren.
GELOVE, HOPE, LIEFDE.

Twaelf hooft-articulen de kerck sijn nagelaten,
En t'is maer een Geloof waar doormense moet vaten:
Ses beden heeft de Heer voor ons by een gebracht,
En t'is maer eene Hoop waer doormense verwacht:
5 Tien heylige geboon sijn ons van God betrouwet,
En t'is maer eene Liefd' waer doormens' onderhouwet.
BEKERINGE.

De late boet
Was selden goet:
Doch betering' die niet alleen leeft inden monde
Maer inde daet,
Quam noyt te laet:
Want Gods genaed' is meer als aller menschen sonde`
BRUYT CHRISTI.

Een bruyt, die, alst betaemt, haer seden soect te voegen
Na haren bruydegom en dien te vergenoegen
Vraecht neerstelijck wt d' een en d' ander die hem kent
Wat zijn manieren zijn, hoe by het is gewent
Werken der ongelovige, 3. vast: flink; 5. of.... schoon: ook al.
Gelove, Hope, Liefde, cf. z Corinthiërs 13 : 13; I. t w a elf h o p f t.a r t i c u l e n: de Apostolische geloofsbelijdenis; 3. ses bede n, e n z.:
nl. in het „Onze Vader" (Matthaeus 6: g-13; Bruyt Christi, 4. mani er e n: gewoonten.
Wercken der ongelovige, Bekeringe, Bruyt Christi,
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Wildy rechtveerdich, en met een barmnertich zijn,
Den rijcke geeft het sijn. den armen geeft het dijn.
WEETSUCHT.

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

'Twaer goet dat in den mensch het meynen van het weten
(Tot claerder onderscheyt) wel verre waer geseten.
De wetenschap int breyn sou blijven alsse plach,
Maer t'meynen wenschte ick dat inde hielen lach.
5 Nu sijnse bey int hooft. dies moeten wy gedogen
Dat reden menichmael van meyning' wert bedrogen,
Gelijck een quaet gebuyr seer lichtelijcken krenckt
Die naent zijn deure woont, en om geen erch en denckt.
VEGE-VIER.

5

0 ongeluckich mensch, die na u droeve jaren
U rekeninge maeckt noch in een vier te varen,
En troost u, dat ghy na voldoening' van u schuit
Ten langen lesten eens daer wt geraken sult.
Ghy sijt, ghy sijt te verr' verbijstert wten wege.
Ah! stiert u siel om hoog', en waechtse niet om lege.
Want ick veel stappen sie die na beneden staen,
Maer geene die van daer weerom na boven gaen.
PREDICANT.

Suldy wesen predicant,
Wacht u beurt van hoger hant.
Sett' laet-duncken aen een cant.
Biddet God gedurich, want
Hy moet queecken wat ghy plant.

5

Weetsucht, 4. onder won t: ondernam; Meynen en weten,
7. krenckt: benadeelt. Vege vier, 2. u rekeninge maeckt: er op
rekent; 5. verb ij ster t: verdwaald; 6. om leg e: omlaag.
-

Vege vier, z . In A springt deze regel ten onrechte in; 6. s i e 1: A heeft
„siet", wat in de „Druck-fauten" verbeterd wordt.
-

244
2 44

10
Io

15
I5

20

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.
DICHTEN.

Voor de
houdet stant,
stant,
de waerheyt lioudet
Waerheyt is een edel pant.
Strengelt vast der
der liefden bant,
Liefde doch de
crone spant.
de crone
Siedy een geveynsden quant
Dreycht
met der
der hellen brant.
Dreycht hem met
Die in openbare schant
Leven,
wt de
de cudde
cudde ban't.
ban' t.
Leven, wt
Vanden wollef aengerant
Toont hem dapper
dapper uwen tant.
Volget niet des
des werelts trant
Of ghy
ghy werdet
werdet overmant.
Bouwet nimmer op het
het sant
Maer
Maer op Christum die u sant.
Weest soo doende predicant.
OUDERLING.

55

10
Io

I5
15

20

Suldy wesen
wesen ouderling
ouderling
Sellef
niet in
in en
en dring.
dring.
Sellef u niet
Oordeelt
ding,
Oordeelt recht
recht van
van alle ding,
Vande leere
leere sonderling'.
sonderling'.
Vrede
een vasten
vasten ring,
ring,
Vrede is een
Houdet vrede
vrede onderling.
onderling.
Onderwijst
nieuweling'
Onderwijst den nieuweling'
Dat hy
hy niet
niet teterugge
rugge spring.
spring.
De godlosen
godlosen heftich
heftich dwing'
dwing'
En met
met haer
haer u niet
niet verming.
verming.
De bedroefden
bedroefden troost
troost aenbring,
aenbring,
Weest
swacken niet te
te string',
string',
Weest den swacken
Denckt hoe Christus
Christus ons
ons om-ving
om-ving
Doe hy aenden cruyce hing
Doebyandcruhig
En by
hy in
in sijn
sijn schoot
schoot ontfing'
ontfing'
T'
schaepken datter
ging.
T'schaepken
datter dolen
dolen ging.
Tegen goede
goede ordening
ordening
Niet en
en worstel
worstel noch
noch en
en wring.
wring.
Acht uu leeraers
leeraers niet gering.
gering.
Weest so doende
doende ouderling.
ouderling.
DIAKEN.

Suldy wesen
wesen een
een diaken
diaken
En Gods
Gods segeninge
segeninge smaken,
smaken,
Ouderling,
Predicant,
18. op het
het sant:
sant: cf.
cf. Matthaeus
Matthaeus 7:26-27; Ouderling,
Predicant, 18.
4. sonderling':
'tbijzonder; 8.8. te
spring:nl.
nl.ininzijn
zijn
sonderling': inin'tbijzonder;
te rugge spring:
vroeger
di!
vroeger zondenleven
zondenlevenbuiten
buitendedekerk;
kerk;16.
16. t'schaepken
t's c h a e p k e....
n .... ging:
gin g: de
moordenaar aan het
het kruis
kruis (cf.
(cf. Lucas
Lucas 23 :39-43).
berouwvolle moordenaar
:39-43)

DE AMBTSDRAGERS.

5

IO

I5

20
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Neemt in goet-.doen u vermaken:
Alle sturicheyt wilt staken,
Weest van minnelijcker spraken.
Laet haer noot u herte raken
Dien de middelen ontbraken.
Spijst de hongerige caken,
Drencktse die van dorste blaken,
Troost die naden adem snaken,
Helpt de naeckte onder t' laken,
En de vremde onder daken.
Luyaerts laet u niet genaken,
Welker vingers sijn als haken
En haer herten God versaken.
Síjt getrou voor alle saken,
Past goe rekening te maken,
Willet bidden ende waken,
Godes loon hebt voor een baken,
Weest soo doende een diaken.
TAFEL-RECHT.

5

I0

I5

Al die sits' aen mijnen disch,
Drinckt soo veel als nodich is.
Eett na uwes hongers eysch,
Maer en eet geen menschen-vleys.
Weetty niet wat dat beduydt?
Hoort, ick salt 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 ghy hem niet geven cont.
Sydy anders van manier,
Mynenthalven blijft van hier.
T'sy u eens voor al gesecht,
Dat is hier het tafel-recht.
GEBET.

De raven bidden God, wat bidden doch de raven?
Sy bidden om het aes, sy bidden om zijn gaven.
En, wildy meer, my dunckt sy bidden nacht en lach
Dat die niet bidden wil haer spijse worden mach.
Diaken, 4. s t u r i c h e y t: norschheid; i o. snake n: happen; 17.
p a s t: zorg er voor.
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CORT GEBET.

Het goede wilt ons, Heer, toemeten,
T'sy dat wíj 't bidden, of vergeten.
Het quade geeft ons nimmermeer
Al baden wy het noch soo seer.
MORGEN-GEBET.
Op: Cruelle departie.
I.

Int oosten claer laet blosen
De dageraet
De liefelíjcke rosen
Van haer gelaet.
2.

O helle morgensterre
Gods eeuwich soon
Schiet op ons hert van verre
U stralen schoon.

5

3.
Vermeert tot uwen love
Het crancke licht
Van onse cleyn gelove
En toeversicht.

I0

4.
Maeckt wacker al ons leden
En traech gemoet
Om vlytich in te treden
U paden goet.

15

5•
eens in waerheyt
wy
dat
Tot
hooch
Verheven
Aenschouwen uwe claerheyt
Van ooch tot ooch.

20

Morgen gebet, 5. m o r g e n s t e r r e: cf. Openbaringen 22 : i 6, „Ik ben
de wortel en 't geslacht Davids, de blinkende Morgenster"; 9. tot uwen
love: tot Uw lof; zo. crancke: zwakke; 1 2. toeversicht: vertrouwen.
-

DE
GEBEDEN VAN IEDEREN
lEDEREN DAG.
DAG.
DE GEBEDEN
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GEBET
DES MIDDAECHS.
MIDDAECHS.
GEBET DES
Op: Het
Hetvierich
vierich stralen
stralen vande
son.
vande son.
I.
I.

Het vierich
vierich stralen
stralen vande
vande son
Opt hoochste sien wy rijsen
rijsen
oO dat
dat de
de sonne
sonne spreken
spreken con!
con!
Sijn schepper sou hy prijsen. Sijnscheprouyn.
2.

5

10
z0

15

Ghy sonne
sonne der
der gerechticheyt
gerechticheyt
Comt onse
onse siele
siele vanden
een coude
coude flaeute
flaeute leyt,
leyt,
Die in
in een
En doetse
doetse vierich
vierich branden.
branden.
3
3·
Geeft datse gans
gans versmelten
versmelten mach
mach
In Goddelijcker
Goddelijcker minnen
minnen
En diese
diese eer
eer te
te haten
haten plach
plach
Mach jonstelijck
jonstelijek besinnen.
besinnen.

4
4·
Den acker
acker vant vervrosen hert
Wilt
coesteren en
en stercken
stereken
Wilt coesteren
Op dattet
dattet weerom
weerom vruchtbaer
vruchtbaer werd'
werd'
In deuchdelijcke
deuchdelijcke wercken.
wercken.
5
5·

20

Tot
dat wy
wywerden
werden ingeleyt
ingeleyt
Tot dat
Wt duysternis
duysternis en
en pijnen
pijnen
in eeuwicheyt
eeu wicheyt
Daer
Daer ghy en wy in
Als sonnen
sonnen sullen
sullen schijnen.
schijnen.
GEBET
VOOR DEN
ETEN.
GEBET VOOR
DEN ETEN.
Op: Musijck
Musijck de
de ongeschende
ongeschende maecht.
maecht.
I.
I.

Ghy
die wel-eer
wel-eer het
het manna
manna soet
soet
Ghy die
In dorren lande
lande hebt
hebt gegeven,
gegeven,
Ghy die wel
wel eer
eer de
de frissche
frissche vloet
Hebt wt
wt de
desteenrots
steenrotsopgedreven.
opgedreven.
Gebet des
desmiddaechs.
middaechs. Het
v ier i c hst
r a I e n vande
van des
0 n: uit
uit
Het vierich
stralen
son:
Hoofts
5. 5.
sonne
Christus(cf.
(cf. MaMaHooftsGranida;
Granida;
sonneder
der gerechticheyt:
gerechticheyt: Christus
van den:
bezoeken; ; i12.
s tel ij c:k:toegenegen;
toegenegen;
leachi
jonstelijck
2. jon
leachi 4:
4 : 2);
2) ; 6. vande
n : bezoeken
Gebet voor
besinnen:
liefhebben; i 13.
bevroren. Gebet
voor den
den
b
e s i n n e n: liefhebben;
3. v vervrosen:
e r v r o s e n: bevroren.
20: i I.
eten, 1-2.
Exodus i16:14-15;
cf. Numeri 20:r1.
cf. Exodus
6:14-15 ; 3-4.
z 2. cf.
3 4. cf.

248

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.
2

5

.

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

o

15

20

Laet dalen oock in onsen schoot
Om 'twaer geloof in ons te voeden
U lieven Soon dat hemels broot:
En by sijn woort wilt ons behoeden.
4.
Doet leven in ons dorstich hert
Des Heyl'gen Geests ontsprongen ader
Waer door de siel gelavet wert,
Waer door wy roepen: Abba, Vader.

5
Tot dat ghy met het rechte Man
Gants sonder maet ons sult beschincken,
En wy in eeuwicheyt alsdan
Met u het nieuwe sullen drincken.
DANKSEGGINGE NADEN EETEN.
Op de tien geboden.
I.

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.

Gebet voor den eten, 5. ons eerden vat: ons lichaam (cf. 2 Corinthiërs 4:7); i1. dat hemels broot: cf. Johannes 6:48-51;
12. behoede n: bewaren, doen blijven; 16. cf. Romeinen 8 : 15;
1g 20. „Zie Matth. 26 vs. 29 : „En ik zeg U, dat ik van
nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wíjnstoks, tot op
dien dag, wanneer ik met u die nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns
Vaders" (Stapelkamp) . Dancksegginge naden Eeten. Dit geheele gedicht
is geïnspireerd op Psalm 23; d e tien geboden: in het aanhangsel op
den Psalmbundel; 2. n i e t: niets.

GEBEDEN VAN
VAN TEDEREN
lEDEREN DAG.
DAG.
DE GEBEDEN
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2
2.
.
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stelt geheel
geheel mijn
mijn hert
hertgerustet,
gerustet,
Ghy stelt
leydt my
my op
opden
denrechten
rechten pat,
pat,
Ghy leydt
doet dat
dat my
my mijns
mijns levens
levens lustet,
lustet,
Ghy doet
siele maeckt
maeckt ghy vet en
en glat.
glat.
Mijn siele
3.
3·

10
I0

inde schaduw'
schaduw' duyster
duyster
Wanneer ick inde
wrede doot
doot alree
alree most
most gaen
gaen
Der wrede
uwen stock
stock en
en staf
stafick
ickluyster,
luyster.
Na uwen
Geen angst noch
noch vaer
vaer sal my verslaen.
verslaen.
Geen
4.
4·

I5
15

Een rijcke
rijcke tafel
m y spreydet
spreydet
tafel ghy my
In spijt
spijt van mijn
mijn vyanden
vyanden al,
al,
balsem ghy
ghy my
my toebereydet
toebereydet
Den balsem
mijn aenschijn
aenschijn blincken
blincken sal.
sal.
Waer van mijn
5.
5·

20

Ghy schenckt
schenckt my eenen
eenen vollen
vollenbeker
beker
Van uwen
uwen costelijcksten
costelijcksten wijn.
wijn.
U goetheyt
goetheyt maeckt
maeckt my
my eeuwich
eeuwichseker
seker
Dat in
in uu buys
huys mijn
mijn woonst
woonst sal zijn.
zijn.
AVONT-GEBET.
Op:
Christe die
du bist
bist doch
doch Zc.
8c.
Op: Christe
die du
1.
I.

De nacht
nacht de
de moeder
moeder vande rust
Des hemels groote
groote fackel
fackel blust.
blust.
Van arbeyt
arbeyt zijn
zijn de
de leden
leden moe,
moe,
Den sluymer
sluymer druckt
druckt de ogen toe.
toe.
2.
2

.

5

o0 Hoeder
Hoeder groot
groot van
van Israel
Israel
Weest
een trouwe
trouwe nacht-gesel,
nacht-gesel.
Weest ons een
En wacker om ons henen siet
Enwackeromsbit
So
vresen wy den
den vyant
vyant niet.
niet.
So vresen

Dancksegginge naden Eeten,
Beten, 5. ggee h
heel:
e e 1: isis hier
hier een
een adverbium;
adverbium; 11.
I t. iic
c kk
luyster:
voeg ik
ik mij;
mij; z12.
vrees.
va er: vrees.
2. vaer:
luyster: voeg
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3.
Ghy hebt al wat op aerden is
Begraven inde duysternis,
Begraeft oock onse sonde boos
In u genade grondeloos.

o

4.
Wanneer het lichaem slapen gaet
De siele doch niet slapen laet
Maer waken tot u alle tijt
Die aller sielen vader zijt.

I5

5
Tot dat het aertsche wederom
In soeten slaep ter aerden corn,
Den Geest in volle salicheyt
Daer haer de rust is toegeseyt.

20

ALLE GOET VAN GODT.

0 Heer, het is van dy dat ick ben wtvercoren,
En in u reyne kerck gewonnen en geboren.
Dat van mijn kintsheyt aen u waerheyt ick bely
Van my en heb ickt niet, o Heer het is van dy.
5 Van dy ist dat in ernst mijn sonden my berouwen,
En dat op uwen Soon ick stelle mijn betrouwen,
Die van verdoemenis mijn siele maket vry.
Van my en heb ickt niet, o Heer het is van dy.
Van dy ist dat ick geern mijn schuldenaer vergeve,
I o En met een dweech gemoet voor u gerichte beve.
Dat ick mijn even-mensch veel beter acht als my
Van my en heb ickt niet, o Heer het is van dy.
Van dy ist dat ick tracht de werelt te mishagen,
En in gehoorsaemheyt te slijten mijne dagen.
Dat ick in uwe gonst gedurich my verbly
I5
Van my en heb ickt niet, o Heer het is van dy.
Van dy is het alleen dat ick mijn heyl verwachte,
En stier van nu voortaen ten hemel mijn gedachte.
Het goede dat ick heb o Heere is van dy,
En al wat anders is, eylaes, dat is van my.
20
Avont gebet, 15. wake n: wakend opzien; Alle goet van Godt, i. v a n
dy: door U; io. dweech: nederig; it. cf. Filippenzen 2: 3.
-

Alle goet van Godt, i 6. A heeft een drukfout: ick.
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AENVECHTINGE.

Ick heb om u genaed' o grote God, gebeden,
Maer och! ghy hebtse my in mijnen druck ontseyt.
Ick heb geroepen om u milde goedicheyt,
Maer hebse niet gevoelt in mijn ellendicheden.
Ick heb om uwe liefd' geworstelt en gestreden
Maer hebbe te vergeefs daer lange na gebeyt.
Ick hebbe dick gesocht u mede-dogentheyt,
Maer en verneemse niet tot op den Bach van heden.
Hoe licht cost u genae bekeren mijn gemoet.
I o U liefd' en goedicheyt my trecken tot het goed'.
U mede-dogentheyt vant quade my bevrijden.
Eylaes ! wat seg'ick Heer! dewijl mijn herte tracht
Na uwe soeticheyt, so heeft daer in gewracht
U goetheyt, u genae, u liefd', u medelijden.
VERVOLGINGE.

Een aenbeelt is de kerck: wanneerse wort geslagen
So doetse anders niet dan dulden en verdragen.
Maer al de hamers die op desen aenbeelt slaen
Sijn selver op het lest te pletteren gegaen.
MARTELAERS.

Den hoop van Gideon met luydende trompetten
Stiet in sijn eygen sweert het heyr van Midian,
Haer cruycken tegen een sy sloegen en verpletten
Maer hielden inde vuyst een fackel, man voor man.
5 Wat is dit voor een beelt? tsijn Christi bloet-getuygen,
Die Wiesen de trompet van hares Heeren woort,
Waer door het ongeloof haest vallen most in duygen,
En s'duyvels list en macht wert plotselijck verstoort.
Sy droegen wel de vlam in swacke aerden vaten,
o Die wierden wredelijck verbryselet tot stof,
Maer daer door is het licht geweldich wt-gelaten.
En claerder als de son nu vlickert haren lof.
Aenvechtinge, 6. na g e b e y t: op gewacht; 7. d i c k: vaak; 8. v e rn e e m s e: bemerk ze; 13. s o e t i c h e y t: zaligheid. Martelaers, 1 4.
cf. Richteren 7; 2. stiet in syn eygen sweert: cf. t.a.p. vers 22,
„Als de driehonderd met de bazuinen bliezen, zoo zette de Heere het
zwaard des zwaard des éénen tegen den anderen, en dat in het gansche
leger"; 7. ha es t: welhaast, spoedig; 9. aer den v a t e n: nl. hun
lichamen (cf. 2 Corinthiërs 4:7) ; 12. vlickert har en lo f: schittert
hun (der martelaren) roem.
-
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TYRANNEN. IULIANUS.

Dien duyvels martelaer, dien doder van Gods boden,
Dien vyant vant geloof, dien slave der afgoden
Is eenmael inden crijch dien by self had gemaeckt
Met een gevedert riet wel degelijck geraeckt,
5 En niemant weet de pees' waer van het was gedreven;
Den Hemel wert daer van de eere toegeschreven.
Die sonder onderlaet het wtgeplengde bloet
Van menich vromer man ten laetsten wreken moet.
0 griecken onvertsaecht, die u geleerde vingers
I o Vermatet boven al met bogen en met slingers
Te micken op een haer, te schieten vast en wis,
Nu mercket ghy dat God oock een goet schutter is.
KEYSER.

De Keyser wil, (gelijck by hoge heeft gesworen)
Sint Peters erfenis niet laten gaen verloren.
Wat hoeft de Keyser doch sun sweert te trecken wt
Om een gescheuret net, en om een lecke schuyt?
ANTICHRIST.

5

Wanneer de ruyge sneeu de Alpen niet sal decken,
Wanneer de somer heet sal yselen van cou,
Wanneer de locht het lant sal weygeren den dou,
Wanneer t' gedierte sal de Ocean wtlecken,
Wanneer den noorder -pool den seyl -steen niet sal
[trecken,
Wanneer de grijse wolf het schaep sal wesen trou,
Wanneer de vrou een man, de man sal sijn een vrou,

Tyrannen. I u 1 i a n u s: Julianus de Afvallige, Keizer van het Romeinsche Rijk (36i 363) , trachtte het Christendom terug te dringen en
den heidenschen eeredienst te herstellen; 3. dien h y s e 1 f had g em a e c k t: Julianus sneuvelde in een grooten veldtocht tegen de Perzen;
4. gevedert riet: pijl; 7. sonder onderlaet: zonder ophouden,
steeds, 9. griecken: Byzantijnen; 9-II. die u geleerde vingers
...op een ha e r: die u er op beroemdet met uw ervaren vingers beter
dan alle anderen met boog en slinger te kunnen mikken op een
haar; Keyser. In dit en het volgend gedicht behandelt Revius de
twee machten, die zich tegenover de Hervorming stelden: Keizer en
Paus; i. de Keyser: vermoedelijk denkt Revius zoowel aan Karel V
(edict van Worms in x 5 2 r) als aan Ferdinand II, den kampioen van het
Katholicisme tijdens den Dertigjarigen oorlog; 2. Sint Pet e r s e r f e n i s:
de Katholieke kerk. Volgens de Katholieken immers wees Christus Petrus
aan als Zijn stedehouder op aarde. Voordat hij Jezus' discipel werd, was
Petrus echter visscher (cf. Matthaeus 4 : I 8) , vandaar het hoonende slot
in regel 4. Antichrist: de Paus, zooals deze ook in de Geuzenliederen herhaaldelijk genoemd wordt; 2. y s e 1 e n, hier: rillen; 5. s e y l-steen:

magneet.
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Wanneer de aerd' haer sal rontom den hemel strecken,
Wanneer de son en maan verwisselen haer beurt,
Wanneer eens menschen hant die vanden hemel scheurt,
Wanneer de Seraphim haer Schepper niet beminnen,
Wanneer de Heer sijn cracht en goetheyt derven sal,
Wanneer Gods Soon noch eens aent cruyce sterven sal,
So sal den Antichrist Gods kinders overwinnen.
KNECHT DER KNECHTEN.

Plach Romen over die wel voormaels te regeren
Die seyden haer te sijn de Heeren aller Heeren,
Soo is nu haren staet veranderet te seer;
Want aller knechten knecht dat is nu haren Heer.
BAN.

Hoedanich is u macht, o donderaer van Romen
Dat wy voor uwen ban en blixem souden schromen?
Sydy een mensch alleen ? of, segt eens, sydy God
Dat onse vrye siel sou binden u gebot?
5 So ghy Godt selve sijt, wat hoeven wy te schricken
Wanneer na Godes wet wy onse leven schicken?
Maer sydy slechs een mensch, so maeckt u niet te coen,
Want wy oock menschen sijn waer mee ghy hebt te doen.
VIER PAUSEN.

5

Leo, Clement, Urbaen, en Pouwel
T'saem rechten op den woesten grouwel.
Pouwel, Clement, Leo, Urbaen
Hebben Gods kerck veel leets gedaen.
Leo, Urbaen, Pouwel, Clement
Sijn vande waerheyt afgewent.
Urbaen, Clement, Pouwel, en Leeu
Waren vier plagen van haer eeu.

Knecht der knechten, I 2 nl. als hoofdstad van het Romeinsche wereldrijk; 2. haer: zich; 4. aller knechten knecht: de Paus zoo
had Paus Gregorius I de Groote zichzelven genoemd; Vier Pausen,
I. L e o: Leo X (I 513 I 5 2 I), die in i5 2o over Luther den
ban uitsprak: Clement: Clemens VII ( 1 5 2 3 1 534) Urbaen:
Revius' tijdgenoot Urbanus VIII (1 623 1644) ; P o u w e 1: Paulus III
(I534 1 549) , die in I 5 4 o de Jezuieten-orde bekrachtigde; 2. d e n
w o e s t e n gr o u we 1: nl. van geloofsvervolging.

Knecht der knechten, Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding.
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VIER LEERAERS.

5

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 onbeweget als een clipp'.
Luther, Philips, Beze, Calvijn
Gods hooch- verlichte dienaers zijn.
BEROVINGE.

Het wijf van Potiphar tot sonde socht te bringen
Den reynsten jongelinck van alle jongelingen,
Maer doese niet vermocht, hoewel by haer ontsloop
Den mantel even -wel most blijven inde loop:
5 De hoer van babylon met yder wil boeleren,
En die het niet en doet berooftse van sijn cleren :
0 Christen, laet u goet en leven tot een buyt,
En reddet uwe sief van dese vuyle bruyt.
GEVANCKENIS.

5

zo

0 die om Christi wil in hechtenis getogen
Moet liggen in gewelt van ketenen gebogen,
Gelijck u wort gedeelt van uwer vrienden hant
Het geen u nodich is tot lijves onderstant,
Ontfangt oock wat van my waer door ghy moget voelen
U sielen inde smert een weynichsken vercoelen.
K' en ben (het is also) niet weerdich dese eer
Van u te troosten, die tot trooster hebt den Heer,
Maer t'beurt een campioen wel midden in het vechten
Dat by wort aengehert van sijne minste knechten.
Voor al, beminde, dan, síjt niet te seer bevreest,
Op dat ghy niet bedroeft des Alderhoochsten Geest.
Die met u is gegaen tot binnen inden kerker
En daer is in het goed' u jonstich medewercker.

Vier Leeraers, I. Philip s: Luthers vriend en mede-hervormer Philippus Melanchton; B e z e: Calvijns medestander Theodorus Beza, die o.m.
Marots psalmberijming heeft voltooid. Berovinge, z 4. cf. Genesis 39;
2. den reynsten jongelinck: Jozef, 4. inde loop: bij de vlucht;
5. de hoer van b aby 1 o n: Rome (ontleend aan Openbaringen
17:1-5); 6. berooftse van sin cleren: nl. door verbeurdverklaring van goederen; Gevanckenis, Evenals in het vorige gedicht richt Revius
zich hier in 't bijzonder tot de vervolgde Protestanten van Bohemen en
Duitschland in 't begin van den Dertigjarigen Oorlog. i o. a e n g e h e r t:
aangemoedigd; 14. j o n s t i c h: genadig.
Gevanckenis, 8. t r o o s t e r: A heeft: troosten, wat echter onder de
„Druck-fauten" verbeterd wordt; 13. A beëindigt dezen regel ten onrechte
met een punt.

VERVOLGING DER PROTESTANTEN.

2 55

T' is wel des duyvels slot, alwaer men sijn gesind'
En dienaers int gemeen met grote hopen vind'
Maer denckt, ghy síjt gestelt, ó goddelijcke sielen
Om hem tot in sijn huys te volgen op de hielen
Dewijle dat ghy hem daer buyten, niet alleen
Bevochten, maer alree met voeten hebt getreen.
20
De sorge deses tijts doet verre van u ogen
Die ghy tot hierentoe hebt achterna getogen,
De deure die u den stockwachter over-gaf
Die scheyde u met een van al de werelt af.
25 Becommert u dies niet, want t' geen ghy hebt verloren
En wort van niemant als van dwasen wtvercoren.
Wat is de werelt doch als een gevanckenis
Die slimmer inder daet als eenich kerker is?
Haer banden swaerder sijn, want zy de sielen binden.
3o Haer duysternissen meer, want sy t'gemoet verblinden.
Haer stanck onsuyverder, van aller sonden dracht,
Gevangens oock veel meer, t'heel menschelijck geslacht
Het oordeel datse wacht is niet van Schout of Schepen
Maer van God, tegen wien sy haer so heeft vergrepen.
Dien kerker síjt ghy nu geluckelijck ontgaen,
35
Een eensaem bede-huys u open is gedaen:
Daer doncker is, maer ghy síjt lichten in het duyster,
Daer bintmen, maer u sief en voelt noch bant noch cluyster,
Daert stinckt, maer uwen reuck den hemel self vervult,
Daer u den richter dreycht, dien ghy doch richten sult.
40
Het vleysch is inden stock benaudelijck gestoten,
Den geest nochtans en can niet werden opgesloten:
Vliecht daer mee na de stee daer u verlosser is,
Soo sydy wtten drang' en wt gevanckenis.
K'en
derf met mijne pen, k'en can oock niet afmalen
45
De vreuchde die ghy sult volherdende behalen,
U herte heeft alree opt sekerste bevat
Dien overgrooten loon, dien costelijcken schat.
Een coopman rijdet op de tomelose baren
15

I 5. gesind': hofhouding; 19. dewijie dat: terwijl; 22. ach terna getogen: achter u aan gesleept; 23. stockwachter: gevangenbewaarder (stock = blok, waarin de voeten van den gevangene
gesloten werden bij uitbreiding ook: gevangenis) ; 28. slimme r:
erger; 31. dracht: etter; 3 2. gevangens....geslacht: gevangenen zijn er ook veel meer, n1. 't heele menschelijk geslacht; 3 3. d a t s e:
se = de wereld; 3 9. uwen reuck: cf. Openbaringen 5:8, „ ... reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen" ; 47. opt s e k e r s t e b e v a t:
heel vast aangegrepen.
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50
Om
aerdeende
endeslijck
slijckmet
metmoeyte
moeytetetevergaren,
vergaren,
5o Om
aerde
Een vryer waecht sijn lijf om
om een
een verweende
verweende bruyt,
bruyt,
Een lants-knecht doetet
doetet om
om een
een ongewisse
ongewisse.. buyt,
Men loopt
loopt door
door spies
spies en
en sweert
sweert om
omsíjne
sijne nabuer-landen
nabuer~landen
Met cracht
cracht of
of argelist
argelist te
te crijgen
crijgen inde
inde handen,
handen,
55
En als het
het dan
dan al
al isisgeronnen
geronnen en
en gejaecht
gejaecht
55
Men niet als
als sond'en
sond' en straf
straf daer
daer dickwils
dickwils van
vanen
endraecht.
draecht.
Denckt lieve, doen
doen sy
sy dit
ditom
omtijdelijcke
tijdelijcke saken
saken
Wat hoortmen wel
wel tete doen
doenom
omt't'eeuwige
te schaken?
schaken?
eeuwige te
Denckt, soomen om een
een glas
glas hem
hem gevet
gevet inden
inden brant
brant
60
Hoe moetmen streven
streven om
om een
een fijnen
fijnen diamant?
diamant?
6o
Grijpt,
vrienden, grijpet
grijpet na
nat't'onsterf
onsterfelijcke
leven,
Grijpt, vrienden,
elijcke leven,
Daer onder
wen voet de
de bose
bose sullen
sullen beven.
beven.
onder uuwen
En biddet voor Gods
Gods volck
volck terwijl
terwijl ghy
ghy hier
hier noch
noch sift,
sijt,
Gelijck
doen voor uu die
die om
om sijn
sijn name
name lijdt.
lijdt.
Gelijck wy
wy doen
VOLHERDINGE.

t'brullen der
der ontmenschede
ontmenschede tyrannen,
tyrannen,
Noch t'brullen
swoege dorst,
dorst, noch
noch snaken
snaken na
na het
het broos,
broot,
Noch swoege
lichte vlam,
vlam, noch
noch sweert
sweert van
van bloede
bloede root,
root,
Noch lichte
Noch scherpe
scherpe banck,
banck, noch
noch ketenen
ketenen gespannen,
gespannen,
5

10
o

goet~verlies, noch
noch knevelen
knevelen of
of bannen,
bannen,
Noch goet-verlies,
hoge macht,
macht, noch
noch diepe
diepe water~noot,
Noch hoge
water-noot,
Noch tijts~be1oop in leven of in doot,
Nochtijs-belpnvofdt,
wan~geloof der
der licht-vervoerde
licht~vervoerde mannen,
mannen,
Noch wan-geloof

duyvels list
listdie
diemenigen
menigenverschrickt,
verschrickt,
Noch duyvels
Nochwerelts
wereltsaes
aesdat
datmenigen
menigenverstrickt,
verstriekt,
Noch
dromers die de
de blinde
blinde werelt
werelt leyden,
leyden,
Noch dromers
alles wat
wat wy
wytegenwoordich
tegenwoordich sien,
sien,
Noch alles
wathiernamaels
hiernamaels sal
sal geschien
geschien
Noch alles
alles wat
can ons
ons van
van de
deliefde
liefdeChristi
Christischeyden.
scheyden.
En can
T'SELVE.
T' SELVE.
door const
const men
men leydet
leydet op
op en
enneder
neder
Het water dat door
So lage
soo hoge
hoge climtet
climtetweder:
weder:
lage als
als het valt soo

Gevanckenis,
hendiadys voor:
voor: het
hetaardsche
aardsche
k: hendiadys
de s lI ijij c k:
5o. aaeerr d een
e e n des
Gevanckenis, 50.
-slijk,
weelderige, dartele
dartele; ;55.
slijk, geld;
geld; 51.
51. verweende:
verweende: weelderige,
5 5.geronnen
geronnen en
een dichterlijke
Votherdinge: een
ge ja e c h t: in vollen ren, vurig nagejaagd. Volherdinge:
dichterlijke gejacht:involr,ugaejd.
s w o e g e: hijgende;
uitbreiding van
Romeinen 8:
8:35
3 8-39 ; 2. swoege:
3 5 en 38-39;
uitbreiding
van Romeinen
beloop:
4. scherpe
s c her pbeba
c k:pijnbank;
pijnbank; 7.
0 0 p:voortgang
voortgang van
van den
den
7. tt ijij tt ss bel
a n cn k:
tijd;
d rome rers:
valsche profeten.
die hun
hun ijdele
ijdele droomen
droomen als
als GodsGodsprofeten, die
tijd; iI iI.. drom
s : valsche
.openbaringen
verkondigen.
openbaringen verkondigen.
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levendige bron
bron des
des Geestes
Geestes in ons
ons hert
hert
De levendige
Wt s'hemels
s'hemels eeuwich huys
huys met
met cracht
eracht gegoten
gegoten wert,
wert,
T'is seker
seker datse
datse oock in
in eeuwicheyt
eeuwicheyt sal
sal springen
springen
T'is
weer om hooch
hooch tot
totin
inden
denhemel
hemeldringen.
dringen.
En met ons weer
LAETSTEN DACH.
DACH.
Op: dies
dies irae,
irae, dies
dies illa Z~c.
c.
1.
I•

gewissen dach
dach der
der wraken,
wraken,
Den gewissen
Och! den
den dach
dach begint
begint te
te naken
naken
Och!
de werelt
werelt sal
sal doen
doen blaken.
blaken.
Die de
2.
2
.

5

gemoet en
en sal niet schromen
schromen
Wiens gemoet
ten oordeel
oordeel sullen
sullen comen
comen
Als ten
Beyde quaden ende
ende vromen!
vromen!

3
3·
Alle die
die oyt
oytsijn
sijn geboren
geboren
En ontslapen
ontslapen met
met haer
haer oren
oren
De aertz-engel
aertz-engel sullen
sullen horen.
horen.
4.
4·
10
Io

15

Sal de
als dan
dan niet
niet beven
beven
de doot als
de beenders
beenders weder
weder leven
leven
Als de
Met haer
haer oude
oude huyt omgeven?

5.
5·
Siet, een
boeck wert
wert opgeslagen
opgeslagen
een boeck
Dat ten
ten vollen
vollen sal gewagen
Hoe hem yder heeft gedragen.
gedragen.

Laetsten dach
dach:: vertaling van
Dies irae.
van het Dies
Laetsten
dach, Hs.
van Revius
Revius in
in CCmet
metplaatsaanduiding;
plaatsaanduiding; o0 p:
p: die
diess
Hs. van
Laetsten dach,
i r a e: in het handschrift volgt dit op één lijn met den titel; ik heb het irae:nhtdscfvolgipénjmetdl;ikhb
opschrift
echter in overeenstemming
overeenstemming gebracht
gebracht met dat
dat der
der gedrukte
gedrukteverzen;
verzen;
opschrift echter
1.
dengewissen
ge wis sen
ach:
eerst
"och!
heten
dach",daarna
daarna „den
"den
I. den
d a cd h:
eerst
„och!
denden
heten
dach",
bestemden
gedreygden(?) ) dach",
dach", tenslotte
tenslotte „den
"den
bestemden dach",
dach", vervolgens
vervolgens "den
„den gedreygden(?
gewissen
eerst "wie
en sal
sal alsdan(?)
alsdan(?) niet
nietschromen"
schromen";; 8.
8. o0 nnt-tgewissen dach",
dach", 4.
4. eerst
„wie en
sla
daarna „ver?
"ver???",
", eindelijk
eindelijk „ontslapen"
"ontslapen";; 9.9.
s 1 apen:
p e n: eerst
eerst "verstorven",
„verstorven", daarna
aertz-enge1:
eerst „als",
"als", daarna
daarna een
eenander
ander
a e r t z-e n g e 1:eerst
eerst"basuyne";
„basuyne" ; 10.
1 o. als:
a l s: eerst
woord,
waaroverheen weer
"als" geschreven
geschreven is; I II.I.b ebee n
end
eerst
woord, waaroverheen
weer „als"
d e ers:
r s: eerst
"doden";
eerst „en
"en den
denrechter(?
rechter(?)) antwoort
antwoort geven",
geven", daarna
daarna „en
"en van
van
„doden"; 12. eerst
"om ons
onsrekenschap
rekenschap tetegeven",
geven",verder
verder
alles
geven", vervolgens
vervolgens „om
alles antwoort
antwoort geven",
"met
haer lichamen
lichamen omgeven",
"met haer
ha er oude
oude vleys
vleys omgeven",
omgeven", eindelijk
eindelijk
„met haer
omgeven", „met
"met
er oude
omgeven"; 13. ssiiet,
eerst „als
"als het".
het".
„met ha
haer
oude huyt
huyt omgeven";
e t, eeen:
e n: eerst
17
17
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6.
Alle quaet sal zijn gewroken
Dat gedaen is of gesproken.
Wat verholen was ontloken.
7•

AhI wie ist die my beraen sal
Als ick voor den richter gaen sal
Daer de reynste nau bestaen sal?
8.
Eeuwich Coninck, wiens genade
Geenen sondaer comt te spade
Slaet u arem schepsel gade.
9.
Ghy die vanden hemel daelde
Om te roeken het verdwaelde,
En voor mijne schult betaelde
I o.
Alles wat ghy hebt geleden,
Alles wat ghy hebt gebeden
Heylant, wilt aen my besteden.
I I.
Doet in mijner herten melding'
Van vergeving' en quyt-schelding'
Eer den dach comt van vergelding.

20

25

30

12.

Laes 1 ick ken mijn snode gangen,
Root van schaemte sijn mijn wangen:
Wilt my in u arm ontfangen.

35

13.

Die de grote sondarinne
Troostedet met soeten sinne,
Laet my smaken uwe minne.
14.
Mijn begeerten zijn on-aerdich,
Mijne wercken onrechtvaerdich,
Maect my uwer goetheyt waerdich.

40

Laetsten dach, 37. de grote sondarinne: cf. Lucas 7:37 5o;
4o. o n a e r d i c h: boosaardig.
-

-

HET LAATSTE OORDEEL.

45

15 •
Voor u schaepken my belyde,
Vande bocken scheydt my wyde,
Set my aen u rechter syde.
I 6.
Als de boose gaen verloren,
Schenct my dat soo lang te voren
Is bereydt u wtvercoren.
I

50
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7.

Wt de diepte der ellende
Mijn gebet ick tot u sende:
Draecht doch Borge voor mijn ende.
VERRIJSENISSE.

Een schip dat door den storm te see-waert is gebleven
De kiel heel reddeloos, de dennett wech gedreven,
De vlaggen over boort, de stengen door malcaer,
De mars met seyl en treyl t'een hier en t'ander daer,
5 Alst comet aende strant verstroeyet en doorwatert
Dat een goet timmerman het weerom calefatert
De stucken op de werf weer voegende aan een
Soo ist het selve schip en beter als voor-heen:
Wanneer dit swacke lijf is door den door gebroken
I o De leden wt malcaer, de seenen en de knoken
Versmeten over velt, vermeluwt in het graf,
Soo datmen huyt noch haar meer vinden can daer af,
Wat meendy, dat daerom het wech is en verloren?
Och neen, het moet noch sijn ten tweeden-mael geboren,
44-45. cf. Matthaeus 25:31-33; 47 48. d a t s o o lang....
w t v e r c o r e n: cf. t.a.p. vers 34, „ ....beërft het Koninkrijk, hetwelk
u bereid is van de grondlegging der wereld". Verri senisse, 1. te se ew a e r t: op zee; 2. d e n n e n: dekplanken; 3. s t e n g e n: verlengstukken
der masten; 4. t r e y 1: touwwerk; 5. v e r s t r o e y e t: in stukken geslagen, ontredderd; door water t: lek; 6. d a t: indien (cf. Groot
Woordenb. i. v. sub 12) ; I o. s e e n e n: spieren; k n o k e n: beenderen;
I I. v e r s m e t e n: uiteengesmeten, verstrooid; v e r m e l u w t: tot stof
vergaan; 12. daer a f: daarvan.
-

Laetsten dach, 4g. w t de diept e: eerst „wt den ? ?". V errijsenisse,
6. c a 1 e f a t e r t: A heeft een drukfout: calefateert. Ook de punt aan het
einde van den regel schijnt onjuist te zijn.
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Het sal ter rechter tijt eens comen aen het lant
Herschapen en vernieut door Godes groote hant
Die t'selve vleysch en been ons wederom sal geven,
Doch heerlijcker alst was int tijdelijcke leven.
T'SELVE.

Ick sach een eensaem huys daer niemant in en woonde,
Een wilden vyge-boom daerinne sich vertoonde
Welck door de heele muyr sijn wortel had geleyt,
En boven door het dack sijn tacken wt-gebreyt;
5 Een meester quammer by, die sochtet weer te maken
Ter woninge bequaem en om daer toe te raken
De stenen een voor een hy wt malcander nam,
En (hebbend' wtgeroeyt den schadelijcken stam)
Hy voegdese te hoop, soo cierlijck, dat seer garen
I o Den Heere metter woon daer weer is ingevaren.
Siet (dacht ick) dat's een beelt van s'menschen ongeval,
En wat hy is geweest, en wat hy worden sal.
Hy was een tempel Gods, maer sonde in-geslopen
Heeft al wat aen hem was soo t'eenemael doorcropen
15
Datse niet scheyden wil noch laten hem met vree'n
Eer lichaem ende siel gedeylet sijn van een,
Die Godes Soon weerom sal timmeren te gader
Tot woninge voor hem en voor sijn liefsten Vader.
T'SELVE.

Een beelt voor d'eerste reys wel suyverlijck gegoten
Wortet door ongeval gekneuset en gestoten
Dat het den meester vint wanschapen ofte crom
Hy werptet inde vorm en gietet wederom.
5 Dan ist het selve werck ten tweeden-mael vol -endet
Doch sonder breuck of bult, maer gaav' en ongeschendet:
Dus gatet met den mensch: God hadde hem vereelt
Soo hoge dat hy droech sijn heylich even-beelt,
Dat heeft hy met een val geplettert en verdorven.
I o Gods Sone hielp hem wel: doch, als daer is gestorven

15. Verrjjsenisse, comen a en het l a n t: te voorschijn komen. T'selve
I, i. e e n s a e m: verlaten; 5. me e s t e r: ambachtsman, die in het gilde
zijn proefstuk geleverd heeft; 6. b e q u a e m: geschikt; i z. o n g e v a 1:
ongelukkige toestand. T'selve II, 7. v e r e e 1 t: edel gemaakt.
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het gebroken
gebroken vat
vat geeygenet
geeygenet het
het graf
graf
En het
sterft hy eerst
eerst te
te recht
recht al
al sijne
sijne fouten
fouten af,
af,
So sterft
eynde aller
aller dagen
dagen
En sal opt nieu hermaeckt aent eynde
beelde sonder vleck,
vleck, gebreck,
gebreck, of rimpel
rimpel dragen.
dragen.
Gods beelde
T'SELVE.

De sonne
sonne sal van schrick
schrick bewimpelen
bewimpelen haer
haer stralen
stralen
Christus onse
onse Son comt tot ons
ons neder-dalen.
neder-dalen.
Als Christus
sal in angst
angst ontverwen
ontverwen haer
haer gelicht
gesicht
De mane sal
inde wolcken
wolcken vlamt
vlamt des
des werelts
werelts grote
grote licht.
licht.
Als inde
sterrensullen
sullenstaen
staenen
enzidderen
zidderen van
vanverre
verre
5 DeDe
sterren
verschijnen sal die
morgen-sterre.
'die helle morgen-sterre.
Wanneer verschijnen
o
hemels teyckenen,
teyckenen, waer
henen vlien
vlien
waer wildy benen
O hemels
teycken vanden Soon des
des menschen
menschen wert
wert gesien?
gesien?
Alst teycken
water, vuyr,
vuyr, en
enlocht,
locht,en
aerdesullen
sullenbranden
branden
Als water,
en aerde
10
Wat isser dan een claeg'
c1aeg' en
en droefenis
droefenis voorhanden!
voorhanden!
x o Wat
OORDEEL.

schilders int
int gemeen
gemeen gebruycken
gebruycken stille
stille hoecken
hoecken
De schilders
Bespannen en omset
omset met
met berders
berders en
en met
met doecken,
doecken,
Bespannen
doet den
den constenaer
constenaer sijn
sijn saken
saken met
met opmerck,
opmerck,
Daer doet
Daer sit oock onbesien
onbesien den
den brodder aen
werck,
aen zijn werck,
5 Tot
Tot
dat,
de
tafereels
nu
sijnde
opgemaket
dat, de tafereels nu sijnde opgemaket
Het eene
eene wort
wort geroemt,
geroem t, het
hetandere
andere gelaket:
gelaket:
Den mensche
mensche met
dit
vleys
bewimpelt
en verhult
verhult
met
vleys bewimpelt en
Met beelden
beelden velerley
velerley sijn
sijn ledich
ledich herte vult,
De eene
eene prent
prent daerin
daerin godvresentheyt
godvresentheyt en
endeuchde,
deuchde,
10
De
ander
dat
besmeert
met
s'werelts
valsche
vreuchde
I o De ander dat besmeert met s'werelts valsche vreuchde
Tot
dat de
de doot
dootons
onsheeft
heefthet
hetdecksel
deckselopgelicht,
Tot dat
opgelicht,
Dan staen
staen wy naeckt
naeckt en
en bloot voor
voor Godes aengesicht

T'selve
I, Ir.
hetg egeb
n vat:
nl. het
hetdoode
doode lichaam:
lichaam; ggeeva t: ni.
T'selve I,
i i. het
b rrok
o k een
bewimpelen:
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Om yder na zijn werck int eynde te bejagen
Of eer en eeuwich goet, of schand' en eeuwich clagen.
GOEDEN EN QUADEN.

5

Wanneer de soete son het aertrijck comt ontsluyten
De dorens en het graen bey wt der aerden spruyten,
Het coren wort by een gestapelt inde schuyr,
De dorens wtgeruckt, geeygenet het vuyr.
Als onser sielen son sal wt den hemel comen
Het graf moet leveren bey quaden ende vromen,
Maer dese tot de vreucht die haer was toegeseyt,
En die tot wrake van haer onbekeerlijckheyt.
SCHAPEN EN BOCKEN.

5

De bocken nu ter tijt gaen op de steyle bergen,
De schapen in den gront der dalen haer verbergen:
Den goddeloosen hoop oock inde hoochte sweeft
Daer Christi cuddeken in aremoede leeft:
Maer 6! men sal noch sien aen genen groten dage
De schapen in het hooch, de bocken in het lage.
SCHEYDINGE.

5

Int hemelsch coninckrijck geen tweedracht canmen tonen,
Dewijl daer anders niet dan goede geesten wonen:
Het helsche coninckrijck treckt oock al eene lijn,
Dewijl daer anders niet dan quade geesten sijn:
De aerde is alleen met tweespalt overtogen
Daer goeden ende quaen d'een d'ander niet vermogen.
Dies hemel ende hel vol menschen noch sal gaen
En d'aerde sal geheel opt leste ledich staen.
WERELTS ONDERGANCK.

De werelt die wel-eer in bose liefde blaeckte
God door den water-vloet weer claer en suyver maeckte.

Oordeel, 13. b e i a g e n: verkrijgen. Goeden en quaden, i. o n t s l u yt e n: de wintervorst heeft nl. de aarde boven het kiemende zaad gesloten ;
4. geeygenet: overgegeven aan; 5. onser sielen son: Christus.
Schapen en bocken, cf. Matthaeus 25: 31 4 6 ; 4. d a e r: terwijl. Scheydinge, 6. v e r m o g e n: overmogen, in macht overtreffen. Weretts onderganck, 2. water - v l o e t: cf. Genesis 7.
-
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De werelt die als-nu in liefde heel vercout
God opden laetsten dach den viere voorbehout.
5 Dus heelt dees medecijn (past vry op sijne handen)
De hitte door het vocht, de coude door het branden.
EEUWICH VIER.

De bergen die het vier wt hare kelen spouwen
Vergaen niet door de vlam maer blijven steets behouwen,
Een lichaem dat alhier den blixem heeft geraeckt
Can door geen ander vier tot asschen sijn gemaeckt.
5 Dit's een getuygenis vant vier dat eeuwich gloeyet
En eeuwichlijck de straf inde verdoemde voeyet:
De bergen branden, ah! en duyren alletíjt,
Hoe wilt u gaen, ó mensch die Godes vyant sijt!
EEUWICH LEVEN.

5

Io

Nu wil ick den Vorst des werelts eens belachen, eens
[braveren,
Nu my God tot hoochster Beren
Heeft gebracht, en hem met schanden en met smerten
[liggen doet
Bevend' onder mijnen voet.
Siet, u macht is u ontwendet, o verderver, al u lagen
Al u heyrcracht is geslagen.
Voor u is niet meer te vangen : hier en is het Eden niet
Daer ghy my wel-eer verriet,
Noch de leugen, noch de slange, noch de vrucht van God
[verboden
Om my andermael te doden.
Hier en hoor ick niet meer: aerde sijt ghy, vande aerd'
[genomen
En moet weer tot aerde comen,
Maer: al sydy stof en assche t' eeuwich leven suldy erven
Vry van sterven en verderven.

Werelts onderganck, 5. mede c ij n: geneesmeester; past.... o p: let
op. Eeuwich vier, 3 4. klaarblijkelijk een oud volksgeloof; 6. v o e y e t:
voedt, in stand houdt. Eeuwich leven, 5. o n t w en de t: ontnomen;
7. niet me e r: niets meer; 7-I o. cf. Genesis 3; I I 1 2. cf. Genesis
3 : 19, „want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeeren".
Eeuwich vier. A heeft een drukfout: Eeuwieh; 8. g a e n: A heeft: gaeu.
Eeuwich leven, 13. a 1: A heeft „nu", wat echter bij de „Druck-fauten"
en bovendien door Revius zelf in C verbeterd is; 14. A mist de punt aan
het einde van den regel.
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i5 T'heugt my wel dat ghy eens seydet; overtredet het gebot
Want ghy worden sult als God.
T' is gevallen, o bedrieger, so ghy spraeckt en niet en
[meynde

20

Door Gods goetheyt sonder eynde:
Wt het paradijs gedreven ben ick doemael, maer hoe schoon
Is den hemel daer ick woon!

Eeuwich leven, 15

16. cf. Genesis 3:4-5.
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VOORREDE.
Door allerlei omstandigheden is dit tweede (en laatste) deel
van mijn Revius-uitgave langer uitgebleven dan ik oorspronkelijk verwacht had. Meer dan vier jaren zijn er sinds de verschijning van „Het epos der Godsgeschiedenis" verloopen. Een
drukke leeraarstaak in Bandoeng bleef daarop natuurlijk niet
zonder invloed. Maar evenzeer deed zich het feit gelden, dat
de verzen uit dit laatste deel veelal historisch zijn, zoodat de
annoteering daarvan juist in Indië groote moeilijkheden opleverde.
Dat ik deze moeilijkheden meestal
hoewel niet altijd —
heb kunnen overwinnen, dank ik aan de hulp van zeer velen,
zoowel uit Nederland als uit Indië, die mij op de meest voorkomende wijze de hun gevraagde mededeelingen en inlichtingen
hebben verstrekt. Hen allen hier te noemen is ondoenlijk zooals het ook niet steeds mogelijk was in de noten zelf hun naam
te vermelden. Zij mogen zich echter zonder uitzondering verzekerd houden van mijn dankbaarheid voor hun steun, zonder
welke de bewerking van deze uitgave in Indië niet mogelijk
ware geweest.
Een uitzondering wil ik echter maken voor een viertal onder
hen, dat aan mijn werk vele jaren lang zijn trouwe medewerking heeft verleend en voor mij als het ware de brug vormde
met de vaderlandsche wetenschap. Ik heb er behoefte aan, dit
hier openlijk te erkennen en er mijn oprechte erkentelijkheid
voor uit te spreken. Het zijn Prof. Dr. J. W. Muller te Oestgeest, Dr. J. C. de Pater te 's Gravenhage, Dr. J. van Ham
te Leiden en Mr. B. van 't Hoff, archivaris van Deventer en
bibliothecaris der Athenaeum-bibliotheek aldaar.
Over mijn methode bij het rangschikken, herdrukken en
annoteeren der verzen behoef ik hier niet uit te weiden; daarvoor kan ik verwijzen naar de voorrede van het eerste deel. 1)
1 ) Ten overvloede herhaal ik hier de beteekenis der door mij gebruikte
letteraanduidingen:
1. A: de „Over-ysselsche Sangen en Dichten" van 1630.
2. B: de toevoegingen in den pseudo-druk van 1634 (het voorwerk
werd, vermeerderd met een proza-opdracht aan Heinsius en twee
lofdichten, herdrukt, evenals de eerste vier bladzijden van den
tekst; verder werd pag. 321 t/m 37o
het „aanhangsel van
1634"
bijgevoegd) .
3. C: het Deventer exemplaar van A, met omzettingen, verbeteringen
en bijgeschreven verzen in Revius' handschrift.

VI

VOORREDE

In ieder afzonderlijk geval heb ik trouwens in de noten van
mijn beslissing verantwoording afgelegd.
Een register op de beginregels der verzen (zoowel uit het
eerste als uit het tweede deel) is opgenomen. Het werd samengesteld door mijn Vrouw, die ook in allerlei andere opzichten
direct of indirect -- bij de voltooiing van mijn werk mij
tot grooten steun is geweest.
Met een variant op Revius zelf, in de opdracht van zijn ver-.
zen aan Daniël Heinsius, zou ik willen eindigen:
Soo ghy de uytgaef laeckt, de versen moetty prijsen.
Prijsdy de uytgaef oock soo gatet boven wensch.
Z4 1, 1,

Bandoeng

's Gravenhage

, 193o-1934.
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Doe ghy geluckelijc beproevedet u heyl
Opt trotsige Breda, op Hemert ende Heyl,
Op Elshout, Rosendaal, en op de Isel-steden
Ontlastende sijn stroom van boven tot beneden.
Dien lief elíjcken dach, ó ghy mijn Vader-stat,
Doe ghy weerom ontfinckt den over-rijcken schat
25 Van vryheyt door dees Prins die heeft my vast verbonden
Sijn roem en Godes eer dieshalven te verconden.
'Ken kan de oude schuit niet langer houden in.
God stuere mijne pen en roere mijnen sin.
De glinsterende Son begost zijn swoege paerden
3o Te mennen na het wad, oock dee met sneller vaerden
De sonne van ons lant Mauritius sijn heyr
Wat sacken na benee'n, met allerley geweyr,
Cartouwen half en heel, bloc-wagenen, affuyten,
Schans-corven, cruyt en loot, veel ponten, en veel schuyten,
35 Storm-bruggen, schuppen, spae'n, crood-wagens, tenten
[licht,
En wat tot een beleg moet wesen toe-gericht,
Oock brave ruyters, en bedrevene lans-knechten,
Wel weynich in getal maer moedich in het vechten.
De Isel die den Rijn door Drusi oude grift
20

2o. trotsige: weerbarstige ; Breda: in 1590 verrast door het turfschip van Adriaan van Bergen; 20-2 I. op Hemert... I s e 1-s t e d e n:
in het voorjaar van 1591 veroverde Maurits eerst een aantal plaatsen in
Noord-West-Brabant om daarna naar den IJsel te trekken; 20. H e m e r t,
H e y i (= Hedel) : liggen aan de Maas ten N.W. van Den Bosch; 21. E 1 sh o u t: ligt ten N. van Dordrecht aan de samenvloeiing van Lek en Noord.
Bedoelt Revius misschien het in 1591 door Maurits veroverde Oosterhout
ten N. van Breda ?; de I s e 1-s t e d e n: Zutfen en Deventer; 22. o n t1 a s t end e: bevrijdende; s ij n: hangt af van „de Isel" ; 25. vast v e rb o n d e n: dwingend den plicht opgelegd; 20. s w o e g e: zwoegende,
hijgende: 3o. na het w a d: naar de doorwaadbare plaats in de rivier.
Vanuit Deventer gezien trok de zon iederen dag den IJsel over om dan
in 't Westen te verdwijnen; 32. na bene e'n: stroomafwaarts. Maurits
kwam namelijk van het pas veroverde Zutfen; geweyr: oorlogstuig;
33. c a r t o u w en: ouderwetsche kanonnen; half: zonder affuit; b l o cw a gene n: zware vrachtwagens; 34. s c h a n s-c or v e n: gevlochten
manden, die met aarde gevuld werden en dan dienden tot bekleeding der
borstweringen; ponten: pontons; 35. storm-bruggen: bruggen om
bij de bestorming over de stadsgracht te komen; c r o o d-w a g e n s: kruiwagens: 36. t o e-g e r i c h t: in orde gebracht, aanwezig; 39. Dr u s i
o u de grift (= gracht) : Augustus' stiefzoon Drusus, die van 13-9 v.
Chr. in Germanië vertoefde, liet in onze streken ten behoeve van het troepenvervoer grachten en dijken aanleggen. De juiste ligging daarvan is niet
bekend, maar volgens de overlevering is door Drusus de Rijn met den
(Ouden) IJsel verbonden.

DEVENTER, 1591.
59r.
VEROVERING VAN DEVENTER.
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50
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41.
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begeert; 47-52.
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Naar
voorbeeld
van
FranscheRenaissancisten
Renaissancisten
zet, begeert;
Naar
hethet
voorbeeld
van
de de
Fransche
wordt hier
hier door
door aanhalingsteekens
aanhalingsteekens de
de aandacht
aandacht gevestigd
gevestigd op
op de
dealgemeenalgemeenVergilius
geldigheid
regels. De
De beschrijving
beschrijving der
der Fame
Fame gaat terug op Vergilius
geldigheid van deze regels.
"ingrediturque solo
caput inter
inter nubila
nubilacondit"
condit";;
(Aen. IV.
IV, z177):
7 7) : „ingrediturque
solo et
et caput
47.
eloot:bal,
bal. bol;
bol; 49.
49. bruyn:
bruyn:donker;
donker; 52.
52. 'ta1inge:
'talinge:het
hetvolkovolko47. cloot:
Ook in
inzijn
zijn Dav.
111.. pag.
verwerpt Revius dit
men,
Dav. Ill.,
pag. 4, verwerpt
men, allereerste;
allereerste;53-55.
53-55. Ook
etymologisch
muIto altius
altius urbis hujus
repetunt,
etymologisch verzinsel:
verzinsel : "Alii
„Alii multo
hu jus origenem
origenem repetunt,
Cxxx. tunc
tunc enim
enim Cattos,
Cattos. una
unacum
cumHermunduris
Hermunduris
nempe
anno Christi
Chris ti Cxxx.
nempe ab
ab anno
Hercyniam
incolenteis, atque
atque inde
inde aa Salinis
Salinisexpulsos,
expulsos. partim in
Hercyniam sylvam
sylvam incolenteis,
Galliam
se recepisse.
partim una
cum Alanis
Alanis Hispaniam
Hispaniam petiisse,
petiisse. atque
atque
recepisse, partim
una cum
Galliam se
Cattisnomen
nomenhabeat,
habeat. eos
eosqui
quiininGallia
Gallia
inibi
Cataloniam fundasse.
inibi Cataloniam
fundasse,quae
quae8à àCattis
consederant.
tos. ac
ac secundo
secundo Rheno
Rheno devectos,
devectos. ad
adsuperiorem
superiorem ejus
ejus
consederant, inde
inde fuga
fugatos,
....
alveum
arcem etruxisse
etruxisse quam
quam d'Avonturium
vocarint,
... àà fortuna, quae
alveum arcem
d'A vonturi um vocarint
eorum
ita appellaretur,
appellaretur. cuique
cuique tam
tam felicem
felicem vagationis
vagationis suae
suaeeventum
even turn
eorum lingua ita
u c k: de
degodin
godinFortuna
Fortuna of
ofAvontuur
Avontuur (cf.
(cf. rad
rad
grati
grati imputarent";
imputarent" 54.
; 54.gel
geluck:
Avontuur);; 56. D
v 0 ns-t
s-trree:
volgens deze
deze etymologie
etymologie zou
zou DevenDevenvan
Daa von
e e: volgens
van Avontuur)
t.a.p.:
ter
zijn naam
naam ontleend
ontleend hebben
ter zijn
hebben aan
aan den
den Saksischen
Saksischen held
held Davon.
Davon. Cf. t.a.p.:
"„ .... qui non
non aliunde
aliunde quam
quam àa Davone,
Davone, viro
viro quondam
quondam inter
inter Saxones
Saxones honorato
honorato
8Ed potente,
potente, nomen
nomen huic
huic urbi inditum asseverant"
asseverant";; harde:
zeer; 558-59.
ha r d e: zeer;
8--5 9.
Revius
zich hier
hier aan
aan bij
bij de
de meeningen
meeningen van
van Georgius
Georgius Braun
Braun en
en FranFranRevius sluit zich
111., t.a.p.);
60. r raemde:
meende; 661.
ciscus
Hogenbergius (cf.
(cf. Dav.
t.a.p.) ; 6o.
a e m d e: meende;
i.
Dav. Ill.,
ciscus Hogenbergius
bet:: beter.
beter.
bet
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Dit weet ick, dat dees Stat haer vryheyt noyt versaeckte,
'Tsy doe der Hansen bont haer broederschap gewan,
'Tsy doe het Keyser-rijck oyt tegen d'Otthoman
65 Haer middelen genoot, 'tsy doe de Stichtsche mijter
Haer schutte voor gewelt; maer doe den al-verbijter
Den Spangiaert niet beviel het matige gesach
Dat hy vercregen had door s'Bisschops overdrach
En wilde hem met goet noch bloet genoegen laten
7o Maer pijnde oock de siel, doe custese de Staten.
Geluckich sevenmael, indiense corts daer aen
Niet wederom en waer so schandelijck verraen
Soo haest als al den tocht was dese stat genaket,
En door des Princen last heel schiedelijck gestaket
75 Heeft hy den oorlochs-raet opt spoedichste vergaert,
En zijn gedachten cloeck aldus geopenbaert:
Ghy siet wel, Heeren, dat, naest God, door mijnen rade
De saken zijn verkeert ten goeden van het quade.
Ick wiste dat Philips die in sijn hert bevat
8o D'heel werelt te gelíjck sou spillen zijnen schat.
Ick sach dat Parma, die op Vranc-rijck climmen woude
Int Neerlant sijn geluck en eer verliesen soude.
Hierom en sprack ick niet van legers overgroot
Maer van geoeffent volck niet schromende den doot,
63. der Hansen bont : in het laatst der dertiende eeuw sloot
Deventer zich aan bij de beroemde Noordduitsche Hanze; 64. o y t:
vroeger, eens (cf. Ned. Wrdb. XI, 3) ; d'O t t h o rn a n: de Tutk.
Omstreeks 1530 moest Keizer Karel V, aan wien Overijsel (en dus
ook Deventer) in 1528 gekomen was, zijn hoofdstad Weenen telkens
tegen de Turken verdedigen; 65. de Stichtsche m t e r: in 1046
werd bisschop Bernulf van Utrecht door Keizer Hendrik III met Deventer
beleend. In 1527 stond bisschop Hendrik van Beieren, in het nauw gebracht door hertog Karel van Gelre, zijn wereldlijke macht af aan Keizer
Karel V, die den 2 r sten Maart 1528 door Overijsel als erfheer gehuldigd
werd; 67. den S p a n g i a e r t: Philips II (die bij den troonsafstand van
zijn vader in 1555 en '56 Spanje en de Nederlanden gekregen had, terwijl
het Duitsche Rijk en de Oostenríjksche erflanden aan Ferdinand van Habsburg kwamen); 68. door s'Bisschops overdrach: zie de aanteekening bij regel 65; 7o. oock d e s i e 1; nl. door de Inquisitie; c u st e s e: koos zij de zijde van. In November 1578 werd Deventer door Rennenberg voor de Staten veroverd; 71. corts d a era e n: kort daarop, nl.
in Januari 1587 (verraad van den Engelschen commandant Stanley) ; 73.
toch t: optocht, stoet (slaat terug op reg. 30-38) ; 74. g e s t a k e t:
tot staan gebracht; 78. verkeer t: veranderd; 79 82. Philips II had
zich in de Fransche burgeroorlogen gemengd, in de hoop zijn dochter
Isabella op den Franschen troon te kunnen plaatsen. Parma had dienovereenkomstig bevel gekregen met zijn leger naar Frankrijk te trekken en daar
den Hugenootschen Hendrik van Navarre (Hendrik IV) te bestrijden.
-

VEROVERING VAN DEVENTER, 159i.

5

85 De vaendelen gevult, de lening' wel betalet,
Een wijs en snel beleyt: dit's daermen eer mee halet.
Wat dunckt u? hebben wy niet cloeckelijck de schans
Van Zutphen, en van daech slech met tien duysent mans
De Stat oock overheert? en of met dese benden
g o Wy huyden ('tis noch licht) oock Deventer berenden
En dreven mee alhier den vyant wtet nest?
Elck seg' wat hem gevalt, ick volg' het alderbest.
Den Prins had kuym geseyt, als ongelijcke sprake
Men hoorde hier en daer ; de eene docht de sake
95 Wel doenlíjck, d'ander niet. maer merckende 'tverstant,
De wel-gebonden ree'n, den goddelijcken brant
In een so jongen hooft, so riepens' al te same
Sy wildent vangen aen in Gods en s'Princen name.
Den oorlochs-raet en was noch nauwelijck ge-ent
z oo De Stat wert om end' om besloten en berent.
Den nacht valt op de hant. daer na in weynich dagen
Twee bruggen op den stroom sijn constelijck geslagen.
'Tvier-spouwende geschut wort op de Isel-cant
En in het Ramen-velt gebeddet en geplant
105 In tal noch min noch meer als tweemael veertien stucken:
Het nijt-spel is begost, God geef wiet sal gelucken.
Den Prince als by had ordentelijck gestelt
'Tgeladene cannon opt onbegraven velt
Dee lossen op de poort en op de steene' wallen
I I o Een claterende vlucht van heete yser-ballen,
En sont terstont daer op een wackere trompet
Te eysschen dat de Stat hem werd' in hand' geset.
Daer binnen lach die tijd van Berch de edel Grave
Die eermael voor het lant wel waechde lijf en have,
85. v a e nde 1 e n: compagnieën voetvolk met een eigen vaandel, vendels; gevult: voltallig, op volle sterkte; 89. o v e r h e e r t: veroverd;
o f: indien ; 9o. 't is no c h licht: vergelijk boven, regel 29-30; b et ende n: ter belegering insloten; 93. kuym: nauwelijks; 96. w e lgebonden: vloeiende; IoI. op de bant: van lieverlede ; 104. R am e n v e 1 t: veld, waar de drapeniers het natte laken op spanramen te drogen zetten; 106. n ij t-s p e I: gevecht; geef: beslisse; 108. onbegraven:
niet door een gracht of wal versterkte; 1 I I. trompet: trompetter;
113. die t ij t... Grave: in dien tijd de edele Graaf van (den) Bergh;
I I 4—I 15. Graaf Herman van den Bergh was een zoon van den Gelderschen stadhouder Willem van den Bergh, die in November 1583 gevangen
genomen was wegens onderhandelen met den vijand en na zijn vrijlating
met zijn drie zoons de zijde der Spanjaarden gekozen had.
105. A mist de dubbelpunt aan het einde van den regel; 107. or de nt e 1 ij c k: A heeft „ordentlijck", wat echter in strijd is met het metrum.
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Maer nu
nu in
in tegendeel
tegendeel den
den Spangiaert
Spangiaert was
was bedient,
bedient,
Maer
Des
Princen bloetverwant,
bloetverwant, maer
maer sijnes
sijnes vyants vrient.
vrient.
Des Princen
„Begeerlijckheyt van staet, waer
dy toe
"Begeerlijckheyt
waer drijf
drijfdy
toe u slaven?
„Ghymaketdsinvrglhybea
"Ghy maket datse in vergetelheyt begraven
„Den luyster
"Den
luyster van
van haer
haer naem,
naem, de
de cranssen
cranssen van haer hooft.
120
roertse blindeling
oyt gelooft
gelooft
I 20 "Ghy
„Ghy roertse
biindeling (wie haddet oyt
„Wanneerment niet
"Wanneerment
niet en
en saeg?)
saeg?) haer
haer eygen
eygen bloet
bloettetedrincken.
drincken.
"En
met den
den rechter
rechter arm
arm den
den luchter
luchter tete vermincken.
vermincken.
„En met
De Grave
Grave vanden Berch
luysteren en
wou
Berch niet
niet luysteren
en wou
Na overgeven,
overgeven, maer
maer zijn
zijn meester
meester zijn
zijn gehou.
gehou.
125
Diesbuyten
buytenalles
alleswiert
wierttot
totstormen
stormentoebereydet,
toebereydet,
125 Dies
En binnen wiert
wiert den
den storm
storm manhaftelijck
manhaftelijck verbeydet.
verbeydet.
segt, Calliope,
Calliope, al-eer
al-eer den
den strijt
strijt began
began
Nu segt,
Een camp van twee alleen
alleen gevochten
gevochten man voor man.
man.
Een stouten Albanoys
Albanoys quam
quamdagelijcx
dagelijcxbraveren
braveren
130 Het
Het leger
leger vanden Prins, en
en moedichlijck
moedichlijck begeeren
begeeren
Van eener wie het
het lust'
lust' een
eenridderlijcken
ridderlijcken camp.
Des Princen
Princen ruytery
ruytery niet
niet dragen
dragen cost
cost den
den schamp,
schamp,
Maer branden
vierichlijck den snorcker
te bieden,
bieden,
branden vierichlijck
snorcker thooft
thooft te
'Ten waer
waer den
den cloecken
c10ecken Prins
Prins een
een yeder
yeder de
deverbieden
verbieden
135
dwaes en
en al
al des
des legers
legers eer
eer
135 Te rasen met den dwaes
Te hangen
hangen roeckeloos
roeckeloos aent
aent punct
punct van
van een
een geweer.
geweer.
Catulle,
edel soon des
des edelen
edelen Ryhoven
Catulle, edel
Ghy cont
cont dit
dit niet
nietverstaen
verstaen:: de
de galle comt
boven,
comt u boven,
Doch dwingende
dwingende u sucht
sucht crijght
crijght min of
of meer
meer verlof
verlof
140
Teringelen
ringelenden
denquant,
quant, teteredderen
redderen den
den lof
lof
14o Te
Van het
het getrotste
getrotste heyr,
heyr, den
den dager
dager gady
gady dagen
dagen
II 15
15

115.
dienende; II6.
des
115. bedient:
bedient: dienende;
116.
desPrincen
Princenbloetverwant:
bloetverwant:
Willem van
van den
den Bergh
Bergh was
was gehuwd
gehuwd met
met een
een zuster
zuster van
van Willem
Willemvan
vanOranje,
Oranje,
d. B.
B. en
enMaurits
Maurits volle
volle neven
neven waren;
waren; 117.
I 17. bbeg
rzoodat
Herman v.
zoodat Herman
v. d.
eg eeeerIc
begeerte naar
naar aanzien;
aanzien; 1120.
r t s e:
brengt
1 ckkhhe ey yt tvan
van ssta
t a eet:
t: begeerte
r o erts
e: brengt
2 0. roe
ze er
er toe;
toe; 122. luchter:
linker; 124.
124. gehou:
gehou:getrouw;
getrouw;127.
127.s e
segt:
luchter: linker;
g t:
bezing; Ca
van het
het heldendicht;
heldendicht; 129.
129.AAl
s:
Ca 1111ii0oppe:e: de
de muze
muze van
l bban
a n o0 yy s:
Albanië in 1479
1479een
eenTurksch
Turkschgewest
gewestwerd,
werd,verhuisden
verhuisden
Albanees. Toen
Albanees.
Toen Albanië
de huurlegers
huurlegers van
van Parma
Parma gegevele
Albaneezen naar
in de
vele Albaneezen
naar Italië,
Italië, vanwaar
vanwaar ze
ze in
makkelijk
Nederlanden konden
132.s schamp:
smaad;
makkelijk naar
naar de
de Nederlanden
konden komen;
komen; 132.
c h a m p: smaad;
133.
branden:
imperfectum van
van't'tww.
ww.bernen
bernen(uit:
(uit:brennen)
brennen);
133. brand
e n: imperfectum
; s snorn o rcker;
'ten
waer:
het en
enware,
ware, als
als niet.
niet. De
Debedoeling
bedoeling
c k e r; pocher;
pocher; 134.
134. 't
en w
a er: het
"watzij
zijook
ookgedaan
gedaanzou
zouhebben,
hebben, als
als niet
niet..."
... ";
(dë):
deeed;
is: „wat
; d de
e (dé)
: deeed;
136.
geweer: wapen,
wapen, hier:
hier: zwaard;
zwaard; 137.
edelen Ry136. geweer:
137. des
des edelen
R yh 0o ven:
yhove, die
te Gent
Gent
v e n: François
Francois de
de la
la Kethulle,
Kethulle,heer
heervan
vanRRyhove,
die in
in 1577 te
aanvoerder
Calvinisten was;
139.c crijght:
krijgt gij;
aanvoerder der
der Geuzen
Geuzen en Calvinisten
was; 139.
r ij g h t : lees: krijgt
140. rin
een ring
ring door
door den
den neus
neushalen
halen(bij
(bij dieren)
dieren),, bedwingen,
bedwingen.140.r
in gele
gel e n:
n: een
temmen;
e d der end
te verdedigen(eig.:
(eig.:regelen,
regelen,ter
ter
temmen; ter
t e redderen
dene1nolof:
f: de de
eereer
te verdedigen
hand
nemen);; 141.
14 I. g ge
e: getergde,
getergde, uitgetarte.
uitgetarte.
hand nemen)
e t trrot
o t sst
t e:
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Te comen
comen voorden
voorden dach,
dach, den
den camp
camp die
die wert
wertgeslagen,
geslagen,
Sy comen bey te
te veld'
veld' met
metspeer
speer en
en cortelas,
cortelas,
De wapens
wapens even
even schoon,
schoon, de
de hengsten
hengsten even
even ras,
ras,
145 De
Depluymen
pluymeneven
evencrul,
crul,dedecasquen
casquensijn
sijngesloten,
gesloten,
De lancien
lancien gevelt,
gevelt, gelijck
gelijck een
een pijl
pijl geschooten
geschooten
Vande gespannen pees'
pees' soo vliegens'
vliegens' op
op malcaer.
maleaer.
T'volek
roeptverbaesdelijck,
verbaesdelijck, elck
elck vreset
vreset voor
voorgevaer,
gevaer,
T'volck roept
Elek
opgeluck.
geluck.dederecht-geraemde
recht~geraemde steken
steken
Elck hopet op
150
Haertreffen
treffenbeydersijts,
beydersijts, maer
maerbeydersijts
beydersijts verbreken
verbreken
15o Haer
De lancien
lancien gestuyt
gestuyt opt
opt wel
welgetempert
getempert stael.
stael.
De ridderen
ridderen verwoet haer
haer heffen
heffen uytten
uytten sael
sael
Om
het cort
cort geweyr
geweyr elck-anderen
elck~anderen te
te stoten
stoten
Om met het
De sielen uyt de
de borst,
borst, of
oft't'leven
uyt de
de stroten.
stroten.
leven uyt
155
Den onduyts
onduyts heeft
heeft de
de hant
hant aende
aende pistool
pistool geleyt.
geleyt.
155 Den
Ha! sprack
sprack Catulle
Catulle doe,
was soo
soo niet
niet geseyt,
geseyt,
doe, ten was
Versettet
tromp, en
en met
metde
decortelasse
cortelasse
Versettet hem
hem den tromp,
Tast ruyterlijcken
ruyterlijcken toe
wel te
te passe
passe
toe en capt hem wel
De trouweloose
trouweloose vuyst daer
daer hy
in hiel.
hiel.
hy t'pistool in
160
T'verradelijck geweyr plomp inden
inden sande
sande viel,
viel,
I 6o T'verradelijck
De handt hinck
hinck aen
aen een
een vel.
vel. 'Öoogenschijnlíjck
oogenschijnlijck wonder!
wonder!
Soo moet de
de wreede
wreede hant
hant doch
doch vallen
vallen steets
steets her~onder,
her-onder,
De hant en oock den cop des genen die verraet
Dehantockdpesgnivrat
Denckt,
tegen die
die na
na deucht
deucht en
en goeden
goeden name
name staet.
staet.
Denckt, tegen
165 Insonderheyt
Insonderheyt en
en meest
meest die
die de
de pistolen
pistolendragen,
dragen,
o0 Maurits,
Maurits, om
om met
met list
listtetecorten
corten uwe
uwe dagen,
dagen,
Om
t'Vaderlant en
te delven
delven in
in een
een graf;
graf;
Om t'Vaderlant
en uu te
„De hoochste
"De
hoochste euveldaet
euveldaet verdient
verdient de
de hoochste
hoochste straf.
straf.
Waer ben ick? ick
ick bestae
bestae heel
heel uytet
uytet spoor
spoorteteraken.
raken.
1 7o Vergeeft
170
Vergeeft my,
my, Vaderlant,
Vaderlant, ick
ickdacht
dacht om
omander
andersaken.
saken.
een lam
lam
felIen Albanoys
Albanoys nu
nu sachter
sachter als
als een
Den fellen
de behouden
behouden hant zijn
zijn gouden
gouden keten
keten nam
nam
Met de
wierp hem
hem om
omden
denhals
halssijn
sijndapperen
dapperenverwinder.
verwinder.
En wierp
Ghy hebt gewonnen,
gewonnen, Heer,
Heer, ick
ick kent,
kent, ik
ik ben
ben uuminder.
minder.
orr ttel
143. cco
korte, breede
breede sabel
sabel (Fransch:
(Fransch: coutelas)
coutelas);; 14145.
e l aa s:s: korte,
5. c cru
r u 1:1:
fier-krullend; cas
b ae es sddeel
zichfier-krullend;
c a sqquueen:n: helmen;
helmen ; 148.
148. ver
verba
1 ijij cck:
k: buiten zichzelf, vol
vol geestdrift;
geestdrift; 149.
149.r recht-geraemde:
goedgemikte; 15i.
151.ggeteme c h t-g era e m de: goedgemikte;
e t e rap
per
uit verschillende
verschillende metalen
metalen samengesteld;
samengesteld; i154.
n: meerv.
meerv.
e r t:t: uit
54. s st
t rrot
o t ee n:
0 n d u y t s:
niet-Duytscher, vreemdeling;
vreemdeling; 156.
e y t:
van strot;
van
strot; 155.
155. onduyts:
niet-Duytscher,
156. ges
geseyt:
afgesproken; 157.
slaat uit de
de richting;
richting; •159.
afgesproken;
157. versettet:
verse t t e t: slaat
159. trouwe~
trouw etot de
deafgesproken
afgesproken wapens
wapens behoorde,
behoorde, cf.
cf.
1loos
o o se:e :omdat
omdathet
het pistool
pistool niet tot
reg. 143; 16
160.
plomp:bootst
bootsthet
hetgeluid
geluidnana;
162.h her-onder:
naar
reg.
o. plomp:
; i62.
e r-o n de r: naar
beneden (cf.
begin; 17o.
170.
beneden
(cf.Hgd.
Hgd.herunter);
herunter) 167.
; 167.een:
e e n:één;
één;169.
169.bestae:
besta e: begin;
V
Vad
e rl
vaderstad = Deventer
Deventer(cf.
(cf.dedebeteekenis
beteekenis van
vanpatria)
patria);
ader
1 aa nn t: vaderstad
; x 174.
74.
ken
erkent 't.
't.
k
e n t: erkent
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75 Catulle greep hem aen en bracht hem by sijn Heer,
De Prince schenckt hem 'tlijf, en schickt hem veylich weer
Recht na Graef Herman toe, geleret door de slagen
„Dat hoochmoet voor den val, en trots comt voor de
[plagen.
De Son had negenmael en negenmael de Maen
18 o Al rollende gereyst des hemels ronde baen
Als Maurits nu het werck aanvangende, van buyten
Liet spelen op de stat zijn grove orgel-fluyten.
Wat rasender rumoer! des Isels bleke vloet
Ja d'aerde met de locht staen in een lichte gloet.
I 85 Daer quamen overhoop geblixemt en gedondert
Van cloten ongemist wel sessenveertich hondert;
Tot dat een brede muer met grouwelíjcken slach
Gescheuret vande rest geheel ter neder lach.
Maeonide, ghy plaecht by uwen tijt te wenschen
19 o Op dat ghy roemen mocht de Goden en de menschen
Een yseren geluyt, een keele van metael,
En tongen sonder tal ; maer had ghy slechs een mael
Dit yseren accoort een uyre mogen horen
Ick meen ghy had wel haest gestoppet beyd' u oren.
195
Soo haest als wt de locht den nevel was geclaert
Die het gevallen puyn dee rijsen vande aerd'
Daer sachmen wonder dinck, in plaetse vande steenen
Gelijck een stalen muer gesloten dicht in eenen.
Dat's seven vanen volcx met spiessen, cruyt en loot
200 Bereydet of de seeg' te halen of den doot.
Terwijlen het geschut op de stats -mueren speelde
Graef Herman oock síjn volck omsichtelijck verdeelde
De sommig' op den Prins weerom te geven vuer,
De ander' oock in plaets vande beschoten muer
205 Een nieubesteken grift te diepen en te wijden
I

176. schickt: zendt; 178. trots comt voor de plagen: op
trots volgt dikwijls onheil, vernedering = hoogmoed komt voor den val,
(cf. Spreuken 16 : 18) ; 182. or ge 1-f 1 u y t e n: hier voor: kanonnen.
Dit beeld is natuurlijk opgewekt door „spelen", maar waarschijnlijk versterkt
door een bijgedachte aan 't orgelgeschut, waarbij op één affuit verschillende
loopen vereenigd waren ; 185. o v e r h o o p: te samen, bijeen: 186. c 1 ot e n: bollen, hier : kanonskogels; o n g e m i s t: zonder vergissing, zonder
eenigen twijfel; 189. Maeonide s: de Lydiër (Maeonië = Lydië) , bijnaam voor Homerus, die volgens een overlevering uit Smyrna stamde;
b y: in; 191--192. cf. Ilias II, 489-490; 193. mogen: kunnen; 199.
vanen: vendels; 201. De zin wordt veel duidelijker, wanneer men achter „terwijlen" leest: namelijk; 202. o m s i c h t e 1 ij c k: met nauwlettende
zorg; 205. een n i e u-b e s t e k en grif t: een nieuw-ontworpen gracht.
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Dat u verdienden lof de aerde niet begravet,
Maer levet in mijn dicht die my het leven gavet.
Als theyr aen wedersy was ordentlijck geschaert
Een brugge op een pont comt drijven metter vaert
Vant Pothooft, over-dwers sich voegend' inde haven:
Waer op die vande Stat wel vier en voncken gaven,
235 En schoten t'meeste tal de roeyers over-boort
Die dit swaerlijvich werck van d' Isel brochten voort
Om prijs en oock om loon niet achtende haer leven.
Die weynig' evenwel die noch by lijve bleven
De brugge constelijck gevlegen dicht in een
240 Met schroeven wonden wt. gelijck der slangen lee'n
Nu liggen op een hoop, strack schieten over d' water.
Den storm waer aengegaen so 't Princen heyr wat later
De brugge had betreen, maer d' ongetoomde sucht
Van vechten maeckte dat onstuymich met gerucht
245 De een den ander dreef den voet daer op te setten:
Waer door zy onbedocht de arbeyts-luy beletten
Het vlottende gevaert te brengen in zijn stant
En met het voorste eynd' te voegen aen het lant.
De brugge valt te cort, het achterste weecht neder,
250 Het voorste rijst om hooch, gelijck een steyle leder
Geheven over eynd'. 'tgedrang is even groot,
Die in de spitse staen gepersset lijden noot,
Som wagen eenen spronck en vallen vande brugge
Beneden op de kaey, maer mogen niet te rugge.
255 Veel drencken in de gracht, veel smoren inde stroom.
Den vyant heet de rest onsachte wellecoom.
Meetkerck vroom Colonnel wert dodelijck geschoten
Beclaecht van al het lant. de rammelende cloten
Crac-cracken om haer heen. die over waren doch
260 Haer sluytende te gaer een aenloop wagen noch,
En vallen aen de bres als hongerige Leeuwen
230

229, u verdienden lof is object; 230. levet: het daarbij behoorende pronomen „gij" is in het relativum „die" ingesloten; 232. p o n t:
ponton; metter vaert: snel; 233. over-dwers sick voegend':
die dwars gaat liggen; 235. t' m e e s t e t a 1: voor 't meerendeel; 236.
s w a e r l ij v i c h w e r c k: logge gevaarte; 239. g e v l e g e n: geschoven;
249, het achterste weecht neder: het achterste gedeelte wordt
(door het gewicht der opdringende soldaten) naar beneden gedrukt; 250.
l e d e r: ladder; 253. s o m: sommigen; 254. m o g e n: kunnen; 255.
ddrencken: verdrinken; 257. Meetkerck vroom Colonne!: de
dappere kolonel Meetkerck. Deze Nicolaas van Meetkerck was een zoon vans
Leycesters bekenden gunsteling Adolf van Meetkerck; 258. c 1 o t e n:
kogels; 259. h a e r: slaat terug op „de rest" in regel 256.
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295 Te vallen op het volck en is hem oock geen nut,
Hoe wel by geerne wou, verhindert doort geschut;
Soo treckt hem wt den strijt den vaendrich twijfelmoedich,
Vol toren is het hert, de ogen dick en bloedich,
Hy valt noch tweemael aan, maeckt tweemaal ruyme
[straet;
30o Ten lesten can niet meer, al swanckende by staet.
De stenen vande bres hem hagelen om d'ooren,
Den stormhoet rammelt hem dat hem bycans het horen
En 'tsien gelijck vergaet, de pluym leyt vanden top,
De loden sonder tal hem vliegen om den cop,
305 Dies breeckt het bange sweet hem wt aen allen enden,
Den asem hem ontstaet, ontsenuwt zijn de lenden,
Hy springet op het laetst met vanen en geweer
Cloeckmoedich inde stroom. de Isel booch hem neer
En droech den vromen helt door sijner sachter banen
310 Tot 'tieger vanden Prins, geciert met beyde vanen.
Den vyant die het dus pas op sijn duymken ginck
Van d'ander sy weerom een sware wond' ontfinck;
Want Muller Capiteyn geeret by de groten
Verwerende de bres het hooft wert afgeschoten.
315 Het breyn en 'tbeckeneel vliecht d'ander int gesicht,
Den romp ontkennelijck int bloet ter aerden licht.
Graef Herman dien het hert int lijf begon te cloppen,
Sprack (tredende te rugg') ick sie, het geit hier coppen.
Het woort was nau geseyt, het galt hem selfs sijn ooch.
32o Want een geborsten steen die vande bresse vlooch
Verbrack hem 'tcristallijn waer door den dach verschijnet.
Den Graef seech op de knie onseggelijck gepijnet,
De crijchsluy lopen toe in vrees' en groosen vaer,
Den roep ginck dat den Graef al om het leven waer.
325 De officiers ontstelt en alle de soldaten
Die hadden haest haer wacht en ordere verlaten,
'Ten ware dat den tijt de waerheyt had geleert
Dat hy was swaerlijck, doch niet dodelijck verseert.
297. twijfelmoedich: aarzelend; 300. swanckende: wankelend; 304. loden: kogels; 3 0 6. o n t s t a e t: blijft steken, begeeft hem;
ontsenuwt: krachteloos; 307. geweer: wapen(s) ; 309. door
s ij n e r sa c h ter b a n en: over het gemakkelijk pad van zijn oppervlakte; 310. leger: legerplaats; 3I1. o p sijn duymken ging: voor
denwindging; 316.ontkennelíjck: onherkenbaar; 319. hem selfs:
hemzelf; 323. v a e r: angst; 326. o r d e r e: (plaats in de) slagorde; 3 2 7.
'ten ware dat: ware het niet dat, als niet; 3 28. verseer t: gewond.
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Men schort hem overeynt bemeuselt en geblindet,
330 En leydet hem na buys; de wonde men verbindet.
De nacht compt op de hant verjagende den dach,
Elck voecht hem na zijn plaets en rustet so by mach.
Maer in des Princen hooft en was geen lust tot slapen;
Sijn crijchsluy by gebiet, afleggende de wapen,
335 Bij doncker te bere'en al waster was van doen
Tot eenen nieuwen storm op morgen voor den noen.
De brugge die te cort was en in een geclemmet
Met bomen wort gelicht, met ketenen geremmet,
Set-haken tonen macht, tot dat gelijckerhant
34o De vijselen herstelt hem draeyen aen het lant.
Den dageraet begost des hemels soom te naken
En spreyde door de lucht haer luchtich goude-laken
Als Deventer weer sach des Princen ruytery
Gescharet achter een, gesloten sy aen sy:
345 En 'tvoetvolck dat alree de taeye piecken drilde
Verlangende met smert wanneer de Prince wilde
Dat trommel en trompet sou geven het geluyt
Te vallen inde stat en maken goede buyt.
Doe was de borgery een ongeluck verscheret
35o Ten waer dat God de Heer had wonderlijck gekeret
'Tgemoet van yder man tot lijdelijck accoort.
D'inwoonders schroomden seer voor plondering en moort,
En al wat int gemeen vertonende soldaten
Verherende een Stat moet werden toegelaten.
355 Sy lopen tot de Graef gevolgt van wijf en kínt,
En bidden, so by haer en oock hem selve mint
Te wijcken voor den noot, en met den Prins verdragen.
Den Coninck, seggen sy, en can het niet mishagen.
En hebdy niet gedaen u wterlijcke vlijt?
3 29. schort hem overeynt: helpt hem op; bemeuselt: besmeurd ; 3 3 i. op de han t: van lieverlede; 33 2. voecht hem: begeeft zich; s o h y mach: zoo goed hij kan ; 335. t e b e r e'e n: in orde
te brengen ; van do e n: noodig; 33 8. bom e n: hefboomen ; g e r e mm e t: vastgelegd; 339. s e t-h a k en dienen om zware balken te versjouwen of te lichten; g e l ij c k e r h a n t: gezamenlijk; 340. V ij s e l e n:
windassen; 342. luchtich: schitterend; 345. dri1de: zwaaide; 349.
ver s c her e t: beschoren; 35 0. ten w a er dat: ware het niet dat, als
niet; 3 51. 1 ij d e l ij c k a cc oor t: een aannemelijk verdrag (van overgave) ; 3 54. verherende: veroverende ; 357. verdragen: een verdrag te sluiten; 3 5 9. u w t er 1 ij c k e v 1 ij t: uw uiterste best.

344. g e s 1 o t en: A heeft „gestoten", wat in de „Druck f auten" ver
beterd wordt.
-

-
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36o En hebdy niet u ooch verloren inden strijt?
De hooftluy claegden dat de beste capiteynen
Al lagen in het sant. de grote met de cleynen
Vant geestelijcke hof met haren Bisschop liep
En al om overgift en om genade riep.
365 Den Grave met gewelt van smeecken overwonnen,
In steege wederwil opt lest hem heeft besonnen:
Gaf oorlof metten Prins te handelen van vree.
De wachters op de muer met haeste waren ree
En riepen om bestant, en gijselaers te seynden.
37o De Heere van Famars vraegd' of sijt ernstich meynden?
Sy swoeren hooch en duer. dies na des Princen sin
De Heeren vander Noot en Lennep gingen in,
Daer tegen wort een Wael en Spaengiaert wtgesonden
Bey cloecke Capiteyns. de saecke wert gevonden,
375 De crijgers togen uyt behoudens sack en pack,
Elck borger dien beliefd' die bleef op sijn gemack,
De Graef als bloetverwant ontfangen met eerwaerden
Wert met des Princen coets gevoeret síjner vaerden.
„Leert Vorsten, van dees Vorst te houden trou en woort
380 „Niet onder sachte ree'n te broeden wraeck en moort.
„Leert Vorsten van dees Vorst beteugelen u sinnen
„En na vercregen seeg' u selven overwinnen.
Dus comt de vrome Stat weer in des Princen hant.
Weest welcom duysentmael mijn lieve Vaderlant.
385 Geluck, mijns moeders stat. brant lustich
[vreuchden-vieren,
Ja vey'líjck alle jaer neemt desen dach te vieren,
Den laetsten dach van Mey hout eeuwich in gedacht,
363. met har en Bisschop: bij de nieuwe kerkelijke indeeling van
1559 was ook Deventer een bisschopsstad geworden. Na het verraad van
Stanley had in 1589 Gisbertus Coverincx, decaan van de St. Janskerk in
Den Bosch, de benoeming tot bisschop aangenomen, maar de voor de Pauselijke goedkeuring benoodigde stukken waren nog niet naar Rome gezonden, toen Maurits Deventer veroverde. Revius zal hier met „Bisschop"
dus wel den Vicaris-generaal bedoelen; 366. steege w e der wi 1: stugge
tegenzin ; 36g .bestant:
t: wapenstilstand ; 37o. d e He er e van F a mar s:
Charles de Levin, heer van Famars, gehuwd met de dochter van Marnix
van St. Aldegonde en generaal der artillerie; 372. v a n d e r Noot: Karel
van der Noot, heer van Hoogwoude en Aertswoude, sinds 1590 kapitein
van Maurits' lijfwacht; Lennep: Antonie van Lennep, kapitein in Staatschen dienst; 375. behoudens: met behoud van; 376. dien belief d':
die (blijven) wilde ; 377. met eer w a er den: met eerbied; 378. s ij n e t
va er d e n: zijns weegs; 379-38 2. Zie de aanteekening bij reg. 47 - 5 2 ;
384. Va der l a n t: zie de aant. bij regel i 70.
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Wanneer opt aldersoetst
lacht
aldersoetst de
de gulden
gulden sonne lacht
wederom de
de blijde
blijde Son verschenen
Doe isis uu wederom
390
En alle
alle duysterheyt
duysterheyt van
van droef
droeffenis
39 o En
f enis verdwenen,
De vryheyt
vryheyt lonckt
lonckt uu toe,
toe, den
den vrede
vrede lacht
lacht uuaen,
aen,
gaen.
De nering
nering sal weerom
allengskens tot uu gaen,
weerom allengskens
woort uu weder
wederommevatet:
ommevatet:
De Heere
Heere met sijn
sijn woort
so
ghy't
hout
en
nimmermeer
verlatet.
"Geluckich
hout
en
nimmermeer
verlatet.
„Geluckich
En ghy, óö moedich
moedich Prins,
Prins, óö Prins
Prins weest
weest wellecoom,
wellecoom,
395
Ghy edele
edele plantsoen van
van den
den Orangien-boom.
Orangien-boom.
Ghy Cherub
Cherub die
die Gods
Gods sweert
sweert draecht
draecht op
op uu wacker
wackerermen
ermen
Om 't't Neerlants
NeerIants paradijs
paradijs voor inval
invaltetebeschermen,
beschermen,
Ghy blixem
blixem vanden crijch,
het lant,
lant,
crijch, ghy
ghy Vader
Vader van het
400
Ongrondelijcken raet,
raet, onmetelíjck
onmetelijck verstant,
40o Ongrondelijcken
nt gelove:
gelove:
Beschudder
recht, voorvechter
voorvechter va
Beschudder van
van het recht,
vant
love
Och!
leefde ick
Och! leefde
ick dien
dien dach
dach dat
dat ik
ik tot uwen love
(Een
onder duysenden)
duysenden) yet
yet stelde
stelde in
in gedicht
gedicht
(Een onder
eens neygdet
neygdet uugedicht
gesicht!
Waer toe ghy
ghy minnelUck
minnelijck eens
steenencout
coutdee
deerollen
rollenna
nasijn
sijnmueren,
mueren,
405 Noch
Nochdie
diededesteenen
golven stueren
dien den
den tuymelaer
tuymelaer quam door de golven
Noch dien
een wenschelijker
wenschelijker loon,
loon,
Sou trecken
trecken van
van sijn
sijn sanck
sanck een
En of
of Calliope
Calliope de
de herpe
herpe van
van haer
haer soon
soon
een plaetse
plaetse aenden
aenden hemel
hemel connen
conneneeren
eeren
Heeft met
met een
I 0 Ick
Icksonde
soudedat
datgeluck
geluckvoort
voortmijne
mijneniet
nietbegeeren.
begeeren.
4410
moedich Vorst,
Vorst, laet vliegen
gerucht
Vaert
Vaert voort, 6ö moedich
vliegen u gerucht
de son ontschemeret
So verre
verre als de
ontschemeret de
de lucht.
goedich Vorst
Vorstininongebroken
ongebrokencrachten
crachten
Leef lang' óö goedich
So lang
leven sult
sult ininlevende
levendegedachten.
gedachten.
lang ghy leven
!

393. met
mets sijij nnwo
t: inindedebeteekenis
beteekenis van: met
met Zijn
Zijn door
door het
het ProProw o o0 rr t:
testantisme
Woord;
396.
pi aplantsoen
n tso e n: : stek,
testantismeheroverd
heroverd
Woord;
396.
stek,spruit;
spruit;397-398.
397-398.
cf. Genesis
3: 23-24;
2 3-24 ; 401. bbeschudder:
cf.
Genesis 3:
de
e s c h u d d e r:beschermer;
beschermer;405.
405. die
die de
st een en ... m ure n: Amphion, die Thebe ommuurde door met zijn lierher- sten.mur:Aphio,deTbmuroetzijn
de steenen
steenen naar
naar hun
hun plaats
plaats te
te lokken;
lokken; 406.
406. di
di end
ent
m eespel de
en den
t uuyym
1 aaer
toen Arion
Arion door
door roofzuchtige
roofzuchtige schippers
schippers over
over boord
boord
e r...
... sstt uu eere
r en:n: toen
geworpen
worden, kreeg
kreeg hij
hij toestemming
toestemming eerst
eerst nog een
een lied
lied te
te zingen.
zingen.
geworpen zou worden,
zee, maar
maar een
een dolfijn,
dolfijn, die
die door
door zijn
zijn lied
lied was
was
Daarna
Daarna sprong
spronghij
hijzelf
zelf in
in zee,
aangelokt,
den rug
rug en
en bracht
bracht hem
hem veilig
veilig aan
aan wal;
wal; t tu
m eeaangelokt, nam
nam hem
hem op
op den
u yym
1 aaer:
Caa 11
epos en
en moeder
moeder van
van
e r: dolfijn;
dolfijn; 407.
407. C
11i i0 op pe: e:Muze
Muze van
van het
het epos
Orpheus;
pi a ets aenden
e a end he ne m
hem
sterrenbeeld
Orpheus;409.
409. een
een plaetse
e 1:e 1:
nl. nl.
als als
hethet
sterrenbeeld
de
mijne:
bovenhet
hetmijne;
mijne; 412. ontschemeret:
de Lier;
Lier; 410.
Oio. voort
voort mijne:
boven
verlicht; 414.
...gedachte
gedachten:
zoo
langgijgijleven
leven zult
zult in
in de
de
s o lang
lang...
n: zoo
lang
4 i 4. so
herinnering
nageslacht (van
(van levenden)
levenden),, d.w.z.
d.w.z.:: altijd.
altijd.
herinnering van
van het nageslacht
392.
eng s ken s:
A heeft:allengs
allengskens.
kens.
3 92. all
allengskens:
A heeft:

6

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.
OPT OM-BRENGEN DES PRINCEN VAN CONDE.

Hoe quamt dat men Condé van achteren doorschoot
Die nimmermeer den rug' en keerde noch en vloot?
Den vyant conde noyt sijn aengesicht verdragen,
Dus heeft hy met verraet dien groten Prins verslagen.
OP DE DOOT VAN GRAEF PHILIPS VAN EGMONT.

5

Als t'Castiljaensche heyr, den Christelijcken coning
Misgunnende sijn erf en wettelíjcke croning'
Stont in slach-order op de heyde van Ivry,
Was Egmont niet de man, die aen de Spaensche sy,
Vergetende den val van sijnen trouwen vader,
Het críjchsvolck, door bevel van Parma, bracht te gader?
T'was Egmont inder daet: die met een wesen trots,
Een hert vol hovaerdy, en redenen vol spots
Verachtede oock den velt- oversten du Mayne

Opt om-brengen des Princen van Condé. Lodewijk van Bourbon, prins
van Condé, was de groote veldheer der Hugenoten tijdens de eerste Fransche
godsdienstoorlogen. In den slag bij Jarnac, op 13 Maart 1569 tegen de
Koninklijke troepen onder Hendrik van Anjou, werd hij door Montesquiou,
kapitein der Zwitsers van Anjou, van achteren door 't hoofd geschoten.
Op de doot van graef Philips van Egmont. Deze Philips had zich, hoewel hij een zoon was van den in 1568 onthoofden Lamoraal, na een korten tijd in Staatschen dienst door Parma weer laten winnen voor de
Spaansche zijde. Op 14 Maart 159 o sneuvelde hij bij Ivry als aanvoerder
van de hulptroepen, die Parma aan de Fransche Ligueurs gezonden had;
I. Castilj aensche: Spaansche; den Christelijcken coning:
Hendrik van Navarre (Hendrik IV) , die sinds den dood van Hendrik III
in 1589 de wettige troonopvolger was, maar vanwege zijn Protestantsch
geloof door de Ligueurs niet werd erkend; 6. door b e v e 1: op bevel;
9. du Ma y n e : Karel van Mayenne, na de vermoording van zijn broeder
Hendrik de Guise, in 1588, de aanvoerder der Ligueurs. Zijn stad lag in
het oude graafschap Maine, waarnaar Revius hem noemt.

Opt om-brengen des Princen van Condé. Hs. van Revius in C. Volgens
een aanteekening in C moet na het „Iaer-dicht" dadelijk volgen het vers (in
handschrift) „op de doodt van graef Philips van Egmont". Ik plaatste
echter dat op Condé er tusschen, omdat Revius zijn verzen zooveel mogelijk
chronologisch rangschikt en ik dus vermoed, dat het epigram op Condé eerst
na het plaatsen van de bewuste aanteekening geschreven is. In handschrift
staat het vlak vóór het gedicht op Egmont. (Alleen het „Iaer-dicht" valt
buiten deze chronologische volgorde, omdat het ter eere van Revius' vaderstad gedicht is en dus de eereplaats moest bekleeden.) Op de doot van
graef Philips van Egmont. Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding (zie
echter de aanteekening bij het vorige vers) . Mutatis mutandis gebruikt
Revius ditzelfde gedicht later nog eens (zie pag. 1 7 o) ; 1. 't C a s t i 1 j a e ns c h e: eerst : het Maraensche.

DOOD VAN PHILIPS VAN EGMONT, 159o.
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I o Die doemael Vranckrijck socht te hechten aen Lorrayne
Door wapen of door list. Als Egmont was aent gaen
Comt schielijck op het velt voor zijne ogen staen
Een mans-gedaente, lanck, met sidderende leden,
Sijn vader gants gelijck van boven tot beneden,
Moortbleeck van aengesicht, de lippen swart als roet,
15
Den hals (alsoo het scheen) doorsneden en bebloet;
Die met een schorre stem hem dus heeft toegecreten:
Wat helsche raserny doet u u selfs vergeten?
Wat dryft u dienst te doen aen een die my mijn hooft
En u u vader heeft soo iammerlijck berooft?
20
Wat had ik doch misdaen, hoe had ick dit verdienet
Die trouwelijck mijn lant en coninck had gedienet?
Of ist om dat ick dy, oneer va(n) u (geslacht,)
Onwaerdich mijnes naems ter we(r) elt he(b)
[gebr(acht?)
25 Dit is mijn erchste daet. sult ghy u ionge leven
Dat ghy my schuldich zijt mijn moorder overgeven?
Den beul die t'soete licht my afgenomen heeft?
0 boosheyt daer natuyr voor schricket ende beeft!
0 wreetheyt noyt gesien in enich wolf of tyger!
3o En denct niet dat ick u (als een eerlievend' cryger)
Com noden om te doen de wrake van mijn doot,
Dat most een ander sijn, u siele is te snoot;
Maer om u inden gront der hellen te vervloecken
Voorbode van u straf coom ick u hier besoeken.
Het woort was nau geseyt, en met een naar gesucht
35
Het spoock (of wat het was) verloos hem inde lucht.
Maer Egmont, metter vaert besprongen vande Franssen

Io. die doemael... Lorrayne (= Lotharingen): „die toen
Frankrijk aan het Lotharingsche Huis zocht te brengen". Mayenne's geslacht, de Guise, was een jongere tak van het huis Lotharingen. Zoowel
deze jongere tak als de Lotharingsche hertogen hoopten tenslotte de Fransche kroon voor zichzelf te zullen winnen, ook al was voorloopig de oude
kardinaal Karel van Bourbon de of f icieele candidaat der Ligue. De nederlaag bij Ivey bleek echter voor de Ligueurs het begin van het einde;
36. verloos hem: verloor zich, verdween; 37. metter vaert:
terstond.

I I. door wapen of door list: eerst: met wapen of met list;
23-24. de tusschen haakjes geplaatste letters en woorden zijn in het handschrift niet meer zichtbaar, maar gemakkelijk te reconstrueeren.
2
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OVER-YSSELSCHE SANGEN EN
DICHTEN.
EN DICHTEN.

Verbystert en verblint raeckt
raeckt midden inde
inde lancen
lancen
de huyt,
huyt,
Die met
met een
een fel
fel gecrijt
gecrijt hem
hem rennen
rennen door de
40
Hy stortet
stortet op den
den mont
mant en
en blaest
blaest de
de siele
siele wt.
wt.
De heuvelen
heuvelen van
van Dreux
Dreux vergroenden
vergroenden als
als zijt
zijtsagen,
sagen,
Van blijtschap
blijtschap hebben
hebben in
in haer
haer handen
handen oock
00 ckgeslagen
geslagen
De nymphen
nymphen vande
vande Seyn'.
Seyn'. syn
synruyters
ruyters sijn
sijn verschooyt
verschooyt
Sijn
leger wtgerooft, sijn
sijn veendelen
vaendelen verstrooyt,
verstrooyt,
Sijn leger
45 EnEn
eenendag
dagheel
heelVrancrijck
V rancrijckwilden
wildenstoren
storen
diedie
opop
eenen
Hier
hebben met den roem
roem de hope
hope oock
oock verloren.
verloren.
Hier hebben
OP
JUAN DE
DE LA NUZA.
NUZA.
OP DE
DE DOOT
DOOT VAN
VAN JUAN

5

La Nuza, in
in sijn
sijn tijt
tijt de
de opperste
opperste Justici
Justici
Vant Arragonsche
Arragonsche rijck,
rijek, heeft
de Inquisici
Inquisici
heeft door de
En door sijns
sijns Coninx last
last den
den wreeden
wreeden doot
doot gelee'n
gelee' n
Om dat hy
hy voor
voor het
hetrecht
recht en
envryheyt
vryheythad
hadgestree'n.
gestree'n.
Ontwaket,
Nederlant, en
wilt hier
hier by
bybetrachten
betrachten
Ontwaket, Nederlant,
en wilt
Wat ghy
ghy wt
wtdesen
desen hoeck
hoeck sout
southebben
hebbenteteverwachten.
verwachten.
Wie
of het
het recht
recht in
in Spanjen
Spanjen wert
wert vercort
vercart
Wie twijfelt of
Daer
de
Justici
self
ter
doot
verwesen
wort?
Daer de
self ter doot verwesen
OPT OVERLIJDEN
OVERLIJDEN VAN
VANHEEMSKERCK.
HEEMSKERCK.

5

Als Xenophon
Xenophon den
den doot
dootzijns
zijnssoons
soonseerst
eerst quam
quam te
te weten
weten
hoofthy
hytreurich
treurichheeft
heeftgesmeten,
gesmeten,
Den lauwer
lauwer van
van sijn
sijn hooft
Maer
stierf vechtende
vechtende voort
voort lant
lant
Maer horende
horende dat
dat hy stierf
Heeft blijdelíjck
blijdelijek den crans weer op
op sijn
sijn haar
haar geplant;
geplant;
Het Neerlant schier
schier verdween
verdween in
in weemoet
weemoet en
en in dagen
Als ghy
ghy haer
haer waerde
waerde Soon
Soon o0Heemskerck
Heemskerck wiert
wiert geslagen,
geslagen.

Op de
de doot
dootvan
vangraef
graefPhilips
Philipsvan
vanEgmont.
Egmont. 38. I1anc
a n ceen:
n: lansknechten;
3 9. rennen door de
39.
de hhuyt:
overhoop steken;
steken; 441.
plaatss
u y t: overhoop
i. DDreux:
r e u x: een
een plaat
in de buurt van Ivry, waar in 1562 de Hugenoten door Frans de Guise indeburtvaIy,win1562deHugotrFansdeGui
waren; 43. van
deSS ee yyn':
vry ligt
even ten
ten Westen
Westen van
verslagen waren;
vande
n' : IIvey
ligt even
van de
s c h 0 0 ygevlucht;
t: gevlucht;
leg legerplaats;
e r: legerplaats;
n:
Seine; ver
verschooyt:
44.44.
leger:
v ava
e nend
d e el Ieen:
vendels, compagnieën;
0 ren:
gronde richten.
richten. Op
Op de
vanvendels,
compagnieën;45.
45.st
store
n: tetegronde
de doot var,
Juan
de la
la Nuza.
Nuza. Deze was
was „"justicia
mayor" van
van 't'tkoninkrijk
koninkrijk Arragon.
Arragon.
Juan de
justicia mayor"
Het
proces van
van Philips
Philips II
II tegen
tegen zijn
zijnvroegeren
vroegeren gunsteling
gunsteling Antonio
Antonio Perez
Perez
Het proces
leidde
daar tot allerlei
allerlei ongeregeldheden,
ongeregeldheden, omdat
de Inquisitie
Inquisitie in
leidde daar
omdat Philips
Philips en de
kwamen met
met de
de oude
van Arragon.
Arragon. De
Delala Nuza
botsing kwamen
oude "fueros"
„fueros" (privilegiën) van
trachtte
gewapenderhand te
verzetten tegen
door den
den koning.
koning.
trachtte zich
zich zelfs gewapenderhand
te verzetten
tegen de door
gezonden
strafexpeditie, waarvoor
waarvoor hij op
op 2 I Dec.
I 59 I te
te Saragossa
gezonden strafexpeditie,
Dec. 1591
Saragossa werd
onthoofd; Opt
overlijden
van Heemskerck.
Heemskerck. Jacob
Heemskerck sneuvelde
Opt overl
ij den van
Jacob van Heemskerck
in 1607
1607bij
bijGibraltar,
Gibraltar, waar
waar een
eenSpaansche
Spaansche oorlogsvloot
oorlogsvloot volkomen
volkomen verslaverslaI. zzijn
s: nl.
nl. Gryllos,
Gryllos, die
den slag
slag bij
bij Mantinea
gen
werd; 1.
gen werd;
ij nsss so0 o0 nn s:
die in den
(362
Chr.) tegen
tegendedeThebanen
Thebanengesneuveld
gesneuveld was; 2. den
(3 6 2 v.
v. Chr.)
den 1Iaa uuwe
we r:
Xenophon
doodsbericht, toen
het punt
punt was
was tetegaan.
gaan
Xenophon ontving
ontving het
het doodsbericht,
toen hij
hij op
op het
offeren en
en daarvoor
daarvoor reeds
reeds den
den krans
krans droeg;
droeg; 5.
5. ver
d wee n: kwijnde
kwijnde weg;
weg;
verdween:
6. geslagen:
gedood.
geslagen: gedood.
Op de
de doot
doat van
van Juan
Juan de
delalaNuza,
Nuza,Opt
Opt overlijden
Heemskerck: Hs.
overlijden van Heemskerck:
Hs..
van
Revius in
in C.
C.
van Revius
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Maer wegende
wegende den
den roem
Maer
roem van uwe
uwe dapperheyt
dapperheyt
Soo heeftse
heeftse dadelijck
dadelijck het droefcleet
droefcleet afgeleyt
afgeleyt
Niets wenschende,
wenschende, als
als datse
datse sien mach
haer kinders
kinders
mach al haer
10
In
leven
en
in
doot
der
Spanjaerden
verwinders.
o In leven en in doot der Spanjaerden verwinders.
VREDE.

5

Schoon
gout het
hetschoonste
schoonste der
der metalen,
metalen,
Schoon is het gout
luchtige crystal,
Schoon t'alebast,
t' alebast, en
en t't'luchtige
crystal,
Schoon
het licht
licht wanneer
wanneer de
de son gaet
Schoon is
is het
gaet dalen,
t' rosenroot coral,
coral,
Schoon t'elpenbeen,
t' el pen been, en t'rosenroot
Schoon
mey met
met bloemen
bloemen sonder tal,
Schoon is de mey
Schoon is
is de
de Seeg'
Seeg' met
methaer
haerbecranste
becranste sweerden,
sweerden,
de croon moet dragen
dragen boven al,
al,
Maer,
Maer, die
die de
Schoon is de
de vree
vree de
de schoonste
schoonste opder
opdereerden.
eerden.
VRYHEYT.

Ick
dat inde
inde vry-genaemde
vry-genaemde Nederlanden
Nederlanden
Ick sie dat
Die vry
vry sijn
sijn metter
metter daet
daet seer weynich sijn voorhanden.
Den eenen
eenen is een
een slaef
slaef vanden gemeenen
gemeenen man,
Den ander
ander van het
het gelt,
geIt, de
de derde
derde vande kan,
menich, die
die wel
welgeern
geerneen
eenvry-heer
vry -heerheten
hetenBoude
soude
5 En menich,
Gesloten
hoof met
met ketenen
ketenen van
van goude.
goude.
Gesloten leyt
leyt te hoof
Nederlant, t'en
t'en isisden
denrechten
rechten vry-dom
vry-dom niet
niet
0 Nederlant,
Dat ghy
ghy ontlastet
ontlastet zijt
zijt vant Castellaens
Castellaens gebiet
En ondertusschen
ondertusschen draecht
draecht het sware
sware jock
jock der
der sonden:
10
DientGod,
God, so sydy vry, al
al waerdy
waerdy cock
oock gebonden.
gebonden.
I o Dient

o

BESTANT.

Joden veertich
veertich jaer de
doorgingen
De Joden
de wildernis doorgingen
moeyte, in
in gevaer
gevaer ,in
,inschaersheyt
schaersheyt aller
aller dingen,
dingen,
In moeyte,
Opt eynde
tijt en na
na dien
dien droeven
droeven stant
stant
eynde van dien tíjt
Brocht haer
haer Jehosua
het beloofde
beloofde lant:
lant:
Jehosua in het
5 Den oorloch
oorloch veertich
veertich jaer int wilde
wilde ons
ons dee
dee lopen,
lopen,
doet den
den treves ons t'
t'lant
open
Nu doet
lant van
van beloften open
Daer ons de
de Spangiaert
Spangiaert deyt
deyt beloften
beloften sonder maet.
Daer
maet,
beloften sonder daet,
Beloften sonder gront,
gront, beloften
En wou
wou dat
dat wy
wy ons
onsselfs
selfsmet
metsiel
siel en
enlijf
lijfvercoften
vercoften
10
Vooreen
eengeschildert
geschildert lant
lant van
van ydele beloften.
z o Voor
Opt overlijden
overlijden van
van Heemskerck,
Heemskerck, 7.7. wegend
weg ende:
e: acht
acht gevende
gevende op;
op;
Opt
Vrede, 2. 1luchtig
u c h tig
lichtende,schitterende;
schitterende; Vryheyt,
den
Vrede,
e: e:
lichtende,
Vryheyt, 3. van den
gemeen en ma
man:
van het
het publiek;
publiek; 6.
6. ggesloten:
vastgebonden; te
n: van
es t o t e n: vastgebonden;
t egemn
aan het
hethof
hof;; 8.8.Ca
Casts et e1111aa ens
e n s gebiet:
geb iet:
Spaanscheheerschappij.
heerschappij.
hoof: aan
Spaansche
Bestant, zie over
over dit vers
vers ook mijn:
mijn: De
De dichter
dichter Revius,
Revius, pag.
pag. 212;
2 I 2; 3. ssta
Bestant,
t a n t:
staat van
van zaken;
zaken; 6.
6. treve
t r e v e s: wapenstilstand,
wapenstilstand, bestand;
bestand; 7.
toestaat
e y 1 t:t: toe7. ddey
deelt,
er cc of
deelt, schenkt;
schenkt; g.
9. vver
0 ftteen:
n: verkochten.
verkochten.
Opt overlijden
overlijden van
vanHeemskerck,
Heemskerck, 8. dd rroe
eerst: treurcleet.
treurcleet. Vrede.
Opt
o e ff cc11eet:
e e t: eerst:
Vrede,
2.
2.

heeft een
een drukfout:
drukfout: l'alebast.
l'alebast.
A heeft
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ZEE-VAERT.

Dolphijnen
vier in
in de
de lazure
lazure gronden
gronden
Dolphijnen dry en vier
Te samen
samen waren
waren met
met een
een stale
stale raecx
raecx gebonden,
gebonden,
Sy swommen eenen
eenen pat,
pat, sy
sy rusten
rusten tete gelijck,
gelijck,
Geen
so swaer,
swaer, geen
geen storm
storm so
sovreeselijck
vreeselijck
Geen onweer was so
5 Die dese
dese coppel mocht doen
doen breken
breken of ontknopen.
ontknopen.
dede hem
hem de
de see
see aen
aen allen
allen sijden
sijden open,
open,
Al dede
Al stoven
stoven van
van malcaer
malcaer de
de schepen
schepen oost en
en west
west
Die volgden
volgden eene
eene vlagg'
vlagg' en
en sochten
sochten een
een gewest;
gewest;
Dees blijvende
blijvende vereent
vereent in
in ongeschender
ongeschender trouwen
trouwen
I 0o Wel
Wel
lichtelijck
'tgeraes
der
baren
conden
lichtelijck 'tgeraes der baren conden stouwen:
J a dorsten metter tijt doeckhertich vallen aen
Jadorstenmijclkhrtvaen
De schuymers
schuymers vanden
vanden hooch-verdiepten
hooch-verdiepten Oceaen,
Oceaen,
De monsteren
monsteren (hoe groot
groot en
en machtich)
machtich) tetebecrijgen.
becrijgen.
Den stouten
stouten wallevisch
wallevisch begost
begost voor
voorhaer
haer tetenijgen,
nijgen,
15
Hettomelose
tomelosevee
veevan
vanProteus
Proteusduyckte
duyckte neer
neer
15 Het
En dede
dede dese
dese schaer
schaer een
een conincklijcke
conincklijcke eer.
eer.
Der wateren
wateren monarch
monarch aenboot
aenboot haer
haer alle
alle schatten
schatten
Die sijne
sijne cluf
duf ten
hol en
enwelf
welfselen
bevatten.
ten hol
selen bevatten.
Al wat
wat de
de Indus
Indus draecht,
draecht, al wat
wat Hydaspes
Hydaspes voet
voet
20
Als Heeren
Heeren vande
vande see
see haer
haer rolde
rolde tete gemoet.
gemoet.
Een
grauwe gauwe
gauwe visch
visch met acht
acht of
of tien
tien gesellen
gesellen
Een grauwe
Niet connende
connende door macht,
macht, door
door list
list haer
haer docht
docht te
te vellen.
vellen.
Quam
lijselicken aen
rontom haer
haer heen,
heen,
Quam lijselicken
aen en
en swom rontom
Hy wispte
wispte metten
metten steert,
steert, en
en wou
woumet
metsachte
sachtereen
reen
Zee-vaert,
r yen
v ier: bedoeld
bedoeld worden
worden de
de Zeven
Zeven
I. ddol
Zee voert, I.
o l pp h ijij nnend
e n dry
en vier:
Unie van
van Utrecht)
Utrecht);; 5.5.c ocop Pp pe e1:
1:
Provinciën; 2. ra
r aeeccx:x: ketting
ketting (de
(de Unie
band; 9. dde
t rou wen:
dezen,
in ongeschondentrouw
trouwvereenigd
vereenigd
band;
e eess.... trouwe
n: dezen,
in ongeschonden
blijvende; 10.ro.
stouwen:
schuymers: de
de
blijvende;
stouwen:weerstaan;
weerstaan; 12.
12. de
de schuymers:
Duinkerker
kapers?;?; ho
verdieping (cf.
(cf.
Duinkerker kapers
h o 0o cc h-v
h-v eerrdie
d i ep pten:
t e n:met
met hooge
hooge verdieping
t tp8estp7 S), diepen;
{Jlp8e8f{J~t;),
Proo tt ee us:
de zeehonden,
zeehonden, die
die volgens
volgens
diepen;15.
i 5.vee
vee van Pr
u s: de
de
Grieksche mythologie
door Proteus
Proteus voor
voor Amphitrite
Amphitrite werden
werden gehoed;
gehoed;
de Grieksche
mythologie door
17.
der wateren
waterenmonarch:
monarch:
Neptunus; i8.
18. cluften:
c1uften:kloven;
kloven;
17. der
Neptunus;
19. Hy
H Yd
das
zijrivier van
den Djelam,
Djelam, die
die weer
weer
a sppees:s: (tegenw.
(tegenw. Dschelam)
Dschelam) zijrivier
van den
in den
den Indus
Indus uitmondt;
uitmondt; 221-27.
1-27. bij
de onderhandelingen
onderhandelingen vóór het
het Bestand
Bestand
bij de
de Spanjaarden
Spanjaarden aan
aan de
de onafhankelijkheid
onafhankelijkheid der
der Republiek
Republiek teteerkennen,
erkennen,
boden de
op voorwaarde
voorwaarde dat
dat aan
aan de
de Katholieken
Katholieken vrijheid
vrijheid van
godsdienst zou worworvan godsdienst
den
verleend en
vaart op
op OostOost- en
enWest-Indië
W est-Indië gestaakt
gestaakt zou
zouworden;
worden;
den verleend
en de
de vaart
221.
I. een grauwe
g r a uwe
g a uwe
s eh:
waarschijnlijkwordt
wordthier
hierbedoeld
bedoeld
gauwe
v i s vc ih:
waarschijnlijk
pater
g agauwe:
uwe: looze;
1ooze; m
met
pater Jan
Jan Neyen,
Neyen, biechtvader
biechtvadervan
vanden
denAartshertog;
Aartshertog;
et
ach
tie ngesellen:
ges e 11 nl.
e n:zijn
nl. mede-onderhandelaars;
zijn mede-onderhandelaars; 23.
23.1 ij
I ijss eachttof
of tien
li
p t e:kwispelde.
kwispelde.
1 iccken:
k e n:zachtjes;
zachtjes;24.
24.wis
wispte:
-

Zee-vaert,
A heeft,
heeft, blijkbaar
blijkbaar ten
ten onrechte,
onrechte, een
een punt
punt aan
aan het
het einde
einde
6. A
Zee voert, 6.
van den
den regel;
regel; 12.
niet klopt met
met het
het
i 2. Oceaen:
O c e a e n: A
A heeft:
heeft : "Ocean",
„Ocean", wat
wat niet
rijm;
p t e:A A
heeft
eendrukfout:
drukfout: wispt.
wispt.
rijm; 24.
24. wis
wispte:
heeft
een
-
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25 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 het drooch' voor 'twater wtgecoren
3o Sy hadden zee, en lant, en lijf, en al verloren.
SCHEURINGE.

Verblinde borgery wat dwaesheyt gaet u over?
Den leeu' die u bewaeckt en vryet voor den rover
Wildy dien onbesuyst nu scheuren van malcaer?
De eene treckt de huyt, de ander pluckt het haer,
5 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 stela.
Wie is de oorsaeck doch dat ghy dus tiert en beirt?
Eylaes! het sijnse die u valschelijck toescheeuwen
I o Dat ghy van eenen leeu sult maken seven leeuwen.
Hout op eer't wort te laet. want scheurdy hem van een
Soo sal hem op het lest behouden uwer geen.
SECTEN.

5

Twee geesten onder ons den Salichmaker quellen,
De eene soude gaern in twijfel willen stellen
Dat by is ware mensch: de ander drijft den spot
Daermede datmen seyt dat hy is eeuwich Godt.
Eylaes 1 hoe soude doch het lant niet qualijck varen
Daer Christus wort gecruyst tusschen twee moordenaren?

Scheuringe, i. gaet u over: overkomt u; 2. v e y e t voor: beschermt tegen; 6. na der stroren: naar den strot, de keel; 8. b e i r t:
u aanstelt, te keer gaat; i o. tijdens het Bestand kwam het o.a. bij de Remonstrantsche twisten tot een politieken strijd, waarbij de Staten van Holland
onder leiding van Oldenbarnevelt trachtten de provinciale souvereiniteit te
handhaven tegenover Maurits en de Staten-Generaal, die de Staatseenheid der
Republiek vertegenwoordigden; Secten, i. g e e s t e n: booze geesten; 2-3.
de Wederdoopers, „die loochenen, dat Christus menschelijk vleesch van Zijne
moeder aangenomen heeft" (art. i 8 van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis) ;
3-4. de Socinianen daarentegen loochenden de Godheid van Christus; 6.
tusschen twee m o or d e n a r e n: beide secten immers „vermoordden"
één kant van Christus als God-mensch.
Scheuringe, 3. d i e n: A heeft een drukfout „den", wat echter in de
„Druck-fauten" verbeterd wordt.
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PLAGEN.

Ghy claget dat het sweert vast nadert onse landen,
Daer doch een wreeder sweert scheurt onse ingewanden:
Wanneer den vyant ons wat latet ongequelt
En liggen wy niet met malcanderen te velt?
5 Ghy suchtet, dat de droocht den honger brenget mede,
Recht of u giericheyt dat niet veel meer en dede:
En dat den hemel sluyt daer boven síjnen schoot,
Als oft u schuyren ghy op aerden niet en sloot.
Ghy treuret om de pest, en t' is alree bevonden
o
Dat
door de peste self vermeeret sijn u sonden,
i
Ten minsten wel ontdeckt: ó die de crancken schout
Maer grijpet na sijn goet en twistet om zijn gout.
Wat schreydy om de straf? om uwe boosheyt schreyet
Die u en uwen God soo van malcander scheyet.
CRIJCH.

5

O crijch, ghy lelijck dier, wat maeckty hier beneden?
De aerde heeft my self den hemel af-gebeden.
O aerde blint en dom, wat dulheyt ginck u aen?
Ick was die tijt te seer met menschen overlaen.
Is dan na uwen wensch de sake wtgerichtet?
Eylaes, den crijch heeft my de schouders soo gelichtet
Dat, duertet noch een wijl, ick na een jaer of twee
Niet langer roepen sal den rugge doet my wee.
PEST.

5

Als tot den hemel toe vermenigden de sonden
Heeft God veel-voudich oock zijn plagen wtgesonden.
By honger ende crijch hy het niet blijven laet,
De pest quam tonen oock haer vreselijck gelaet:
De kaken in-gedruckt en magerlijck gevoedet,

Plagen, i. dat het sweert ...1ande n: zoowel door het verstrijken
van het Bestand als door de nederlaag der Duitsche Protestanten in het begin
van den dertigjarigen oorlog en de onmogelijkheid voor de Staten zich
blijvend afzijdig te houden; v a s t: snel; 4. liggen... te vel t: zijn in
strijd; 5. den h o n g e r: zoo heerschte er in 1621 in Drente „een formeele
hongersnood"; 6. recht o f: alsof; 9. p e s t: in de eerste helft der i fide
eeuw werd de Republiek herhaaldelijk door zware pestziekten geteisterd,
vooral omstreeks 1625 en 1635; i i. s c h o u t: schuwt, vermijdt ; Crijch,
maeckty: doet ge, hebt ge te maken; 3. wat dulheyt ginck u
a e n: wat voor dwaasheid, waanzin maakte zich van u meester; Pest, 1.
v e r m e n i g d e n: zich vermeerderden; 3 4. zie de aanteekeningen bij het
gedicht „Plagen" hierboven; 5. de k a k e n: de wangen.
^.
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Den neuse spits en lanck bevreyssemt en bebloedet,
De ogen spalckende, de tanden geel en hol,
De tong' geswollen op, van schuym en sever vol,
De reutelende borst vast hoestede en knuchte,
10 De longe cort-geaemt steets píjpede en suchte,
Het hooft nu hier nu daer wiert swijmende geschudt,
De kele gaf een damp gelijck een doden-put,
Het herte in een vier scheen lichter-laey te branden,
Noch yselden van cou de voeten en de handen,
De huyt was oversaeyt met vlecken paers en swart,
I5
Met blaren vael en grijs, met bulten dick en hart.
Haer slincker droech een sweep, haer rechter hant een
[ toortse,
Haer volgd' als naeste maech, de brantsucht en de coortse,
En, alsse vallen liet een voncke daerse tras,
20
Voor eerst een hele buyrt, daer na een hele stat,
Daer na het heele lant was schiedelijck ontsteken,
Dies menich jonge spruyt het herte moste breken.
Ick ken, ick ken u wel ontsienelijck gedrocht.
Ghy hebt by my vernacht, doch niemant omgebrocht,
25 Want een veel stercker hant u handen heeft gevatet,
Die anders niet en wil, als by u woeden latet
Dan sijnes names eer en onse hoochste goet.
Wy clagen onse schult, wy vallen hem te voet,
Mistrouwende ons selfs sijn goetheyt wy vertrouwen,
3o En schouwende de sond' wy u niet meer en schouwen.
OPT VERVOEREN VANDE HEYDELBERCHSCHE BIBLIOTHECA.

Doe Troyen t'houten ros tooch binnen hare wallen
Is Troyen s' nachts daer aen met crygers overvallen,
Pest, 6. b e v r e y s s e m t: bedekt met schuim, dat iemand bij een aanval
van vallende ziekte op de lippen komt; 7. spa 1 c k e n d e: wijd opengespalkt; 8. s e v e r: kwijl; 9. v a s t: hevig; k n u c h t e: (wisselvorm voor)
kuchte; i o. p ij p e d e: maakte een piepend geluid; i i. s w ij m e n d e: in
onmacht, machteloos; 1 q,. n o c h: toch; y s e l d e n: waren ijskoud; i7.
slincker: linkerhand; 18. brantsucht: brandkoorts; 23. ontsien e 1 ij c k: verschrikkelijk; 26. d i e: dit relativum hangt af van een verzwegen „God" in den vorigen regel, waar Revius zich achter „een veel
stercker hant" heeft gedacht: „nl. die van God" ; 3o. schouwende :
schuwende, vermijdende; schouwe n: schuwen, vreezen; Opt vervoeren
vande Heydelberchsche bibliotheca: na de verovering van het Calvinistische
Heidelberg door Tilly (September i6 2 2) werd de beroemde Bibliotheca
Palatina door de Katholieke Liga als krijgsbuit aan Paus Gregorius XV
aangeboden ; 1. t o o c h: trok.
Opt vervoeren vande Heydelberchsche bibliotheca. Hs. van Revius in C,
met het oog op de chronologische volgorde door mij hier ingevoegd.
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Met crygers die het in sijn holle buyck besloot,
En die heel onvoorsiens haer brachten totter doot:
5 De Heydelberchsche schat van boecken gaet na Romen,
0 Romen, t'griecsche paert is tot u aengecomen.
Soo ghy het binnen laet, ghy laet de helden in
Die tegen u niet goets en hebben inden sin,
En heymelijck wel soo haer vangers vangen mochten
10 Datse tot uwen val u des te eerder brochten.
DANCK-LIET
OVER DE WONDERBARE ENDE SEEG-RIJCKE
VERLOSSINGE DER STAT BERGEN OP SOOM
VANT GEWELDICH HEYRLEGER DES MARQUIS
SPINOLAE, OP GEBROKEN ENDE GEVLUCHT
DEN DERDEN OCTOBRIS 1622.
Nagebootst op den Lof-sanck Mosis ende Miriams,
Exod. t 5.
Stem: Wat comter, Wat comter, Z4c.

I.

5

Den Heer wil ick prijsera,
En eere bewijsen:
Wiens dappere hant
Heeft Ruyter en wagen
Verdreven, verslagen,
Gewentelt int sant.
2.

I()

De Heer is mijn leven,
De Heer heeft gegeven
Sijn lof in mijn mont:
Hy schenckt my (mijn Coning)
Sijn veylige woning,
Sijn heylich verbont.
3
Ghy oN► erste Rechter!
Ghy sterrickste vechter!

Opt vervoeren vande Heydelberchsche bibliotheca, 6.

t' g r i e c s c h e
7. de helde n:
nl. de auteurs; 8. n i e t: niets; Danck liet, 4. w a ge n: Revius denkt hier
blijkbaar aan de Egyptische krijgswagens uit Exodus 15; i 3. over st e:
opperste.
pa er t: wij zeggen omgekeerd: 't Trojaansche paard;
-

BERGEN-OP-ZOOM, 1622.
1622.
VERLOSSING VAN BERGEN-OP-ZOOM,
I15
5
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25

naem is soo soet:
soet:
U naem
o Jesu
J esu Gods
Gods sone
O
velt vanden throne
Ghy velt
drijver verwoet.
verwoet.
Den drijver
4•
4·
De vierige draken
Met vieriger wraken
afgront ghy
ghy stoot:
stoot:
Ten afgront
laety clincken
dincken;;
U stem laety
Sy storten, sy sincken,
sacken als
loot.
Sy sacken
als loot.
5•
5·

25

o
Jesu, uu handen
handen
O Jesu,

3o
3°

(Spijt Babel vol
vol schanden
schanden!)
I)
Den vyant verslaen.
Denvyatrsl.
o
wasem
Jesu u wasem
O Jesu
En vonckenden
vonckenden asem
asem
Die doetse
doetse vergaen.
vergaen.

6.

35

40

Ha! Spinola
Spinola dachte:
dachte:
Ick
met machte
machte
Ick wilse met
Eens
dampen aen boort:
boort:
Eens clampen
Beloeren haer stappen,
stappen,
betrappen
Ick salse betrappen
En helpense
helpense voort.
voort.
7•
7·
Sy moetender onder,
Tot
dat ickse
ickse plonder
plonder
Tot dat
En deyle
deyle den
den buyt:
buyt:
Ick
wilse doorsnijden,
doorsnijden,
Ick wilse
Doorschieten, doorrijden,
doorrijden,
En roeyense
roeyense uyt.

18.
ver:
vervolger; ; 19.
19. ddra
duivels (maar
(maar in
in de
de i I7de
fide
18. ddrrijij v
e r: vervolger
r a ken: duivels
eeuw
beteekende „draak"
"draak" ook:
ook: strijdlustig
strijdlustig persoon)
persoon);; 20.
v ier
i e rii ggeerr is
20. V
eeuw beteekende
geen
comparatief, maar
afhangende van
"met"; 26.
26.BBa
geen comparatief,
maar een
een datief,
datief, afhangende
van „met";
a bbel:
e 1:
betra pRome;
adem; 31-42. Cf.
Exodus 15:
9;; 35.
35. betrapCf. Exodus
Rome; 28.
28. wasem:
wasem: adem;
15:9
pen:
overvallen; 36. voo
weg, uit
uit den
den weg;
weg; 38.
dat: tot
tot
t: weg,
38. tot dat:
v o orr t:
p e n: overvallen;
het
zoover is,
is, dat
dat;; 41.
41.d door
doorsteken (vanaf
(vanaf een
eenpaard)
paard)..
het zoover
o o r rrijd
ij d een:
n: doorsteken

26

45

50

55

6o

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

8.
Doe liety wtvaren
De cloecke heyrscharen
Van Maurits u Helt:
U snuyvende peerden,
U vliegende sweerden
Haer hebben versnelt.
9.
Sy cri,jten, sy suchten,
Sy vallen, sy vluchten
Ontwapent, ontbloot:
Och ! vele gewonnen
Die maer waer ontronnen
Dees Prince, dees doot.

I o.
Wie is ws gelijcke,
In goetheyt soo rijcke
O Jesu als ghy?
Wie staet soo getrouwe
Als t'bloet van Nassouwe
Gods kinderen by?
I

65

I•

0 Vader der landen!
O schrick der vyanden!
God geev' u sijn Geest.
O vyant, comt mergen
Weer pochen voor Bergen,
Ghy hebter geweest.
12.

Als dit sullen horen
Ons haters vol toren
43. liet y: liet Gij (nl. God) ; 48. h a e r: hen (de vijanden) ;
versnel t: verrast; 5 2. vele g e w o n n e n: veel zou er al gewonnen
zijn door hem, die ... ; 53. o n t r o n n e n: ontkomen; 6o. Gods k i
dere n: cf. mijn „De dichter Revius", pag. 215-217; 6 6. Ghy hebter
g e w e e s t: ge zijt daar geweest en ge hebt gezien, hoe 't er u verging.
49. s u c h t e n: A heeft een drukfout: suchteu.

VERLOSSING VAN BERGEN-OP-ZOOM, 1622.

7o

75

8o
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En nijdich geblaf
Sy sullen verstocken
Als steenen, als stocken,
Haer boosheyt tot straf.
13.
Maer ons suldy planten
Als levende planten
0 Heer in u hof:
U scepter sal blijven,
U rijcke beclijven
Met eeuwigen lof.
14.
Gods Sone wilt loven,
Gods Soon van hier boven
Heeft wonder gewracht
Hy heeft door Orangien
Den hoochmoet van Spangien
Ter schanden gebracht.
OPDE VICTORIE VANDEN ADMIRAEL SCHOUTEN.

0 Schouten, dat u Jacht, daermee ghy hebt geslagen
Het Spaensche gallioen, men Davids naem sach dragen
Quam wonder wel te pas. want recht als Davids hant
Den grooten Goliath dee byten in het sant
5 Soo heeft u scheepken oock een schip de vlag' doen strijcken
Waer by het niet en was in grootte te gelijcken.
OP DE VICTORIE VAN CLEUTER TEGEN T'SCHIP
GENAEMT HET CLEYN DUYVELKEN.

Comt duyvel, gaet met ons en segt u cameraden
Eer dat ghy van haer scheyt dat zy haer bet beraden
Danck-liet, 7o. v e r s t o c k e n: verstijven; 77. b e c l íj v e n: duren.
Opde victorie vanden Admirael Schouten : bedoeld wordt Willem Cornelisz.
Schouten uit Hoorn, die Jacob le Maire vergezelde op zijn beroemde reis
om de wereld (i 615-1617) en daarover in 1618 een journaal uitgaf. Over
de door Revius bedoelde overwinning kon ik geen nadere gegevens vinden.
Op de victorie van Cleuter: kapitein Harmen Cleuter onderscheidde zich
vooral in den strijd tegen de Duinkerkers gedurende de eerste jaren na het
Bestand. Dr. D. F. Scheurleer („Onze mannen ter zee” I, pag. 68) dateert
zonder verdere motiveering de bedoelde overwinning op Mei 1625 : Revius
onderbreekt hier blijkbaar de chronologische volgorde om de beide overwinningen ter zee niet te scheiden; 2. b e t: beter.

Danck-tiet, 8 i: g e w r a c h t: A heeft: gevracht.
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En senden beter hulp haer vrienden, die met pijn
Int Scheurken of in Duyns alsnoch besloten síjn.
Segt dat de Bataviers u hebben aengegrepen
En inden ban gedaen. segt datse op haer schepen
Wy-water hebben van soo sonderlinge cracht
Dat een cleyn duyvelken by haer niet is geacht.
VERLOSSINGHE DER VELUWE.
ANNO 1624.

T'verblinde Nederlant had schier de water-Goden
De eere van haer heyl en vasticheyt geboden:
Den Spaengiaert lachter om en houter me sijn spot,
Die boven haer de Vorst nu maket tot een God.
5 De vorst, de felle vorst, die Neerlant heeft benomen
In eenen ogenblick de meyren en de stromen.
Neptunus leyt van cou soo cleumerich en stijf
Dat wagenen gelaen hem rijden over 'tlijf.
De Nymphen voelen tsaem haer aderen verstenen
s o En inden diepen gront bewortelen haar tenen.
De Isel, Maes, en Wael, en den gesloten Rijn
Nu moeten als een brug' voor den verderver sijn:
So vinnich als de cou haer leden dede smerten
So vinnich was den brant die porde hare herten
15 De Velu in het bloes te leggen en in d' as.
Maer God, bewijsende dat hy noch meester was,
Liet horen sijn trompet en dee den aftocht spelen:
Den Spaengiaert meende dat hem 'tmes stond op der kelen,
Rees op verbaesdelijck en gaf hem op de vlucht.
Op de victorie van Cleuter, 4. Scheur ke n: een der ingangen van Duinkerken tusschen de kust en de zandbanken; b e s i o t e n: ingesloten; 8. n i e t:
niets. Verlossinghe der Veluwe: in Febr. 1624 werd door de Spanjaarden
onder graaf Hendrik van den Bergh over de bevroren rivieren een inval in de
Veluwe gedaan; 1. verblind e: immers Nederland had niet op het
water moeten vertrouwen, maar op God (cf. regel 2 1-22) ; 1-2. h a d
schier ... g e b o d e n: was bijna aan de watergoden (de rivieren) zijn
voorspoed en weerstandsvermogen gaan toeschrijven; 4. boven ha e r:
boven hen (= de watergoden) ; 7. Neptunus heerscht volgens Revius
blijkbaar ook over de rivieren; 1 o. be w or t e 1 e n: wortel schieten;
11. gesloten: dichtgevroren; 16-17. God..liethorensijn tromp e t: een der oorzaken van de paniek onder de Spanjaarden was „datter
een Trompetter op Harsloo het Liedeken Wilhelmus van Nassauwen, by
gheval blies: het welck binnen Ede vande Spaensche, en de gevanghenen
Behoort zijnde, beelde haer in, te zijn Troup van zijn Excellentie met Ruyters ende wagenen . . ." (Aitzema - Saken van Staet en Oorlogh I, pag.
27o II) ; 19. Verbaesde1ijck: ontsteld; gaf hem: begaf zich.

INVAL IN DE VELUWE, 1624.
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Den sneeu die creech de loop, het ys de watersucht,
En toonde datse sijn geluckich die hier bouwen
Op water noch op ys, maer God alleen betrouwen.
OP HET OP-EYSSCHEN VAN ARNHEM.

Een weynichsken te vroech comt ghy my quellen
Om over-gift, ghy cont oock wel verstaen
Soo ick het deed' mijn meester sou my slaen
En Dietvoort sou wel crijgen met gesellen.
Ick hoop niet dat den honger ons sal vellen,
Wy hebben noch te lieden en te brae'n
Een weynichsken.
Daerom, en wilt ons soo niet oversnellen,
Wy moeten ons een maent of twee beraen:
En ghy, goet Heer, sult noch daer buyten staen
Een weynichsken.
HET SELVE.

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 ick schey:
Want hier in Gelderlant verhuystmen niet voor mey.
OP HET VERGAEN VANT SPAENSCHE SCHIP GENAEMT
DEN HEYLIGEN GEEST.

Het domme by- geloof geeft schepen en galeyen
Den name vande goo'n die haer in see geleyen.
Soo droech wel eer het schip daer Paulus inne voer
Na Romen toe, den naem van Castor en sijn broer.
Verlossinghe der Veluwe, 20. loop: buikloop, diarrhee; w a t e rs u c h t: ziekelijke ophooping van water in het lichaam. Op het op-eysschen
van Arnhem: tijdens zijn inval in de Veluwe (zie vorig vers) verscheen
Hendrik van den Bergh ook voor Arnhem en eischte de overgave (overgift) der stad. Revius' twee verzen geven het antwoord van den gouverneur aan Van den Bergh; 4. Di et v oor t: Reinard van Dietvoort had
als commandant van de Staatsche bezetting op 3 o Augustus 162 I het Huis
te Reide aan Hendrik van den Bergh overgegeven „zonder éénen schoot
af te wagten" (Wagenaar) . Maurits liet hem wegens dit verraad door den
krijgsraad ter dood veroordeelen en onthoofden; 8. o v e r s n e 11 e n:
overhaasten; Het selve, I. v e r v a r e n: verhuizen (met een bijgedachte aan
vervaren = schrik aanjagen) ; 4. niet voor me y: van oudsher eindigden
de huren op den eersten Mei. Op het vergaen vant Spaensche Schip enz.:
dit schip, vice-admiraalschip van de Spaansche zilvervloot van 1624, ging
in dat jaar verloren tengevolge van storm; 1. b y-g e 1 o o f : (hier voor)
heidendom; 2. in s e e g e 1 e y e n: op zee hun geleide, bescherming geven;
3 - 4. cf. Handelingen 28 : 11; 4. s ij n b r o e r: Pollux.
Op het vergaen vant Spaensche Schip enz., 4. e n: A heeft een druk-

fout: een.
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Den Spanjaert speeltet na. sijn lastige caraken,
Sijn grove gallioens, en al wat by laet maken
Den tíjtel hebben moet van een gewijde sant
Op dattet veylichlíjck mach comen aen het lant:
Het eene wort gedoopt Maria Godes moeder,
Het ander Nicolas der schipperen behoeder.
Het derde vormtmen met den name van Clement
Die alle sanden weet, en alle diepten kent.
Wast niet een raserny dat inde west-armade
Den onder-admirael die goud en silver laedde
Den name voeren dorst van God den Heyl'gen Geest?
Hoverdiger bestaen is, dunckt my, noyt geweest.
Geen wonder isset oock dat God, die dese sonde
Niet lijden can, hem heeft doen sincken inden gronde
Met takels en geschut, met menschen ende vracht,
Dat yemant die het hoort met recht daeromme lacht,
En segt: de Heyl'ge Geest wel eer opt water sweefde
Doe God de werelt schiep en maeckte al wat leefde:
Maer onder t' water duyckt der Spanjaerts Heyl'ge Geest.
So isset dan voorwaer den rechten niet geweest.
OPT VEROVEREN VAN TODOS OS SANTOS.

5

Philippe, die door 't oost het westen hebt gedwongen,
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 toe-gelaten
Oost Indien u boel te worden u ontvríjt,

Op het vergaen vant Spaensche Schip enz., 5. lastige: zware; c a r ak e n; grootste soort Spaansche schepen; 7. t ij t e 1: naam; i 1. vorm tm e n: dient men het vormsel toe, doopt men; 12. s a n d e n: zandbanken; 13. w e s t-a r ma de: Westindische vloot; 2 1-22. cf. Genesis i: 2.
Opt veroveren van Todos os Santos: in Mei 1624 werd de Braziliaansche
stad San Salvador (Bahia) aan de Allerheiligenbaai (= Bahia de todos os
Santos) door Willekens en Piet Hein voor de Westindische Compagnie veroverd; I. Philippe: Filips IV van Spanje (16 21-1 6 65); door
'toost het westen: door Europa Amerika ; 2. roem: pralerij ; 3. g h y
comt w t u s p r o n ge n: uw sprongen zijn gedaan, het is uit met uw
macht; 6. u boe 1: uw minnares (voor: slechts tijdelijk en onvolkomen
beheerscht gebied) .
Op het vergaen vant Spaensche Schip enz., 5. A mist de punt tusschen
„na" en „sijn" ; 1 2. sanden: A heeft „sonden", wat in de „Druckfauten" verbeterd wordt; Opt veroveren van Todos os Santos. Hs. van
Revius in C met plaatsaanduiding; opt ver o v er en van: eerst: opde
victorie van.

VEROVERING VAN SAN
SAN SALVADOR,
SALVADOR, 1624.
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Ontsluytet u gesicht, doet open uwe oren,
Hoe schoon is sijn gelaet! hoe minnelijck sijn woort.
Hy had u tot sijn lief, America, vercoren
40 Al-eer ghy van hem hadt het minste noch gehoort.
Hy heeft (al wistyt niet) voor lang' om uwer minne
Gestreden totter doot, gestort zijn edel bloet,
En maeckt u doort geloof alhier een Coninginne
En namaels in sijn rijck een erve van sijn goet.
45 Lof sy u, Godes Soon, opbouwer uwer kercken!
Lof zy u diese hebt soo wonderlijck verbreyt!
U goedertierenheyt gaet boven al u wercken.
Lof zy u groten naem tot inder eeuwicheyt.
OP T'SELVE.

De Spaensgesinde seyt: (bedeckende sijn toren)
Wy hebben aende Baey soo vele niet verloren.
Maer siet eens, goede vrient, de waerheyt moedernaeckt
Wat God en Maurits u afhandich heeft gemaeckt.
Salvator heet de stat, dat is de Salichmaker,
Voorwaer, die dien ontbeert ontbeert den besten waker.
De Baja draecht den naem der Heyl'gen algelijck,
Die die tesamen mist, sist die niet suyverlijck ?
Daer toe den Heyl'gen Geest int water te verlieses,
z o En sou Philips het bloet daer over niet bevriesen?
En (boven alle schae) de Hope noch daer by
Eylaes, die niet en hoopt hoe can die wesen bly?
Ja críjcht hy voorts geen gelt vant westen als het tijt is
Ick vrees' dat hy met een oock het Gelove quyt is.
Opt veroveren van Todos os Santos, 3 7. o n t s l u y t e t u g e s i c h t:
opent uw oogen; 41. wistyt: wist gij het; om uwer minne: uit
liefde voor u; 43. een Coninginne: cf. Openb. i: 6 „die (nl. Christus) ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en zijnen Vader" ;
44. een erve van s ij n g o e t: cf. Rom. 8 : i 7 „en indien wij kinderen zijn, zoo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus". Op t'selve, i. b e d e c k e n d e: verbergende; 5. S a n
S a l v a tor beteekent: Heilige Zaligmaker; 7. a l g e l ij c k: allen samen;
8. sitt die niet suyverlijck?: zit die niet keurig, is die er niet
schitterend aan toe? (ironisch) ; 9. den H e y l'g en G e e s t: nl. een
schip van dien naam (zie het vers op pag. 29) , dat in hetzelfde jaar door
storm en dus niet door toedoen van de Hollanders verloren ging; i i . d e
H o p e: dit schip behoorde tot dezelfde vloot als het vorige en verging
in denzelfden storm; 13. ge1t v a n t westen: jaarlijks door de „Zilvervloot" naar Spanje gevoerd; 14. het Gelove: het crediet — maar
tevens de naam van een schip, dat tegelijk met de beide bovengenoemde te
gronde ging.

Op t'selve. Hs. van Revius in C.

VORSTELIJKE DOODEN.
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OP HET GRAF VAN ELIZABETH, CONINGINNE
VAN ENGELANT.
Looft, vrouwelijck geslacht, de croon van alle vrouwen
Elizabeth, wiens roem vervullet lant en see.
Den hemel wracht dit beelt, en sloech de vorm ontwee,
Dat niemant haers gelijck ooyt dachte te aenschouwen.
OPDE DOOT VANDEN PRINS VAN WALLIS.

5

Weent luyde, Engelant; ghy sult niet meer sien blosen
Prins Hendrick, eerste knop vande Britoensche rosen,
Die, eer by noch te recht ontbreydet had sijn schoot
Is schielijck van zijn stam gemaeyet door den doot.
Ah! hadde by gemocht bereycken sijne iaren,
Gants Christenrijck sou zijn verheuget in zijn blaren;
En Spanjen had gewis sijn dorenen geproeft,
Twelck blijde is en al de werelt laet bedroeft.

OP DE BEGRAEFNIS VAN PRINS WILLEM VAN ORANGIEN.

En vraecht niet wie hier leyt. Ick ben dien groosen crijger
Prins Willem die alleen den Castellaenschen tyger
Meer leets, en t'Nederlant meer diensten heb gedaen
Als ymant die in tijt my voren is gegaen

Op het graf van Elizabeth enz.: koningin Elizabeth van Engeland stierf
24 Maart 1603 ; 3. v o r m: negatiefvorm, waarin het beeld gegoten wordt;
ontwee: in tweeën, stuk; 4. dat niemant haers gelijck...
a e n s c h o u we n: opdat niemand zou denken ooit haar evenbeeld te
zullen zien. Opde doot vanden Prins van Wallis: Henry Frederick, prins
van Wales en zoon van koning Jacobus I, stierf in i 6 i 2 op achttienjarigen
leeftijd; i. blosen: de Prins wordt immers vergeleken met een rozeknop;
2. eerst e: schoonste en aanzienlijkste ; 3. te recht ontbreydet
had s ij n schoot: zich ten volle had ontplooid; 6. b 1 a r e n: bloembladeren; 8. t w e 1 c k slaat terug op „Spanjen". Op de begraefnis van Prins

Willem v. 0.,

2.

Castellaenschen: Spaanschen.

Op het graf van Elizabeth enz.: met dit epigram wordt de chronologische
gang niet onderbroken, maar begint als het ware een nieuw hoofdstuk;
na de feiten worden nu de vorstelijke dooden, eveneens chronologisch, herdacht; 4. dachte: A heeft blijkbaar een drukfout: dacht. Opde doot
vanden Prins van Wallis: Hs. van Revius in C, in verband met het bovenstaande door mij hier ingevoegd. Op de begraefnis van Prins Willem v. 0.:
dit en het volgende gedicht vormen een eenheid met het epigram op Louise
de Coligny, wier dood vanzelf doet terugdenken aan haar man en diens
moordenaar: ook hier wordt de chronologische volgorde dus slechts schijnbaar onderbroken; 3. N eder 1 a n t: A heeft „Neerlant", wat in strijd is

met de maat.
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te boven
boven ginck;
ginck;
Die outsten
Op de
de begraefnis
begraefnis van
van Prins
Prins Willem
Willemv. v. 0.
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maar werd
werd te
te Delft
Delft
Coligny
stierf 13
Coligny stierf
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5 EnEnalsalsintintouderdom
ouderdomteterusten
rusten hem
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intgebruyck
gebruyckder
derwapenen
wapenenbeschaemde.
beschaemde.
Die Jongen
Jongen int
Het lichaem
lichaem heeft
heeft hy hier
hier in
invrede
vrede dael-geleyt
dael~geleyt
Den geest
geest geniet
geniet de
delang-verwachte
lang~verwachteheerlijckheyt.
heerlijckheyt.
HEMEL-VAERT
MAURITZ VAN
VANORANGIEN.
ORANGIEN.
HEMEL-VAERT VAN
VAN PRINS MAURITZ

Als Maurits
Maurits grote
grote Geest
Geest vant
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afgescheyden
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En Pegasi fonteyn,
fonteyn, die
die snellíjck
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4. deunende:
de u n end e:weergalmende;
weergalmende; her
t-c 1 0 p pen d e:
ritss isisgenitief;
hert-cloppende:
hartbrekende;
wat
ter
om wat
wat op
op adem
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Hy sach,
sach, met
met volle
volle vreucht,
vreucht, van
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hoge wet
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lustige Brasyl
Brasyl den
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geset.
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vloten
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34. hem stelde:
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En pijnde haer Balans te hangen int gewicht
45 Op dat by die u schael, Astraea, had gedragen
Sijn voeten stellen mocht in hare beyde wagen,
Den vreeselíjcken Leeuw sijn claeuwen inne-tooch
En voor hem, toewaerts aen, sijn ruygen necke booch.
Den grommelenden Beyr begost voor hem te knielen,
5o Het Beyrken tot den dienst stont op zijn achter-hielen.
Arcturus met sijn jacht en snellen Procyon
Sich spoede nae hem toe het beste dat by con.
De crone in het suyt vol lichte diamanten
Socht, ruylende van plaets, haer op sijn hooft te planten.
De glinsterende Croes met haer lazure gront
55
Socht, voor de grootste eer, te roeren zijnen mont.
Maer Maurits, síjne woonst al pogende te naken,
Heeft schiedelíjck gehoort een bulderen en craken:
De herren vant gewelf des hemels sprongen los
6o
En lieten varen af een vlammende caros,
Alwaer den eelen Prins is vrolíjck opgesprongen.
Een vliegende geswerm sijn wielen ane-drongen,
En hebben hem met sanck en juychen ingebracht
Ter plaetsen die alleen Gods beste vrienden wacht.
65 De Fame, die dit sach, becranste haer trompette,
En, eerse haren mont noch eens daar voren sette,
Riep wt bescheydelijck, soo dat vant coude Noort
Tot in de Suyder-straet haer stemme wiert gehoort:

de Maagd echter de van de aarde gevluchte Dike (godin van het recht) .
Door identificatie van deze twee wordt nu ook Erigone met een weegschaal
afgebeeld; pijnde : deed haar best; int gewicht: in evenwicht; 45.
A s t r a e a: bijnaam van Dike, godin van het recht ; b y die u schael..
had g e d r a g e n: hij die steeds het recht had toegepast (Maurits) ;
46. w a g e n: schalen; 47. Leeuw: het sterrenbeeld de Leeuw; 48. t o ew a er t s a e n: van te voren; 49. B e y r: de Groote Beer; 5o. het B e y rk e n: de Kleine Beer; 51. A r c t u r u s: (de hoofdster van) het sterrenbeeld Bootes; s ij n j a c h t: zijn jachthonden (Arcturus wordt afgebeeld
als een jager met twee honden aan den riem) ; Procyon: het sterrenbeeld
de Kleine Hond; 53. de crone i n het suyt: het sterrenbeeld de Zuiderkroon; 55. C r o e s: het sterrenbeeld de Beker; g r o n t: bodem;
57. s ij ne woonst: d. i. den hemel; 58. schiedelíjck : plotseling;
59. herren : hengselscharnieren, (hier :) deuren ; 6o. een vlammend e c a r o s: Revius laat zijn helden wel meer als Elia (zie 2 Kon. 2 : I I )
in een vurigen wagen ten hemel varen : cf. pag. 117 (reg. 6) en 125
(reg. 42); 6i. eelen: edele; 62. een vliegende geswerm: nl.
van Engelen (cf. reg. 5 van ,,Kinder-moort", deel I, pag. i94) ; a n ed r o n g e n: voortduwden; 67. b e s c h e y d e l ij c k: duidelijk, luide;
68. S u y d e r-s t r a e t: Straat Lemaire of Straat Magellaan.
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„Wanneer verwelcket is den bogen moet van Spangien
„Noch bloeyen sal den lof van Maurits van Orangien.

LIJCK-CLACHTE,
OP T'OVERLIJDEN VAN M. H. FREDERICK VANDEN SANDE
MOMBOOR VAN GELDERLANT, RAETS-HEERE, Fdc.
Bestaende wt woorden van een syllabe.

Mijn hert my clopt en trilt my als een rijs,
Mijn oor my clinckt, mijn bloet wort cout als ys,
Neemt ons de doot soo rasch soo lief een pant!
Ah ! neemt zy ons dien Gods vrient van den Sand' t
5
Dat hooft soo cloeck, dat oor soo scherp en snel,
Die tong' so soet, dat ooch dat sach so wel,
Die hant so trou, die borst so vol van eer,
Ah! leyt het tsaem, ah! leyt het tsaem ter neer?
Slaet op u borst ghy choor van dry mael dry,
z o Treckt aen den rou ghy maecht die aen u zy
Draecht t'sweert van recht, de schael van mijn en dijn,
Hy leyt int graf die u plach lief te zijn.
En ghy ó Kerck die God wiesch met sijn bloet
Hoe is u, ah! hoe is u nu te moed' ?
z 5 Hy leyt, dien helt, by leyt ws hoofts een croon,
Claecht (sijt ghys vroet) de schae van sulck een Soon.
Wat is den mensch, zijn loop, sijn hoop, sijn jacht?
Het is een bloem die voor een wijl men acht
Die voor den dach luyckt op, breyt wt sijn schoot
En met den nacht valt af, wert naect en bloot.
20
Het is een wint die flox waeyt heen en weer,
Het is een droom die eens comt en niet meer,
Lock-clachte: Frederik van den Sande overleed in 1617; momboor:
procureur-generaal bij het Hof van Gelderland, belast met 't opsporen van
misdrijven tegen de hoogheid der provincie; 1. r ij s: dun takje; 9. choor
van dry mael dry: de negen Muzen; 10--11. maecht die.. dijn:
godin van 't recht; 15. ws hoof t s een croon: híj, die een kroon
was op uw hoofd, die u een sieraad was; 16. s ij t ghys vroet: als gij
dit begrijpt; de schae: het verlies; 1 7. s ij n jacht: datgene, waarnaar
hij streeft; 18-2o. cf . Psalm 103 : 15-16; 21. f 1 o x: fluks, schielijk;
w a e y t he en en weer: aan komt waaien en weer verdwijnt.
Hemel-vaert van Prins Mauritz, 7o : eerst had hier nog moeten volgen
een vers „op het graf van Ambrosio Spinola" (gestorven in 16 3 0) , maar
dit is, vooral in de rijmen, onvoltooid gebleven en zoo zorgvuldig doorgehaald, dat slechts hier en daar enkele woorden te herkennen zijn; Líjckclachte: met dit vers wordt de reeks der vorstelijke dooden voorloopig
onderbroken en begint een nieuw hoofdstuk: lijkdichten en grafschriften;
1 . A heeft ten onrechte een punt tusschen „trilt" en „my".
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Het is een spoel die door het web men schiet,
Het is een snuck en daer na is het niet.
Maer neen! de siel die God so diend' en eerd'
25
En valt niet meer als t'vleysch in stof en eerd'
Sy kiest den pat naer huys, en vaert om hooch
Te sien na wensch haer God van ooch tot ooch.
Dien God in wien het al tsaem leeft en sweeft,
3o Dien Soon voor wien de hel noch schrickt en beeft,
Dien Geest wiens licht maeckt licht bey dach en nacht,
Een God in drien, een sin, een wil, een macht.
Oock sal een mael dit vat van trou en deucht
Gaen wt den stanck int rijck vol giants en vreucht.
35 Nu sy dit schrift een tuyg' aen minst en meest
Van t'geen hier leyt: merckt op al die het leest:
Hier rust het lijck in Vree -rijck van den Sand'
En wacht de uer dat God het met sijn hant
Weck wt den slaep. sijn naem vliecht wijt en sijt,
4o De siel schept lust die van geen tijt en slijt.
OP HET OVERLIJDEN VAN CLAUDE BERNART,
ORGANIST, TOT DEVENTER.

Het orgel is een beelt vant leven hier beneden.
Veel pijpen staender in verdeylt in haer geleden,
Een yeder heeft sijn plaets, een yder sijn geschrey:
Soo is den staet, en praet der menschen velerley.
5 Ghy hoort de lichtste pijp het alderhoochste blasen,
Oock die het minste weet wil 'taldermeeste rasen.
Nu siet eens het pedael, men tretet metten voet,
En geeft nochtans den dreun daert al op steunen moet:
Wat worter menich hier met voeten oock getreden
z o Die def tich is in const en lof f elijck van seden!
Lijck-clachte, 23. w e b: weefsel; 24. s n u c k: (adem) snik; niet:
niets; 33. dit vat van trou e n deucht: dit lichaam (cf. 2 Corinthiërs 4 : 7) , waarin trouw en deugd woonden; 3 7. in V ree - r ij c k:
rijk in vrede (woordspeling met Frederick) ; 40. lust die ... s 1 ij t: de
eeuwige vreugde; Op het overlijden van Claude Bernart. Deze werd op
9 April 1617 aangesteld als organist der Groote Kerk, huwde 29 November 1618 met Anna Heberigh Gosmannus, werd in 1622 tevens benoemd
tot voorzanger en stierf, na een moeilijk en niet altijd onberispelijk leven
kort vóór 2 2 Augustus 1625 aan de pest. Hij was een leerling van Jan
Pieterszoon Swelinck en componeerde zelf ook eenige muziekstukken;
t o t: te; 3. geschrey: (hier voor) toon; 8. geef t: het geeft; i o.
de f t i c h in const: treffelijk is in kennis.
Op het overlijden van Claude Bernart,
fout: trettet.

7. t r et e t: A heeft een druk-
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GRAF-SCHRIFT VAN
VAN EEN RICHTER.
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VAN EEN MEDECIJN.

5

De crancke waren bly als sy u comen sagen
0 Doctor, die haer trockt wt dodelijcke vlagen.
Noch blijder was de doot als sy u had gevelt
Wiens const soo dickmael had gebroken haer gewelt.
Maer ghy waert alderblíjdst, als ghy den doot bedrogen
En wt haer clauwen waert ten hemel opgevlogen,
Alwaer ghy rustelijck en sonder moeyte leeft
Een leven daer die doot geen vatten aen en heeft.
VAN EEN ONGEDOOPT KINT.

Mijn naem en vraecht my niet: ontijdelijck geboren
Eer ick het leven kend' had icket al verloren.
Den segel des verbonts onwetend' ick gemis,
Dies my oock geenen naem alhier gegeven is.
5 God, die van eeuwicheyt tot een veel beter leven
My in des levens boeck had nameloos geschreven
Heeft my om Christi naem ten hemel in geleydt,
Waerin alleen bestaet der menschen salicheyt.
VAN EEN DEGELIJCKE VROUWE.

5

Hier rust ick soetjens inden Heer
Een vrou begaeft met deucht en eer.
Wie dat ick ben, of hoe ick hiet
(Ist mogelíjck) en vraecht my niet.
Nooyt maeckt' ick garen lang' gerel.
Het swijgen past de vrouwen wel.

Van een Medecijn, mede c ij n: dokter; 2. vlagen: ziekte-aanvallen;
8. geen vatten aen en heef t: geen vat op heeft; Van een ongedoopt
kint. Misschien bedoelt Revius hier een van zijn eigen kinderen (cf. Posthumus Meyjes „Jacobus Revius", pag. XXXVII en noot 3) ; 1. o n t ij d e1 ij c k: ontijdig, te vroeg; 3. se gel des v e r b o n t s: de doop (cf. Doopformulier) ; 6. des 1 e v e n s boeck: cf. Openbaringen 20 : 12; Van een
degelijcke vrouwe, 5. g e r e 1: gebabbel, gepraat.
Van een Medecijn, 8. va t t en a en en heef t: A mist blijkbaar een
woord: vatten aen heeft; Van een ongedoopt hint, 8. A heeft een komma
tusschen „bestaet" en „der" ; Van een degelijcke vrouwe; Van een deuchtsaem man; Van een droncken wijf. Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding. De beide eerste verzen echter zijn in het aanhangsel van 1634 (B,
pag. 364 en 365) opgenomen, waar ze evenwel uit hun natuurlijk verband zijn gerukt, zoodat ik de aanwijzingen van het handschrift gevolgd
heb. Van een degeli cke vrouwe - B: Vrouwe; 3. h i e t - B: hiet, ; 5.
nooyt-B: noyt.
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VAN EEN DEUCHTSAEM MAN.

5

Hier legg' ick in mijns moeders schoot
Een vrient der vromen totter doot.
Mijn naem, mijn stam, mijn ouderdom,
Ick bidde (op soo goet weerom)
Datmen my daer mee niet en quel.
Het swijgen past de doden wel.
VAN EEN DRONCKEN WIJF.

5

Hier onder slaept de droncken Beel
Diet alles iaegde door de keel.
Het vaetjen dat haer vreugde gaf
Staet wtgehouwen op haer graf.
Dat sy haer man en haer geslacht
Heeft totten bedelsack gebracht
En geeft haer geen becommernis,
Maer, dat het vaetjen ledich is.

Van een deuchtsaem man, 1. m ij ns moeders: nl. van moeder Aarde; 4. op soo go e t weerom: op belofte van wederkeerigheid; Van
een droncken wijf, 1. Be e 1: vrouwennaam, afgeleid van Mabelia; 5. g es l a c h t: kinderen.
Van een deuchtsaem man; Van een droncken wijf. Hs. van Revius in C
met plaatsaanduiding (zie de tekstcritische aanteekening bij het vorige vers) ;
Van een deuchtsaem man, 6. doden - B: dooden. Van een droncken
wijf, 8: In C volgt na dit epigram een onvoltooid en doorgestreept handschriftgedicht „op den honger van Rochelle", waarin de hertog van
Buckingham wordt gehoond, die in 1627 na een vruchtelooze poging tot
ontzet de Hugenoten in het door Richelieu belegerde La Rochelle in den
steek had moeten laten:
OP DEN HONGER VAN ROCHELLE.
Dien roemer sonder daet, dien pralenden geselle
Die oorsaeck is geweest des iammers te Rochelle,
Die, hebbende belooft te strijden voor de stat,
De versenen liet sien en coos het hase-pat,
5
Hy die de borgery ontblootte van haer coren
En lietse naderhant van commer gaen verloren,
God geev' dat het hem ga (dit seggen is niet mijn
Maer van een Fransch soldaet opt eylant sint Martíjn)
Alst Erysichthon ginck : vanwelcken men vertellet
I0
Doe by den groenen boom van Ceres had gevellet
Dat hem tot straffe quam een wreden hongers-noot
Gedurich even heet, gedurich even groot.
Steets twintich cloecke mans hem dienden met gerechten,
Den wijn wiert staech getapt van twalef stercke knechten,
15
De ouders hielden hem sorchvuldich binnens huys
Op datmen niet vernaem soo dodelijcken cruys.
Wanneer tot zijnent hem sijn mede-mackers sochten
De vader en de moer veel leugenen bedochten
Met een anderen aanhef vinden we hetzelfde gedicht, maar dan voltooid,
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VAN EEN LUYAERT.
Hier rust de luye Melis Brant.
Wat seg' ick? 'tis een misverstant:
Hoe can te rusten sijn geseyt
Die nooyt en heeft gearrebeyt?
VAN GRIET EN PIET.
Ons Griet wil hebben rijcke Piet.
Denckt eens, hoe slim dat dese pry is!
Maer rijcke Piet en wil haer niet:
My dunckt, by is soo slim als sy is.
OP DE BRUYLOFT VAN, IOHAN MOSEL ENDE
OTHILIA CLOCKERS.

Twee lieven willen haer int grote gilde geven
En slijten inde min haer roete jonge leven.
T'is Mosel bruydegom, Othilia de bruyt.
My dunckt dat elcken naem wat wenschelijcx beduyt.
3 De Mosel brengt den wijn den Vader aller vreugden
Den bruygom brengt een hert vol mannelijcke deugden
Waermede by de bruyt sal wackeren t'gemoet
En maken dat het suyr haer keren sal in soet.
Othilia is een der ellef duysent maegden
Do Die eertijts (somen seyt) voor God het leven waegden.
So moetet (vrienden) sijn een aengename roos
Die Mosel voor de best wt ellef duysent coos.
God gunn' hem met sijn caer so blijdelijck te leven
Dat zy hem niet . en sou voor eenen Coninck geven.
15
God geev' haer so gehou te wesen haren man
Dat by een Keyserin niet nemen sou daer an.
So sal noch yder een O t b i l i a u loven,
So gaet den Moseler den Dele-wijn te boven.
Van Griet en Piet, 2. p r y: kreng, (verachtelijk voor) vrouw; Op de
Bruyloft van Johan Mosel, 1. Johan Mosel, brouwer en geboortig van
Zutfen, huwde in Augustus 1623 te Deventer met Judith Koops, verkreeg 18 April 1624 het burgerschap dezer stad en hertrouwde 16 Januari
1 625 met Othilia Clockers ; 1. ha er geve n: zich begeven : grote
gilde: nl. der gehuwden; 5. Mose1: de Moezel; den Vader aller
vr e u g d e n: cf. Psalm 104 : 15; 7. w a c k e r e n: aanwakkeren, opwekken; 8. k e r e n: veranderen; 9--i o. volgens de legende zijn Ursula
en haar elfduizend maagden bij Keulen door de Hunnen om haar geloof
ter dood gebracht; 13. c a e r: liefste; 15. g e h o u: trouw, 16. daer a n:
daarbij vergeleken; 18. D e 1 e-w ij n: een zeer gezochte soort Rijnwijn (oorterug in het slotvers van den cyclus op de verovering van Rijnberk (zie beneden, pag. 15 8) ; Van een Luyaert; Van Griet en Piet. Hs. van Revius in C.
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OP DE BRUYLOFT VAN DE E.E. WILLEM VAN APPELDOREN
ENDE WIJNTGEN STEDEMEYERS.

Ick soude (Appeldoorn) voldoende u begeren
Met stichtelick gedicht u hogen dach wel eeren,
Maer alsmen yet in rijm, al spelende, bevat,
De eene weet een dit, de ander weet een dat.
5 En, wildy oock de saeck in reden overleggen,
'Tis const vant oude werck altijt wat nieuws te seggen.
Daerom. Maer wat is dit? wat isset dat ick sie?
Drie maegden comen aen gelijck Godinnen drie,
Met deftigen gelaet en princelijcke treden:
t o De cleeren wollic-wit, noch witter sijn de leden.
De outste (na my dunckt) begint een statich liet.
Sijn dit de C h a r i t e s? of (denck ick) sijnset niet?
GHELOVE.
Constrijcke speel-genoots der suyvere ge-echten,
Comt, laet ons met ons drien een handen-keten vlechten,
En sluyten onsen vrient al soetelick daer in,
I5
Gewickelt in het snoer van prijselicke min.
Hy W i 1-h e m in den arm van zijn beminde geven.
Sy W i 1-h e m toegeneycht en trou sijn al haer leven.
Ick W i l-h e m proeven doen genoechsaemheyt en vree.
God W i 1-h e m segenen, jae segent hem alree.
20
En W i 1-h e m Godes Soon in sijne wegen leyden
Wie W i 1-h e m immermeer van sijne liefde scheyden ?
spronkelijk : het aandeel in 't gewas van den wijnberg, dat den landheer toekwam) ; Op de Bruyloft van de E.E. Willem van Appeldoren enz.
De ondertrouw had 5 Maart 1625 te Deventer plaats, terwijl het huwelijk 27 Maart
te Zutfen voltrokken werd. De bruidegom was een „sone van sal. Jan van
Apeldoren gewesen secretaris alhier" (=- te Deventer) . De bruid was een
dochter van Bernard Stedemeyer, geboortig van Bremen, die na korten tijd
(1598- I 602) (con) rector der Deventersche school geweest te zijn, in 1619
als predikant te Zutfen stierf. Hij was 4 Juni 1600 gehuwd met Sophia
Heynck, Revius' tante van moederszijde, zoodat hun dochter een „cousine"
van dezen was; E. E. : Edele (meervoudsvorm) ; 2. hogen d a c h: feestdag, bruiloft (cf. hoogtijd) ; 3. b e vat: vervat; 5. in rede n: verstandig;
7. d a e r o m: door de plotselinge verschijning der drie maagden breekt
ineens de zin af: „daarom ..." ; 9. met de f t i g e n gelaet: met schoon
en statig uiterlijk; 12. de C h a r i t es: de drie Gratiën. Ze zijn het inderdaad, maar in de Christelijke gedaante van Geloof, Hoop en Liefde (cf. i
Corinth. 13 : 13); 13. ge-echten: gehuwden; 19. genoechsaemh e y t: tevredenheid; 21, 22. s ij n e: nl. van Christus.
Op de Bruyloft van de E.E. Willem van
het sluithaakje na „dunckt".

Appeldoren enz., I1. A mist
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HOPE.

Leyt-sterren vanden pat der deuchdelijcke menschen,
Laet ons, voort hoochste luck, den Bruydegom toe
[wenschen,
Den Appel daer soo seer na hongert sijnen geest,
25
Waer door hy distelen noch D o r e nen en vreest,
'Ten is den Appel niet dien Adam heeft gesmaket,
Om wien by is in sweet en D o r e nen geraket:
'Ten is den Appel niet dien Paris overgaf,
Om wien sijn vaderlant leyt in een D o r e n-graf,
3o
Maer 'tis den Appel van des levens boom gedregen,
Om wien de Do r e nen hem schijnen groene wegen.
Hy heeft in vrees' en hoop, in arebeyt en noot
Een uytgelesen vrucht doen vallen in sijn schoot:
35 Ick doe hem (susters) na een beter noch verlangen,
Die by int Paradijs hier boven sal ontfangen.
LIEFDE.

40

Onsterfelijcken rey der goddelijck-gesinde,
Ick ben het als ghy weet die dees twee sielen binde.
Ick geef den jongen helt in sijnen nieuwen staet
Een W ij n t g e n metten naem, een W ij n t g e n
[metter daet.
Een W ij n t g e n ongemengt en helder in het oge,
Een W n t g e n niet te plat al springet niet om hoge,
Een W ij n t g e n niet gevuert als met een heylich vuer,
Een W ij n t g e n niet te serp, mont-treckende,
[noch suer,

24. luck: geluk; 2 8. in sweet en Dorenen: cf. Gen. 3 : 18-19;
29-3o. op de bruiloft van Peleus en Thetis wierp Eris, de godin van den
twist, een gouden appel naar binnen „voor de schoonste". Toen Hera, Athene
en Aphrodite elkaar den appel betwistten, werd Paris aaangewezen als scheidsrechter. Aphrodite beloofde hem de schoonste vrouw der aarde en verkreeg daarmee den appel. Met haar hulp ontvoerde Paris ook werkelijk
de schoonste vrouw : Helena, gemalin van Menelaos, en bracht haar naar
zijn vaderstad Troje. Dit leidde tot een oorlog met de Grieken, die na
een tienjarig beleg de stad innamen en verwoestten; 31. des 1 e v e n s
b o om: cf. Genesis 2 : 9. De zin is: „maar dit is de appel, die leven
en geluk brengt" ; 33. a r e b e y t : moeite ; 35. een beter: cf. Openb.
2 : 7, „die overwint, ik zal hem geven te eten van den boom des levens,
die in het midden van het paradijs Gods is" ; 3g. n i e u wen staet: nl.
den houwelijcken staet; 42. p 1 a t: stil, niet mousseerend; 43. g e v u er t:
gezwaveld (wijn zwavelen: „smalle en in gesmolten zwavel gedoopte
strooken linnen of spanen aansteken en in het ledige vat laten verbranden,
opdat de wijn, dien men vervolgens in het vat doet, nieuwe kracht en beteren
smaak krijge", v. Dale) ; a 1 s: dan; 44. s e r p: zerp, scherp.
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45 Met alsem niet vergalt, met swavel niet ontsteken,
Een W n t g e n niet gestomt, want het can selver spreken.
Een W ii n t g e n dat niet haest sal lopen op de cant,
Een W n t g e n dat hem claert en mildert op de hant,
Wanneer ghy beyde gaet (gespelen) ick sal blijven
5o En alle hertenleer gestadich van haer drijven:
Tot dat sy by dien weert te gaste sullen sijn
Die eerst het W n t g e n geeft, daer na den besten
[W ij n.
SUR L'HEUREUX MARIAGE DE MONSIEUR
WINOLD DE CAMPIS, £ MADAME GEERTRUD' D'APPELDORN.

Qui ont escrit d' Amour, il faut bien gulls en scachent,
Mais (A. la verité) la verité ils cachent.
le peignent enfant,
Its le feignent tout nu,
Les ailes sur le dos comme un oiseau volant,
5 Garni d'un arc courbé, de carquois Z de flesches
Dont il fait dans les coeurs de merveilleuses breches,
Aveugle, enveloppé la teste d'un bandeau,
Secoíiant à deux mains un funeste flambeau:
Voila ce qu'on en dit, mais, sans flestrir la gloire
10 De gens de hault scavoir, c'est chose dure à croire.
Est il encore enfant qui Troye fit brusler?
Qui le viefil Ascraean fit tant de soy parler?
Op de Bruyloft van de E.E. Willem van Appeldoren enz.,

45. met

swavel niet ontsteken: niet gezwaveld; 46. gestomt: ongegist; 47. lopen op de can t: ópraken ; 48. hem c l a e r t: licht, helder
wordt; hem milder t: milder wordt; op de ha n t: allengs; 51. b y
dien weer t: nl. Christus; 52. het W ij n t g e n: den minderen wijn.
Cf. Jezus' wonder op de bruiloft te Kana (Johannes 2 : z -- r z ) . Maar
hier is de beteekenis tevens „die eerst de bruid, het huwelijksgeluk, geeft
en daarna de eeuwige zaligheid". Sur l'heureux mariage. Het huwelijk had
25 Juni 1626 te Deventer plaats. De bruid was een zuster van Revius'
aangetrouwden neef Willem van Appeldoren (zie de aanteekening bij het
vorige vers) , de bruidegom een zoon van Hans van Campen, gehuwd met
Revius' tante Essele Heynck, en dus een „cousin" van dezen; 3. f e i g n en t:
stellen voor; 5. carquois: pijlkoker; ii. qui Troye fit brusler:
de liefde tusschen Paris en Helena werd oorzaak van Troje's ondergang.
Zie de aanteekening bij reg. 29-3o van het vorige gedicht; i 2. A s c r a e a n:
Hesiodus, geboren te Ascra in Boeotië. Bij de godenhuwelíjken in zijn
Theogonia neemt de liefde vanzelf een groote plaats in.

Op de Bruyloft van de E.E. Willem van
n e e r: A heeft: wanner.

Appeldoren enz., 49. w a n-
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45 Et de ce bref se jour finissant les desastres
Vous donne à tout jamais reluire entre les astres.
TOT DE BRUYT.

Ick sie wel, met het Frans en can ickt niet ontleggen,
De Bruyt wil datmen haer oock V e e 1 G e l u x sal seggen.
Wel aen dan : V e e 1 G e 1 u x o Appeldorens kint,
God geef u Veel G e 1 u x int geen dat ghy begint.
5o
So veel als sandekens sijn inde Haechsche duynen,
Als bladen opt geboomt, als bloemen inde tuynen,
Als sterren inde locht, als schelpen aende strant,
Als stofkens inde son, als spierkens op het lant,
55 Als vlocken inde sneeu, als leyen op den toren,
Als droppen inden Rijn, als aren in het coren,
Als traentjes die ghy hebt (al heymelijck) geschreyt
Dat met u lieve echt so lange is gebeydt.
OPT HOUWELIJCK VANDE E.E.
IAN CORNELISZ. VAN WOU. ENDE HENRICA VERWERS.

Opt coelen vanden dach ('ken weet wat vremdicheden
My spelende int hooft) ging' ick my wat vertreden
Doort nieuwe Boomgewas alwaer de IJsselkànt
Vertonet hier het Sticht, en daer het Gelderlant.
5 Hier saten op een banck en kuyerden twee boeren.
Ick kendese terstont: en, sonder my te roeren
(Gelijck dat volckgen is luytruchtich in de praet)
Verstont ick al haer doen. d'een met een bly gelaet
Sey: Arent, wetty wel dat onse lant-heer trouwet
z o Sijn dochter aen een man, en morgen bruyloft houwet?
A. Ja Wolbert, soud' ick niet ? sy wort een echte vrouw
Van een die (heb' ickt vast) geheten is de Wouw.
Maer denckt eenst sulcken duyf als onse dochter Verwers
Te geven aende wouw of aende wilde sperwers!
Sur l'heureux mariage, 45. de ce bref s e j o u r: nl. hier op aarde;
47. en can ickt niet ontleggen: kan ik mij er niet van afmaken;
54. s p i e r k e n s: grassprietjes. Opt houwelijck vande E.E. Ian Cornelisz.
van Wou, enz. Het huwelijk vond 14 Mei 1627 te Deventer plaats. De
bruidegom was een „soon van Cornelis Jacobsen van Wou in den Haage"
(cf. ook reg. 130), de bruid een dochter van den Deventer magistraat
Thomas Verwer uit diens eerste huwelijk met Bartha ten Rade; 29 November 1604 werd zij gedoopt. Haar vader was op 15 Augustus 1609
hertrouwd met Wyntien Augustinus, een zuster van Revius' eerste vrouw
Christina, zoodat Revius dus een „stiefoom" van haar was; E. E. : edele
(meervoudsvorm) ; 1. 'k en w e e t: ik weet niet; 4. het Sticht: nl.
het Oversticht of Overijssel; 5. k u y er den: keuvelden; 14. w o u w:
een roofvogel.
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Heef tet graef Hendricx volck wel deerlijcker gemaeckt
Doe by was over ijs in Veluwe geraeckt?
W. Help boeren gauwicheyt, en cloeckheyt vande
[kinckels!
Ghy comt, dat hoor ick wel, niet veel in stee-luy winckels:
Daer leert doch dat de wouw een cruyt is, lieve man,
Het welck insonderheyt den verwer dienen can.
20
Doch hier van al genoech, ick denck ghy sulter wesen,
En, als ghy altemet wel hebt gedaen voor desen
Vermaken met u spel de Bruygom en de Bruyt.
Ick weetet dat ghy sijs een meester op de fluyt.
25 A. De fluyt? ick achtse niet, wie can de fluyt behagen?
Veel liever wil ick u dees versen vorendragen
Die ick heb metter haest gecrabbelt inde bast
Van eenen bueckenboom die voor ons deure wast.
Schickt u wat nae het groen van dese jonge linde,
3o Dat my, terwijl ick lees', de sonne niet en blinde.
W. Siet daer is plaets genoech en'tis noch hoge dach
Mijn herte janckter na dat ick u horen mach.
A. De aende was noch vry van ploegen ende delven,
Sy was noch reyne maecht en vryster op haer selven
Als God wt haren schoot ons aller vader schiep
35
En tot een Heere van de groote Werelt riep.
Daer na geschiedet noyt, men hoeft oock niet te dromen
(Alleen de Sone Gods is hier van wtgenomen)
Dat sonder het verbont van vrouwe ende man
40
Den wonderliJcken mensch ter werelt comen can.
Den acker teeltse niet, wie scheptse wt de stromen?
Wie heeftse oyt geschudt van eyck of denne-boomen?
Al liepty barrevoets na een gewijde Sant
En haddet al u goet in wieroock opgebrant
'Twaer
moeyte sonder vrucht. maer 'techtelijck versamen
45
Geeft kinderen die haer haer afcomst niet en schamen.
Het houwelijck alleen geeft vorsten aen het lant
En leraers aende kerck. o soeten herten bant!
Dat Troyen ware mijn, en my Achilles quelde
o Dat ick hem een van bey in síjne handen stelde
15

15--16. Revius denkt hier aan den inval van graaf Hendrik van den
Berg in Februari 16 24. Zie het gedicht „Verlossinghe der Veluwe" op
pag. 28; 17. help boeren gauwicheyt: och, och, wat een boerenslimheid; 19. wouw: reseda-soort, die een gele kleurstof oplevert; 22.
a 1 t em e t: zoo nu en dan; 33. cf. Ovidius, Metamorphosen I, reg. 1 o 1I 02 ; 35. ons a 11 e r va der: Adam ; 4 9 5 2. cf. de geschiedenis van
Paris en Helena (zie de aant. bij reg. 29-3o op pag. 45) .
-
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Of mijn geminde paer, of mijnen heelen schat
Ick gave hem mijn croon, en ruymde hem de stat.
Want sonder Coninckrijck can eener vrolijck leven,
Maer niemant can sijn lief met wille overgeven.
Dit voeldy wel, van Wou, en seker ick ben blijd'
55
Dat ghy in dese saeck van onse meyning' sijt,
Verkiesende die bloem, die, machse u verrijcken
Met saeyelingen die haer ouderen gelijcken
'Tsai wesen voorden Haech een costelijcken dach,
En Deventer daerna oock wel verlangen mach.
6o
U Bruygom aan het oor moet ick een woortgen seggen
Hoe een voorsichtich man sijn sake sal beleggen
Op dat hy wel regeer, en alle moeyte schuw'
Ghy weettet wel voorheen, maer ick vernieu het u:
65 Hoe dat den Noorden wint blaest couder ende stranger
Hoe stijver int gemeen den haestigen voetganger
Den hoet treckt om het hooft, den mantel om het lijf
Op dat het een of 'taer niet inde loop en blijf:
Maer als de soete son sijn aengename stralen
7o Door het verdreven swerck laet sachtgens nederdalen
Verwermende de locht allenskens meer en meer
So set by ongevercht zijn wandel -stocxken neer,
Leyt cap en mantel af om ademtocht te rapen,
Ja knoopt het wambeys los en gaet wat liggen slapen.
75
Hier heeft een echte man het levendich bescheyt
Hoe hy gebruycken sal de opper -hoofdicheyt:
Soeckt hyse binnens buys met suyre noortsche buyen
Gelooft my, het en sal niet hebben te beduyen,
Het wijf sal hare streng' te stijver houden vast
8o
En sien of haer of hem het harnas beter past.
Maer weet hy met haer cloeck en vriendelijck te leven
Sy sal haer eygen wil vrywillich overgeven,
Geleeret door de daet wat eer het brengen can
Te worden geregeert van een verstandel man.
5 I. p a e r: gade, geliefde; 54. met w i 11 e: met (behoud van levens-)
vreugde; 59. voor den Ha e c h: het jonge paar zou nl. in Den Haag,
gaan wonen (cf. ook reg. i 3 o) ; 62. s ij n sake s a i be le g g e n: het moet
aanleggen; 63. m o e y t e: verdrietelijkheid, onaangenaamheid; 65-74. Cf.
Esopus, fabel 3o6, later ook door La Fontaine bewerkt: „Phébus et Borée"
(lib. VI, 3); 68. 'taer: 't ander; niet in de loop en blijf: onder
het loopen niet verloren ga; 73. om a d e m t o c ht te r a p e n: om vrijer
te kunnen ademhalen; 75. het le ven di c h b es c h e y t: de duidelijke
verklaring; 79. sa 1 hare s t r en g'. . . v a s t: zal des te meer aan haar
eigen meening vasthouden.
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88.
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sin nel ij c kst e:
prachtigste; 118.
I I 8. voor:
voo r:boven.
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Wanneer u echte deel u vindet so gesmuckt
So sal hy niet alleen in liefde sijn verruckt
120
Maer ghy sult Christum self gewinnen tot een vryer;
En uwen Bruydegom sal wesen deste blyer.
Hoe dunckt u? macht so gaen? of valtet wat te cort?
A. Den cleynen swanen-sanck veel meer gepresen wort
125 0 Wolbert, waarde broer, als al het byster schreeuwen
En misselijck gebaer van uylen en van spreeuwen.
Die lering' is seer goet, en trouwen, ick beken
Dat ghy my overtreft hoewel ick ouder ben.
Maer lacy, ick verneem, (dies ick my hooch beclage)
13o Dat onse Bruyt van hier gaet wonen na den Hage,
Hoe slaen wy het doch aen dat in so corten tijt
Haer soeten ommegang' wy niet en worden quijt?
W. Ick hope (maer ghy moet dat niemant laten horen)
Datmense lichtelijck int eerste sal becoren
Datse een hallef jaer mach werden hier verlet
135
Tot dat haer Vader haer van als heeft wtgeset.
Mits comt den winter aen, dan salse door de baren
Der gruwelijcke zee beduchtet zijn te varen
En wachten op de mey of op de somertijt.
Doch eer wy die noch sien, o Wolbert, seker sijt
14o
Datse, gelief tet God, beginnen sal te craken
En hier nootsakelijck haer kinderbedde maken.
En daer nae dach en raet. ist qualijcken geseyt?
A. Ghy hebt de sake wel ter degen overleyt.
1 45 Ten minsten geve God dat uwe laetste woorden
(Ick wilde datse al de Bruylofs-gasten hoorden)
Niet mogen zijn vergeefs gesproken inden wint
Maer dat wy sien in tijts het eerste troetel kint,
En voorts een cleynen hoop, die in haer groene dagen
i 19. u echte deel : uw echtgenoot; 123. macht so ga en: kan het
zoo; 125. b y s t e r: uitzinnig; 126. m i s s e l ij c k gebaer: onbehoorlijk
getier; 127. en trouwen: waarachtig; 131. slaen wy het doch
a e n: moeten wij het toch aanleggen; in s o c or ten t ij t: zoo spoedig;
i 34. b e c or en: verleiden, er toe brengen; 135. v er l e t: opgehouden; 1 3 6.
van a 1 s he e f t w t g e s e t: het volledige uitzet heeft gegeven; 137.
m i t s: meteen, daarop; door de b ar en: de reis zou dus blijkbaar
niet over de Veluwe, maar per schuit via IJsel en Zuiderzee worden gedaan; 142. haer kinderbedde (=kraambed) maken: bevallen; 143. daer n a e da c h en r a et: wie dan leeft, wie dan zorgt;
149. haer groene dagen: hun jeugd.

128. ouder - A heeft een drukfout: onder.
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15o Een eere mogen zijn van al haer lieve magen,

En voor haer vaderlant een aengenamen schijn
Wanneer haer ouderen al inden hemel zijn.
OPT HOUWELIJCK VAN
SR. DIERICK HEYINCK ENDE I. CLARA BORGERS.

Int midden vant gesucht der moedelose crancken
Die na den adem-tocht en lavenisse jancken
Heet' ghy my Heyinck neef te maken een gedicht
Vant hylick tusschen u en onse nieuwe nicht.
5 Wat doedy? t' is soo veel als of ghy my becoorde
Te lopen moe en mat op een gespannen coorde.
Doch moetet immers sijn, soo nemet in gedult
Dees weynich regelen, daer ghy niet lesen sult
Van Hymen die men seyt dat by de herten binde,
I o (Want in mijn Almanack dien sanct ick niet en vinde)
Maer van ons lieve-Heer een veersken vijf of ses.
Hoor toe gesegent paer, het is een corte les:
Het houwelijcksche bedd' en wettelijcke trouwe
Maeckt van een reyne bruyt een deuchdelijcke vrouwe.
I5
T'is goet, maer lijckewel de maegdelijcke blom
Verwelcket, end' en comt oock nimmer wederom.
Veel anders gatet in het hemelsche te wercke
Met Christo Godes Soon en zijn vercoren kercke:

Opt Houwelijck van Sr. Dierick Heyinck, enz.
S r.: Sinjeur; D i er i c k H e yin c k: Posthumus Meyjes („Jacobus Revius", pag. XXXV,
noot 3) identificeert dezen Dirk met Derck Heynck, Revius' oom van
moederskant. De toon van het gedicht en de aanspraak in regel 3 („Heyinck
neef", vgl. ook in reg. 4 „onse nieuwe nicht") zijn daarmee echter in
tegenspraak. Bovendien was deze oude Derck tusschen 26 Augustus en
24 September i 6o8 gestorven, terwijl Revius zijn bruiloftsdichten chronologisch blijkt te rangschikken, zoodat het hier bezongen huwelijk hoogstwaarschijnlijk na 14 Mei 1627 moet hebben plaats gehad. Een en ander
brengt mij er toe aan te nemen, dat Revius hier het huwelijk bezingt van
een jongeren Dirk, misschien een zoon van bovengenoemden oom : de
Deventer doopboeken geven omtrent hem geen uitsluitsel. Ook in de ondertrouwboeken van i 6 o 6 -16 3 3 komt geen Derck Heynck voor, zoodat het
huwelijk waarschijnlijk elders heeft plaats gehad. In ieder geval is de bruidegom aan Revius verwant geweest; I. : Ioffrouwe; 1. der moedelose
c r a n c k en: vermoedelijk doelt dit op de pest, die omstreeks 1625 ook
Deventer herhaaldelijk teistert (zie de aanteekening bij reg. 9 van „Plagen"
op pag. 22) ; 5. b e co or d e: verzocht; 7. immers: volstrekt; 9. H ym e n: de god van het huwelijk; 15. 1 ij c k e w e 1: evenwel.
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Hy vintse geschof f iert, haer eerbaerheyt ontjaecht,
En maecktse door zijn trou een onbevleckte maecht
Die alle maechden gaet in suyverheyt te boven.
Dit sal u waerde bruyt en bruygom doen geloven
Of dit u houwelijck is soet en wenschelijck,
Dat het al evenwel is aertsch en menschelijck,
25 En moet u herten tot het eeuwige bereyden
Daer ghy vergaren sult om nimmermeer te scheyden.

20

SPREUKEN DER SEVEN WIJSE.

Ghy wandelaers die soeckt de ouwe trouwe paden,
Hoort wat in griecken-lant de seven wijsen raden,
Gelooftet, zydy vroet, en volgtet metter daet.
De eerste heeft geseyt: Het beste is de maet.
5 De tweede luyde riep : o mensch u selven kennet.
De derde: u gemoet tot toren niet gewennet.
De vierde: watty maeckt en makes niet te veel.
De vijfde: hebt de doot voor ogen, tis u deel.
De seste: schout den mensch: de meeste sijn de quade.
I o De leste: wordy borg' soo wachtet schand' of schade.
OP DE SELVE.

Was al de werelt dwaes behalven seven wijsen,
Waer mede conden sy haer wijsheyt dan bewijsen?
Want, of haer eygen mont toeschreef haer desen prijs,
(En die zich selven roemt en is voorwaer niet wijs)
5

Of t'volgt dat zy (het welck een saeck is om te spotten)
Wijs zijn geweest alleen na t'oordeel vande sotten.

Opt Houwelijck van Sr. Dierick Heyinck enz., 19. o n t j a e c h t: geroofd ; 23. o f ... i s: ook al is; Spreuken der seven wijse: de zeven
wijzen van Griekenland (- 6 o o v. Chr.) waren : Pittakos, Solon,
Kleobulos, Periandros, Cheilon, Thales en Bias. Niet altijd wordt
aan ieder van hen dezelfde spreuk toegeschreven, en deze onzekerheid is oorzaak, dat in Revius' gedicht (volgens de meest gangbare opvatting) Solon of Cheilon tweemaal voorkomt en Pittakos' spreuk ( xacoóv
yv6319i : ken uw tijd) ontbreekt; i . de ouwe trouwe pa den: nl. de
beproefde oude wijsheid; 3. zydy v r o e t: als gij verstandig zijt; 4. H e t
beste is de ma e t: j steov detazov, , spreuk van Kleobulos; 5. ó mensch
u s e 1 v en kennet: yvcz i aeavzóv,, spreuk van Cheilon of Solon; 6. u
gemoet tot toren niet gewennet: us^,s riró new (overweeg alles),
spreuk van Periandros; 7. makes: maak daarvan; watty m a e c k t
en makes niet te veel: ,uriasv áyav, spreuk van Solon; 8. hebt de
doot voor ogen, tis u de e1: ie'2os deciv ,uaxoov flíov, spreuk van
Cheilon; 9. schout: schuwt; de meeste: (nl. in aantal,) het talrijkst;
de meeste s ij n de quade: oi n2etovs xaxoí, spreuk van Bias; i o.
wordy borg' soo wachtet schand' of schade: 87y6a, xea' a
a'ázn, spreuk van Thales.
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ANTWOORT.

De wijsen
wijsen hebben
hebben daer
daer haer
haer wijsheyt
wijsheyt mee
mee bewesen
bewesen
Dat niemant
niemant van
van haer
haer al
al voor
voorwijs
wijswou
wousijn
sijngepresen.
gepresen.
De sotten
sotten hebben
hebben daer
daer haer
haer sotheyt
sotheytmee
meeverraen
verraen
Dat niemant
niemant van haer
haer al voor sot
sot en
en wilde
wilde gaen.
gaen.
.

DEMOCRITUS.

Wat soeckty
soeckty in
in een
een put
putde
dewaerheyt
waerheytals
alsbegraven
begraven
Democrite
is al
al uu slaven.
slaven.
Democrite verblint?
verblint? om
om niet is
S'
en is niet
niet in
inden
dengront
grontder
deraerde
aerdeneer-gedaelt:
neer-gedaelt:
S'en
Ten hemel
hemel wendt
wendtuuooch,
ooch,daer
daermoetse
moetsezijn
zijngehaelt.
gehaelt.
HYMEN.

Soo, Hymen,
Hymen, sonder
sonder uu en
en sonder
sonder uwen
uwensegen
segen
Geen
gelijck ghy roemt,
roemt, wort
wort echt
echt en
en recht
recht
Geen kint,
kint, gelijck
[[vercregen,
vercregen,
Soo moet dan u geboort in oneer sijn ge schiet,
Sometdanugbriosjecht,
Want immers waerdy op ws
ws moeders
moeders bruyloft
bruyloft niet.
niet.
PROPHETEN
POETEN.
PROPHETEN EN POETEN.

Waer
verschillen doch
doch propheten
propheten en
en poëten?
poëten?
Waer in verschillen
Het onderscheyt
onderscheyt is cleyn, doch
doch duydelíjck,
duydelijck, te
te weten
weten
De eerste
eerste seggen
tgeen men
men noch
noch verwacht,
verwacht,
seggen waer van tgeen
De tweede
tweede liegen
liegen van
van hetgeen
hetgeen al
al isis volbracht.
volbracht.
TROYENS ONDERGANCK.
ONDERGANCK.

Om
Minervae beeft
beelt verloren
verloren was te
te voren
voren
Om dat Minervae
Daerom most corts
corts daer
daer na heel Troyen
Troyengaen
gaenverloren.
verloren.
Democritus: Grieksch
leermeester Leukippos de
de grondgrondDemocritus:
Grieksch wijsgeer,
wijsgeer, met
met zijn leermeester
Chr.);; 1.I. in een
eenpput:
Democritus'
legger
legger der
der atomentheorie
atomentheorie(±
(± 420
420 v.
v. Chr.)
u t: Democritus'
(in werkelijkheid
spreuk was:
was: É hefi
oMèv ï~f-ISv'
tv fivtcp
pvihp ràe
werkelijkheid
tsfi ~è
yåe ~ &).fJ{}elfJ
á t tp,e1 (in
ai ovasv
Rune Év
weten
wij niets,
niets, want
want de
dewaarheid
waarheid schuilt
schuilt inineen
eendiepte)
diepte);
weten wij
; Hymen: de
de god
onderganek, I.
Min e r v ea b
e ebee e1It:
t: het
het PalPalvan het
het huwelijk;
huwelijk; Troyens
Troyens onderganck,
i. Minerva
ladium, een beeld van Pallas Athene (Minerva) , dat op den
den burcht van Troje
Troje
werd bewaard
bewaard en door
door zijn
zijn tegenwoordigheid
tegenwoordigheid de
de stad
stadonneembaar
onneembaar maakte.
maakte.
werd
Daarom
werd het
het door
door Odysseus
Odysseus en
en Diomedes
Diomedes geroofd
geroofden
ennaar
naarGriekenGriekenDaarom werd
land gevoerd.
gevoerd.

en poëten
poëten tot en
en met
met Aen een
een mis-doender
mis-doender (pag.
Hs.
(pag. 59):
59) : Hs.
Propheten en
van Revius
Revius in
in C,
C,voorkomend
voorkomendtusschen
tusschende
debladzijden
bladzijden met
metdedevoorafgaande
voorafgaande
puntdichten. Ik
volgen na
na „Hymen",
"Hymen", omdat
omdat Revius
Revius onder
onder dit gegepuntdichten.
Ik laat
laat ze
ze volgen
drukte
heeft aangeduid
aangeduid (met
(met:: a)
a),, zonder
zonder dat
dat echter
echter bij
bij
drukte vers
vers een
een invoeging heeft
de handschriftverzen een daarmee
daarmee correspondeerende
correspondeerende aanduiding
aanduiding is
is te vinden.
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Maer had dan Pallas oock verloren eenich ding
Waerom haer beeltenis alsoo verloren ging?
ANTWOORT.

Doe mijn Palladium gestolen wiert wt Troyen
De coster lach en sliep, de wachter was gaen poyen.
Nadien ick dan my self niet wel bewaren cost
Ist wonder dat ick oock de stat verliesen most?
SCIPIO NASICA.

De Goden, om de pest tot Romen te verlichten,
Gebieden door de stat schou-spelen aen te stichten;
Nasica, om de pest der sielen te ontgaen,
Gebiedet, opden hals, dit werck te laten staen.
5 0 priester, segget my, wie, na gesonde reden,
Alhier de weerdichst' is te worden aengebeden?
GODEN EN GANSEN.

Het Capitolium wert heymelijck beclommen,
De gansen slaen geluyt, de goden al verstommen.
0 Romen, waer het vremt, indien een cloeke siel
Meer van een vette gans als van u goden hiel?
Troyens onderganck, 3-4. Op het eerste gezicht schijnt het volgende
„antwoort" niet overeen te stemmen met deze vraag. Indirect wordt zij
echter wel degelijk beantwoord: „zij had blijkbaar al haar m à c h t verloren, want ze kon niet eens zichzelf beschermen" ; Antwoort, 2. poyen:
drinken (sterken drank) ; Scipio Nasica: P. Corn. Scipio Nasica Corculum
belette als consul in 154 v. Chr. den reeds begonnen bouw van een theater
met zitplaatsen voor de toeschouwers, en een senaatsbesluit verbood kort
daarop tooneelstukken anders dan staande te aanschouwen. Revius' voorstelling, als zou Scipio zich tegen de „schou-spelen" zelf gekeerd hebben,
is dus niet geheel juist; i . om de pest ... verlichten: „Er is meermalen sprake van, dat men bij het optreden van een epidemie spelen gaf;
speciaal de ludi Apollinares (b.v. Liv. 27, 23, 6 en 7, vgl. 5) ; volgens
sommigen waren die zelfs om die reden ingesteld, een opvatting, waartegen
Livius polemiseert (XXV, 12, i5 ; zoo ook Macrobius I, 17, 25 en 27)."
(mededeeling van Prof. Dr. H. Wagenvoort te Utrecht) ; t o t: te; 2. door:
overal in; 4. opden ha1s: onder bedreiging met de doodstraf; Goden
en gansen, I 2. Tijdens Rome's opkomst hadden eens de Galliërs het Romeinsche leger verslagen en de heele stad bezet, behalve het Kapitool. Een
nachtelijke sluipaanval werd verijdeld, doordat de heilige ganzen angstig
werden en met hun gekwaak de Romeinen wekten.
Antwoort, 2. coster - eerst: wachter; Goden en gansen - eerst: Het
Capitolium verdedicht - daarna : Het Capitolium bewaert; 2. al v e rs t o m m e n- eerst : staen als (? ) stommen.
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SATURNUS
SATURNUS EN JUPITER.

Saturnus
die oudert,
oudert, en
en verslint,
verslint,
Saturnus isis de
de Tijt, die
En maeyet
maeyet watmen hier
hier op
op dese
dese werelt
werelt vint.
Nu segt
segt my, Jupiter, wanneer
recht en waer
waer is,
is,
wanneer dit recht
Hoe
eeuwich God
God indien
indien de
de tijt
tijt uuvaer
vaeris?
is?
Hoe sydy eeuwich
VENUS
EN PALLAS.
PALLAS.
VENUS EN

Hoe comt dat
dat Venus
Venus aenden
aenden hemel
hemel isis verheven,
verheven,
Daer
nochtans geen
geen plaetse
plaetse is
is gegeven?
gegeven?
Daer Palladi nochtans
o
sterrekijckers, dit
niet wel
wel bedacht
bedacht
0 sterrekijckers,
dit en
en is niet
ghy de
de geylicheyt
geylicheyt meer
meer als
als de
de wysheyt
wysheytacht.
acht.
Dat ghy
SARAPIS.

Hoe hout
hout Sarapis
Sarapis dus
dus sijn
sijn vinger
vinger voorde
voorde lippen
lippen
woortjen mocht
mocht ontslippen?
ontslippen?
Als vresende
vresende dat hem een woortjen
Hy bidt
bidt u,
u, dat
dat ghy
ghy doch
doch verswygen
verswygen wilt, dat
dat hy
hy
Geen
maer een
een gestorven
gestorven mensche
mensche zy.
zy.
Geen levend'
levend' God, maer
MIDAS.

Indien, 0o medecijns, het gout
gout den
den mensch
mensch can
can voeden
En door
door sijn
sijn cracht
cracht het
het hert
flauwicheyt behoeden,
hert voor flauwicheyt
Saturnus
en Jupiter,
Jupiter, I.
de T
Tij
t: Saturnus
Saturnus of
ofKronos,
Kronos.
ij t:
Saturnus en
I. SSa
a tt uurn
r n uu ssis
is de
de
vader van
de overeenkomst
overeenkomst van zijn naam met Chronos
de vader
van Jupiter.
Jupiter, werd om de
(= tijd)
tijd) als
als de
de God
God van
van den
den tijd
tijd beschouwd;
beschouwd; ouder
0 u dert:t:ouder
oudermaakt;
maakt;
Venus en
en Pallas,
Pallas, 1.I. aaenden
end e h
n ehem
el:nl.ni.alsalsdedebekende
bekendeplaneet;
planeet; 2. Pa
P a 1m e 1:
I1aaddi:i: datief
Pallas. de
de godin
godin der
derwijsheid;
wijsheid; Sarapis: oorspronkelijk
oorspronkelijk een
datief van Pallas,
verbinding
den Egyptischen
Egyptischen god
Osiris met
met den
den heiligen
heiligen stier
stier Apis,
Apis.
verbinding van
van den
god Osiris
de Grieksche
Grieksche naam
naam voor Osiris.
Osiris. Deze
Dezelaatste,
laatste.
later
feitelijk niets
anders dan
later feitelijk
niets anders
dan de
de
god-koning van Egypte,
Egypte. werd
werd door
door zijn
zijn broeder
broeder Seth
Seth met
met list
list gedood,
gedood.
de god-koning
werd toen
toen de
de god
godvan
vanhet
hetdoodenrijk;
doodenrijk; I I.
maar
maar stond
stond weer
weer op
op en werd
. s sijijnn
v iin
n g e rvo
del
de Osiris-mysteriën
Osiris-mysteriën (opstanding,
(opstanding. „het
"het leven
leven
1 i pp pen:
p e n: de
r v o 0orr de
een
uit den dood") waren
waren te
te heilig
heilig om
omuitgesproken
uitgesproken te
te kunnen
kunnen worden;
worden; 4. een
ges
tor venmensch
men s e:
c he:
de Egyptischegodsdienst
godsdienst heeft
heeft zich
zich in
in den
den
gestorven
de Egyptische
en Osiris
Os iris verliest
verliest dan
danlangzamerhand
langzamerhand
Romeinschen
tijd zeer vereenvoudigd
vereenvoudigd en
Romeinschen tijd
gestorven god.
wien zijn
zijn
zijn
beteekenis; hij
eenvoudig de
zijn beteekenis;
hij wordt
wordt dan
dan eenvoudig
de gestorven
god, om wien
vrouw
Isis treurt,
treurt, en
en zelfs
zelfs wordt
wordt ererdoor
doordede„ongeloovigen"
"ongeloovigen"gesproken
gesproken
vrouw Isis
van
den mensch
mensch Osiris;
Osiris; Midas,
"aurum potabile"
potabile" drinkbaar
drinkbaar
Het „aurum
Midas,1-2.
I 2. Het
van den
goud)
werd vroeger
vroeger veel
veel als
alsopwekkend
opwekkendenenversterkend
versterkend middel
middelgebruikt.
gebruikt.
goud) werd
Een
uitvoerige verhandeling
verhandeling daarover
zijn
Een uitvoerige
daarovergaf
gaf Libavius
Libavius(1546-1616)
(1546- 16 16) in zijn
Alchymia.

Midas -- eerst:
Saturnus
en Jupiter,
Jupiter, 3.
wan nee r- eerst:
- eerst:indien;
indien; Midas
3. wanneer
Saturnus en
gelijck ? ?? - daarna:
Aurum
potabile. ad
ad medicos;
medicos; 1.I.o0mme
e d dec
e c ijijnn ss -- eerst: gelijck
Aurum potabile.
gelijck ghy segt.
gelijckhyst.
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Hoe
Midas van den
den honger
honger wiert
wiert benout
benout
Hoe comt dat Midas
Dien wat hy
by at en dronck
dronck veranderde
veranderde in gout?
gout?
MALLE SORGE.
SORGE.

Indien
den hemel
hemel viel,
viel, sprack
sprack Godevaert
Godevaert van
van Langen
Langen
Indien den
Denckt,
wat soudemen
soudemen alalleeuwericken
vangen!
Denckt, Hans, wat
leeuwericken vangen!
Indien
den hemel
hemel viel, antwoordde
antwoordde hem Hans Lou,
Indien den
Denckt,
Godevaert,
wat
men al
al gecken
ge eken vangen
vangen sou!
Denckt, Godevaert,
men
soul
ARME
DICHTERS.
ARME DICHTERS.

Wat plaegdy
plaegdy doch
doch uu breyn
breyn met
met dichten
dichten en
en studeren?
studeren?
sietmen aen uu cleeren.
cleeren. Ghyblijften
Ghy blijft een bedelaer, dat
dat sietmen
cloeck:
De arme
arme wert veracht;
veracht; al
al waer
waer hy
by noch soo cloeck:
en maect
maect daer
daer na
na
Maeckt
eerst uu broeck,
broeck, en
Maeckt (Govaert)
(Govaert) eerst
[een
boeek.
[een boeck.
MIDAS.

Om
dat wat
wat schrickelijcx
schrickelijcx by
hy hadde
hadde liggen
liggen dromen
dromen
Om dat
Heeft Midas
Midas s'anderdaechs
s' anderdaechs het leven sich
sich benomen.
benomen.
Wat is dit
dit leven
leven weert?
weert? siet,
siet, Midas
Midas wister
wister af,
af,
Die om
om een
een lichten
lichten droom
droom sijn
sijn leven
leven overgaf.
overgaf.
STOIC!.
STOICI.
Hert~vochtich,
voor niemanden
niemanden te
te wycken,
wycken,
Hert-vochtich, onbeweecht, voor
Dit isis het
hethoochste
hoochste goet
goetder
derstatige
statige Stoycken.
Stoycken.

Midas I,
J. 3-4.
koning Midas,
Midas. als
als belooning
belooning voor
voor een
een aan
aan Dionysos
Dionysos
3 4. Toen koning
een geschenk
geschenk mocht
hij. dat
dat alles
alles wat
wathij
hij
bewezen
bewezen dienst.
dienst, een
mocht kiezen.
kiezen, vroeg
vroeg hij,
aanraakte.
zou veranderen.
veranderen. Ook zijn
zijn voedsel
voedsel en
endrank
drankwerden
werden
aanraakte,inin goud
goud zou
hij tenslotte
tenslotte in wanhoop
wanhoop den
den god
god smeekte
smeekte hem
hem weer
weer
echter
echter tot
tot goud.
goud, zoodat hij
Pakvan
geschenk te
verlossen. Dionysos
den Pakvan dit geschenk
te verlossen.
Dionysos beval
beval hem
hem toen
toen zich
zich in den
te baden,
baden. en
en sindsdien
sindsdien vindt
vindt men
men goud
goud in
in die
die rivier;
rivier; Midas
MidasIl.
II, 1-2.
1-2.
tolos te
Omstreeks
Chr. pleegde
pleegde de
de laatste
laatste koning Midas
Midas van
van Phrygië
Phrygiëtijdens
tijdens
Omstreeks 700
700 v.
v. Chr.
den
inval der
der Kimmeriërs
Kimmeriërs zelfmoord
zelfmoord door
door het
het drinken
drinken van
vanstierenbloed.
stierenbloed.
den inval
de volgende
volgende mededeeling
mededeeling van
Dr. Kroll
Kroll
Over
droom kreeg
kreeg ik de
Over zijn
zijn droom
van Prof. Dr.
uit Breslau
Breslau (Pauly-Wissowa):
Pluto Flam.
Plam. 20 sagen
uit
(Pauly-Wissowa) :"Strab.
„Strab.I.I, 66rund
i und Plut.
von dem
dem Traum ueberhaupt
ueberhaupt Nichts.
unt Plut.
Pluto superst.
superst. 88spricht
spricht unbestimmt
unbestimmt
Nichts, unt
Beunruhigung durch
durch einige
Traeume. Es scheint,
scheint. dass
dass auch
auch Apollon.
Apollon.
von Beunruhigung
einige Traeume.
Lex.
r 5 6 und
und Eust.
Eust. Od.
Od. 167i
r 67 ,r,i 3r 3nichts
nichtsGenaueres
Genaueres geben."
geben." Revius
Revius
Lex. Hom. 156
zal hier
hier dus
dus waarschijnlijk
waarschijnlijk doelen
de vage
vage aanduiding
aanduiding ininPlutarchus;
Plutarchus;
doelen op de
Stoïci:
aanhangers van
geest van
van alle
alle
de aanhangers
van Zenons
Zenons leer
leer der
der Stoa
Stoa zochten
zochten hun geest
Stoïci : de
uiterlijke dingen
maken, om
om niet
nietdoor
doorvergankelijke
vergankelijke
uiterlijke
dingen geheel
geheel onafhankelijk
onafhankelijk te maken,
toevalligheden
hun gemoedsrust
gemoedsrust te
te worden
worden gestoord.
gestoord.
toevalligheden in
in hun

J: 3.
3. van
honger wiert
wiert -- eerst: dan
dan den
den honger
honger heeft;
heeft;
van den honger
Midas I:
Malle sorge
sorge -- eerst:
gecken, (ofte vremde
vremde [[?]
sorge);
dicheerst: t'Lant
t'Lant vol gecken,
? sorge)
; Arme dichters.
p I a e g dydoch
do c u
h breyn
u b r e y- neerst:
- eerst:
breectydus
dusu uhooft;
hooft; 4.
I. plaegdy
breecty
ters, 1.
ma eek t(Govaert)
(G 0 v a e r -t)eerst:
- eerst:
maecktdoch;
doch; Stoïci.
ho 0 c hStoïci, 2. het hooch,maeckt
dusdus
maeckt
ste
dedapperheyt
dapperheyt en
en deugde
deugde der.
der.
s t egoet
goet der
derstatige
statige -- eerst: de
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Keert maer twee letters om, soo comtet aenden dach
Dat STOICVS met recht een STOC-VIS heeten mach.
AEN EEN MIS-DOENDER.

Hebdy den dienst gedaen, so willen wy u lonen,
Want d i e n a e r s na behoor men wel betalen moet:
Maer hebdy m i s gedaen, wie can u dan verschonen?
Want m i s d a e t alletíjt door straffe wert geboett.
ALMANACKEN.
Hoe mogen dus de luy de Almanacken vloecken
Als warent anders niet dan grove-leugen-boecken!
Ick boude t' geen daerin ons voren wert geleyt
Soo seker oft den paus van Romen had geseyt.
OP DE CANONIZATIE VAN IGNATIUS LOYOLA.

Wie heeft Ignatium doch gecanonizeret?
De Paus en isset niet die hem soo heeft ge-eret
(Hoewel het menich meynt) noch die sijn beeltenis
Verhieven in de kerck, noch die de eerste mis
5 In zijn capelle dee' n : maer t' waren de soldaten,
Die, als sijn cameraets, haer hebben horen laten,
En hebben hem gestelt in desen hogen stant.
Want als sy over al dees nieu-gebacken Sant
Met schieten van canon op haer manier vereerden
z o Doe docht haer dat sy hem eerst recht c a n o n i z e e r d e n.
OPT INVALLEN VAN HET HUYS THE BL A C K FRIERS
TOT LONDEN.
Doe Londen, met verdriet en tranen veler vromen,
Weer opentlijck wou sien het guychel-werck van Romen
Aen een mis-doender: met sterke bijgedachte aan: mis-diender; Op de
canonizatie van Ignatius Loyola: Loyola, de stichter der Jezuïeten-orde,
werd 2 2 Mei 1622 door Paus Gregorius XV heilig verklaard (gecanoniseerd) ; 6. als s ij n c a m er a et s: Ignatius Loyola was namelijk oorspronkelijk kapitein in het leger van Karel V; Opt invallen van het huis
enz. Op Zondag 26 October 1623 preekte een Jezuiet voor een gehoor
van 3o o menschen op de derde verdieping van dit huis, toen dit plotseling
instortte. 87 menschen kwamen bij dit ongeluk om. Hoewel er geruchten
liepen van opzet, besliste de jury dat dit niet het geval was geweest. Het
huis was genoemd naar de Dominicanen (Black Friars), die daar of althans
in die buurt (nog altijd „Black Friars" geheeten) een klooster gehad hadden;
2. guychel-werck: bedriegerij.

Aen een mis-doender: dit is het laatste van de op pag. 55 begonnen reeks
handschriftverzen uit C; 4. a 11 e t ij t - eerst: wort altijt.
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Ter plaetsen die den naem draecht vande swarte broers,
Is schiedelijck aldaer geresen veel rumoers:
5 Want t'huys, als waer het vanden donder neer-gesmeten
Viel in, en heeft het volck het welck daer was geseten
Onmenschelijck verplet, en jammerlijck gepijnt.
Ah! spiegelt u hier aen, verdoolde, want het schijnt
Doe by de swarte broers ghy dachtet te vergaren
z o Dat daer de swarte broers al tegenwoordich waren.
OPT BEDRIEGELIJCK VASTEN VAN EVA VLIEGE.
Soo E v a onse moer heeft eenen man bedrogen

0 E v a, ghy bedroocht de werelt met u logen.
Soo Eva eenmael heeft te gulsich toegetast,
Ghy hebt een lange wijl wel loselijck gevast.
5 Wist E v a heymelijck het appeltgen te snoepen,
Ghy smuldet stillekens en sonder luyde roepen.
Heeft E v a met de slang' in handeling' geweest,
Die u dees valsheyt riet en was geen goeden geest.
Maer E v a e is van God de grijnse afgenomen,
I o En met u sijn opt lest de baecken wtgecomen.
0 mannen, tsy u tot waerschouwinge geseyt:
Geeft E v a geen geloof, soo wordy niet verleyt.
LOFDICHT OP DE NEDERLANDTSCHE HISTORIEN
VAN W. BAUDARTIUS.
Wanneer ick over-denck dees wonderlicke tijden,
Opt invallen van het huis enz., 3. swarte broers: letterlijke vertaling van: black Friars; z o. de swarte broers : (hier voor) de duivels en hellegeesten; Opt bedriegelijck vasten van Eva Vliege:
Eva Vliege
had, bij gelegenheid van een zwaren hongersnood, gebeden van den honger
bevrijd te mogen worden. Daarop deed zij het voorkomen, of haar lust
tot eten steeds verminderde, zoodat zij sedert 1597 schijnbaar in 't geheel
niet meer at. Eerst na 32 jaren werd zij door een predikant als bedriegster
ontmaskerd; 7. heeft..in handeling' geweest: heeft... gesproken, onderhandeld; 9. E v a e: derde-naamvalsvorm van Eva; g r ij n s e:
masker; io. sijn de baecken wtgecommen: is het bedrog aan 't
licht gekomen (oorspr. : zijn de bakens duidelijk zichtbaar geworden, zoodat
het schip zonder gevaar kon doorvaren) ; Lofdicht op de Nederlandtsche
Historiën enz. Baudartius is, behalve als vertaler van het Oude Testament, vooral bekend door zijn „Memoryen", de geschiedschrijving van het
Bestand. Revius' lofdicht komt voor in den tweeden vermeerderden druk
daarvan, die in 1624 te Arnhem „by Ian Iansz." verscheen.
Het lofdicht is hier afgeLofdicht op de Nederlandtsche historiën enz.
drukt, zooals het voorkomt in Baudartius' Memoryen (1624). De herdruk
in A (1630) vertoont een groot aantal varianten, vooral in spelling en
interpunctie. T i t e 1. A: Op de Nederlantsche historien Wilhelmi Baudartii; i. A: overdenck; wonderlíjcke.
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Hoe s'werelts staet en Rijck vast rollet hoogh en laegh',
Mijn zinnen zijn verwert in treuren en verblijden,
In droefenis en lust, in lof-sanck en in klaegh'.
5
Ick treur dat Christi Bruyt soo jammerlijcken treuret,
Ghetreden op den hals, gheschuppet met den voet:
Haer Croone van het hooft, haer kleederen verscheuret,
Ghewentelt om end'om in haer onnoosel bloet:
En niemant reyckt de handt van al die om haer woonen,
j o En niemant trecket zich haer banghe suchten aen,
Oock die haer gheven wt voor haere waertste Sonen,
Die hebben haer, eylaes, den moorder-steeck ghedaen.
0 lustich Oden-walt, ó Moldau onghetomet,
0 Elve ende Mayn, o Neccar ende Rhijn,
15 Hoe ist dat ghy te saem in dit verseeren komet?
Hoe langhe zult ghy noch der vreemden Slaven zijn?
Als ick aen weder zijd' bedenck den rijcken zeghen,
Die God zoo wonderlick giet over 't Nederlandt,
Mijn herte is tot vreucht en danckbaerheyt gheneghen,
20
En mijne tonghe tuyght van mijner zielen brandt.
En heeft de Heere niet zoo goedighlick beschermet
Ons Steden van verraet, ons Prins van moordery?
Heeft hy hem over zijn ghemeynte niet ontfermet?
Gheschuttet haeren val, die haer was harde by?
25
Maeckt hij ons niet als noch de haven der verdruckte?
Gheeft hy ons niet den toom selfs van den O c e a e n ?
2. v a s t: hevig; 5.
Christi B r u y t: de Christelijke gemeente
(Revius denkt hier aan den wanhopigen toestand der Duitsche Protestanten
in den Dertigjarigen oorlog -!- 1624) ; i 1. ha er gheven w t: zich
uitgeven; 13. lustich: liefelijk; 14. E1ve: Elbe; 15. verse ere n:
verdriet, lijden; 16. der vreemden S l a v e n: aan de zijde van den
Katholieken keizer Ferdinand II streden Spaansche, Poolsche en Toskaansche troepen; 17. aen weder z ij d' : aan den anderen kant; 22. o n s
Prins v a n m oo r d e r y: vermoedelijk denkt Revius vooral aan het
moordplan van 1623, dat door toedoen van Jan Faassen mislukte; 23. nl.
door de overwinning van de Dordtsche synode; 24. ha r de b y: zeer nabij;
26. den t oo m: (voor) de heerschappij over.
2. A: rijck; hooch en laech; 3. A: sinnen sijn; 4. A: lofsanck; claech;
5. A: bruyt so; 6. A: getreden; geschuppet; voet.; 7. A: crone; clederen
gescheuret; 8. A: gewentelt; onnosel bloet.; 9. A: hant; wonen; 1 o. A:
sick; bange; aen,; 11. A: geven; hare; sonen; 12. A heeft een drukfout:
moorder-sterck; A: gedaen; 13 14. In A zijn de eigennamen niet gecursiveerd; I3. A: Oden-walt? ; ongetomet ! ; 54. A: Mayn!, Rhijn ! ; i 5 . A:
tesaem; comet; 16. A: lange sult; vremden slaven; 17. A: wedersijd';
segen; 18. A: so wonderlijck; Nederlant; 19. A: genegen; 20. A: tonge
tuycht; sielen brant; 21. A heeft „Heer", wat in strijd is met de maat;
A: so goedichlij ck ; 23. A : gemeente, ontf ermet, ; 24. A: geschutpet haren
val die; 25. A : alsnoch; 26. A: geeft; self; Ocean.
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Den Spaniaert oock door hem syn voornemen misluckte,
Doe hij quam op den Zoom syn machtigh Legher slaen.
Hy heeft hem over 't Ys eens laten inne-komen,
3o Maer dreef hem weer te ruggh' eer dat hem jemandt joegh:
En doet nu in den Oegst op-zwellen onse Stroomen,
Ghestoort dat haerer een den Landt-verderver droegh.
Dees wonderen voorwaer syn weert te zijn beschreven,
En hoogh te zweven op de vleughels van de faem,
35 Op datse over al in aller monden leven,
Soo langh' als leven zal des Heeren grooten Naem.
Wie zal doch zijn hier van den konst-voorsienen
[Schrijver?
Ghy Baudaert zijt daer toe de nutste die nu leeft,
Dewijl de Waerheyt zelfs, aenziende uwen yver,
4o Haer Goddelicke pen' u in de handen gheeft.
En spreeckt: Mijn lieve kindt, zoo langh' als
[Maurits Degen
Het Nederlandt bewaert, haer vyanden verwint,
Laet vloeyen oock u schrift, ghelijck een gouden regen,
Gheen beter stoffe ghy in al de Werelt vint.
De deucht moet zijn gheroemt, de euvel-daet ghelastert.
45
Van gonst en van parthij sy suyver u ghemoet:
Ten is mijn Sone niet maer een gheboren bastert,
Dien sucht, of eyghen-baet de waerheydt kreucken doet.
28. op den Zoo m: aan de Zoom, het riviertje waaraan Bergenop-Zoom ligt, dat in 1622 tevergeefs door Spinola werd belegerd; s y n
Legher slaen: zijn legerplaats opslaan; 29. Hy heeft hem: nl.
God heeft den Spanjaard; over t' Y s: in Februari 1624 had graaf Hendrik van den Berg over den bevroren IJsel een inval in de Veluwe gedaan,
maar invallende dooi noodzaakte hem al spoedig tot den terugtocht; 32.
ghestoort: vertoornd; 37. konst-voorsienen: kundige, bekwame; 45. g h e l a s t e r t: berispt; 46. par th ij: partijdigheid; 48.
s u c h t: genegenheid, eigen voorliefde.
27. A: Spaengiaert: sijn; 28. A: zoom sijn machtich leger; 29. A: t'ys;
innecomen; 3o. A: te rugg'; yemant joech; 31. A : inden oogst opswellen;
Stromen; 32. Het lofdicht bij Baudartius mist het woordje „dat" achter
„ghestoort"; A: gestoort; harer; lant-verderver droech; 33. A: sijn weert;
34. A: hooch; sweven; vleugels vande; 36. A: so lang'; sal; groten naem;
37. A: sal doch sijn; Gonst-voorsienen schrijver (blijkbaar ten onrechte
zonder vraagteeken) ; 38. A: Baudaert sijt; 39. A: Waerheyt self, aensiende;
40. A: goddelijcke pen; inde; geeft: ; 4i. A: kint; so lang; Maurits degen;
42. A: Nederlant; haer vyanden verslint; 43. A: schrift gelijck en gouden
regen.; 44. A: geen; werelt; 45: A: geroemt; euveldaet gelastert; 46. A:
party; gemoet; 47. A: gheboren; 48. A: sucht of eygenbaet ; waerheyt
creucken.
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Of dan de Pennen swart der Nijders heen en weder
5o Haer keeren Leghen dy, weest voor haer niet verveert,
Mijn Penne, dat ghy 't weet is van een Arents veder,
Die in een oogenblick haer vederen verteert.
OPT MARTELAERBOECK ABR. MELLINI.

So wie een dienaer Gods ontfanget in sijn woning
Sal als een dienaer Gods vercrijgen de beloning.
So wie wt liefde spijst of lavet een propheet
Is eens propbeten loon ontwijfelijck gereet.
5 So wie Gods arem kint reyckt eenen coelen beker
Het hemelrijck daer voor (Melline) heeft by seker.
Wat salt dan zijn met die (waer van te desex tijt
Ghy de bequaemste man en de voornaemste sijt)
Die door haer cloecke pen steets levendich bewaren
I o De asschen en het bloet der vrome martelaren?
Ick achte voor gewis dat de gewenschte croon
Der bloet getuygen self sal wesen haren loon.
OP DE WERCKEN VAN M. H. JACOB CATS.
De Seeusche rondicheyt, 6 Cats, die ghy verhef f et
Die hebdy in u werck opt cierlijckste getreffet.
Het ronde effen is en sonder hoeck of cant,
U versen glad' en gaaf u vliegen vande hant.
5 Het ronde t' ruymste is van alle omme -trecken,
U versen in begrijp opt wijtste haer wtstrecken.
Het rond' is sonder eynd' gesloten over al,
Den roem van uwen geest geen eynde nemen sal.
Soo lang' het aertsche rond' sal blijven onberoeret,
I o Soo lang' het hemels rond' sijn lichten ommevoeret
Sal u end' u gedicht ter eeren sijn geseyt:
0 Cats, ghy hebt getreft de Seeusche rondicheyt.
Lofdicht op de Nedertandtsche historiën enz., 49. heen en weder:
nu en dan; 5 i . is van een Arents veder : is gemaakt van de veer
van een arend, die de sterkste vogel is, dus : onoverwinnelijk (cf. ook reg.
t 4 van „Johannes Apostel" in deel I, pag. 20o) ; Opt Martelaerboeck. M e 1-

1 i n i: Abr. Mellinus schreef het „Groot Christen Martelaers-boeck", dat
in 1619 te Dordrecht verscheen. Revius' lofdicht is er niet in opgenomen;
z 6. cf. Mattheus i o: 4 r -4 2; 6. M e 11 i n e: Latijnsche aanspreekvorm
van Mellinus ; i r. g e w e n s c h t e: veelbegeerde ; Op de wercken van
M. H. Jacob Cats. Voor zoover mij bekend is, komt dit lofdicht in de uitgaven van Cats' werken niet voor ; M. H. Mijn Heere: I. S e e u s c h e:
Cats was nl. geboren te Brouwershaven in Zeeland; 6. b e g r ij p: inhoud.

Lofdicht op de Nedertantsche Historiën enz., 49. A: pennen; nijders; 5o.
A: keren tegen u; verveert: ; 51. A: penne; ghyt weet, is; 5 2. A: ogenblick.
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OP HET WAPENSCHILT, OF DE TONGE, VANDE JUFFR.
JOHANNA COMANS.

Johanna, die u soet geschal
Sonder verbaestheyt can aenhoren
Is by geen esel heel endal
Ten minsten draecht by esels oren.
OP T'SELVE.
Johanna, die der Tongen lof
En uwe soete sangen baten
Men snijse vry de oren of,
Want zy haer nergens toe en baten.
OPT SELVE.

De tong' die t' onderwijs der Tongen heeft gesongen
Is weerdich om geeert te zijn van alle tongen.
VOOR DE GEEST-RIJCKE JONGE DOCHTER JUFFR.
MARIA SCHUYRMANS.

5

Doe Schuyrmans kint ontfangen had het leven
De eer, de const, de schoonheyt, en de deucht
Poogden om stríjt wie hare groene jeucht
Tot gesellin van God sou zijn gegeven.
De een' haer wou tot inden doot aencleven,
De ander haer beloofde gonst en vreucht:
Des eens geluck scheen d' anders ongeneucht,
T' en waer dat God t' verschil had opgeheven.

Op het wapenschilt enz., de T o n g e: de Zeeuwsche dichteres Johanna
Coomans had in den „Zeeuschen Nachtegael" (1623), als tegenhanger
van Cats' wapenschild voor de maagden, een „Wapenschild voor de eerlijke jongemannen" gepubliceerd. Dit schild stelde voor: „een Tong geleyt
op Wijngaert-blaren" ; 4. esels oren : hierin schuilt een toespeling op
het bekende verhaal van koning Midas, die het fluitspel van Pan boven
het cytherspel van den muziekgod Apollo stelde en daarvoor door dezen
laatste met ezelsooren gestraft werd; Voor de geest-rijcke jonge dochter enz.:
Anna Maria van Schuurman was, evenals Anna en Maria Tesselschade
Roemer Visscher, een van de weinige alzijdig-ontwikkelde en daarom beroemde vrouwen der i fide eeuw. Zij werd 5 November 1607 geboren,
zoodat zij omstreeks 20 jaar geweest moet zijn, toen Revius haar bezong;
3. hare groene jeucht is derde naamval; 4. van God: door God,
8. t'e n waer ...op geheven: als God niet een einde had gemaakt
aan 't geschil.
Op het wapenschilt enz. i. A heeft aan 't einde van den regel een
3. A eindigt den regel
komma; Voor de geest-ríjcke jonge dochter enz.
met een komma.
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Dochters, sprack
sprack hy, t't' en
en isisvoorwaer
voorwaergeen
geenree'n
ree' n
Dochters,
Datelck
e1ckvan
vanuubewoon
bewooneen
eenbuys
huys alleen:
alleen:
10 Dat
last ick
ick uu dat
datghy
ghytesaam
tesaamverdraget.
verdraget.
Dies last
wierd' gedaen.
gedaen. en
en sonder veel beraets
beraets
Dit wierd'
hebben altegaer
altegaer genomen
genomen plaets
plaets
Sy hebben
(Ge1ijck wy sien) in dese
dese soete
soete maget.
(Gelijck
AEN DE
DE SELVE.
SELVE.
AEN

Indien Deucalion (alsmen
(alsmen te
te meynen
meynen plachte)
plachte)
Indien
steenen heeft
heefthermaeckt
hermaeckthet
hetmenschelijck
menschelijckgeslachte
geslachte
Van steenen
hy wel
wel genomen
genomen t't' meeste
meeste stof
stof
Soo, dunckt
dunckt my,
my, heeft
heeft hy
Soo,
rotsen swaer
swaer en dick,
dick, van keyen groot en
en grof,
grof,
Van rotsen
al-mee gesaeyt
gesaeyt smaragden
smaragden en
ensaphieren
saphieren
5 Maer heeft al-mee
dewerelt
werelttetevercieren;
vercieren;
Om met
met vernufte
vernufte luy
luy de
Om
die hebt
hebt na
na mijn
mijn verstant
Gelijck ghy,
sijt, die
Gelijck
ghy, Schuyrmans, sijt,
engladden
gladdendiamant:
diamant:
oorspronck van
van een
een claer'
claer' en
U oorspronck
recht als
als die
dieinindeucht
deuchtdedesteenen
steenenovertref
overtreffet
Want recht
f et
10
geestinin
fraeyicheytsich
sichboven
bovenons
onsverheffet.
verheffet.
geest
fraeyicheyt
x o UU
DE WONDERBARE
WONDERBARE WERCKEN
WERCKEN VAN
VAN C.
C. DREBBELS.
DREBBELS.
OP DE

rademakers kint maeckt
maeckt wagentgens
wagentgens en
enreepkens,
reepkens,
Eens rademakers
T' kint
kintvan
vaneen
eentimmerman
timmerman bout
bouthuyskens
huyskens ende
ende
[scheepkens,
Aart wil van
van aarde
aarde niet.
niet. gelijck
gelijck de
de oude
oude song
song
Aart
pijpt int
int gemeyn
gemeyn het
het jong.
jong.
(Dit spreeckwoort
spreeckwoort is
is gewis) pijpt
5 0 Drebbels,
0 Drebbels,
uwen
geest
sijnafcomst
afcomstnooyt
nooytversaeckte.
versaeckte.
uwen
geest
sijn
ofde
degeen
geendie
diedese
de sewerelt
wereltmaeckte
maeckte
Wie twijfelt,
twijfelt, of
is, dewijl
dewijl ghy
ghy als
als een
een cluchtich
cluchtich kint
kint
vader is,
U vader
Oock
werelden te
te timmeren
timmeren begint?
begint?
Oock cleyne werelden
Voor de geest-rijcke
dochter enz., 9.
e n ree'n:
ree 'n: het
het is
is
geen
9. ten
ten is ge
geest -rijcke jonge dochter
niet
ast:
verdrag. overeenv e r dra
d r a ggeet:
t: een verdrag,
t: gelast; ver
niet billijk.
billijk, niet
niet goed;
goed; 11.
i i. Ilas
zijn vrouw Pyrrha waren de
komst sluit; Aen de
de selve,
selve, 1.
u cal ion en
en zijn
Deucalion
i. De
de zonzoneen zondvloed
zondvloed de
eenigen.
gespaard, toen deze door een
eenigen, die door Zeus werden gespaard.
dige menschen vernietigde. Later deden
nieuw menschengeslacht
deden beiden
beiden een
een nieuw
een orakelspreuk,
orakelspreuk. steenen achter
te werpen,
werpen. die
opstaan door, volgens een
achter zich
zich te
o. ffr
r aa e y i c hh e yy t:
menschen werden; 9.9.r re
t: juist;
daardoor tot menschen
juist; i10.
e cchh t:
C. D
Drebbel(s)
schoonheid.
rijkdom; Op de
de wonderbare
enz. C.
re bh el (s)
wercken enz.
wonderbare wercken
schoonheid, rijkdom;
(1572-1633):
uitvinder, o.a. bekend door zijn onder(1572-1633) : werktuigkundige en uitvinder.
van het
Zeeren van
water-boot
de Theems;
s: de
de touwen of leeren
e e ppken
k ens:
Theems; 1.
i . rree
water-boot op de
tuig,
waaraan een
een paard
paard den wagen
trekt; 3. aaart
art wil
wil van
van aarde
aarde
wagen trekt;
tuig, waaraan
afgehecht, (hier:
ni
(eig.:)) de
deaardsche
aardsche mensch
mensch is
is aan het
aardsche gehecht,
(hier:)) afhet aardsche
n i e t:t: (eig.:
komst
verloochent zich
niet; 4. pijp
I u c h tic h: verstanpiept; 7. ccluchtich:
p ij p t: plept:
komst verloochent
zich niet;
een
patent op een
dig; 8.
c1eyne werelden:
werelden:Drebbel
Drebhel kreeg in 1598
i 5 g 8 patent
8. cleyne
"watch
time-piece. which
may be used
used for fifty,
fifty. sixty,
sixty.yea,
yea.one
onehundred
hundred
„watch or time-piece,
which may
years
as long
long as
as
years without
without heing
beingwound
woundup
up or
or having
having anything
anythingdone
doneto
to it.
it, as
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DICHTEN.
OVER-YSSELSCHE
OPT BEELT
BEELT VAN
VAN J.J. P.P.SWELINCK.
SWELINCK.
OPT

Laet Swelincx beeltenis
beeltenis aentrecken
aentrecken uwe ogen,
ogen,
Laet
hy self, noch
noch levende,
levende, getogen:
getogen:
oren heeft
heeft by
De oren
weett', hoewel
hoewelhy
hyleef
leefd'
enstierf
stierftot
totAmsterdam,
Amsterdam,
En weett',
d' en
Deventer nochtans
nochtans dien
dien groten
groten sanger quam.
Van Deventer
VOOR DEN PRINS
PRINS ENDE
ENDEPRINCESSE.
PRINCESSE.
VOOR
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ging' tetegronde,
gronde,
Het Nederlantsche
schip, dat
dat het niet
ancker had alleen
alleen waer
waer op
op het
hetsteunen
steunenconde
conde
Een ancker
Maurits van
van Nassou;
Nassou;een
eenancker,
ancker, daert
daert gemeen
gemeen
Dat 's's Maurits
vast op
oprusten
rusten mocht,
mocht, doch
dochlijckewel
lijckewelmaer
maer een:
Wel vast
geeft ons
ons God
Godde
deHeer,
Heer, om
omminder
mindernoch
nochteteschromen,
schromen.
55 Nu geeft
een dat
dat hy
hyons
onshad
hadgenomen,
genomen,
anckeren, voor t't' een
Twee anckeren,
Henrick Vrede-rijck,
Vrede-rijck, en uu sijn
sijn Gemalin
Gemalin
U, Henrick
Princes Amelia God-lievende
God-lievende Vorstin,
Vorstin,
Princes
Waer door
door het Vaderlant
Vaderlant soo lange
lange wel
wel moet
moet varen
varen
Waer
10 Als
Alsu en
u en
u geslachtden
denhemel
hemelsal
salbewaren.
bewaren.
u geslacht
OP
DES PRINCEN
PRINCEN ORDRE.
OP DES

aen 's's Princen
Princen hals
hals beset met diamanten
diamanten
Het beelt aen
En
is sint
sint Joris
Joris niet
niet of
of yemant
yemant vande santen,
En is
saeck begrepen
begrepen heb,
is
Maer,
recht de saeck
Maer, soo ick recht
heb, het is
Van desen
desen onsen
onsen staet
staet een
een loet
soetgeheymenis;
geheymenis;
the
wheels and
Twopointers
pointers on
oneach
each
the wheels
and other
other works
worksare
arenot
notworn
worn out...
out ... Two
side
the Globe
Globe doe
doe proportion
proportion and
and show forth
forth the
the times
times of
ofthe
thedayes,
dayes.
side of the
moneths
perpetuall Almanacke.
It setteth
setteth forth
forth these
these
moneths and
and yeares.
yeares, like
like aa perpetuall
Almanacke ..
... It
particulars
ion. First
the rising
rising and
and the
the
particularsofof Celestiall
Celestiallmot
motion.
First the
the houers
houers of
of the
setting
the Sunne,
Sunne. from
from day
day to
to day
day continually.
continually. Secondly
Secondly hereby
hereby is to
to
setting of the
be
seene. what
Moon is in
in every
every twenty
twenty four
four houres.
houres. Thirdly
Thirdly
be seene,
what Signe
Signe the
the Moon
in what
what degree
degree the
distant from
Moone. Fourthly
Fourthly how many
many
the Sunne
Sunne is
is distant
from the
the Moone.
degree
re of the
the day
day
degreethe
the Sunne
Sunne and
and Moone
Moone are
are distant
distant from
from us
us every
every hou
houre
and
the Sunne
Sunne in
in every
every moneth"
moneth";;
Signe of the Zodiacke the
and night.
night. Fifthly in wat Signe
en organist
Opt
Swelinck:
organist Joan
beroemde componist en
van J. P.P.Swelinck
: de beroemde
heelt van
Opt beelt
van Deventer
(Day. Ill.,
Pietersz.
Sweelinck. geboortig van
Deventer (Dav.
m.. pag. 629),
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Opt
van J.
J. P.
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De maget met het lam beduydet Godes Kercke
Gesuyvert door het lam van allen bosen wercke :
Den draeck de duyvel is en sijnen Antichrist
Die soecktse te verdoen met macht of argelist:
De ridder is den Prins, die t' woeden deses draken
z o Comt straffen, en den roof wil scheuren wt zijn kaken.
O Prince, valt hem aen, want 't herte my voorseyt
Dat hy door uwe hant moet neder sijn geleyt.

5

OP DE GEBOORTE VAN PRINS WILLEM VAN ORANGIEN.

Den phoenix, na t' verloop van een lang -durich leven
Als hem de bleecke doot den adem op doet geven
Wert schiedeltjck vernieut self wt zijn eygen as
En fraeyer als te voor, en cloecker als by was.
Den phoenix van ons lant Prins Willem van Orangien
Ontsielet voor den tijt vant god- vergeten spangien
Door Henrick Frederick met sijne bed- genoot
Verjonget veertich jaer en langer na zijn doot
En Nederlant verblijt siet in sijn cleyne leden
o Den brant om in te gaen weerom de oude treden.
En Spangien hem ontset, als of het rede sach
Van zijnen onderganck te naderen den dach.
Wat baet u moordery, ó Castellaensche moren ?
Wt Willems edel bloet is Willem weer geboren.
Op des Princen ordre, 5. de m a g e t met het lam: deze beiden
komen op de eigenlijke orde niet voor, maar hebben te maken met de
legende van St. George. Toen deze nl. den draak, aan wien een koningsdochter geofferd worden moest, overwonnen had, bond hij het ondier met
den gordel van het meisje. Daarna was deze in staat om den draak voort
te leiden „als een lam". Revius maakt hier dus een krassen gedachtensprong door dit beeld letterlijk te nemen en het lam op te vatten als
zinnebeeld voor Christus, het Lam Gods; 7. Antichrist: de Paus;
Op de geboorte enz. Prins Willem II werd 26 Mei 1626 geboren. Vondel
vierde dit feit met zijn beroemde „Geboortklock van Willem van Nassau";
6. v a n t: door het; 8. ver jon g e t: wordt opnieuw jong, herrijst (nl. in
den persoon van den jonggeborene) ; i o. br a n t: hevige begeerte; i z.
rede: reeds; 13. Castellaensche: Spaansche; moren: heftig scheldwoord voor de Spanjaarden, die een diepen afschuw hadden van de door
hen in 16 o g op onbarmhartige wijze uit Spanje verdreven Morisco's tevens gebruikt om de overeenkomst in klank met „moorderij" ?
Op de geboorte enz. Ook hier wordt na het voorafgaande vers de chronologische volgorde slechts schijnbaar verbroken. Revius behandelt den Prins
eerst persoonlijk (zijn huwelijk, zijn orde) , daarna zijn zoon, daarna zijn
krijgsverrichtingen; 9. A heeft: sijne, wat in strijd is met de maat.
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OP DES PRINCEN EERSTE LEGER.

Hoewel in 's Princen heyr veel wonders is vernomen
Niet fraeyers evenwel is yemant voorgecomen
Als onsen Prince self s, met sijnen oorlogs-raet
Cloecksinnich in beleyt en moedich in de daet
5 Die yder in síjn ampt gedienstich hen vertogen
En volgen blíjdelijck den opslach zijner ogen.
Niet anders dan de son, als aenden hoochsten graet
Des Hemels síjn gespan in volle sprongen gaet
De sterren voor hem heen, de sterren achterlopen,
I0 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 doch altemael doet leven met zijn stralen.
Soo toont hem aen sijn volck het eel Nassousche bloet
15
Wiens licht het Nederlant naest Godt verlichten moet.
OPT VEROVEREN VAN OLDENSEEL ENDE GROL.

Doe Hercules den crop twee adderen in-doude
Het was een vroech bewijs en voorspel, dat noch soude
De Hydra crielende van hoofden ongetelt
Door zijnen groenen staf ter aerden sijn gevelt:
5 Prins Hendrick Vrede -rijck, na hopen en verlangen
Bevrijdet ghy dit lant van twee seer felle slangen
Dats Oldenseel en Grol, die in ons eygen schoot
Gebroedet en gevoet ons dreygeden den doot:
Op des Princen eerste Leger: dit leger werd nog in 't voorjaar van 1625
door Frederik Hendrik verzameld in de hoop het door Spinola belegerde
Breda daarmee te ontzetten, wat evenwel mislukte; 1. v e r n o m e n: gezien; 2. niet: niets; 5. hen vertogen: zich betoonen; 7. graet:
trap, punt; 8. g e s p a n: nl. de paarden van zijn zonnewagen; I I. P h o sp h o r u s: Grieksche naam voor Lucifer, de morgenster; ma e c k t claer:
bereidt; 12. den w ij sen r e d e n a e r : nl. als bode der goden. Evenals
bij Mars in reg. 13 wordt hier natuurlijk de planeet bedoeld; 14. h y: de
zon; Opt veroveren van Oldenseel ende Grol: Oldenzaal werd in 1626
door Ernst Casimir, Grol in 1627 door Frederik Hendrik veroverd; 1. toen
Hercules geboren was, zond de godin Hera twee monsterachtige slangen
om hem te dooden, maar Hercules wurgde ze vanuit zijn wieg; c r o p:
strot; 3. Hydra: reuzenslang met tallooze koppen, die uit de wonden
telkens weer in dubbelen getale aangroeiden. Hercules overwon het monster door de wonden dadelijk dicht te schroeien; 4. groenen staf
Hercules' knots; 5. V rede - r ij c k: woordspeling met Frederik; n a: naar;
7-8. in ons eygen schoot...gevoet: beide steden lagen nl. op
Staatsch gebied en waren eerst resp. in i6 o 5 en i6 o 6 verloren gegaan.
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Daer na ruyckt dunckt my oock t' schoon - schijnende
Ilbestant.
Dies raed' ick, inderhaest van Peckio u keret,
I o Want die het peck aenraeckt die worter mee besmeret.
IN NOBILISSIMAM VICTORIAM NAVALEM PETRI HEYNII.

5

EPIGRAMMA.
Aurea qui donas magnis Heroïbus unus
Vellera, Rex, vellus, magna tuere tuum.
Insidiatur ei Belgarum audacia gentis,
Trajicit t' ditem crebra carina Peru.
Si capiat, qui fulva soles dare vellera solus,
Cogeris donis vilior esse tuis.
Namque brevi, auriferae spoliatus munere terrae,
Non nisi lanigerae vellus habebis ovis.
Adr. Hofferi.
MI'MHZ12'.

I.
' S1 rots z9Eeavc xevaiov xeiov ndxov
I0

I5

20

NÉ,utov Øilcnars, arv aov zó xcvasov.
cf)s 14acov asvzspos zvazcov ála
Zzazac zoaovrov xz^^uazos a' aaroazseSiy
Ov xolxíaus zsxvpac Taegaxsvzeías
'Azáe líil9;i xai xseiov svzoí^,ul^C.
Bafai zi adaxscs ; sielcov zóanv aedxa
'Exsivos sxzszilxsv, cf) . s, áv, vazseov
©sov ham i,ufldly rois xvpaai,
To xevaó,uallov sixózcos ; µc'v Aíarocs
Avzós axsaaalhis olds svzElsi
,

II.
grand maistre
0 de la toison d' or grand donneur
Philippes, ta toison en seurté t' en va mettre,

In nobilissimam Victoriam navalem Petri Heynii: „op de schitterende
overwinning ter zee van Piet Hein". Bedoeld wordt de verovering der
Spaansche Zilvervloot in September I 6 2 8. Adr. Hofferus, een neef van
Cats en behoorende tot diens school, had aan dit feit het Latijnsche epigram
gewijd, waarvan Revius in het Grieksch, Fransch en Nederlandsch een vrije
vertaling geeft. Toen Hofferus in 1635 zijn „Nederduytsche Poemata"
uitgaf, nam hij bij zijn eigen vers ook de drie vertalingen op. — Een
verklaring van zin eninhoud geef ik alleen bij het Nederlandsche vers,
i mij tot enkele aanteekeningen bij de voornaamste
voor de andere bepaal ik
woord- en vertaalmoeilijkheden; 4. constructie: et (in) ditem Peru trajicit
crebra carina; navolging; io. x d a iov = xccåtov; I I. briaaw
giftmengster, toove= 'Iáacov; 13 . r É x v f a c = r'zvats ; p a e tt a x s v z e t a:
nares; 14. g ip p c = 1 h;ppi, Pia; 15. z ó o n v : Revius neemt beci hier vrouwelijk; a e d t: handvol; 21. s e u r t é: sureté.
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Puffs qu'un aultre Iason va traverser la mer
25

Qui d'un si beau thresor tasche te despoiiiller
Non te charmant les yeux par l' inf ame sorciere,
Mais au champ azuré desployant sa baniere.
Il a la riche peau desia si bien pelé,
Que, si un coup pared encor y soit donné,
a peine
A nous seras contraint la quitter,
Auras pour te couvrir une toison de lame.
III.

3o Ghy die het gouden vlies geeft aen u trouwe knechten
Philippe, wacht u vlies, en water doch voor vechten.
Een tweeden Jason hem begeven heeft ter zee,
En tracht, niet door de list en consten van Medé
Maer rustich voor de vuyst dit cleynoot te vercrijgen.
35 Sijn naem is Pieter Heyn, wat hoeftmense te swijgen?
Hy heeft u dese vacht soo rouwelijck gepluckt,
Dat, soo hem andermael de cansse wel geluckt,
Ghy wel het gouden vlies moocht geven aende Staten
En met het wollen vlies u vergenoegen laten.
CONINX-CLACHTE OP DE DOOT VANDE PRINCE
VAN BOHEMEN.

Ghy waert mijn hogen roem en cieraet binnen Prage,
Ghy waert mijn soeten troost en wellust inden Hage,
In nobilissimam Victoriam enz., 23. tasche: tache; 28. seras c o 11traint la q u i t t e r: tu seras contraint de la quitter; 3o. het gouden
v 1 i e s: de Orde van het Gulden Vlies, in I q,3 o door Philips den Goede
ingesteld; 8 I . Philippe: koning Filips IV van Spanje (I 621-1665) ;
wacht u vlies: let op uw vlies. Met het gulden vlies (= de gouden
vacht) van den Spaanschen koning worden de schatten van de Amerikaansche goudlanden bedoeld, waarvan de zilvervloten jaarlijks een deel naar
Spanje brachten ; 32-33. Jason en zijn makkers (de Argonauten) voeren
uit Griekenland naar Kolchis om de gouden rammevacht te halen, die
daar door een draak werd bewaakt. Met de hulp der koningsdochter en
toovenares Medea, wier liefde hij had gewonnen, wist Jason inderdaad zijn
doel te bereiken; 34. rust i c h v o or de vuyst: f linkweg en zonder
omwegen; 36. rouwelijck: ruw, flink; 39. het wollen vlies:
een doodgewone en dus waardelooze schapevacht; Coninx-clachte enz. d e
P r i n c e van B o h e m e n: Frederik Hendrik, de oudste zoon van den
Winterkoning verdronk in Januari 1629 op de Haarlemmermeer tijdens
een tocht naar Amsterdam om de schatten der zilvervloot te zien. Voor
de lotgevallen van den Winterkoning zie men de aant. bij „Voor den
Coninck van Bohemen" op pag. 69 ; 2. w e 11 u s t : vreugde.
In nobilissimam Victoriam enz., 23. A heeft : de despoiiiller, wat in de
„Druck-fauten" verbeterd wordt; Coninx-clachte enz. Hs. van Revius in
C met plaatsaanduiding; Coninx - c 1 a c h t e- eerst: Vaders-clachte.
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Ghy waert, ó diere spruyt, de erfgenaem, van Wien
Ick Coningen met croon en scepter dacht te sien.
5 Nu heeft het wrede meyr versmoret alle beyde
En t' gene dat ick had, en 'tgeen dat ick verbeydde.
ANTWOORT DES PRINCEN.

5

0 Coninck, die het meyr, síjns ondancx, sparen moste,
Bekent de hant die u soo wonderlijck verloste
En wacht van hem het heyl dat u versproken is:
Voor my, ick heb erlangt een rijcker erf enis;
De crone die ick draeg' verwintse alle beyde
En die ick heb gehat, en die ick noch verbeydde.
MATROOSJES CLACHTE,

OP HET OVERLIJDEN VAN PIETER PIETERSEN HEYN
ADMIRAEL VAN HOLLANT,
Aen D. D. Ioh. Isacium Pontanum.

De schockers, die na Urck en Emeloort haer kagen
(P o n t a n e) met veel moeyt en weynich voordeel jagen,
En die haer neering' doen op 't Harderwijcker veer
Die singen altemet wel by een helder weer
5 Wat ruychjes, en wat grof: maer dees voorleden dagen
Hoord' ick de droeve doot van Pieter Heyn beclagen
Van twee seer jonge maets, die met hem vande vaert
Gecomen, haer nu wat verquickten landewaert:
Coninx-clachte enz. 3. van wien: als nakomelingen van wien; Antwoort des Prinsen, I. s ij ns ondancx: de Winterkoning bracht er bij
het ongeluk nauwelijks het leven af; 2. bekent: onderken; de han t:
nl. die van God; 3. versproken: beloofd; 6. die ick heb gehat:
nl. de kroonprinselijke kroon; Matroosjes clachte. Piet Heyn sneuvelde
16 Juni 1629 in een gevecht tegen de Duinkerkers; D. D. : Dominum
Doctorem = den Heer Doctor; Pontanum: Revius' vriend Pontanus
was hoogleeraar in de physica en mathesis aan de hoogeschool te Harderwijk; i. schockers: bewoners van Schokland; E m e l o or t: ligt in
't Noorden van Schokland; kagen: klein soort vaartuigen; 3. die haer
neering' doen op 't Harderwijcker veer: die hun brood verdienen als schippers bij 't beurtveer op Harderwijk; 4. altemet: zoo nu
en dan; 5. dees voorleden dagen: een dezer dagen; 8. landewaert: aan wal.
Antwoort des Princen:
Hs. van Revius in C met plaatsaanduiding;
wonderlijck - eerst: menichmael; 3. versproken - eerst: bestemmet; 4. r ij c k e r - eerst : ? ? , dan : hoger (?) , tenslotte : rijcker.
2.

74

I0

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Sy songen beurt, om beurt, soo soetgens dat haer clachte
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,
Op dat den naem van Heyn by u en alle vrome
In het vergetel-boeck doch nimmermeer en come.
TIJS.

15 Dry susters die den draet van onse leven spinnen
Die hebben uwen draet, o Heyn, gesneden af :
Nu comen drymael dry deuchdlievende godinnen
Om u, in spijt van haer te redden wt het graf.
TEUN.
20

'tLiep al voor Pieter Heyn, wie cander tegen spreken ?
Ja oock de bleecke nijt voor sijn gesichte vloot:
De doot wou houden stant, maer sy is oock geweken,
Want hy beginnet eerst te leven na zijn doot.
TIJS.

Hoe mach den hemel doch soo blijde sich vertogen
Daer 'thele Nederlant soo deerlijc sits' en karmt?
25 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 alte wonder)
3 o O Heyn, heeft niet geschroomt te raken uwen crans.
TIJS.

De lauwer is versoort, haer wortel is gesenget,
Men vraecht niet waerse is, maer tonet waerse was:
0 P h o eb e, soo dit stof met tranen ghy vermenget
De lauwers sullen weer opschieten wt sijn as.
1o. swaerhoofdicheyt: bedruktheid; 15. dry susters: de
drie Parcen of Schikgodinnen; i 7. drymael dry d e u c h d l i evende godinnen: de negen Muzen; 20. de bleecke nijt:
cf. Ovidius' beschrijving van de Nijd, Metamorph. II, 775, „pallor
in ore sedet"; 2 2. hy b eginnet ... d o o t: voor hem begint nl. nu
eerst het werkelijke, eeuwige leven; 23. sich v e r t o g e n: zich betoonen; 3o. De zin is: „heeft u ondanks uw roem (lauwerkrans) niet gespaard"; 3i. versoor t: verdord; 33. P h o e b e: Phoebus Apollo, hier
aangeroepen als de god der dichtkunst; 33 34. De zin is: „wanneer de
dichters klaagzangen aan hem wijden, dan zal zijn roem ook na zijn
dood blijven voortleven".
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TEUN.
Na jade n, maeckt u riet tot pijpkens al te gader,
Om Pieter Heyn daer op te spelen haestet u:
Hy was het die ghy hebt geheten voocht en vader,
Hy was het die u bracht de schatten van P e r u.
TIJS.

De eere vande zee, van wien de faem sal spreken
4o Soo dickwils alsse wil van vroomheyt doen gewach
Is laes! in cortex tijt ontloken en besweken:
Soo rijst de schoone son en valt op eenen dach.
TEUN.
Gelijck wanneer de son in Tethys schoot gaet dalen
De sterren door sijn licht verlichten lant en zee,
45 Soo sullen na u doot, ontsteken van u stralen,
Veel cloecke wapenteers, 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 sich door een gelijck een wijngaert vlechten
5o Daer peerlen inde plaets van druyven hangen af.
TEUN.
Verbeeldt daer aen den loop sijns wonderlijcken 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.

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

35. Najaden : nymfen der (Nederlandsche) wateren: pijpkens :
fluitjes; 37. voocht e n v a d e r: (voor) beschermer; 38. de scha tt en van Per u: die door de Spaansche Zilvervloot naar Spanje werden gevoerd, maar Piet Heyns buit werden (i 6 2 8) ; 40. v r o o m h e y t:
dapperheid; 43. T e t h y s: de bekendste dochter van den zeegod Nereus,
(hier voor: ) de zee; 45. o n t s t e k en va n: in gloed gezet door; 46.
w a p e n t u e r s: wapenknechten, helden; a en u s t e e: op uw plaats;
47. v a t: (hier in de ruimste beteekenis voor: ) grafmonument; 49. w ij ng a e r t: wingerd; 5i. verbeeldt daer a e n: beeldt daarop af ;
5 2. v a n: voor; M a r a e n: schimpnaam voor Spanjaard (eig.: Moor) ;
54. kenteyckens... gedaen: bewijzen van 't feit, dat hij hem
(den Maraen) heeft getrotseerd; 55. van hem s p r e y d e: verspreide;
56. sonderlingen: bijzondere.
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Die hier wagen goet en leven
Om den vyant te doen beven
Die vertredet uwe eer.
Wilt ons horen lieve Heer.
2.

10

Gevet den Nassouschen helt,
Die getogen is te velt
En, versien met cloecke mannen,
Heeft zijn tenten wtgespannen
Voor den Bos, al sijn begeer.
Wilt ons horen lieve Heer.
3.

I5

Geeft hem wijsheyt ende cracht,
Deckt hem met u trouwe wacht,
Laet getroost sijn ruyters draven,
Laet gerust zijn knechten graven,
Geeft hem gunstich wint en weer.
Wilt ons horen lieve Heer.
4-

20

Sendet uwen Engel wt
Dat hy onsen leger sluyt
Met sijn bulderende raders.
Hoedt den Prince voor verraders,
Dat geen aenslach hem en deer.
Wilt ons horen lieve Heer.
5.

25

Weest gestadich aen sijn sy
Als hy op de batery
Spelet met zijn grove ballen.
Laet de muyren voor hem vallen,
De rondelen storten neer.
Wilt ons horen lieve Heer.
6.

Neemt den vyant zijnen moet,
Neemt hem wijsheyt ende spoet,
5. de punt aan het einde van den regel heeft de waarde van een tegenwoordig gedachtenstreepje; 6. Elk couplet eindigt met de vrije vertaling
van „Te rogamus audi nos" (= wij smeeken U ons te hooren) ; 15: g et r o o s t: vol vertrouwen, moedig; i 6. g e r u s t: ongestoord; knecht e n: voetsoldaten. 2o. le g e r: legerplaats; s 1 u y t: veilig afsluit, beschermt; 2I. met sijn bulderende raders: met zijn kanonnen
(behoort niet bij „sluyt", maar bij „leger") ; 27. spe 1 e t met z ij n
grove ballen: zijn kanonskogels verschiet; 29. rondelen: vooruitstekende, ronde torens aan vestingwerken; 32. s p o e t: voorspoed.
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Neemt hem coren ende haver,
Neemt hem crijger ende graver,
Neemt hem harnas en geweer.
Wilt ons horen lieve Heer.
7.
Maeckt vertsaechtheyt inde 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.
8.
Maeckt den oversten veracht,
Doet verdwijnen sijne macht,
Maket dat de borgerye
Weygere síjn heerschappye
En de Staten hulde sweer.
Wilt ons horen lieve Heer.
9.
Comt den Spaignaert voor den dach
Om ons heyr te bieden slach
Of de stede te ontsetten,
Uwen adem moet hem pletten
En wech-blasen als een veer.
Wilt ons horen lieve Heer.
I o.
Sent by hen in haren noot
Wijn of voeder, cruyt of loot,
Latet blijven onderwegen,
Latet van ons zijn gecregen,
Smijt sijn wagenen om-veer.
Wilt ons horen lieve Heer.
II •

Laet Philips van sijnen schat
Niet ontfangen dit noch dat,
34. graver: 't graafwerk werd vaak door gepreste boeren verricht;
35. geweer : wapen ; 43. den oversten: Den Bosch werd verdedigd
door Antonie Schetz, Heer van Grobbendonck; 47. hulde: trouw; 52.
m o et hem plet t e n: verplettere hem; 55. h e n: nl. den belegerden;
61. Philips: Philips IV (1621-1665); van sijnen schat:
Revius denkt blijkbaar aan de „schatten van Peru" (zie Matroosjes clachte,
reg. 38, op pag. 7 5) , die jaarlijks door de zilvervloot naar Spanje werden
gevoerd en reeds eenmaal in handen der Hollanders onder Piet Heyn waren
gevallen.
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met u hoge hant,
Hoedtse
voor
bedeckte
lagen
Hoedtse
bedeckte lagen
En voor
voor onvoorsiene
onvoorsiene slagen,
En verlaetse nimmermeer. Enverlatsim .
Wilt ons horen
horen lieve
lieve Heer.
Heer.

15.
15·
Brenget
tijdt,
Brenget weer
weer den
den gulden tijdt,
Maeckt
verwoesten quijt,
quijt,
Maeckt ons
ons dit verwoesten
Slaet
cudde weder
weder gade,
gade,
Slaet uu cudde
Dat
den dief haer
haer niet
niet en
en schade
schade
Dat den

67.
geldbuidel; 70.7o.
haren
ver67. buydel:
buydel: geldbuidel;
harenschaed'
schaed'aen
aen hem
hem verhalet:
gaan muiten
plunderen; ;71.
nu teren:
teren:
h a 1 e t:nl.
nl. door
door te
te gaan
muiten en
en plunderen
7 i. die
die nu
't't meervoud
ontleend aan
aan de
de meervoudige
meervoudige beteekenis
beteekenis van „crijchsvolck
"crijchsvolck";
meervoud is ontleend
;
den
op
ha er smeer:
smeer:op
ophun
hun vet;
vet; 74.
wollefende
endevos:
vos:
denSpaanSpaanop haer
74. wollef
schen
schen krijgsman
krijgsmanen
en den
den Katholieken
Katholieken priester;
priester ;75.
75. sc
s chhic
i ckkt:t: zend;
zend; uuwe
we
ttrouwe
knapen
(= dienaars):
de Protestantschepredikanten;
predikanten; 79.
79.
tt rouwe knapen
(= dienaars)
: de Protestantsche
85.
la g e n: hinderlagen
palen:
grenspalen. grenzen;
bedeckte
hinderlagen; ; 85.
grenzen ;81.
8 i. b
e de c k t e lagen:
pa l e n: grenspalen,
den
gul den ttijd
cf. de
debeschrijving
beschrijving daarvan
daarvan bij
bij Ovidius,
Ovidius. Metamorph.
Metamorph.
ij d t:
t: cf.
den gulden
t onss qq uu ij
onsvan:
van :87-89.
87-89. cf
1.I, reg.
ij t:t: verlos
verlos ons
cf..
ma eecckkton
reg. 89
89 vlgg.:
vlgg. : 86.
86. ma
Johannes
Johannes10
z o :: r10-16.
o-16.

8o
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9o

Noch den huyrlinck niet en scheer.
Wilt ons horen lieve Heer.

95

I 00

Io5

I 6.
Geeft dat yder soet en stil
Mach na-leven uwen wil,
Dat de groote mette cleyne
Niemant dien als u alleyne,
En hem redelijck geneer.
Wilt ons horen lieve Heer.
I 7.
Geeft den bouwer op het lant
Vruchten van het geen hy plant,
Geeft de poorters inde steden
Vele heyls en vele vreden,
Datse winnen cost en cleer.
Wilt ons horen lieve Heer.
I 8.
Legget onder onsen voet
Die soo dorst na onse bloet.
Dat hem alle menschen haten,
Dat zijn vrienden hem verlaten,
Dat hem sellef hy verteer.
Wilt ons horen lieve Heer.
I 9.

I I0

Geeft de Vaticaensche pry
Dubbelt voor haer moordery,
Smacktse schiedelíjck her -onder
Dat den Hemel sich verwonder,
Want zy pralet veel te seer.
Wilt ons horen lieve Heer.
20.

i I5

Ghy sijt die de crijgen vuert,
Ghy sijt die de machten stuert,

95. hem r e d e l ij c k g e n e e r: behoorlijk in zijn onderhoud kan
voorzien; IoI. cleer: kleeding; 103. legget onder onsen voet:
doe ons de overwinning behalen op; 104. die s oo ... b 1 o e t: nl. den
Spaanschen koning; zog. de Vaticaensche p r y (= kreng) :
schimpnaam voor de Katholieke kerk; t i o. d u b b el t: een dubbele,
zware straf; III. her-onder: terneder; 112. dat den Hemel
sich verwonde r: nl. over de hevigheid van haar val; I 15. v u e r t:
voert.
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Ghy cont wonderlijck behouwen,
Op u jonste wy vertrouwen,
Niet op ruyter ofte speer.
Wilt ons horen lieve Heer.

TRIUMPH- LIEDT,
OP DE BLIJDE VEROVERINGHE DER TOT NOCH TOE
ONWINBARE STAT VAN 'SHERTOGEN-BOS.

Gunstige leser.
Dit gesanck is soo wat na gebootst op de Oden van
Pindarus. de namen van Keer, Tegen-keer, ende Toesanc
síjn verduytscht wt de griecksche, Strophe, Antistrophe,
ende Epodos, genomen zijnde vant ghebruyck harer to

-

Gebedt, enz., 118. jonste: gunst; Triumph-liedt, blijde v e r o v er i n g h e : nadat 14 September 1629 de capitulatie van Den Bosch was overeengekomen, had den i eden de uittocht van het Spaansche garnizoen plaats;
Gunstige leser, enz.: dit voorbericht kan licht tot verkeerde gevolgtrekkingen
aanleiding geven. Revius ontleende den vorm van zijn gedicht niet rechtstreeks aan Pindarus, maar aan Ronsard (Ode de la Paix) , wiens invloed
ook verder telkens duidelijk merkbaar is. Zie mijn „De dichter Revius",
pag. 228 vlgg.; gunstige: welwillende; 3. verduytscht: in 't
Duytsch (= Nederlandsch) vertaald; 4. genomen z ij n d e v a n t g h eb r u y c k harer tonele n: ontleend aan de gewoonte bij hun tooneelopvoeringen. - De zin is: „de namen strophe, antistrophe en epodos voor
de onderdeelen der ode zijn ontleend aan de koorzangen bij het Grieksche
tooneel". Daar verstond men onder „strophe" (lett.: = draaiing, wending, keer) den dans van de eene koorhelft met het daarbij behoorende
gezang, onder antistrophe zang en dans van de andere helft, terwijl de
epodos (= nazang) door 't heele koor gezamenlijk werd voorgedragen.

Triumph- liedt. Dit gedicht was reeds in i 629 afzonderlijk verschenen
onder den titel: „Iacobi RevI // Triumph- liedt, // Op // De blijde veroveringhe // der tot noch toe onwinbare Stat // van 's Hertogen-bos. // Gestelt in handen des doorluchtichsten // Prince van Orangien / / A° 1629.
den 17. Sept. // Psal. i r 8. 23. // Dat is vanden Heere geschiet, ende het
is een I/ wonder voor onsen ogen. // Vignet // Tot Deventer, // By
Sebastiaen Wermbouts, // Boeck-drucker wonende op den Poot // inden
Vergulden Bybel, 1629." Een exemplaar daarvan bevindt zich . in de Universiteitsbibliotheek te Gent. — Ik volg de uitgave van 1629, maar teeken
de (weinig talrijke en onbeduidende) varianten van A aan. Titel. A heeft:
Triumph- liedt, Op de veroveringe van 's Hertogen-bos; Gunstige leser, enz.,
2. De punt tusschen „Pindarus" en „de namen" ontbreekt zoowel in den
druk van 1629 als in A; Toesanck; 3. A: Griecksche; 4. A: gebruyck.
6
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nelen, daer
daer deserley
deserley Lof-dichten
Lof-dichten met
metsekere
sekerekeeren
keeren tegentegen~
keeren, &c.
plagen gesongen ende gespeelt
gespeelt te worden.
worden. dit
dit
keeren,
&c. plagen
weten. vaert
vaert wel,
wel, ende
ende danckt
danckt God.
God.
mosty weten.
KEER I.J.

55

15
z5

nieuwe drift
drift voel
voel ick
ickvan
vanbinnen
binnen?
Wat nieuwe
?
vlamme woelt
woeltmy
myinde
indesinnen
sinnen?
Wat vlamme
?
0, die
diemijn
mijn hant
ha nt en
enmijne
mijne pluym
pluym
0,
Tot
dichten
roert,
voor
mijne
ogen
Tot dichten roert, voor mijne ogen
Onsichtbaer, maticht uu vermogen,
vermogen,
Onsichtbaer,
En, mach
mach het wesen,
wesen, geeft
geeft my
my ruym.
ruym.
En,
lck sal,
sa!, als
als de
de Thebaensche
Thebaensche swaen
swaen
Ick
Een nieuwen
nieuwen pat
d 0 kiesen
kiesen
Een
pat na
na Pin
Pindo
Neerlant niet en
en plach
plach te
te gaen,
gaen,
Die Neerlant
soud' ick
ick wech
wechen
ensteeg'
steeg'verliesen.
verliesen.
Al soud'
waer ick
ick vind'
vind' een
een versche
versche bloem
bloem
En, waer
Die sal
sal ick
ick tot
totdes
desPrincen
Princen roem
roem
lopende te
te samen
samen vlechten
vlechten
Al lopende
vast aen
aen sijnen
sijnenlauwer
lauwerhechten
hechten::
En vast
Die Span
Spanjen
by
de
keel
gevat
jen by
keel gevat
En soo
soo gehuyst
gehuyst heeft
heeft desen
desen somer
somer
Dat nooyt
nooyt een
een Prins
Prins in
indaden
daden vromer
vromer
Of strijtbaerder
strijtbaerder te
te peerde
peerde sat.
sat.
TEGEN-KEER.
TEGEN-KEER.

20

"„Voorleden
Voorleden saken
saken weert
weert om weten
weten
"Sijn
geacht, maer
maer licht
lichtvergeten.
vergeten.
„Sijn hooch geacht,

Gunstige
leser, enz.,
enz., 5.
des e r I e y:
dergelijke; Lof
- di c h ten: nl.
nl.
Lof-dichten:
5. deserley:
dergelijke;
Gunstige leser,
de
koorzangen, in hun
hun oudsten
oudsten vorm
vorm vooral
vooral feestfeest- en
en lofliederen
lofliederen ter
ter eere
eere
de koorzangen,
van
Bacchus (dithyramben);
metmet
se ksekere
ere k eer
enttegenkeeren
e gen k eer e n
van Bacchus
(dithyramben);
keeren
~ c.:
met bepaalde
bepaalde omgangen
de
c. : met
omgangen(ronden,
(ronden,dansen)
dansen)van
vande
de eene
eene en
en van de
andere
aandrift, bezieling;
f t: aandrift,
bezieling;3-4.
3 4. ddie
ie
andere koorhelft; Triumph-liedt, i.I. ddrrii ft:
mijn hant..
hant ..roert:
roert:
Muze;3.3.pluym:
pluym:
veer,veeren
veeren pen;
pen; 6. geef
geeft
dede
Muze;
veer,
t
m
y ru
y m: verminder
verminder de
de spanning,
spanning, zoodat
zoodat ik wat
wat ruimer
ruimer kan
kan ademademruym:
my
halen; 7.
d e Thebaensche
T heb a e n s c hes
Pindarus, de
de groote
groote Thebaansche
Thebaansche
s wwaa en: Pindarus,
7. de
i n d 0:
naarden
denPindus
Pindus (een
(een aan
aan Apollo
Apollo
lyricus
lyricus (±
(-± 475
475 v.v. Chr.);
Chr.) ; 8.
8. naP
n a Pindo
: naar
en
de Muzen gewijd gebergte
gebergte op
grens van
en Epirus)
Epirus) ; 3.
3. ddie
en de
op de grens
van Thessalië en
ie
Nee
rl a n tniet
ni een
ten
pI ach
te ga
en: heelemaal
is deze
opmerNeerlant
plach
te gaen:
heelemaal
juistjuist
is deze
opmerking niet.
niet. Ook
Ook Jan
Janvan
vander
derNoot
Noothad
hadaan
aanRonsard
RonsarddedePindarische
Pindarische Ode
Ode
ontleend,
eeg':
pad;
ontleend, maar
maar blijkbaar
blijkbaarkende
kendeRevius
Reviusdiens
dienswerk
werkniet;
niet;10.
i o. st
stee
g' : pad;
16. ge
h u y sheef
t heef
t: huis
gehouden
heeft,
krachtdadigis isopgetreden;
opgetreden;
gehuyst
t: huis
gehouden
heeft,
krachtdadig
17. v
rom e r:dapperder,
dapperder, kloeker;
19-23
passim. De gewoonte
gewoonte'
en verder passim.
vromer:
kloeker;
ig 23 en
om algemeen-geldende waarheden door aanhalingsteekens aan te duiden omalgen-dwrheoanligstk edun
ontleent
Revius aan
aan de
de Fransche
Fransche Renaissance-dichters
Renaissance-dichters; ;19.
voo
n:
ontleent Revius
19. vo
o rr11 ede
e den:
vroeger
gebeurde.
vroeger gebeurde.
.

5. A
A
Gunstige
leser, enz.,
enz., 5. A:
A: keeren,
keeren, teghen-keeren;
teghen-keeren; Triumph-liedt,
Triumph- liedt, 5.
Gunstige leser,
heeft
een drukfout:
drukfout: ontsichtbaer;
ontsichtbaer; 15.
15. AA:: Spanien.
heeft een
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„Wanneer men oordeelt van den wijn
„Men prijst den ouden ende claren:
„Maer nieuwe deuntgens hoortmen garen.
Elck maker een, hier is het mijn.
Dat wil ick brengen te gemoet
25
Den Prins, terwijl hy met musketten
En grove stucken wort gegroet:
„Wat baet dat trommels en trompetten
„Gehylickt aen de duytsche fluyt
3o „Met een verdwynende geluyt
„Den overwinners hoge dragen
„Indien men corts daer aen moet vragen
„Of na haer naem, of na haer daet?
„Het is den choor van H i p p o c r e n e
„Diemen het dancken moet allene
35
„Dat deugd' en eer te samen gaet.
TOESANCK.

40

De winter had hem wech geschickt,
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 I
Den hemel giet zijn schatten uyt.

2 x 23. Een van de aan Ronsard verwante of ontleende plaatsen.
Cf. de editie van Paul Laumonier (Paris, librairie Alphonse Lemerre
1914- x 919, deel II, pag. 117, Epode, reg. i -2. In t vervolg wordt
deze editie door mij aangeduid met: Ronsard-Laumonier. Zie voor al deze
plaatsen Bijlage I. 25-36. cf. Ronsard-Laumonier II, pag. x i 7, Antistrophe; 27. g r o v e stucken: kanonnen (voor : de saluutschoten daarvan) ;
29. gehylickt aen: gehuwd aan, vereenigd met; duytsche fluyt:
dwarsfluit (flute traversière ou allemande) ; 3i. den over wi nn e r s hoge dr a gen: de overwinnaars eeren (in verband met den datief
„den overwinners" moet „hoge" hier wel subst. zijn : hoge = heug = gedachtenis, voortleven in de herinnering der menschen, roem, eer -- zie Ned.
Wdb. VI, 696); 3 2. corts daer aen: kort daarop; 34. den choor
van H i p p o c r e n e : de rei der Muzen, zoo genoemd naar de aan haar
gewijde bron op den Helicon; 37. ha d hem w e c h geschickt: had
zich uit de voeten gemaakt; 38. w t g e h i c k t: uitgesnikt (de zin is:
„zijn leed om de heerschappij van den winter was bijna voorbij") ; 39. h e t
was de mey: Frederik Hendriks leger kwam den 3 osten April voor
Den Bosch aan, zoodat de eigenlijke omsingeling in Mei plaats vond.

27. De tekst van 1629 mist de dubbelpunt aan 't einde van den regel.
Waar een leesteeken echter moeilijk gemist kan worden, volg ik hier A;
3o. A: verdwijnende ; 34. A : de choor.
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45
45

De aerd'
aerd' int
int kinderbedde
kinderbed de leyt
leyt
En lacht
lacht in
inharen
haren arrebeyt.
arrebeyt.
Sy brenget
aenden dach
dach
brenget vrolijck aenden
Dat in
in haer
haer lang'
lang' verholen
verholen lach.
lach.
Bos
De Prince
Prince geeft hem
hem na
na den
den Bos
Om daer
daer een
een twijch
twijch te maken
maken los
Van ongeraeckten
ongeraeckten lauwerier
lauwerier
Die eeuwich
eeuwich hem
hem het
het hooft
hooftvercier.
vercier.

50
5o

KEER
KEER Il.
II.

Als 'tgallioen
'tgallioen loopt van
van de
de rede
rede
En heeft
heeft zijn
zijn mast
mast en
enanckers
anckers rede
rede
lopend'
want,
55
Met
dubbel
staend'
dubbel
staend'
en
lopend'
want,
55
de kiel
kielopspringet,
Als 'tschuym
'tschuym rontom
rontom de
opspringet,
En als de
de coelt
coelt de
de seylen
seylen dringet
dringet
Recht na
na den
den Peruaenschen
Peruaenschen cant,
cant,
Soo weetmen
weetmen dat het
het niet
niet en
en vaert
vaert
60
Om of
loot
of ander
slechtelading'
lading'
6o Om loot
ander
slechte
en peerlen
peerlen gaert
gaert
Maer
Maer dattet gout en
En waren
waren vande
vande hoochste
hoochste gading.
gading.
Doe onsen
onsen hooch-geboren
hooch-geboren Vorst
Vorst
veld' vertonen
vertonen dorst,
dorst.
Hem
eerst te veld'
Hem eerst
En synen
synen vyant
vyant selver
selver tergen
tergen
65
Om hem
hem wat
wat ridderlijcx
ridderlijcx te
te vergen,
vergen,
Het bleeck
bleeck dat
niet spelen
spelen wou
wou
dat hy niet
Of om
om een
een buys
huys of
ofom
omeen
eenschansse,
schansse,
Maer
hy werpen
werpen ginck
ginck een
een cansse
cansse
Maer dat
dat by
70
Daer
nt en volck
volck van
van dreunen
dreunen sou.
sou.
Daer la
lant
45. kkin
kraambed; 46. aar
barensnood; 49.
49.
i n dder
e r bed
b e ddde:e: kraambed;
r rr e bey
b e yt:t: barensnood;
hem: begeeft
begeeft zich;
ongeraeckten lauwelauwegeeft hem:
zich; 51.
51. van
van ongeraeckten
rr ier:
Bosch had
had den
den naam
naam van
van onoverwinlijk
onoverwinlijk te
te zijn,
zijn, zoodat
zoodat
i e r: Den
Den Bosch
de
lauwertak voor
voor haar
haar veroveraar
veroveraar nog
nog maagdelijk
maagdelijk („ongeraeckt")
("ongeraeckt") was;
was;
de lauwertak
54. rred
gereed, in
in orde;
orde; 55.
55.d dub
doordaterervan
vanalles
allesreserve
reserve is?
is?
e d e: gereed,
u b bbel:
e 1: doordat
staend' en lopend' want: vast en los touwwerk; 58. den Peru-staend'lopw:vastenourk;58.dPea e nnsscchen
het goudland
goudland der
der Spanjaarden,
Spanjaarden, welks
welks schatschath e nca
c annt:t: Peru
Peru was
was het
ten
door de
de zilvervloten
zilvervloten naar
e c h t e:
e: van
van
ten door
naarSpanje
Spanjewerden
werdengevoerd;
gevoerd;60.
6o.sIslecht
geringe
d e hoochste
ho 0 eh s tgega
vandedekostbaarste
kostbaarste
geringewaarde;
waarde;62.
62.van
vande
a d idin
n g:g:van
soort;
hem eerst
eer st
.. dor
't eerst
't veld
durfde
verschijnen;
soort; 64.
64. hem
..dors
t: s'tt:eerst
in 'tinveld
durfde
verschijnen;
66.0
m hem wat
watridderlijcx
ti d derl ij cte
x vergen:
te ver gen:
om hem ten (ridder)kamp
66. om
omhemten(ridder)kamp
te
dagen; 67. 5spe
oorlog wordt
wordt hier
hier voorgesteld
voorgesteld als
als een
een dobbeldobbelpe 1I en:
e n: de oorlog
te dagen;
spel (cf. reg.
reg. 69)
69);; 68.
68.h hu
versterktkasteel;
kasteel; 69.
69.c ca
e: worp
worpmet
met
u y ys:s:versterkt
a nnsss
s e:
de dobbelsteenen.
dobbelsteenen.
45.
A:: sijnen.
sijnen.
kinderbedde; 65. A
A : in kinderbedde;
45. A:
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85
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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 windt soeckt self de jacht:
„Soo gatet met vermaerde mannen,
„Haar kinders tuygen hare cracht
„Die tot de eer haer senen spannen.
Doe Willem na den hemel voer
Ontbonden door het 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.
0 Bos ghy Conincklijcke maecht,
Het is by onsen Prins gewaecht,
Woudy het wagen met den Prins
So hadden wy al onsen wins.
Doorluchtige A n d r o m e d a
Ey slaet doch uwe saken ga.
U gouden vrydom sydy quijt,
In boeijen ghy geslagen sijt.
Het rode monster niet en slaept

7z 80. cf. Ronsard-Laumonier IV, pag. 254, reg. 13 - I 8; 76. v a l t:
valt uit, is; 77. windt: windhond; 779. tuygen: getuigen van, doen
blijken; 80. senen: spieren; 8 2. o n t b o n den: (nl. van 't lichaam, cf.
Filippenzen i : 23) gedood; roer: vuurroer; 86. Colligny: Frederik
Hendrik was de zoon van Louise de Coligny, vierde vrouw van Willem den
Zwijger; 9o. b y: door; 92. wins: wensch; 93. Andromeda: dochter van koning Kepheus van Aethiopië. Tot straf voor een den Nereiden
aangedane beleediging zond Poseidon een zeemonster om de kusten van
Aethiopië te verwoesten. Volgens een orakelspreuk zou men van dit monster worden bevrijd, indien Andromeda daaraan ten offer gegeven werd.
Zij werd daarom aan een rots in zee gebonden, maar door den held Perseus
gered; 97. het rode monster: (hier figuurlijk voor) de Katholieke
bisschop van Den Bosch in zijn rood ambtsgewaad. Cf. ook Openb. i 2 : 3.
73. Zoowel de tekst van 1629 als A missen aan 't einde van den regel
de punt; 85. A : 6 ontversaegde; 96. A : boeyen.
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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 III.
Dit minnen-liet haer niet becoorde
Sy beefde als sijt 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 begost
Dat zy in langen niet sach spelen,
Een heete vlucht op haer gelost
Wt donckere metalen kelen.
Haer lant doorwoelt, en wel-en-bet
Met schanssen om-end-om beset
Die na de huyt haer wacker dongen,
Den muyser blies, de mijnen sprongen,
Daer beetter menich in het 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 steken,
Maer om d' een d' ander 'thooft te breken.

98. na uwe siele gaept: op uw ziel uit is; 99. omhelst:
grijp aan, maak gebruik van; i oo. de grootsche w a p e ntuyr: de fiere ridder; 102. Hertoginnen-bos: Den Bosch behoorde in 1629 niet aan een hertog, maar aan aartshertogin Isabella,
wier echtgenoot Albertus van Oostenrijk in 1621 gestorven was;
103. leyt onder voet : (hier voor: ) is gestorven; 107. b es c h r o o m t: bevreesd; 109. slacht: lijkt op, is even angstig als;
M ij t e r-d r a g e r: bisschop (sinds 1626 was Michaël Ophovius (15 711 6 3 7) bisschop van Den Bosch) ; 111. begost: begonnen; 113. e e n
he et e vlucht: nl. van kanonskogels ; 115. doorwoelt : nl. bij den
aanleg van loopgraven en schansen; w e 1- e n - b e t: goed en wel, afdoende; 117. die na de huyt haer wacker dongen: die dapper
dongen (niet naar haar hand als bij een gewone maagd -- cf. regel 89
vlgg. -, maar) naar haar huid (= de omwalling der vesting) ; 118. m u ys e r: mortier; 119. beetter: beet er ; 1 20-121. Het meervoud (die .. .
vermengden, wtplengden) is ontleend aan de meervoudige beteekenis van
het antecedent „menich" ; 123. om een gr o en kransken a f te
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"Een fellen
feIlen oegst den oorloch
oorloch is,
is,
„Een
„Waer
"Waer in veel schoone aren
aren vallen,
vallen.
„Haer
"Maer inde schuyr
schuyr comt
comt niet met allen
„Als
"Als jammersanck
jammer-sanck en
en droefenis.
het beter,
beter, wel geweirt
"Noch is het
„Noch
„Int
"Int velt
velt zijn
zijn vyant te verwachten
verwachten
„Als
"Als in zijn buys
huys en
en aen
aen sijn
sijn heirs
heirt
"In dodes
dodes vreese
vree se te benachten,
„In
"En hier en daer
daer een swanger wijf
„En
"Of
grijsen cop en
en mager
mager lijf
„Of grijsen
"Ter liefde vande
vande hoer van
van Romen
„Ter
„Onnoselijck sien ommecomen.
"Onnoselijck
ommecomen.
..„Wat
Wat jonge
jongekrijgers
krijgers wedervaert
"En
is soo
soo hart
hart niet te
te beclagen,
bedagen,
„En is
..„Haer
Haer siel
ruste wert
wert gedragen,
siel in ruste
„Haer naem
"Haer
naem in
in eeren
eeren isis vermaert.
vermaert.
TOESANCK.
TOESANCK.
groote draeck
lant
Een groote
draeck quam
quam in
in het lant
Die blies geweldich
en brant,
brant,
geweldich moort en
Sijn hooft men inde Velu sach,
sach,
Sijn brede buyck te Wesel lach,
Sijn
geswollen van
van fenijn
fenijn
Sijn steert
steert geswollen
Bereyckte
Ceulen aen
aen den
den Rijn;
Bereyckte Ceulen
De Prins
Prins sont wt een doecken
cloecken baes
Die taste
taste aen
aen dit raven-aes
En gaf het met
met sijn
sijn sweert
sweert een dop
clop
(Den ouden
daer op)
ouden wollef stont
stont daer

st
een lauwerkrans
lauwerkrans te
veroveren, zooals
bij een
een echt
echt „spel"
"spel"
s t eeken:
k e n: om
om een
te veroveren,
zooals bij
een fe
feilen
(=
wapen- of
ofsteekspel,
steekspel, cf. regg.
regg. I I II en 12 I);
11 e n oegst:
0 e g s t:
I) ; I125.
25. een
(= wapeneen
oogst;
1 29. 129.
nocnoch:
h: toch;
wel
e wei r t:
een wreede,
wreede,verschrikkelijke
verschrikkelijke
oogst;
toch;
welggeweirt:
goed
gewapend; 132.
132. bben
overnachten, verblijven;
verblijven; 134.
134. ggrrijijgoed gewapend;
e n aach
c h ten:
t e n: overnachten,
sen
en mager
mager1 ijlijf:
eenmagere,
magere,afgeleefde
afgeleefde grijsaard;
grijsaard; 135.
135. t ter
f: een
er
sen ccop
o p en
liefde
hoervan
van
Romen:
wille
Katholiekekerk;
kerk;
vande hoer
Rome
n: ter ter
wille
derder
Katholieke
lief d e vande
136.
onschuldig; 141.
draeck: ni.
nl.
136. onnoselijck:
onnoselijck: onschuldig;
141.een
eengroote
groote draeck:
het
Spaansche leger
den Berg,
Berg, later
later versterkt
versterkt door
door
het Spaansche
leger onder
onder Hendrik
Hendrik van
van den
keizerlijke
Nassau, dat zich
zich
keizerlijke troepen
troepenonder
onderMontecuculi
Montecuculien
en graaf
graafJan
Jan van
van Nassau,
tijdens
maakte
vanvan
de Veluwe;
144.144.
s ij ns ijbnred
e b buyck
u y ck
tijdenshet
hetbeleg
belegmeester
meester
maakte
de Veluwe;
brede
teW
e s e I 1I ach:
was nl.
nl.dedehoofdstapelplaats
hoofdstapelplaatsvan
vankrijgsbehoeften
krijgsbehoeften
a c h: Wesel was
te Wesel
en
voor
't 'tvijandelijke
leger;
147.147.
eeneen
cl cloecken
0 e c ken ba
ba ees:
s:
en levensmiddelen
levensmiddelen
voor
vijandelijke
leger;
nl. Otto van Gent, heer van Dieden, die er 19 Augustus 1629 in slaagdenl.OtovaGe,hrnDide19Augst62inlade
Wesel
bij verrassing
verrassing te bemachtigen
bemachtigen; ; 148.
148. r raavven
s: „kreng"
"kreng"; ; 149.
Wesel bij
e n -- aa ees:
cl
wo 11 ef:
blijkenshet
hetverband
verband kan
kan
c 10 op:p:slag;
slag;150.
15o. den o0 uu den wollef:
blijkens
me onjuist
onjuisthier
hier
niemand
Gent bedoeld
bedoeld zijn.
zijn. Het
Het lijkt
lijkt me
niemand anders
andersdan
danOtto
Otto van
van Gent
te
denken aan
aan kapitein
kapitein Wolf
WolfMislich,
Mislich,die
diewel
weleeneen
onderbevelhebbers
te denken
derder
onderbevelhebbers
bij
den aanslag
aanslag was,
was, maar
maar door
door allerlei
allerlei oorzaken
oorzaken met
met zijn
zijn afdeeling
afdeeling de
de
bij den
eigenlijke
miste.
eigenlijke verovering
verovering miste.
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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.
1 55

I 6o

165

170

KEER IV.
„Die wrevellijck sijn nabuer landen
„En steden rooft met cromme handen,
„En tegen recht, en tegen God,
„En tegen hant, 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
„Vry onder sijn geleyde saten,
„Die voor 't geloof te vechten spreeckt
„En sijn geloof gedurich breeckt
„Moet op het eynd' met slechter eeren
„En groot verlies den rugge keren.
Dit song' de Faem, en door het lant
Riep met haer stem, blies in haer horen

151. dat het den cop weer na sich tooch (= terugt r o k) : tengevolge van het verlies van Wesel moesten de vijanden
de Veluwe ontruimen; 153. duyren: 't uithouden; 155 i 68. Deze
karakteristiek van „den" vijand is opgebouwd uit grieven, zoowel tegen
de aanvallers in 't algemeen als tegen de aanvoerders persoonlijk. De eerste
6 regels doelen op het feit, dat de keizerlijke troepen de Veluwe binnenvielen, hoewel er tusschen de Republiek en den Keizer „een twijfelachtige
betrekking van zoogenaamde onzijdigheid" bestond. De volgende regels
veroordeelen de plunderingen in 't algemeen, maar in 't bijzonder die van
Montecuculi's woeste, niet onder tucht staande Croaten en Italianen. In
regel 163 en 164 lees ik een toespeling op Wallensteins stelregel, dat de
oorlog den oorlog voeden moet. Regels 165 en 166 slaan op Graaf Jan
van Nassau (kleinzoon van Jan den Oude) , die in 1613 Katholiek was
geworden en, na eerst de Staten te hebben gediend, naar de vijanden was
overgegaan. Misschien wordt ook nog gedacht aan Hendrik van den Berg,
die, bijna nog als kind, na het verraad van zijn vader diens zijde gekozen
had; 155. wrevellíjck: op onbeschaamde wijze; 156. met cromme
handen: cf. „met kromme (of lange) vingers" en Fra. „avoir la main
crochue" ; 158. tegen han t, en tegen s g el: in strijd met mondelinge (met handslag bekrachtigde) en schriftelijke (van een zegel voorziene)
verbintenissen; 163. buyten schroom: zonder vrees; 164. v e y
onder s ij n geleyde: veilig onder zijn bescherming; 166. s ij n g e1 o o f : zijn belofte, woord; 16 7. met slechter eeren: met geringe eer.
155. A : nabuer-landen; 159. A : voor en regel.
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Hoe Spanjen Wesel had verloren
Terwijl zijn volck de Velu brant.
TEGEN-KEER.

1 75

I 8o

185

Igo

U roem en mach niet sijn in duyster
Ernst Casimir, de tweede luyster
Van onsen staet. op, M u s a, spreeckt
Van sijne deucht, en die beschrijvet
Op een papier dat altoos blijvet,
En met een inckt die niet en bleeckt:
Die de Harpy jen 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 hijer menich heeft doen sneven,
En menich op den rug' geschreven
Met rode letters hare schant,
En d'eere, wackerheyt en trouwe
Vant vorstelijcke buys Nassouwe
Dat allesins de crone spant.
TOESANCK.

Den Arent loerde op de buyt
En sant een cale Coeckoeck uyt,
Den Coeckoeck voegd' hem al sijn best
Aen eenes slechten vogels nest,
174. Ernst Casimir: deze was door Frederik Hendrik naar
het Oosten gezonden om tegen den binnendringenden vijand op te treden; 176. deucht: dapperheid; 17g. de Ha r p y j e n: roofvogels
met vrouwenhoofden, die den blinden ziener Phineus kwelden door hem
telkens van zijn maal te berooven of dat te bevuilen. Hier figuurlijk voor:
de plunderende troepen van den vijand ; 181. da t ha er den honger
heef t door - k n a e c h t : door het verlies van de voorraden in Wesel
leed het vijandelijke leger op de uitgeplunderde Veluwe gebrek; 184. 1 a n tr u c h t i g e: door 't heele land hoorbare; 186 i 89. Cf. Ronsard-Laumo
nier II, pag. 105, Antistrophe, reg. g - slot; 187. met rode letters:
nl. bloedige wonden; 1 g i . den A r e n t: de dubbele Rijksadelaar van het
Roomsch-Duitsche keizerrijk, (hier voor: ) keizer Ferdinand II; 192.
Co e c k o e c k: graaf Ernst van Montecuculi, bevelhebber der keizerlijke
hulptroepen, die in de Veluwe vielen ; 1 g 3. voeg d' hem al s ij n
best (aen): trok zoo snel mogelijk (naar) ; 194. eenes slechten
(= eenvoudigen) vogels nest: nl. Amersfoort, dat hij 14
Augustus vermeesterde.
185. A : hyer ; 1 g o. A heeft „de allesins", wat bij de , ,Druckf auten" en
door Revius in C in handschrift verbeterd wordt.
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Dat nam
nam by
hy sander
sonder slach
slach of stoot,
stoot,
de cuyckens
cuyckens doot.
Doe beet hy hem
hem de
0 rent
nimmermeer
Arent
nimmermeerversaet
versaet
dese daet;
daet;
Beroemt
van dese
Beroemt uu niet van
Wanneer
Wanneer den
den Leeu
Leeu sijn
sijn poten
poten licht
Soo wíldy
Soo
wil dy vallen
vallen veel
veel te
te licht.
licht.
Jck sie
sie dat het
het Nassousche
Nassousche bloet
bloet
lck
U eens
eens den
den snavel
snavel vegen
vegen moet,
moet,
En wat
wat uuCoeckoeck
Coeckoeck heeft
heeft verschult
verschult
Ghy dubbelt
dubbelt noch
noch betalen
betalen sult.
sult.

°
200

KEER V.
V.
205

210

215
2
r5

220

,,'t
Is soet
vaderlant te
te sterven
sterven
„'t Is
soet voort vaderlant
„Om de
"Om
de onsterflijckheyt
onsterflijckheyt te
te erven;
erven;
,,Noch soeter
des Heeren
Heeren woort:
woort:
"Noch
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"Enn niet, om
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den bloden
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„Sy en
„En, diese
"En,
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betrappen can
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„Van voren,
"Van
voren, vatse
vatse by
by de
de hielen.
hielen.
,,Maer als
als een
set voet by
"Maer
een Heer
Heer set
by voet,
voet,
„En inder
"En
inder noot
noot pant-kering'
pant-kering' doe
doett
„Voor die
"Voor
die hem
hem God
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heefttoebetrouwet
toebetrouwet
,:Ten
heefthem
hemnimmermeer
nimmermeer berouwet.
berouwet.
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„De Heerscher
"De
Heerscher die het al
al vermach
vermach
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"Can
haest den
den snorker
snorker doen
doen vertsagen,
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deburgerij
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opde
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plunderingder
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I 96. de
c uuyycckken
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stad door
nimmermeer:
Leeu:
stad
doordedeCroaten):
Croaten)197.
; 197.
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nooit; I199.
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u:
die van
van het
hetNassausche
Nassausche wapen,
wapen, (voor:
(voor:)
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w iiI ld d
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worden (cf.
Daniël 55 :: 25-28)
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n; cf.
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uitvegen":; 203.
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he e ftverschult:
ver s c hul
t: boete
aan boete
heeft
verbeurd,
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heeft
verbeurd,
schuldig is:
205-221.Dit
Dit
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slaatopopJhr.
Jhr.Tertulianus
Tertulianusvan
vanDorp,
Dorp,
schuldig
is; 205-221.
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die Amersfoort
kern er
er van
van (reg.
(reg. 205
205 en
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lafhartig had
had overgegeven.
overgegeven. De
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I) is
211)
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aan Horatius
Horatius(Carm.
(Carm.I IlIl,
13- 16):
vee
I, 2, reg.
reg. 13-16)
; 212.
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blijkbaar in
Duitsche beteekenis
beteekenis van:)
laffe: 213.
213.b e
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(hier
in de
de Duitsche
van: ) laffe;
t r rap
a p ppen:
e n:
te pakken
pakken krijgen;
krijgen: 215. set
set voet
voet by v voet:
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bij stuk
stuk houdt;
houdt:
o e t: voet
den strijd
strijd volhoudt:
2 I 6. ppan
t -kk ee rin
doe
in de
de bres
bres springt
springt
den
volhoudt; 216.
a n tr i ng'g' d
o et:t: in
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verzettegen
tegengerechtelijke
gerechtelijke inbeslagname
inbeslagname als
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onderpand
(pant-kering'
onbetaalde schulden)
schulden);
220. h
haaest:
0 r k e r:
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; 22o.
e s t:spoedig;
spoedig;den
den sn
snorker:
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den snoever.
205. A
A:: 'Tis,
'Tis;
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210.
2
I o.

mist de
de punt
punt aan 't einde van den
den regel.
A mist
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„En met sijn sweep den jager jagen.
Gelijck-men het gebeuren sach
TEGEN-KEER.

Tot Amersfoort: alwaer met schanden
De stat verviel in vremde handen,
En daernae immer alsoo los
Van diese nieuwelíjcx besaten
Wiert overgeven en verlaten.
Een ander locht wast voor den Bos,
Alwaer een trotse borgery
En 'tgarnisoen de stat be-eedicht
Die hebben tegen haer party
Tot op het wterste verdedicht.
Haer loot, haer yser, en haer schraet
Waermee soo menich fraey soldaet
Ontlijvet is, haer harde kegels,
Haer knodsen, flitsen, ende vlegels
Sijn daer van een gedachtenis.
„Praet watty wilt; Ghy leret vaker
„Wat goets van uwen weder-saker
„Als van een die u gunstich is.

225

23o

235

24o

TOESANCK.

„Hy is verdoolt die alle-tijt
„Sijn vyant biedet hoon en spijt.
„Of die in hem een vrome daet
„Bejegent met een felle smaet.
„Ick prijse deucht en dapperheyt
„Of schoon de man my niet en greyt.
„Die 'tsijne schuit' soo veel hy can
„Ey, spreeckter lof en eere van.

245

225. immer alsoo l o s: minstens even lichtvaardig; 226. nieuw e1 ij c x: pas (na 14 Augustus te zijn ingenomen, werd Amersfoort den
24sten weer verlaten) ; 228. 1 och t: weersgesteldheid, toestand; 23o. d e
stat be- e e d i c h t: door een eed aan de stad gebonden (een eigenaardige
constructie) ; 231. party: tegenpartij; 233. schraet: schroot (cf. Oostelijk „schraden" naast „schroden") ; 234. f r a e y: flink, f risch ; 235.
kegels : keien, steenen; 236. flitsen : pijlen; 238. watty: wat gij;
239. weder -saker: tegenstander; 242. spijt: smaad; 243. vrome:
dappere; 246. of schoon de man my niet en greyt: ook al
bevalt de man mij niet.
Tegen keer. De druk van 1629 heeft, blijkbaar bij vergissing: Tegen keer.
-
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„En die zijn
"En
zijn Heer
Heer in
in trouwen
trouwen dient
dient
„Een goeden
hy verdient.
verdient.
"Een
goeden name
name by
„Hoe meer
"Hoe
meer ghy den
den verwonnen
verwonnen laeckt
laeckt
„Hoe cleynder
"Hoe
cleynder ghy den
den winner
winner maeckt.
maeckt.
„Want 'tis nau
"Want
nau eere
eere voor een
een kint
kint
„Dat het
"Dat
het sijn
sijn slechter
slechter overwint,
overwint,
„Maer die een
een crijchs-man
crijchs-man deynsen
deynsen doet
"Maer
„Een crijchs-man
men hem
"Een
crijchs-man men
hem achten
achten moet.
moet.
KEER VI.
VI.

260

265

270
27°

„Om dat ghy, Prins,
"Om
Prins, uu draget minder
"Als
God, daerom
daerom sijt
sijt ghy
ghy verwinder.
verwinder.
„Als God,
"Dit
is den
den aenvanck,
aenvanck, dit het
het slot:
slot:
„Dit is
„Soo wie
"Soo
wie hem
hem eert
eert dien
dien wil hy
by eeren,
„Wie hem onthoort sal
"Wie
sal hy
by verneren.
Ey, siet eens,
goede God
God
eens, hoe
hoe de goede
drooch
De son belast
belast te maken drooch
Des vyants
vyants sompige
sompige morassen,
morassen,
En met
met een
een onvermoeijet
onvermoeijet ooch
ooch
en weder
weder op
op uupassen.
passen.
Doet locht
locht en
Geluckich,
hemel dient,
dient,
Geluckich, dien
dien den hemel
En
die de
de winden
winden hebt
hebt te
te vrient
vrient
En die
Die tot
tot uuhulpe
hulpet'saem-gesworen
t'saem-gesworen
Op den
den verderver
verderver haer
haer verstoren.
verstoren.
De stromen
stromen in dees schrale
schrale droocht'
Gans ongewoonlijck haer
haer verheffen,
Op dat
dat den
den hater
hater niet
niet sou
sou treffen
treffen
wit daer
daer sijn
sijn gemoet
gemoet na
na poocht.
poocht.
Het wit

254. slechter
slechter:
zwakkere, mindere
mindere; ; 257.
draget:
ge254.
: zwakkere,
257. uu dr
a g e t: uu gedraagt, uu beschouwt
slo:t:ditditis isdedesamenvatting
samenvattingvan
van
draagt,
beschouwtals;
als;259.
259. dit
d i tis
i s...
...slot
I. hem
0 n t h oor niet
t: niet
naar
Zijngeboden
gebodenhandelt
handelt; ; 262alles; ;26
alles
261.
hem onthoort:
naar
Zijn
262-sterkte van
van Den
Den Bosch
Bosch was
was voor
voor een
een groot
groot deel
deel tetedanken
danken aan
aan
264. De sterkte
destad
stadtemidden
temidden van
van(overstroomde)
(overstroomde) moerassen
moerassen lag.
lag. Met
Met bebefeit, dat
dat de
het feit,
hulp van
van watermolens
watermolens trachtte
trachtte Frederik
Frederik Hendrik
Hendrik deze
deze droog
droog teteleggen,
leggen,
hulp
wat door
door een
een drogen
drogen zomer
p i ge:
wat
zomer zeer
zeer begunstigd
begunstigdwerd;
werd;264.
264.som
sompige:
moerassige; 266.
zorg dragen;
moerassige;
266. 0o pup
p u paa ssss een:n: voor
voor uu zorg
dragen; 267.
267. die
dienn den
hemel dient: gij, dien de hemel dient; 270.
zichhemldint:gj, hemldint;
27o. haer
h a erverstoren:
verstoren : zich
vertoornen; ;27271.
I. des
rom en: nl.
nl.dedeDommel
DommelenendedeAa,
Aa,wier
wierbedding
bedding
vertoornen
d e tstromen:
door Frederik
Frederik Hendrik
hij „het
"het land
land tusschen
tusschen zijn
zijn
door
Hendrik verlegd
verlegd was,
was, zoodat
zoodat hij
kwartieren kon
doen overstroomen
overstroom en en
de nu
nu drooggelegde
drooggelegde stad
stad zelve
zelve
kwartieren
kon doen
en de
van water
water beroofde"
beroofde"; ; 273.
hater: de
devijand
vijand (Hendrik
(Hendrik van
van den
den
van
273. den
den hater:
Berg, die
die Frederik
Frederik Hendrik
het wit:
wit:
Berg,
Hendrikin
in zijn
zijn kwartieren
kwartierenaanviel);
aanviel) ;274.
274. het
't doelwit; na poocht: naar streeft.
'tdoelwi;napch:rstef.

259.
259. A:
A: „die
"die het
het slot",
slot", wat in
in de
de „Druck-fauten"
"Druck-fauten" en
en door
door Revius
Revius
C in
in handschrift verbeterd
verbeterd wordt;
wordt; 265.
265.AA:
onvermoeyet.
in C
: onvermoeyet.
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TEGEN-KEER.
TEGEN-KEER.

275

280
280

285

290

Wanneer een Wout
wout isis aengesteken
aengesteken
Een dicken
dicken roock
rooek men
men siet
siet wtbreken
wtbreken
En sich
sieh verheffen
verheffen met
met gewelt,
gewelt,
de ander
ander dringet
dringet
De eene damp de
Met vier en
en voncken
voneken doorgeminget
doorgeminget
Sieh
spreydende doort vlacke
vlaeke velt:
Sich spreydende
Ooek sietmen inden Oeeaen
Oocksietmnda
Door Godes
Godes wint
wint en
en weer
weer verbolgen
verbolgen
De golven
golven rollen
rollen voorwaerts
voorwaerts aen
aen
t' saem de
de grootste
grootste bare
bare volgen
volgen
Die t'saem
Tot
datse stoten
stoten op
op een
een schip
schip
Tot datse
Of vallen
vallen op
op een
een hoge
hoge klip:
klip:
de cloecke
cloeeke benden
benden
Soo volgden
volgden oock
ooek de
Den Prins, en
en wilden
wilden haer
haer niet
niet wenden
wenden
Voor datse
datse quamen
quamen aende
aende stat
stat
Daerse
deden craken
craken
Daerse de
de poorten deden
muyren braken,
braken,
Een crachtichlijck
crachtiehlijek de muyren
Hem makende een open pat.
pat.
TOESANCK.
TOESANCK.

De Seeg'
Seeg' rontom
ron tom het
het leger vlooch,
De Prince
Prince mickte
miekte met het
het ooch
ooch
een wisse greep,
vineksemet
met een
greep,
295
295 En En
vinckse
Hy gaf ha
er vleugels eenen kneep
haer
Soo
datse by hem
hem blijven most
Soo datse
Om datse
datse niet
meer vliegen
vliegen cost.
niet meer
Geluck
haer rat,
rat,
Geluck quam rollen met haer
haar gevat
3°0
Die heeft hy
by het
het haar
by by
3 0o Die
ontsonek
Soo stijf dat haer
haer het rat ontsonck
En sy hem
hem inde armen
armen spronek.
spronck.
Nu gaense
gaense waer
waer den
den Prince
Prince gaet,
gaet,
Nu staense
staense waer
wa er den
den Prince
Prinee staet.
staet.
305
En Span
Spanjen,
verseker dy
jen, ick verseker
Sy comen
comen u niet weder
weder by.
Want al
al haer
haer ongestadicheyt
ongestadieheyt
Die hebbense
hebbense nu
nu afgeleyt.
afgeleyt.
278.
8.
275-280. cf.
Ronsard-Laumonier IV.IV,
pag.
1-9; 27
cf. Ronsard-Laumonier
pag.183.
i83, reg.
reg. i-9;
2 81 286.
dam
p: rookwolk;
rookwolk; 279. do
0 r gem i n ge t:
vermengd; 281-286.
doorgeminget:
vermengd;
damp:
34; 283.
waer t s
cf.
Ronsard-Laumonier IV.
reg. 3o
30-34;
283. voor
voorwaerts
cf. Ronsard-Laumonier
IV,pag.
pag. 241.
241, reg.
aa een:
verder; 293. deS
Nike. de
de godin
godin der
der overwinning;
overwinning; 299.
299·
n: verder;
d e S eeeg':
e g' : Nike,
Gel
u c k:Tyche
TycheofofFortuna,
Fortuna.dedegodin
godinvan
vanhet
hetgoed
goedgeluk,
geluk.vaak
vaak voorvoorGeluck:
gesteld
een rollend
rollend rad,
rad. dat
dat dedegrilligheid
grilligheidder
derfortuin
fortuinaanduidde;
aanduidde;
gesteld met
met een
301.
hetrat
ratontsonck:
ontsonck:
zij het
verloor.
301. haer het
zij het
radrad
verloor.
-
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315

32o

325

330

335
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KEER VII.
„Een Vorst en moet niet zijn moort--dadich
„Maer goedertieren en genadich.
„Hy moet wt-drucken Godes hant
„Die sijnen donder selden schietet
„Op ons, hoewel het hem verdrietet
„Te sien der menschen sond' en schant;
,,Maer laetse vallen op de cruyn
„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 rechterhant
Een sweert becranst met groene palmen,
En waer ghy treet de coren-halmen
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,

3 I 1 3 2 0. cf. Ronsard-Laumonier IV, pag. 19 o, reg. 23-pag. 191,
reg. 4; 311. wt- drucken: weergeven, zijn als; 316. Athos:
berg op het Macedonische schiereiland Chalcidice; du y s t er w e der:
verschrikkelijk onweer; 317. y e w e r s: ergens; 319. cloot: bal, kogel
(hier vanwege 't rollende geluid daarvan voor: ) donder; 323. w e der:
op uw beurt (bij de capitulatie werd o.a. bepaald, dat de bezetting met
krijgseer mocht aftrekken, terwijl aan de stad al haar privilegiën werden
gewaarborgd) ; 328. D a p h n e s: toen de nimf Daphne door Apollo
werd vervolgd, bad ze Zeus om uitkomst en werd in den sedertdien aan
Apollo gewijden laurier veranderd; nimmer - s o o r e: nooit-verwelkende; 33 1 334. cf. Ronsard-Laumonier III, pag. 2 g I, reg. 13 - 1 6 ; 335.
s p r o n g' : springbron, fontein (cf. Johannes 4 : 1 4) .
A

327. A:• o.
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maen, 'tsy
'tsy datse
datse rijs'
rijs' of
ofdael
dael
De maen,
Geen beter
beter Vorst
Vorst als
als uubestrael
bestrael
Geen
die God
God soo
soo wil
wilproeven
proevenlaten
laten
Noch die
minne van
vansijn
sijnondersaten.
ondersaten.
De minne
schone son,
son, wanneer
wanneer by
hy spant
spant
De schone
in of
ofuyt
uytsijn
sijnsnelle
snellepaerden
paerden
Of in
sie geen
geen Coninckríjck
Coninckrijck op
op aerden
aerden
En sie
vredich als
als het
het Nederlant.
Nederlant.
Soo vredich
TOESANCK.
TOESANCK.

345

3350
5o

355
355

360
36o

ick o0 Prince,
Prince, die
die de
de pen
pen
En ick
beter als
als de spiessen
spiessen ken,
ken,
Wat beter
al mijn gedicht
gedicht
Sal roemen in al
wtgericht.
Het goede by uu wtgericht.
slady yewers
yewers eenen
eenen slach
slach
En, slady
Spanjen
lang' gevoelen
gevoelen mach
Die Span
jen lang'
met mijn
Ick sal hem met
mijn gladde veer
en veer
veer
klincken alsoo
alsoo luyd' en
Doen klincken
Aist klincket
klincket in Vulcani
V ulcani smis
Alst
Wanneer den hinckert besich
besich is
is
Of met
met de
de blixem
blixem voor sijn
vae' r
sijn vae'r
Of met
met Achillis
Achillisbeukelaer.
beukelaer.
Ten minsten sal een yeder
yeder man
Belijden
kiesen kan
Belijden dat ick kiesen
Om dichten 'talderbeste stof,
Dat's Gerdes
Godes en
en des Princen lof.
Fin
i s.
Finis.

337-344.
dergelijke beelden
beelden komen
komen bij
bij Ronsard
Ronsard dikwijls
dikwijls voor,
al
337 344. dergelijke
voor, al
is
de uitwerking
uitwerking nooit
nooitheelemaal
heelemaal gelijk.
gelijk. Men
Men zie
zieo.a.
o.a.Ronsard-Laumonier
Ronsard-Laumonier
is de
345 356.
proeven: ondervinden;
IV,
pag. 203,
203, reg.
reg. 24-47;
ondervinden; 345-356.
2 4 -47; 339.
IV, pag.
339. proeven:
cf. Ronsard-Laumonier
Ronsard-Laumonier lIl,
235,
u: door
door
I I pag.
I, pag.
235,reg.
reg.9-16;
9-16; 348.
348. bbyy u:
u;
349. yewers:
ye w ers: ergens;
ergens; 351.
351. gladde
g 1 a d d eveer:
vee r:
(veeren)pen,
pen,waar
waar
u; 349.
(veeren)
de
woorden gemakkelijk,
gemakkelijk, vloeiend,
"een gladde
gladde fluit"
fluit" bij
bij
de woorden
vloeiend,uit
uit komen
komen (cf.
(cf. „een
Huygens
I. 22
227);
smis:
smidse(onder
(onder den
den Etna)
Etna)
Vu1cani smis:
de de
smidse
Huygens I,
7) ; 353. Vuleani
van Vulcanus, den god van het vuur en de smeedkunst; 354. den h i n-vanVulcs,degohtvurndesmkt;354.nhiek
een twist
twist tusschen
tusschen zijn
zijn ouders,
ouders, Zeus
Zeus en
en
c keer rt:t: toen
toen Vulcanus
Vulcanus eens
eens bij
bij een
Hera,
hem van
van den
den Olympus.
Olympus. Hij
Hij
Hera, zijn
zijn moeder
moeder helpen
helpen wilde,
wilde, wierp
wierp Zeus
Zeus hem
355. de
de
kwam
terecht op het
het eiland
eiland Lemnos
Lemnos en
enbleef
bleefsindsdien
sindsdien kreupel;
kreupel; 355.
kwam terecht
bblixem
I i x e mvoor
voosrijsnij vn ava
e 'r:met
met
Cyclopensmeedde
smeedde Vulcanus
Vulcanus de
de
e 'r:
de de
Cyclopen
356.
Achillis
beukelaer:voor
voordit
ditschild
schild van
van
bliksems
voor
Zeus;
bliksems
voor
Zeus;
356.
Achillis beukelaer:
Achilles
men Ilias
Ilias XVIII,
reg. 478-608.
478-608.
XVIII, reg.
Achilles zie
zie men
-

in A.
A.
345.
i s ontbreekt
ontbreekt in
Finis
Onderschrift. Fin
A : ó;
6; Onderschrift.
345. A:
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VERWOESTINGE DER
DER VELUWE.
VERWOESTINGE
Op
Op den
den 137.
I 37. Psalm.
Psalm.
I.

55

d'Yssel-stroom, alwaer
alwaer wy
wytreurich
treurich saten
saten
Aen d'Yssel-stroom,
en Croaten,
Croaten.
Om-heen beset met Duytschen
Duytschen en
menich Pool,
Pool. en
enmenich
menichCastellaen,
Castellaen,
En menich
Daer leyden
leyden wy.
de Velu
Velu siende aen
Daer
wy, de
lichte vlam
vlam tot
totaen
aenden
denhemel
hemelbranden,
branden.
In lichte
wt onse
onse droeve
droeve handen.
handen.
herder-pijp wt
De herder-pijp
2.
2•

spraken sy die
•t moorden
moorden en
en verjagen
verjagen
die 't
Doe spraken
out en
enjonck
jonckmet
metdroge
drogeogen
ogensagen
sagen;;
Van out
een liet
liet ter
tereeren
eeren vanden Prins.
Singt ons
ons een
10
Wy
seyden.ah!
ah!hoe
hoesoude
sou deenichsins
enichsins
o Wy
seyden,
rechten ernst ons herte sich verblijden
verblijden
In rechten
Ter-wijl wy sien ons Vader-lant
Vader-lant int
int lijden?
lijden?
Ter-wijl
3.
3·
Vader-lant!
hooch bedruckte
bedruckte Kercke
Kercke!
Vader-lant ! 1ö hooch
ick u,
u. soo
soo sette
sette my
myde
destercke
stercke
Vergeet' ick
15
En grote God weer
weer buyten
buyten sijn
sijn gedacht.
15 En
aen mijn
gehemelte versmacht
versmacht
tong' aen
mijn gehemelte
Mijn tong'
Soo ick
ick na macht
macht u smaetheyt
smaetheyt niet belette,
belette.
en sette.
sette.
Jae
bloet voor u niet op en
Jae goet en bloet

o
O

Verwoestinge
der Veluwe:
Veluwe: tijdens
Den Bosch
Bosch door
doorFrederik
Prederik
tijdens het
het beleg
beleg van Den
Verwoestinge der
Hendrik
1629 vielen
vielen de
de Spanjaarden,
Spanjaarden, versterkt
versterkt door
door keizerlijke
keizerlijke hulphulpHendrik in
in 1629
troepen.
de Veluwe
Veluwe en
en bedreigden
bedreigden zelfs
zelfs Utrecht
Utrecht en
en Amsterdam.
Amsterdam. Vooral
Vooral
troepen, in
in de
de
keizerlijke Croaten
hun woeste
woeste plunderingen
plunderingen berucht;
berucht;
de keizerlijke
Croaten maakten
maakten zich door hun
Op den
den137.
137.
m:niet
nietalleen
alleen„op
"opdedewijse",
wijse" •maar
maar ook
ookiningetrouwe
getrouwe
P sPas 1a Im:
navolging
daarvan; z.
I. a aeend'
Deventer;
navolging daarvan;
n d' YYs sssee 1- s ttrroom:
o o m: nl.
nl. teteDeventer;
2. om-heen
beset:omringd;
omringd; 3.3.Castellaen:
Casteliaen:
Castiliaan,SpanSpanom-heen beset:
Castiliaan,
herdersfluit; 7-8.7-8.
sy sy
die
...
jaard;
jaard;6.6.herder-pijp:
herder-pijp: herdersfluit;
die'tmoorden
'tmoorden...
ssage
a gen:
nI.dedehoonende
hoonendeenenspottende
spottendevijanden
vijanden (cf.
(cf. Psalm
Psalm 137
I 3 7: :33);
n: nl.
)
8.
de kommapunt
kommapunt aan
aan het
het einde
einde van
van dezen
dezen regel
regel heeft
heeft de
de waarde
waarde van
van
8. de
I I.
re c h ten
een
tegenwoordige dubbelpunt
in reg.
reg. 22);
n
2 2) ; Y
i . in rechte
een tegenwoordige
dubbelpunt(zoo
(zoo ook
ook in
ernst:
met den
den juisten
juisten ijver,
ijver, met
met passende
passende geestdrift
geestdrift; ; 13.
e r n s t: met
i 3. hhooch
o o c h bbeed ru
Republiek werd
werd natuurlijk
natuurlijk ook
ook de
deGereforGereforr ucckkt tee K
Keerrcckke:e:met
met de
de Republiek
meerde
bedreigd. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk echter
bovendien aan
aan
meerde religie
religie bedreigd.
echter denkt
denkt Revius bovendien
het
Duitsche Protestantisme,
Protestantisme, dat
na den
den vrede
vrede van
van Lubeck
Lübeck (i(1629)
hopehet Duitsche
dat na
6 2 9) hopee top
en
loos
verslagen scheen;
op en
loos verslagen
scheen;15.
15.wee
w e r:e r:opopZijn
Zijnbeurt;
beurt;18.
i 8.ni
niet
set te: niet op het spel zette, wage.
set:niophlzte,wag.
Verwoestinge der
der Veluwe.
Veluwe. I.
A heeft
heeft een
een drukfout:
drukfout: alwaer
alwaer my.
my.
r. A
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4.
Maer Heere, wilt oock eenmael sijn gedachtich
Den wreeden hoop van Babylon manslachtich
Die over Sion schudden haren cop.
Denckt hoe sy riepen met een hant--geclop;
Reyn af, reyn af, dat dees Gedeformeerde
Eens werden wtgeroeijet vander eerde.

5.
Oock salmen u, o Romen, noch verbranden,
Geluckich oock men roemen sal de handen
Die wreken 'tquaet dat ghy ons hebt gedaen.
Geluckich die daer sullen grijpen aen
d' Afgoden snoot van u altaers onreyne
3o Om die tot stof te gruysen aen den steyne.
BIECHTE DES CONINCX VAN SPANJEN
TER DOOT TOE CRANCK ZIJNDE OVER HET VERLIES
VAN PERNAMBUCO.

5

Doe ick op Neerlant eerst wtstreckte
Een heerschappye stuyr en straf
Een vyant ick my, laes! verweckte
Die my nu brengen sal int graf.
Confiteor.
Ik belijd

Vertvoestinge der Veluwe, 2o. Babylon manslachtich: 't aan
moord schuldige Babel (= Rome) ; 21. S i o n: (hier voor : ) het volk,
de gemeente Gods; 22. met een h a n t- g e c l o p: onder handgeklap;
23. r e y n a f: heelemaal weg ; G e d e f or meerde: misvormden (woordspeling met Gereformeerden = hèrvormden) ; 29. d' a f g o d e n: nl. de
beelden; 3o. g r u y s e n: vergruizelen; Biechte des Conincx van Spanjen : Filips IV wordt hier voorgesteld als stervend en bezig met
zijn laatste biecht. Revius maakt daarbij handig gebruik van de Latijnsche
woorden uit het Confiteor, die in het nieuwe verband soms een geheel
andere beteekenis krijgen. Hij heeft zich echter niet streng gehouden aan
het Confiteor der H. Mis en „schijnt een confiteorgebed te hebben opgesteld, zooals het in het volksgebruik (voor veranderingen vatbaar) in
zwang was" (mededeeling van Pastoor F. Fleerakkers S.J., legeraalmoezenier
te Bandoeng) . In margine geef ik de eigenlijke vertaling, terwijl in de
noten telkens de beteekenis der Latijnsche woorden in dit gedicht wordt
vermeld. Over deze soort strijddichten zie men „De dichter Revius", pag.
221-222. Over het verlies van Pernambuco: in 163o veroverde admiraal Loncq Olinda en 't Recief van Pernambuco in Brazilië;
I. eer st: voor 't eerst (deze regels slaan niet uitsluitend op Filips IV,
maar op den „Coninc van Spanjen" in 't algemeen, vanaf Filips II) ;
2. stuyr: hard, wreed; 3. l a e s: helaas; 5. confiteor: ik erken het.
7
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Io

De ketters dacht ick te verderven:
Rebellen wild' ick wederstaen:
Nu claeg' ick, eer ick coom te sterven,
Dat ick den crijch heb aengedaen
D e o o m n i p o t e n t i.
aan God Almachtig

15

0 Vorsten, nimmer God verlatet,
Hy is in noot de trouste vrient:
Ghy siet hoe luttel het my batet
Dat ick Sant I a g o heb gedient
Et M a r i a e Virgini.
en aan de Maagd Maria

20

Wech houten Jacob met u schelpen;
Ick vind' u bystant seer gering.
't Gae u, indien ghy niet cont helpen,
Gelijck het San Salvador ging'
Et OMNIBUS S A N C T I S.

25

Wat soeck ick wijt-gelegen landen
Als waer de werelt my te cleyn?
Ick heb den crijch op mijne stranden.
Dies danck ick Wilkes, Lonck, en Heyn
Et t i b i PATER. en aan u, Vader (= biechtvader) ,

en aan alle Heiligen

Ick swoer aen alle Coninckrijcken
Te doen ontfangen mijn gebiet,
z o. Deo omnipotenti: aan God Almachtig (nl. door „het
Nederlandsche Israël" aan te vallen) ; 14. Sant Ia go: St. Jacobus,
de beschermheilige van Spanje; 15. et Mar i a e Virgini: en
de Maagd Maria; 16. houten Jacob: (houten beeld van) St.
Jago; met u schelp e n: de naar hem genoemde St. Jacobsschel
pen, waarmee de pelgrims, die terugkeerden van een bedevaart naar
zijn graf te Santiago de Compostella, hun hoeden en mantels sierden;
19. San Salvador: (lett. : Heilige Zaligmaker) stad aan de Allerheiligenbaai, in Mei 1624 door de Westindische Compagnie veroverd (zie het
gedicht op pag. 3o) ; 20. et omnibus s a n c t i s: en met alle heiligen =
met „Todos os Santos" = met de Allerheiligenbaai; 21. w at soeck
ick ...1 a n d e n: wat zoek ik naar nieuwe veroveringen (cf. reg. 26-27) ;
23. o p m ij ne stranden: aan mijn eigen kusten; 24. dies: daarvoor;
W i l k e s, L o n ck, en He y n: admiralen der Westindische Compagnie bij
haar pogingen om in Brazilië vasten voet te verkrijgen; 25. et t i b i
Pater: en u, Pater (= Adr. Jansz. Pater, in i6 3 o eveneens met een vloot
naar Brazilië gezonden) ; 27. gebiet: heerschappij.
24. A heeft aan 't einde van dezen regel, blijkbaar ten onrechte, een
punt.
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Maer
Matroos doet
doet nu
Maer laes
laes! I Matroos
nu wel
welblijcken
blijeken
mijn voornemen
voornemen loopt tot
tot niet.
niet.
Dat mijn
Quia ego
ego miser.
miser.
dat ik, ellendige,
ellendige,

vokken om
om mijn
mijn tyrannye
tyrannye
De volcken
over my
my vertorent
vertorent zijn,
zijn,
Seer over
der Turcken
Turckenheerschappye
heerschappye
Dewijl der
als de
de mijn.
mijn.
beter houden
houden als
Sy beter
P
e
c
c
a
v
i
n
i
m
i
s.
3
5
Pee
e
a
v
i
nim
i
s.
zeer gezondigd heb
heb
zeer
35
Heel Duytschlant wert
wert door
door my
my geplaget,
geplaget,
Heel
en den
den Deen,
Deen,
Swede haett'
haett' ick
iek en
Den Swede
Palatijn heb
heb ick
ick verjaget,
verjaget,
Den Palatijn
soeek ick
ick Vranckrijck
V ranekrijck te
te vertree'n
vertree' n
Nu soeck
0
Contra
l
e
g
e
m
4
Con
tra
legem
Dei.
tegen
de wet Gods
Gods
tegen de
40
Waer sijn de
de cloecke
cloeeke Jesuwijten
Jesuwijten
Waer
lieve raets-luy
raets-Iuy rechtevoort?
reehtevoort?
Mijn lieve
alles int
intverwerde
verwerdesmijten
smijten
Diet alles
stichten soo veel
veel roof
roof en
en moort
moort
En stichten
Cogitando,
45
C
0 git a n d 0, loquendo,
10 q u end 0, operando.
0 per a n d o.
met gedachten,
gedachten, woorden en werken
28. 1la
helaas; 29. loop
ni e t: uitloopt
uitloopt op
op niets;
niets; 3o.
30.
a e s:
s: helaas;
10 o pt ttot
tot niet:
qq uu iiaa ego
r: daarom
daarom ben
ben ik
ik ongelukkig;
ongelukkig; 333-34.
een herinneherinneego mmis
i s ee r:
3 - 34. een
ring
aan het
het bekende:
bekende: „Liever
"LieverTurksch
Turkschdan
danPaapsch
Paapsch!";
33.d edewijl:
ring aan
! "; 33.
w ij 1:
terwijl;
35. p peccavi
hebzeer
zeergezondigd;
gezondigd; 36.
36. heel
terwijl; 35.
e c c a v i nnimis:
i m is: ikikheb
D u y t S c h 1a n t ... ge p 1a g e t: tijdens den dertigjarigen oorlog was erDuytschlan.gep1t:ijdnsergaolwser
vanzelf
een belangengemeenschap
belangengemeenschap tusschen
Spanje en
en den
denKatholieken
Katholieken
vanzelf een
tusschen Spanje
Keizer
reg. 38),
38),alalmag
magdeze
dezeregel
regelblijkens
blijkens de
defeiten
feiten
Keizer Ferdinand
Ferdinand11II (zie
(zie ook
ook reg.
te letterlijk
letterlijk worden
worden opgevat;
opgevat; 337.
den Swede
Swede hhaett'
niet
a et t' ick en
niet al te
7. den
den De e n: Gustaaf Adolf van Zweden wierp zich in 1630 op tot ver- denD:GustafAolvnZwedirpzch63otvervan DeneDenedediger
Duitsche Protestantisme,
Protestantisme, terwijl
terwijl Christiaan
Christiaan IV van
dediger van
van het Duitsche
had gedaan,
gedaan, maar
gedwongen tot
marken
marken dit
dit reeds
reedsin
in 1625 had
maar in
in 1629 was gedwongen
den
van
Lübeck;
38. 38.
denden
Palatijn
toen
den vrede
vrede
van
Liíbeck;
Palatijnheb
hebick
ick verjaget:
verjaget: toen
1619 door
door de
deopstandige
opstandige Bohemers
Bohemers tot koning
koning
Frederik
Frederikvan
van de
de Paltz
Paltz in 1619
deze laatste
laatste in
in Bohemen
Bohemen den
den
was
gekozen inplaats
inplaats van
Ferdinand 11
was gekozen
van Ferdinand
II en deze
de Spanjaarden
Spanjaarden in
in 1620
1620 onder
onder
Protestantschen
Frederik bestreed,
bestreed, bezetten de
Protestantschen Frederik
Spinola
dede
Paltz;
39. 39.
nu nu
soeck
ick
vertree'n:
Spinola
Paltz;
soeck
ickVranckrijck
Vranckrijck te
te vertree'n:
in Mantua
Mantua was
was in
in 1629
1629een
eenerfopvolgingsoorlog
erfopvolgingsoorlogontstaan,
ontstaan,waarbij
waarbij FrankFrankbestrijden, den
denFranschgezinFranschgezinrijk,
den Spaanschen
Spaanschen invloed in
in Italië
Italiëtetebestrijden,
rijk, om den
den
Karel van Nevers-Gonzaga
Nevers-Gonzaga tegen
tegen Spanje
Spanje en
en den
den Keizer
Keizer steunde.
steunde.
den hertog Karel
Revius vermoedelijk
vermoedelijk zijn
zijn gedicht
gedicht schreef)
schreef) was
was
Omstreeks
Omstreeks Juli
Juli i1630
6 3 o (toen Revius
de
tra 1leg
e mOe
strijdmet
met de
de
de strijd
strijdnog
nogniet
nietbeslist;
beslist;40.
40.con
contra
e gem
Dei:i:ininstrijd
wet
Gods. Misschien
Misschien denkt
aan 't feit,
feit, dat
datKarel
Karel van
van Nevers
Nevers
wet Gods.
denkt Revius
Revius hier
hier aan
de
was;
41.41.
cloecke:
slimme; 42.
de wettige
wettigeopvolger
opvolgerininMantua
Mantua
was;
cloecke: slimme;
42. rechterecht evoo
43. 43.
intintver
w e r des
mijt e n:in in
verwarring
v o ort:
r t :voortdurend;
voortdurend;
verwerde
smijten:
verwarring
brengen;
45.45.
cogitando,
loquendo, operando:
operando:met
methun
hunplanplanbrengen;
cogitando, loquendo,
nen,
woorden en
en daden.
daden.
nen, woorden

einde van
vandezen
dezenregel
regel ten
tenonrechte
onrechte een
een punt.
punt.
39. A
A heeft
heeftaan
aan't'teinde
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En ghy
ghymijn
mijnrijcke
rijcke Genovesen
Genovesen
Isser geen
geen geit
geIt meer
meer inde
inde banck?
banck?
Isser
wissels hebdy
hebdy afgewesen:
afgewesen:
Mijn wissels
hetgelove
gelovecranck,
cranck,
By uu isishet
E tin
c u n c t ias laij
I ijs.s.
Et
in cunctis

en (in)
(in) alle
alleandere
andere

55

Dons, Hidalgos,
Hidalgos,enenSen
Senjoren,
Mijn Dons,
jonen,
ofmy
myde
deschuit?
schult?
Is oock by uu of
comt my
my menichmael
menichmael ter
ter oren
oren
Het comt
ghy het
het hele
hele lant
lant vervult
vervult
Dat ghy
V iitt ijij s.
V

zonden

60
6o

Sy hoe
hoe het
het wil,
wil, ick
ick mach
mach wel
welclagen
dagen
't Sy
my geschiet
geschiet meer
meer smaet
smaet en
en leet
leet
Dat my
ick beleefde
beleefde van
van mijn
mijn dagen,
dagen,
Als ick
voortaen geen
geen raet
raet en weet
weet
Dies ick voortaen
Meismma
Meis
a l lis.
i s.
boos van
van mij:
mij:

65

Bos, het
hetNederlantsche
Nederlantsche Romen
Romen
Den Bos,
Daer ick
ick den
den standaert
standaert had
had gevest
gevest
Daer
my soo
soodeerlijck
deerlijck afgenomen.
afgenomen.
Is my
Verstoret
is
het
Papen-nest
Verstoret het Papen-nest
Mea
M e aculpa.
culpa.

door mijn schuld,

Wesel, daer
daer de
de duytsche
duytsche Heeren
Heeren
En Wesel,
Gestapelt
hadden
al
haer
buyt
Gestapelt hadden al haer
46.
Gen
de Genueezen
Genueezen waren
waren bekend
bekend als
als bankiers
bankiers en
en
e n: de
46. G
en 0o v eessen:
geldhandelaars.
het voortdurende
voortdurende en
en steeds
steeds toetoegeldhandelaars.Deze
Dezestrofe
strofedoelt
doelt op
op het
c r ar n
c k:
Yu
u is het
hetgelove
gel 0 vee
anc
k:
nemende
49. bby
nemende geldgebrek
geldgebrek van
van Spanje;
Spanje; 49.
lett.:
is het
het geloof
geloof zwak,
zwak, ge
ge hebt
hebt niet
niet veel
veel over
over voor
voor het
het
lett. : "bij
„bíj uu is
de woordspeling
woordspeling met
met
(Katholieke)
Maar tegelijkertijd
tegelijkertijd door
(Katholieke) geloof."
geloof." Maar
door de
et in
gelove
crediet: „bij
"bij uuisismijn
mijncrediet
credietzwaar
zwaargeschokt"
geschokt";; 5o.
50. et
in
gelove = crediet:
Hidalgos:
cu net i s aalI ijijs:s: evenals
evenals bij
bij alle
alle anderen;
anderen; 51.
i d a I gos: Spaansche
Spaansche cuntis
5i. H
edelen
met boosheid,
boosheid, zonden;
zonden; 59.
59.r raet:
edelen van
van lageren
lageren rang;
rang; 55.
55. vvitijs:
i t i j s: met
a e t:
redmiddel;
s m
a I i s: voor
voor mijn
mijn rampen;
Ne d e rredmiddel;60.
6o.mei
meis
malis:
rampen;61.
61.het
het Nederla
men: omdat
omdat Den
Den Bosch
Bosch voor
voor 1629
1629 in
indedeNoordelijke
Noordelijke
1 annttsc
s cheR
h e R 0omen:
een bisschop
bisschop en
en dus
dus het
hetKatholieke
Katholieke
Nederlanden
Nederlandende
de eenige
eenige stad
stad was
was met
met een
centrum;
verstoret:
vernield; 65.
mea
culpa: door
door mijn
mijn
65. m
e a culpa:
centrum ;64.
64. v
er st or e t: vernield;
1 44
schuld;
Wesel:
pag. 87,
87, dedeaanteekeningen
aanteekeningen bij
bij reg.
reg. 141,
14 1 • 144
schuld; 66. W
e s e 1: zie
zie pag.
en
haddenalal
haer
buyt:
"noch
staethier
hier
en 147;
147; 67.
67. gestapelt
gestapelt hadden
haer
buyt:
„noch
staet
bij
onthouden. dat
dat alle
alle de
de principaelste
principaelste bagagie
bagagie van
van Graef
Graef Hendrick
Hendrick van
bij te
te onthouden,
den
alsmede het
het meeste
meeste deel
deel van
van den
den roof,
roof.die
diededeKeijsersche
Keijsersche ende
ende
den Berge
Berge...
... alsmede
Crabbatten
de oorloge
oorloge van
vanHoogduijtsland
Hoogduijtsland geroofd,
geroofd.
Crabbatten(Croaten)
(Croaten) al-omme
al-omme in de
ende
hadden. bij
bij dese
dese soude
soude becomen
becomen zijn"
zijn"
ende den
den goeden luijden afgedwongen hadden,
(Souterius
triumf-predikatie. aangehaald
aangehaald bij
bij Bosscha
Bosscha:: Neerlands
Neerlands HelHel(Souterius in zijn triumf-predikatie,
dendaden
dendadenteteland.
land,pag.
pag. 406).
406).
54
en 64.
64.AAheeft
heeftaan
aan't 'teinde
eindedezer
dezerregels,
regels.blijkbaar
blijkbaar ten
ten onrechte,
onrechte. een
een
54 en
punt;
eindigtden
denregel
regel met
meteen
eendubbelpunt.
dubbelpunt.
punt; 65. AAeindigt
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Van silver, gout, en fraije cleren,
Daer speeldemen cock Papen -uyt
Mea culpa.

75

Maer P e r n a m b u c o my ontroeret
De sleutel van het schoon Brasijl.
Hoe heeft my L o n c k dat af geloeret !
Dies moet ick roepen noch een wijl
Mea gravissima culpa.

Io

door mijn schuld,

door mijn overgroote schuld!

8o

Urbaen, Sint Peters leste erve
Wat wert ons nu al na-geseytl
Ick moetet uyten eer ick sterve,
Al geeftet u wat tegenheyt.
Ideo deprecor te.

85

Veel seggen, dat des Heeren kercke,
Waerse van u en my verlost,
Sou sijn in allen goeden wercke
Gelijck als doese eerst begost
Beatissima virgo.
Heilige Maagd

90

Sy meynen dat wy stedes moeten
Aen Christi leere houden vast,
En daer na richten onse voeten,
Gelijck ons self dat heeft belast
Maria.

95

Sy roepen dat van schelmerye
Van alle sonden groot en grof,
Van oorloch en verraderye
Slechs oorsaeck is het Roomsche hof
Et vos omnes.
en u allen,

Daarom smeek ik u,

Maria,

73. a f g e l o e r e t: op listige, bedriegelijke wijze afhandig gemaakt;
74. noch een wijl: nog eens; 75. mea gravissima culpa:
door mijn overgroote schuld; 76. U r ba e n: Paus Urbanus VIII
(1623 1644) ; leste erve : laatste (want nog regeerende) erfgenaam;
77. wat wert ons nu al na geseyt: wat wordt er een kwaad
van ons verteld; 79. tegenheyt: weerzin, afkeer; 80. i d e o d e p r ec o r t e: daarom vraag ik er u verschooning voor; 84. does e eerst
b e g o s t: toen ze voor 't eerst begon, in het begin; 85. b e a t i s s i m a
v i r g o: een heilige maagd (d.w.z. heilig en rein) ; 86. stede s: steeds;
94. het Roomsche ho f: het Pauselijk hof te Rome; 95. et vos
omnes: en gij allen (de Paus met al zijn priesters) .
-

-

69 en 74. A eindigt deze regels, blijkbaar ten onrechte, met een punt;
94. A heeft vermoedelijk een drukfout : slech.
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Christus en heeft dit niet geleeret,
(Praet onder haer een yder man)
Dus zijn de Heydens niet bekeret,
Weleer en hielden hier niet van
S a n c t i £ s a n c t a e Dei. (mannelijke en vrouwelijke)
i 00
Heiligen Gods,

Ick vrese dat met hangen branden,
En smoren vande Christen schaer
Soo seer besmet sijn onse handen
Dat my de wrake volget naer
105
E t te Pater.
en u, Vader (= biechtvader) ,
'k Heb over-al de nederlage,
Mijn crachten worden wt-geputt'.
Dies ick Jaer weynich meer na vrage
(Also het my doch niet en nutt')
V t ()reds pro m e.
II0
dat gij voor mij bidt
Geluckich, o ghy Nederlanden
Die niet en steunt op vleysch en bloes,
Maer heffet onbevleckte handen
Met een onwanckelbaer gemoet
Ad Dominum Deum nostrum.
115
tot den Heer onzen God,

120

Geluckich, die een Vorst bewaret
Manhaftich en van groot beleyt,
So dat sich nergens openbaret
Een hooft van sulcke dapperheyt
V t i p s e.
dat Hij
Mijn hoochmoet heeft hy neer gebogen
Al mijn benijders tot een spot:

97. onder ha er: onder hen (= de velen uit reg. 8 I) ; 98. d u s:
aldus; I oo. s a n c t i Z s a n c t a e Dei: de (mannelijke en vrouwelijke) heiligen Gods; 102. s m o r en: verstikken (verdrinken, worgen,
levend begraven) ; 104. volget n a er: navolgt; 105. et te P a t e r:
evenals u, Vader (= de Paus) ; I 1o. ut or e t i s pro me: dat gij voor
mij bidt; 112. o p vleysch e n b l o et: op menschen (cf. Psalm 118 :
8); 115. ad Dominum Deum nostrum: tot den Heer onzen
God; 116. die e en Vorst bewaret: gij, die een vorst (subject)
beschermt ; 120. u t i p se: als hij ; 122. b e n ij de r s: vijanden.

96. A eindigt den regel, blijkbaar ten onrechte, met een punt.
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De doot sweeft my al voor de ogen,
Dies bid' ick dat de lieve Godt
125
M i s e r e a t u r mei.
Zich mijner ontferme.
Prins Fred'rijck -Hent ick van Oranjen,
Indien ick sterf aen dese quael
Ick maeck u erfgenaem van Spanjen,
En van mijn rijcken altemael.
13o
Amen.
Amen.
AEN M. H.

DIDERICK VAN WAERDENBORCH

COLONEL, AEN-ENDE -WTVOERER VANDE OVERWINNINGE
DER STADT OLINDA IN PERNAMBUCO.

Ghy hebt een W a e r de n b or c h geluckich ingecregen
O W a e r d e n b or c h, ,ó roem en bloem van Gelderlant;
Sie toe, be-w aer den b o r c h, en leg' niet neer den degen,
Doch trou (dat raed' ick u) alleen op Godes hant.
5 Want seker, w a er den b o r c h door hem niet los geraket,
Vergeefs waer u beleyt, onvruchtbaer uwe daet.
En w a er den b o r c h oock ligt, of hoemense bewaket,
Tis ydel, als God self de ronde niet en gaet.

Biechte des Conincx van Spanjen, 125. m i s e r e a t u r mei: zich mijner
ontferme; Aen M. H. Diderick van Waerdenborch, M. H.: Mijn Heere; a e nende-wtvoerer...in Pernambuco: Kolonel Diderick van Waerdenborch was commandant der landingstroepen, die in i6 3 o tijdens de
expeditie van Loncq (zie het vorige gedicht) Olinda veroverden; 1. e e n
waer den borch: een waardevolle sterkte; in gecregen: in uw
bezit gekregen; 2. roem en bloem van Gelderlant: Waerdenborch stamde uit een Geldersch geslacht, dat verwant was met de Brederodes en een slot bezat bij Heern in de Tielerwaard; 4. t r o u: vertrouw;
5. waer den b0rch...1os geraket: had Hij de sterkte haar vastheid niet doen verliezen; 8. de r o n d e niet en ga e t: geen wacht
houdt.
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AANHANGSEL VAN z 6 3 4.
DEN SIECKEN ARENT
GESLAGEN VAN GODS HANT DOOR DEN CONINCK
VAN SWEDEN.

Een Arent, overlaen door 't eten eener prijen
Wiert dodelijcken cranck: en, comende aen 't spijen,
Riep deerlijck: Moeder lief, nu ist met my ghedaen,
De dermen uyt den buyck my door de kele gaen.
5 De Moeder seyde: Soon, en wilt doch soo niet kermen,
Het gene u ontgaet en zijn niet uwe dermen,
Maer van het bloedich aes dat ghy hebt ingecropt
En daer u ingewant te gierich mee gestopt.
Den Duytschen Arent claecht zijn oude moer van Romen
o Dat hem den Sweedschen helt veel steden heeft ontnomen,
Maer Romen seyt, mijn kint, ey lieve, grijp een moet,
'Tgeen ghy alsnoch verliest is maer gestolen goet:
Ick vrees dat u het hert al anders haest wil beven
Als ghy u eygen oock sult moeten overgeven.
DEN ONDANCKBAREN ARENT
OP DE AFGRIJSELIJCKE MOORT VANDE KEYSERSCHEN
BEDREVEN TOT MAEGDEBORCH.

Een Arent, int gebercht van Sesto uytgebroedet
En van een maechdeken gequeecket en gevoedet
Den siecken Arent. Arent: de dubbele Rijksadelaar van het RoomschDuitsche keizerrijk, (hier voor: ) keizer Ferdinand II ; den Con in c k
van S w e d e n: Gustaaf Adolf. De volgorde der gedichten doet mij vermoeden, dat dit vers slaat op den allereersten tijd na diens landing, toen
hij bezig was in het Noorden van Duitschland zijn positie te versterken
en o.a. Stettin had bezet; z 8. deze fabel is ongetwijfeld aan de klassieke
literatuur ontleend, maar ik slaagde er niet in haar terug te vinden;
I. eener prijen: van een aas, kreng; 7. ingecropt: (gulzig) in
den krop geduwd, ingeslikt; 8. g i e r i c h: gulzig; 9. m o e r: moeder,
nl. Moederkerk; i 2. g es t o 1 e n go e t: bijv. Mecklenburg, waar Wallenstein de hertogen verdreven had, die nu echter met Gustaaf Adolf waren
teruggekomen; 13. a 1: heelemaal; 14. u e y g en: nl. „goet" (zie reg. 12) ;
Den ondanckbaren Arent. Arent: zie de eerste aanteekening bij het
vorige gedicht; t o t (= t e) Ma e g d e b or c h: den 2osten Mei 1631 werd
Maagdenburg door het Keizerlijke leger onder Tilly veroverd en op een
verschrikkelijke manier verwoest; z 6. cf. Plinius, Nat. Hist. X, 18;
I. van S e s t o: Sestus was een stad op den Thracischen Chersonesus,
aan den tegenwoordigen Hellespont.
Aanhangsel van 163 4. Zie hierover „De dichter Revius", pag. 107
en vergelijk de noot bij de voorrede van dit deel.

GUSTAAF ADOLF IN DUITSCHLAND, 1631.

I

o5

Heeft danckelijck erkent haer toegenegentheyt
En 'tbeste dat by vinck in haren schoot geleyt,
5 Ja, als de bleecke doot haer snellijck had gevandet
Heeft hem beneffens 'tlijck uyt grooten rou verbrandet.
Den Duytschen Arent, die noch vrient noch vyant
[spaert,
Heeft onlangs wel betoont te zijn van snoder aert:
Wanneer hij, tot een loon dat hem en zijn geslachte
I o De Maegdenborchsche maecht naest Godt te eeren plachte,
Verslonden heeft haer vleesch, gesopen heeft haer bloet,
En alles watse had gesett' in lichte gloet.
Geluckich (so hem dacht) dat hy mocht laten weyen
Sijn ogen inde vlam, zijn oren in het schreyen.
DANCK-LIEDT
DES ALDERDOORLUCHTICHSTEN CONINCX VAN SWEDEN
VOOR DE HEERLICKE OVERWINNINGE DES KEYSERSCHEN
LEGERS VOOR LEYPSICH.

Dewijl mijn swacke hant int vellen deser benden
0 Heer, van uwen arm het wercktuych is gheweest,
Soo wil ick dat mijn tong' oock diene uwen Geest
En draghe uwen roem tot aen des Werelts enden.
Dees crijghers, voor de vlam alleen van onse ogen
5
Verteret als de sneeu, ghesmolten als het was
Betoogden, groote God, dat het u oordeel was
Twelck haer tot dese straf rechtveerdich had ghetogen.
Wy sagen als het stof ontelbaer hare scharen,
z o Niet machtich om te staen voor uwe grimmicheyt.
Den ondanckbaren Arent, 5. gevandet: bezocht; 6. beneffens:
naast; 1o. ma echt: stedemaagd; i 2. lees: „watse had, gesett' in lichte
gloet" (tijdens de plundering brak een brand uit, die vrijwel de heele stad
in de asch legde) ; i 3. laten w e yen: laten weiden, verlustigen; Danckliedt. Den i eden September 163 I behaalde Gustaaf Adolf een groote overwinning op Tilly bij Breitenfeld, even ten Noorden van Leipzig; d e s
K.L. : op het K. L. : 7. betoogden: toonden, bewezen; 8. g h e t og e n: getrokken, gebracht.
Danck-liedt. Ook met dit gedicht (dat een gebeurtenis van i 7 September
behandelt, terwijl eerst in het volgende vers de slag op het Slaak van
12 o p i 3 September een beurt krijgt) wordt de chronologische volgorde
slechts schijnbaar verbroken. De eerste drie verzen van dit aanhangsel vormen namelijk een eenheid en geven met elkaar een overzicht van den toestand in Duitschland; daarna keert Revius zich tot een nieuwe afdeeling:
de vrijwel gelijktijdige gebeurtenissen in de Republiek.
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Den bias van uwen mont heeftse van een ghespreyt,
Verstroijet, sonder hoop van weder te vergaren.
Dees Reusen, bouwende haer eere op mijn lachter
Sijn buyten haer vermoe'n gesett' in hoon en spot.
15 Dees hoofden diemen plach te vieren meer als God
Sijn soo gebogen neer dat niets en is verachter.
Dien toren, met de schroef van grootsheyt opghevyselt
Door uwen vinger, Heer, gheslinghert inne-brack,
Dien berch van hovaerdy die door de wolcken stack
20
Stiet aen den Hemel, en wiert datelijck verbryselt.
Als ick in mijn ghedacht recht overweeg' dit wonder,
Hoe in een ogenblick ick quam, ick sack, ick wan,
Soo roep ick: noch beleyt, noch cracht van eenich man,
Maer uwen yver, Heer, heeftse gheruckt daer onder.
25
Ghelijck de Zee haer loop steuyt op de harde rotsen
Soo heeft mijn moedich heyr, van u o Heer, versterckt
Den snorcker 'thooft gheboo'n, en haestelijck ghemerckt
Dat in een lichten schuym verdween zijn ydel trotsen.
Wat vreuchde schept mijn ziel! wat goddelijck ghe[noeghen!
3o Nu die, die 'tChristendom haer eyghenden tot buyt
En soo bedrieghelijck haer netten spanden uyt
Self zijn gheweest het wilt (onwetend') datse joeghen!
Ey moorders! geckt niet meer met Godes dreyghe[menten!
Al schreyde teghen u 'tonnosel kinder-bloet
35 Noch heeft zijn lijdsaemheyt verwachtet uwe boet.
Siet, nu betaelt by u de hooftsom met de renten.
En ghy, vercoren volck, leert hopen, leert gheloven
i3.
II. bias: geblaas, adem; van e en ghespreyt: verspreid;
Ia c h t er: schande; 17. schroef: nl. van een vijzel of dommekracht;; grootsheyt: trots; i8. gheslingert inne-brack:
neergeslingerd instortte; 22. ick qua m, ick sa c h, ick w a n: de
woorden van Caesar na zijn overwinning op Pharnaces, den kleinzoon van
koning Mithradates van Pontus; 24. y v e r: toorn; g h e r u c k t daer
o n der: met geweld ten onder gebracht; 25. s t e u y t: stuit; 27. s n o rc k er: snoever, pocher; 2 8. t r o t se n: zich hoogmoedig verheffen; 30.
die 'tChristendom haer eyghenden tot buyt: die zich de
Christenheid als een buit toeëigenden, de heele Christenheid wilden overheerschen (de Katholieken) ; 33. moor der s: cf. het vorige vers „op
de afgrijselijcke moort vande Keyserschen bedreven tot Maegdeborch" ; 34.
schreyde tegen u: riep tegen u (om wraak) ; onnose1: onschuldig;
35• noch: toch; lijdsaemheyt: geduld; 36. hooftsom: kapitaal;
37. vercoren volck: de Protestanten (?).
3 6.

B heeft na „betaelt" een ongemotiveerde komma.
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Oock dan wanneer de Heer verberget zijn aenschijn:
Hy moet somwijlen doof voor onse clachten zijn,
40 Want als by tot ons roept soo maken wy den doven.
Roept lijckewel, mijn God, en mijn ghemoet verneder,
Sent den ghetrouwen Geest die 'tore my door boor,
En, my aenwijsende wat ick te doen behoor,
0 Heer, doet het my doen, en hoort mijn stemme weder.
45
Geeft dat ick den Tyran noch vrese noch verschone.
En, zijt ghy 't (als ghy zijt) door wien ick overwin,
En vergenoecht u niet vant heerlijcke begin,
Maer schicket dat het eynd' u grote daden crone.
POSTILION,
IN ALLER HAEST UYT-GESONDEN, OM TE SOECKEN DEN
VERLOREN GRAEF IOHAN VAN NASSOU, DEN
13 SEPTEMBER i6 3 i .
Op de Wyse vanden verloren Palatijn.

I.

Ick moet ryden, ick moet jagen
Om na Grave I a n te vragen,
Die, of levendigh of dood,
Danck-liedt, 4o. ma k en wy den doven: houden wij ons doof;
41. 1 ij c k e w e l: evenwel; 44. weder: op Uw beurt; 46. als ghy
zijt: zooals Gij inderdaad zijt; 47. en vergenoecht u niet van:
stel u niet tevreden met; 48. s c h i c k e t: maak; Postilion. Een Spaansche
vloot met 6o o o man landingstroepen onder graaf Jan van Nassau (zie
over dezen pag. 88, noot bij reg. 155-168) deed in September 1631 vanuit Antwerpen een inval in de Zeeuwsche wateren, maar werd in den nacht
van 12 op 13 September door den Zeeuwschen vice-admiraal Marinus de
Hollare volkomen verslagen in het Slaak. Voor de aardrijkskundige namen
in dit gedicht zie men de situatie-teekening onder bijlage II; den v e r1 o r en G r a e f I o h a n van Nassau: deze ontkwam met nog enkele
andere officieren in een sloep naar het Prinsenland, vanwaar hij de legerplaats van Santa Cruz bereikte, die te land de onderneming zou steunen;
„Over het lot van graaf Jan heeft men hier te lande een tijdlang in onzekerheid verkeerd; men meende dat hij zich in een schip met rijs had verborgen" (De Boer, Tijdschr. v. Gesch. 26, pag. 178). Revius maakt hiervan gebruik om heel nauwgezet een spotlied na te volgen, dat na den
slag op den Witten Berg aan het adres van den vluchtenden Winterkoning
Postilion. Ik volg hier de plano-uitgave, die zich in de Athenaeumbibliotheek te Deventer bevindt, maar geef alle varianten (grootendeels in
de spelling) van B aan. Titel. B mist de komma achter „Postilion" ; B: wtghesonden; verlooren; Johan; 13. Septemb. ; Wijsaanduiding. B: wijse;
verlooren; Strofen-nummering. De plano-uitgave heeft de cijfers aan het
begin van den eersten regel van iedere strofe. Terwille van een gemakkelijker overzicht volg ik hierin B; 1. B: rijden; 2. B: Jan; 3. B: levendich
of doot.
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Werd
gemisset uyt
Vloot.
Werd gemisset
uyt de Vloot.
Hoort doch,
doch, hoort,
hoort, ghy
ghy goede
goede luyden,
luyden,
my niet
nietbeduyden?
beduyden?
Kond
het my
Kond ghy het
Hebdy
vernomen van
van
Hebdy niet vernomen
Den
verloren Graef
Graef Iohan?
lohan?
Den verloren
2.
2.

10
I0

15

20

25
25

Is by
hy niet
niet ghesien
ghesien te
te velde?
velde?
Of verhout
verhout by
hy 't't op
opde
deSchelde?
Schelde?
Soeckt
met een
een boots-mans-haeck
boots-mans-haeck
Soeckt doch met
Of by
hy niet
niet leyd
leyd in
inhet
hetSlaeck.
Slaeck.
Loopt Matroosen
Matroosen vijf of
ofsesse
sesse
En bevraeght
bevraeght te
te Stavenesse:
Stavenesse:
Hebdy
vernomen van
van
Hebdy niet vernomen
Den
Graef Iohan?
lohan?
Den verloren Graef
3.
3·
Ghy Land-lieden
Land-lieden van
Ter-Tolen
van Ter
-Tolen
Sou
niet by u gaen
gaen dolen?
Sou hy niet
Heeft hy oock ghenomen stantHefthyockgnmsat
Erghens
aen S. An
Annen
landt?
n e n landt?
Erghens aen
Seght,
ghy Boeren
Boeren van
van ter
terHeenen,
Heenen,
Seght, ghy
Vind ghy
ghy hem
hem oock
oock in
in de
de Venen?
Venen?
Hebdy
niet
vernomen
van
Hebdy
vernomen van
Den
Graef Iohan?
Iohan?
Den verloren Graef
4.
4·
Ghy inwooners
inwooners van
van West-Wesel,
West-Wesel,
Hebdy
ghezaelt een
Hebdy hem ghezaelt
een Ezel?
Gravers
vande
Blaeuwe-Sluys,
Gravers vande

Frederik
de Paltz
Paltz was
was gericht
gericht en
en waarvoor
waarvoor hij
hij nu
nu met
met zijn
zijn
FrederikVV van
van de
"postilion"
wraak neemt.
"De dichter
dichter Revius",
Revius", pag.
pag. 223-227
223-227 en
en mijn
mijn
„postilion" wraak
neemt. Zie
Zie „De
pag. 198;
198;
naschrift
naschriftdaarop
daaropininTijdschr.
Tijdschr.voor
voorNed.
Ned.TaalTaal- en
en Letterk.
Letterk.48,
48, pag.
Op
Palatijn (= Paltzgraaf):
Paltzgraaf):
Op de
de Wyse
Wyse vanden
vanden verloren
verloren Palatijn
het bewuste
bewuste spotlied
spotlied op
op den
denWinterkoning,
Winterkoning, opgenomen
opgenomen ininBaudartius'
Baudartius'
het
werd:
wordt; 6.
6. kkond:
kunt;
Memorien
pag. 32b-34a;
32b-34a; 4.
Memorienvan
van 1624,
1624, pag.
e r d: wordt;
o n d: kunt;
4. w
7.
niet: niets;
niets; i 10.
verhout
't: vertoeft
bevindthijhijzich;
zich;
7. niet:
o. verhout
hy hy
't: vertoeft
hij,hij,
bevindt
14.
bevraeght:informeert;
informeert; 19.
stant:post
postgevat;
gevat;
54. bevraeght:
19. ghenomen
ghenomen stant:
denabijheid
nabijheid van; 22.
de Ven
e n:vermoedelijk
vermoedelijk de
de
20.
in de
20. a ee n:
n: in
22. in
in de
Venen:
moerassen
den Heenpolder,
Heenpolder, ter
ter dekking
dekking van
van SteenSteenmoerassenten
ten Zuiden
Zuiden van
van den
bergen.
4. B: werd
werd ghemisset
ghemisset nyt
6. B: cont;
cont; i10.
uyt zijn
zijn Vloot;
Vloot; 6.
o. B: hij;
hij; i12.
2. B:
leyt; 13. B: matrosen; 14.
bevraecht; i17.
B: lant-lieden;
lant-lieden; Ter
Ter Tolen;leyt;13.B:
i 4. B: bevraecht;
7. B:
20.
sint Annen
Annen lant;
lant; 21.
vint;; inde
inde;; 25.
25. BB::
20. B: sint
21. B:
B : segt: boeren; 22.
22. B:
B. vint
inwoners;
West-wesel; 26.
ghesaelt; esel;
esel; 27.
Blaeuwe-sluys.
inwoners; West-wesel;
26. B:
B: ghesaelt;
27. B:
B. Blaeuwe-sluys.
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40

45
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Is hy niet tot uwent t' huis?
Saftinghers, ick sal u loonen
Kondy my den Grave thoonen.
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
5.
Ick en weet niet wat ick gisse!
Is hy niet te Valckenisse ?
Isser yemand binnen Brecht
Die my doen kan goet berecht?
Is hy oock den Doel ghenaket?
Of in 't Mole-gat geraket?
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
6.
Spanjaerts en Italianen
Vande nieu-gerichte Vanen,
Die noch swemmet binnen-dijckx
Met de Wambeysen vol slíjckx,
En vast roepet miserere
Weety niet van uwen Heere?
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?

3o. k o n d y: kunt gij ; 33. w a t ick g i s s e: wat ik gissen moet;
36. doen kan goet berecht: uitsluitsel kan geven; 42. nieug e r i c h t e V a n e n: pas opgerichte vendels (voor de onderneming was
nl. nieuw krijgsvolk in dienst genomen) ; 43. die no c h swemmet
b innen - d ij c k x: het laatste woord, in verband met „swemmen", doet
vreemd aan. Ik ben geneigd te denken aan een ook in B niet herstelde
verschrijving voor „buyten-dijckx". De regel zou dan kunnen slaan op
wat de Boer (t.a.p., pag. 177) meedeelt: „Lang niet alle vluchtelingen
hadden echter de kust bereikt; talloozen hadden op schorren, aan alle
zijden door water omgeven, een schuilplaats gevonden, „ „daar nyt te
eeten noch te breeken is, daer sij van de onze sullen moeten worden gehaelt, off moeten van hongher alle sterven" ", schrijft een ooggetuige";
Dr. de Boer wees er mij echter op, dat het ook mogelijk is te denken aan
de binnendijks gelegen moerassen ter dekking van Steenbergen en Bergenop-Zoom; 44. W a m b e y s e n: wanbuizen; 45. vast: luid; miserere:
erbarmen, genade; 46. n i e t: niets.
29. B: Saftingers; lonen; 3o. B: condy; tonen; 35. B: yemant;
36. B: can; 38. B: of in Mollegat gheraket ? ; 42. B: nieu-gherichte;
43. B: binnen-díjcx; 44. B: met de knevelen vol slijcx.
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7.
7·
Wat ick
iek hyge,
hyge, wat
watick
iekdrave,
drave,
Wat
lek verneem
verneem niet
niet vanden
vanden Grave,
Grave,
Ick
hy niet
nietteteRosendael?
Rosendael?
Is hy
hy niet
nietteteRommers-wael?
Rommers~wae1?
Is by
Of by
by Hoger-werf
Hoger~werf gebleven?
gebleven?
Of te Krom~vliet aen~gedreven?
OfteKrom-vlietaen-gedrev n?
Hebdy niet
niet vernomen
vernomen van
van
Hebdy
verloren Graef
Graef Iohan?
lohan?
Den verloren
8.
weeh, 't't isis om
omteteklagen!
klagen!
Is hy wech,
de Boeren
Boeren plaghen?
plaghen ?
Wie sal
sal dan de
Of den
den armen
armen onderdaen
onderdaen
Dwingen nae
nae de
de Mis
Mis tetegaen?
gaen?
hy wech,
weeh, wat
wat duysent
duysent schanden!
sehanden!
Is by
dan de Veluw' branden?
Wie sal dan
Hebdy niet vernomen van
Hebdynietvrnomenva
verloren Graef
Graef Iohan?
lohan?
Den verloren
9.
9·
Barbançon
en Santa-Croce,
Santa~Croee,
Barban9on en
't Is een onbeleefde bootse
Dat ghy ons seght goeden dagh
En Graef
Graef Jan laet
laet voor 't gelagh.
gelagh.
Wat sal
Isabelle
sal seggen Isabelle
Soose
met~gheselle?
Soose mist uu met-gheselle?
Hebdy niet vernomen
vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
lohan?

50.
ni e t:niets
niets;; 58
58-60.
Nassau
hadin in
zijn
graafschap
5o. niet:
6o. JanJan
vanvan
Nassau
had
zijn
graafschap
de n: zooSiegen
Katholicisme ingevoerd;
ingevoerd; 62.
62. de VVel
bra
zoo~
e l u w'
w' br
a n den:
Siegen het
het Katholicisme
als Jan
van Nassau
Nassau dit had
had gedaan
gedaan tijdens
tijdens de
bezetting der
der Veluwe
Veluwe in
in
Jan van
de bezetting
Keizerlijke troepen,
troepen, waarmee
waarmee men
men Frederik
Frederik HenHen1629
Spaansche en Keizerlijke
1 629 door Spaansche
n : Albert
Albert de
drik
den Bosch
Bosch hoopte weg
weg tete lokken
lokken;; 65.
65. BBar
ç 0o n:
drik van
van den
a r bban
a rig
van Nassau;
Nassau;
Ligne,
Barbançon, mede-bevelhebber
prins van
van Barbancon,
mede-bevelhebbervan
vanJan
Jan van
Ligne, prins
te
Sa
de Spaansche
Spaansche opperbevelhebber,
opperbevelhebber, die
de onderneming
onderneming te
S a nnttaa-- C
C rr 0o cce:e: de
die de
land
steunen, maar
maar na
na de
de mislukking
mislukking daarvan
daarvan over
over Rozendaal
Rozendaal weer
weer
zou steunen,
land zou
v o or
la e t voor
terugtrok;
66. oonbeleefde
ongepaste grap;
grap; 68.
68.laet
bootse: ongepaste
terugtrok; 66.
n b e 1 e e f de bootse:
't g el ag h: laat zitten om 't gelag te betalen; 69. IIsabelle:
s a b e 11 e: Isabella
Isabella 'tge1ah:lzinom'tgeabl;69.
sinds den
den dood
dood van haar
van
Oostenrijk, dochter
Philips 1I,
haar echtgeechtgeII, sinds
van Oostenrijk,
dochter van
van Philips
noot
in 1621
162 I landvoogdes
landvoogdes over
overdedeSpaansche
Spaansche Nederlanden.
Nederlanden.
noot in
49.
wat ick
ick renne,
renne, wat
wat ick
ick drave;
drave; 5o.
50. BB eindigt
eindigt met
met een
een punt;
punt;
B: wat
49. B:
6o. B:
B:
54.
Crom-vliet; 557.
'tis; claghen;
claghen; 58.
58. B:
B:boeren
boeren plagen;
plagen; 60.
B: 'tis;
7. B:
54. B: Crom-vliet;
gelach;
B: voor
68. B:
dwinghen
Velu;; 67.
segt; dach;
dach; 68.
voor gelach;
B: segt;
67. B:
B: Velu
dwinghen nade
nademis;
mis; 62. B:
69.
B: segghen;
segghen; 7o.
70. B:B:sose
sose;
met-geselle.
69. B:
; met-geselle.
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10.
I O.

75

80
8o

85

Wandelt by
hy oock onder 't water
water
den konstelijcken
konstelijcken Pater?
Pater?
Met den
oock gereyst
gereyst van
van hier
hier
Is hy oock
een Sloep
Sloep na
na 't'tVege-vier?
Vege-vier?
Met een
bloed wel loopen
loopen dwalen
dwalen
Sou den bloed
te halen?
halen?
Om nieu
nieu vyer-werck te
Hebdy niet vernomen
vernomen van
van
Hebdy
Den verloren Graef
Graef Iohan?
Den
Tohan?
11.
I I.
Menschen-visscher, die
Romen
Menschen-visscher,
die te Romen
verkoop et uwe
uwe dromen,
dromen,
Duyr verkoopet
eens hier
net
Komt eens
Komt
hier en
en spant
spant u net
Of ghy
ghy hem
hem daer
daer in
in besett'.
besett'.
Hier zijn over
over al
al tete soecken
soecken
Hier
Visschen met fluwele
fluwele broecken.
broecken.
Visschen
Hebdy
vernomen van
van
Hebdy niet vernomen
Den
verloren Graef
Graef Iohan?
Iohan?
Den verloren
12.

90
90

Hoort Philips
Philips en
enFerdinande,
Ferdinande.
desen Lande
Lande
Send niet meer
meer in desen
Een so snooden
snooden Mammeluck
Of uu naeckt
naeckt meer
meer ongheluck.
ongheluck.
Godt is met de
de Nederlanden,
Nederlanden,

konstelijcken
Pater:
Philippe
Bruxelles.
74. den
den konstelijcken
Pater:
pèrepère
Philippe
de de
Bruxelles,
een
Capucijner monnik,
hoog aanzien
aanzien stond
stondbij
bijhet
hetBrusselsche
Brusselsche
een Capucijner
monnik, die
die in hoog
en
Spaansche hof.
plan tot
tot de
de onderneming
onderneming van
van 1631,
1631,waaraan
waaraan hij
hij
en Spaansche
hof. Het
Het plan
zelf deelnam,
deelnam, was geheel
geheel van
van hem
hem uitgegaan.
uitgegaan. Bovendien
Bovendien „geloofde
"geloofde (men)
(men)
hier,
hij beloofd
beloofd had
had door
doorallerlei
allerlei tooverkunsten
tooverkunsten aan
aan de
de Spanjaarden
Spanjaarden
hier, dat hij
de overwinning te verzekeren" (de Boer, t.a.p. pag. 180); kon s t e- deovrwingtzke"(dBor,t.apg18);konstelijeken:
.. knappen"; 81.
Paus(cf.
(cf.MatMatlijcken: „knappen";
8i. menschen-visscher:
menschen-visscher: de de
Paus
theus 44 :: 19);
19); 882.
ijdele verzinsels
verzinsels;; 84.
84.b besett':
insluit.
e s e t t' : insluit,
2. dromen:
drom en: ijdele
vangt;
i s s c hen met
met fluwele
f I uwe leb
roe c ken:
de verdronken of
of
vangt;86.
86.vvisschen
broecken:
de verdronken
op
de schorren
schorren geïsoleerde
geïsoleerde (cf.
de aanteekening
aanteekening bij
reg. 43)
43) officieren;
officieren;
op de
(cf. de
bij reg.
Ferdinande:
89.
Philips:Philips
Philips IV van
Spanje (1621
(1621-1665);
van Spanje
- 1665); Ferdinande:
89. Philips:
van Duitschland
(1619(vocativus
van Ferdinandus)
Ferdinandus) keizer
keizer Ferdinand
Ferdinand 11
Duitschland (16
I 9II van
(vocativus van
1637);
mei
de zeer
zeer vage
vage beteekenis
beteekenis van
van „woeste
"woeste
e 1 uucck:k: hier
hier in
in de
Ma mm
16 3 7) ; 91. Mam
aanduiding van
van een
eenChristen
Christen
krijgsman",
beleedigend door
krijgsman", maar
maar tevens
tevens beleedigend
door de aanduiding
!) .
(cf. „Maraen"
"Maraen" voor
voorSpanjaard
Spanjaard!).
met een
een Mohammedaanschen
Mohammedaanschen naam
naam (cf.
sloep;
76. B
B : ghereyst;
74.
'twater 74.
B:: constelijcken; 75. B:
ghereyst; 76.
B:: sloep;
B : 'twater
74. B
74. B:
B:
bloet; lopen; 78.
78. B: vierwerck;
vierwerck; 82. B: vercopet;
vercopet; 83. B:
vegevier;
vegevier; 77. B: bloet;
B : Nedersnoden; 93.
comt; hier,;
93. B:
B : soo snoden;
9i. B:
daerin; 90.
9o. B: sent; 91.
hier, ; 84. B: daerin;
landen.
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Godt brenght Oostenrijck tot schanden.
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
Omnium rerum vicissitudo est.
LAURUS REDIVIVA.

IN FELICEM INAUGURATIONEIVI CL. £6 DOCTISS. V. D. HENRICI
RENERI ARTIUM LIBB. M. t6 DESIGNATI PHILOSOPHIAE
PROFESORIS IN ULLUSTRI GYMNASIO DAVENTRIENSI.
Anno MDCXXXI. XXVIII. D. Nov.
d áTvri

vnpurEZt71'

'Eev^ov

navtolcov neolSsflovla

ílóvzcov

;ding) Év ipEZSeCO,

Postilion, 94. Oostenrijck: het Oostenrijksche of Habsburgsche Huis,
dat fel het Protestantisme bestreed en waartoe zoowel Filips IV als Ferdinand II behoorden; Onderschrift. Omnium r e r u m vicissitudo
e s t: „van alle dingen bestaat de wisseling". In verband met het feit, dat
Revius hier een spotdicht op den Winterkoning wreekt (zie de aanteekeningen bij den titel), zal de zin wel ongeveer wezen: „ieder op zijn beurt";
Laurus Rediviva: „De herleefde Laurier". Op i6 Februari 1630 (oude stijl)
was te Deventer het Athenaeum illustre, aan welks oprichting Revius met
hart en ziel meegewerkt had, plechtig geopend, terwijl den 2 3 sten de lessen
waren aangevangen. Den 2 5 sten Augustus 1631 echter stierf David Scanderus, die de philosophie doceerde, en in zijn plaats was daarom Henricus
Reneri (of Renerus) benoemd, die op 28 November zijn inaugureele rede
hield. Reneri was in 1593 te Hoey geboren en tijdens zijn theologische
studie aan het seminarium te Luik tot het Protestantisme overgegaan. Later
werd hij een leerling van Descartes. Ten tijde van zijn benoeming te Deventer gaf hij te Leiden privaatlessen in de philosophie, terwijl er sprake was
geweest van benoemingen tot hoogleeraar aldaar en te Franeker. In 1634
ging Reneri van Deventer over naar de pas opgerichte illustre school te
Utrecht, waar hij in Maart 1639 stierf. Waar Revius in het Grieksch,
Latijn, Fransch en Nederlandsch telkens ongeveer hetzelfde vers schreef,
geef ik alleen bij het laatste een verklaring van zin en inhoud; voor de
rest bepaal ik mij tot enkele aanteekeningen bij de voornaamste woorden vertaalmoeilijkheden; Ondertitel: „Op de welgeslaagde inaugureele rede
van den vermaarden en hooggeleerden Heer Henricus Reneri, magister („een
graad, die door de universiteiten werd verleend en die de bevoegdheid gaf
tot het onderwijzen aan hoogescholen; in sommige gevallen was magister
synoniem met doctor", Gr. Ned. Wrdb. IX, 422) in de schoone kunsten
en wetenschappen, en benoemd hoogleeraar in de philosophie aan het Gymnasium (= Athenaeum) illustre te Deventer" ; Cl. £d D o c t i s s. V. D.:
clarissimi et doctissimi viri, domini; ar t i u m 1 i b b. M.: artium liberalium
Magistri; D. N o v.: die (mensis) Novembris.

Postilion, 94. B: brengt; Onderschrift ontbreekt in B; Laurus Rediviva.
Ondertitel. B heeft, blijkbaar door het wegvallen van een gedeelte uit het
zetsel: „Anno MDCXXX. VIII. D. Nov.” Grieksche vers, passim. B geeft
geen accenten en spiritus bij de hoofdletters, ter verduidelijking heb ik ze
echter overal aangebracht.
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M?) zí as yvµvaaloco d afisvZeCáÓWV zseas etvat
04aW, µavzoavvas aneóv 8ncazaµÉvnv;
^i xeVos gflAayvsv cpOcvonWpCvóv,
8i xáAaCa
XBC,uEela xAOSeilY xpaZÓs & s e as xó,unv,
`Hµsåancov ói Tesaiv azífin náAac V.Osv ávapCOv
d scv^, Exavólleov, ai ai ánoOcµsvov.
BeCOotcsvnv as Mims,' sae vÉov, áxpS,uóvsóaty
aS2v dAsaas cpvAAWV 8caaá xapCCóµsvov,
Kai 086s, Jars q212,cov µsya x4Bszat 48' neatest,
`Pscvsecov aoq9ks áµµt Moms (p áos.
10.C6vSs CG?LnóetOC ;doyen aÉOsv 8xnEg)ZJaat
Tovs AcysWV áovssc nvocr ? ánó CsrvpWv,
`SZs zó6' áOtivaiov z ó snileazov Éazim4av
TÉaaaess oivavlov razoess svs^í^s.
.E17s 4;lCris ánaAcBv Zs xai svz5aAÉWv ópoBáµvWv
'ApZízoxos ysvÉn µrizei nseCazeÉTszac,
Kai aii xai ncvvzwv azeÉTszac noAvs laµós 1q,411Wv
'Ea^Aá åcåáaxovaty áµµcya µovaayÉZats.
DO' d91s2ov bág7vns µoaxsvµaza zóaaa cpvzsvsty
'Oars µaA' i:wAscov
nagá8scaov Ëxscv !
Kai ióaov sivapÉZCOV xovpWv xóeov svxoµat sivat
'Ds i3aTv6va Éµriv nazelba xenµazíoat.
,
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II.
25 Laure, mihi ante alias horti charissima plantas,
Dulce fatigati delicium domini,
Fallor ? an, ut quondam, sic nunc praesaga futuri
Omen gymnasij se renovantis babes ?
Te desolatam penetrabile frigus adussit,
fluxas depopulavit opes,
Verticis
30
Pejus at, extincto crudeli funere nuper
Scandero, tetigit pectora nostra gelu.
Te ver purpureum, nivibus tellure fugatis,
Et nova, Zd, ut spes est, perpete fronde beat,
35 Nos quoque munifici miserata faventia coeli est
Reineri docto cum dedit ore frui.
Stipite bis gemino patulam te fundis in umbram
3-4. µ4 Z í a s . , s iv a t . . T 4 a W : hoe zal ik u anders noemen dan .. ; 6.
I o. constructie : xaeCCóµsvov áxeSµóvsaacv acaaá zovzWV Ztvv
ix sp as = Éxst e s ; 9b
W ^Ot;, I 4 .
O tot= an
" "
0s ZE,; I 3 . an
' ^ '^o
TvAAWV, á dAsaas (= ccíAsaas) ; II. Jars=
' ^7
-

= ov"s ; 16. ra z o e s s s v E n lti s: meesters der welsprekendheid; 17.
(letterlijk
18. áozízoxos: jeugdig; 20. lip µ tya:
dna2,65v = ánaAC6v;
„vermengd") tezamen en ieder op zijn gebied; 21. 648A ov = ioq)sA w;
22. z i2 v : Revius neemt hier napáåscaos vrouwelijk;
24. 8 a cp v w v: laurierbosch; xe n,u a ziCW : optreden als, zijn; 35. c h a r i ss i m a = carissima;

zov s

35. faventia = favor.
8
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OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Cantat ubi argutum Daulias ore melos,
Nec schola bis gemino levius doctore triumphat
Cultior a quorum qui cupit ore redit.
40
Pullulat ab radice tua densissima sylva
Exerit ac tenera molle cacumen humo,
Sic claudit latus assiduo delecta juventus
His quibus ingenij est credita cura sui.
45 Tempus erit tua cum soboles a marte revulsa,
Laure ferax, vacuum non sivet esse solum,
Et tempus, facunda cohors, optabile, per vos
Cum mea laurorum patria lucus erit.

III.
Laurier gentil, de qui la tresse verdoyante
5o Me donne de plaisir plus que nulle aultre plante,
Tu portes le pourtraict au naturel tracé
Du seminaire icy nouvellement dressé.
En hyver, doux laurier, la poignante gelée
Ta parure t' avoit fierement desrobbée:
Et une aspre froideur nos arnes a saisi
55
Quand Scander, grand mignon des Muses, fut ravi.
Au printemps as repris ton amoureux fueillage
Ou le gay rossignol desgorge son ramage,
Et le del sa faveur en ce temps a faict veoir
Nous redonnant Regnier, thresor de hault scavoir.
6o
Deus tiges, deux encor, assemblez tu fais croistre
Qui chascun à l'envi leurs boutons font paroistre;
Et quatre hommes de coeur en besoigne sont mis
Lesquels, a qui mieux, mieux font valoir leurs esprits.
65 Maints iettons delicats embellissent la marge
0 triumphant laurier, de ta racine large:
Et une quantité d'honnestes jeunes gents
Formillent a l'entour de leurs doctes regens.
38. Da u 1 i a s: de Daulische, nl. Procne, die op haar vlucht voor
Tereus in een nachtegaal veranderd werd (volgens anderen in een zwaluw
en haar zuster Philomele in een nachtegaal) ; 40. constructie: a quoru m
ore, qui cupit, cultior redit; 45. a mar t e revulsa: weggerukt,
bevrijd van den oorlog; 54. f ier e m e n t: keurig, heelemaal; 57. a s.
repris: tu as repris; 58. desgorge son ramage: zijn gezang uitstort; 62. par o i s t r e= paraitre; 65. ie t t o n s: spruiten (tegenw. :
rejetons) ; 1 a mar g e: de (directe) omgeving; 68. r e g e n s: leermeesters.

.

59. B heeft een drukfout: en ce cemps; 65. B heeft een drukfout:
le marge.

.

RENERI AAN HET DEVENTER ATHENAEUM, 1631. I I5

Tes surjons, o laurier, de voir i'ay esperance
7o Le long de mon iardin plantez en abondance;
La compagnie aussy en ce lieu arresté
Pour frayer le chemin à l'immortalité
Si bien s' avancera, que ma chere patrie
Comme d' une forest s' en trouvera remplie.
IV.
75 0 Lauwer, die my meest van alles con't vermaken
Dat in mijn hofken is te ruycken off te smaken,
My dunckt (daerom ghy oock mijn oge bet behaecht)
Dat ghy van onse school het beeltenisse draecht.
Ghy waert te winter heel, o lauwer, wtgevroren
8o En haddet al u pronck en groenicheyt verloren,
De wetenschap alhier oock neygde na het graf
Doe Scander door de doot soo haestich ons begaf.
Ghy hebt weer inde lent gecregen nieuwe blaren
En schoonder als voorheen, en meerder alsse waren,
85
Oock heeft mee-dogentlijck den hemel ons verquickt
En Reyners hogen Geest ons weder toe-geschickt.
Vier stammen vast aen een verheffen hare toppen
Die yder om het best ontluycken hare knoppen,
Vier mannen tot dit werck verenicht sien wy staen
go
Die yder haren plicht opt wackerst gade slaen.
Rontom u wortel sijn veel suyverlbcke loten
Het een wat hoger, 'taar wat leger opgeschoten,
Versamelt sien wy oock veel fraye jonge maets
Die weerdich (elck int sijn) becleden hare plaets.
95 U spruyten hoop' ick noch, o lauwer te verplanten
En cieren mijnen hof daer mee aen allen canten;
En het leergierich volck, twelck in sijn lieve jeucht
6g. sur jon s: wortelscheuten (tegenw.: surgeons) ; 75. Lau w e r:
laurierboom; 77. bet: des te meer; 78. het beeltenisse dra echt:
het symbool zijt: 9. wtgevroren: kaalgevroren; 82. Scande r:
David Scanderus, professor in de philosophie, die 25 Augustus 163 I
gestorven was; 86. toe - g e s c h i c k t: toegezonden, toebedeeld; 87.
st a m m e n: (hier in den zin van: ) sterke, stamvormige loten; 88. o n t1 u y c k e n: openen; 89. vi er manne n: nl. de professoren Martinus Schickardus (rechtsgeleerdheid) , Nicolaus Vedelius (theologie en
Hebreeuwsch) , Henricus Guthberletus (logica en ethica) en de juist aangekomen Henricus Reneri; 9 2. 't a a r; 't andere; lege r: lager; 93.
f r a y e: flinke.
7o. B heeft: plantéz; 7 i . B heeft een drukfout: en en ce lieu; 97. B
heeft een komma na „en".
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Hier voorraet soect te doen van eere en van deucht,
Sal (hoop ick) in dien lust en yver soo volheiden
z oo Dat D e v en ter een bos van lauweren sal werden.
T' SAMEN- SPREKINGE
DES ALDER DOORLUCHTICHSTEN KONINCX VAN SWEDEN,
ENDE DER MAEGDENBORCHSCHE NYMPHE.
Wttet Hoochduyts vertaelt.
NYMPHE.
KONINCK.

K. Hoewel in dees contrey geen wellust is te halen
Alwaer (soo my bedunckt) het schuym der Canibalen,
De grim, de moort, den vloeck, der hellen duysternis
En watmen haett' of schouwt te saem gevloten is,
5 (Hier stroomt het Christen bloet, hier sijn de grote sielen
Laurus Red i vi va, i o o. e en bos van la u w er e n: nl. doordat vele
Deventer studenten zich door hun werk lauweren weten te verwerven;
T'samen sprekinge. Een gesprek tusschen Gustaaf Adolf en de stedemaagd
van Maagdenburg, na de verwoesting der stad op 20 Mei 1631 door de
keizerlijke troepen van Tilly en Pappenheim; N y m p h e: (hier) stedemaagd; wttet Hoochduyts vertaelt: het origineel durf ik niet
met volstrekte zekerheid aanwijzen. In zijn „Die Lieder des Dreissigjáhrigen Krieges" (pag. XXXIV) vermeldt Emil Weller een gedicht, welks titel
„Gesprách der Kon. Ma j. zu Schweden und der Magdeburgischen Jungfrawen" volkomen met dien van Revius' vertaling overeenstemt. Hij schijnt
hiervan echter alleen den titel gekend te hebben en geeft slechts aan: „nur
eine newe Ausgabe durf te (es) vielleicht sein" van het „Tróstliches Gesprach, Kóniglicher Ma jest. in Schweden, mit der, von aller Welt verlassenen, nunmehr verheerten und verósigten Stadt Magdeburg." Dit laatste
bevindt zich op de Zentralbibliothek te Zürich en kon dus voor mij worden gefotografeerd. Revius heeft Of inderdaad naar een variant hiervan vertaald, of den vaak eenigszins onbeholpen en onsamenhangenden Duitschen
tekst hier en daar wat bekort en gewijzigd. In ieder geval is de overeenkomst tusschen zijn vertaling en het „Trostliches Gesprach" zoo groot, dat
ik dit laatste ter vergelijking onverkort afdruk als bijlage I II ; i . c o n t r e y :
landstreek; w e 11 u s t: genoegen, vreugde; 2. b e dun c k t: dunkt; 3.
grim: woede; 4. schouwt: schuwt; gevloten: gevloeid; 5. de
grote s i e 1 e n : nl. der duizenden bij de plundering en den brand der
stad omgekomen burgers.
-

T'samen sprekinge. Chronologisch is de plaatsing van dit gedicht niet
onjuist. Het wil nl. niet zoozeer een bepaalde gebeurtenis (de verwoesting
van Maagdenburg) behandelen, als wel het groote vertrouwen onder woorden brengen, dat de Protestanten omstreeks het einde van 1631 en het
begin van 1632 in Gustaaf Adolf stelden. Daarom sluit het onmiddellijk
daarna volgende vers „Opweckinge aende Bataviers" er dadelijk bij aan:
het vertrouwen moet brengen tot een daad, zooals ook de Winterkoning
er een gaat wagen; s. B heeft een drukfout : iste.
-
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Gestegen
op root-gegloeyde
root-gegloeyde wielen.
wielen.
Gestegen inde
inde hoochd'
hoochd' op
een naar
naar
Hier ruyscht een
een tranen-meyr,
tranen-meyr, hier
hier crijscht
crijscht een
[gesucht,
[gesucht,
Hier maeckt de stilte self een yselijck gerucht)
Hiermacktdslfenyijckgruht)
Noch wil
Noch
wil ick
ick dit
ditgewest
gewestmet
metcoenen
coenenmoet
moetbetreden.
betreden.
10
valick
ickeerst
eersttetevoet
voetmet
metvuyrige
vuyrigegebeden
gebeden
I o UUval
o0 God,
God, wijst
wijst my
my den
den pat,
pat, en
en effent
effent my
my de
de baen
baen
Soo
sal ick
ick sonder
sonder schrick
schrick met
met grote
grote schreden
schreden gaen,
gaen,
Soo sal
dat al
al de
de spoken
spoken
Soo vrees'
vrees' ick voor geen
geen vrees'
vrees' alwaert
alwaert dat
myquamen
quamen hier
hier bestoken,
bestoken,
Die inden
inden afgront
afgront zijn
zijn my
15
De dootslach,
dootslach, het
het verraet,
ick duchtse
duchtse niet
verraet, ick
niet met
met al,
en seeg'
seeg' met
met uu bevechten
bevechten sal.
sal.
Dewijl
eer en
Dewijl ick eer
o0 edel
edel Maegde-borch,
Maegde-borch, ick
ick hoopte,
hoopte, uwer
uwer cronen
cronen
Ter eeren,
eeren, noch
noch gevaer
gevaer noch
noch arbeyt
arbeyt teteverschonen,
verschonen,
'tEn waer
waer de
de grote
grote God
God somwijl
somwijlden
denswacken
swackenmensch
mensch
20
Om
oorsaeck hem bekent
bekent ontleyde
ontleyde zijnen
zijnen wensch.
wensch.
Om oorsaeck
de reyne
reyne lief
liefd',
eere der
der Ioncvrouwen,
Ioncvrouwen,
Doch moet
moet de
d', o0 eere
tot inde
inde vlam
vlam tetemy-waerts
my-waerts hebt
hebtbehouwen
behouwen
Die
ghy tot
Die ghy
de werelt
werelt sal
salverstaen
verstaen
Noch onvergeten
onvergeten zijn. de
Dat ick
ick u noyt
noyt en
en looch.
looch. N. Ic
k twyf
t w y fel
d a er
Ick
el daer
[n
iet aen.
a e n.
[niet
25 K. Hoe! ben
ben ick
ick niet
niet alleen? hoor
hoor ick
ick niet
nietyemants
yemants rede
rede
Met clagelijcker
clagelijcker stem?
w t clagelijcker
cl a gel ij c k ers
t ede,
stem ? N. wt
stede,
g e l ijijcckke er rtijt t.t. K. het
IIn
n ccll a gel
het geeft
geeft noch
noch eens
eens geluyt,
geluyt,
sie. 'ken
'ken weet
weet wat
wat dit
ditbeduyt.
beduyt.
ick niemant
niemant sie.
Hoe wel ick

6. op root-gegloeyde
root-gegloeyde
wielen:
op roodgloeiendewielen
wielenwielen:
op roodgloeiende
een wagen
wagen van
vanvuur?
vuur??
Daarmee zou
zoudan
danhet
hetbrandende
brandendeMaagdenMaagdenin een
? Daarmee
de plaats
plaats tevens
tevenseen
eenherinnering
herinnering
burg bedoeld
bedoeld moeten
moeten zijn,
zijn, terwijl
terwijl de
burg
zou bevatten
7.t rtra
n -mmeeyy r:
r: tranentranenbevatten aan
aan 22 Koningen 22: : 1 II;
1 ; 7.
a nneenzee; 9. noch:
noc h: toch;
toch; dit
ditgewest:
ge w est:
(hier)deze
dezeplaats;
plaats; 13.
13. aa 1(hier)
waert:
meta l:al:
heelemaal
w
a er t: al
al ware
warehet;
het; 14.
14. afgront:
a f gr o n t:hel;
hel; 15.
15. niet
niet met
heelemaal
niet; 17-18.
uwer
cronen
ter eeren:
wille
(maagden)
niet;
17 18. uwer
cronen
ter eere
n: „ter"ter
wille
vanvan
uwuw
(maagden)
een open
open stadspoort
stadspoort met tustuskrans". Het wapen
wapen van
van Maagdenburg
Maagdenburg vertoont een
krans".
beide torens
torens een maagd,
maagd, die
die in
in de
derechterhand
rechterhand een
een krans
krans omhoog
omhoog
schen de beide
schen
houdt. De
De gedachte
gedachte aan
aan „maagdenkrans"
"maagdenkrans" (voor:
dus voor
voor
houdt.
(voor: maagdom)
maagdom) lag
lag dus
de hand,
hand, terwijl
terwijl bovendien
en de
de hier
hier veel
veel
de
bovendienhet
hetvervolg
vervolg(cf.
(cf. reg.
reg. 51-52)
51-52) en
mij in
in mijn
mijn opvatting
opvattingversterken;
versterken; 18.
18.a ar
uitvoeriger Duitsche
tekst mij
uitvoeriger
Duitsche tekst
r bbey
e y t:t:
moeite, inspanning;
inspanning; I19.
(en ik
ik zou
zouzezeook
ookniet
nietgespaard
gespaard
moeite,
g. 't'ten
en wwaer:
a e r: (en
hebben) ware
ware het
... ; 20. h
hem:
nl. God;
God; oontleyde:
ontzegde;
hebben)
het niet,
niet, dat
dat...;
e m: nl.
n t 1 e y d e: ontzegde;
2I.
21. doch
doch:: toch;
toch; 23.
onvergeten
niet
vergeten
23. noch
noch onvergeten
zijnzijn:
: ookook
nu nu
niet
vergeten
kun
0 y ten
100 c nl.
h: in
nl. mijn
in mijn
beloftenvan
van
worden; 24.
worden;
24.dat
dat ic
ick
u noyt
en looch:
beloften
trouw: dat
datikiku uook
ook
trouw
blijf;
beteekent
nunu
nognog
trouw
blijf;
26. 26.
c 1 ac gI ag
e 1eíjI ijc ckkere rbeteekent
eerste maal „klagende",
"klagende", de
de beide
beidevolgende
volgendekeeren
keeren„beklagenswaardige";
"beklagenswaardige";
de eerste
plaats; 27.
nocheens
eensgeluyt:
ge1uyt:
wordtnog
nog
stede: plaats;
27.het
het geeft
geeft noch
er er
wordt
eens gesproken;
gesproken; 28.
'k en
e n wee
weet:t: ikikweet
weetniet.
niet.
eens
28. 'k
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N. Ick bent, o Coninck groot die tweemael
3o

35

40

45

[heb gesproken.
Ah! vlie van desen oort, daer 't alles is verbroken
Wat God of mensch oyt hiel voor hey[licht ende goet.
Keert eenmael na my toe met een beweecht
[gemoet
Dat hemelsch aengesicht: siet de versengde
[haren
Die corts met sachte sijd' en gout gevloch[ten waren.
't Geschrompelt voorkoof t, dat gelijck
[e en elpen-been
Tot een verwondering' van alle men[schen scheen.
Siet dese wangen aen, die onlangs men sach
[blosen
(Ah! onlangs, vromer helt) als ongeraecte
[rosen.
Het gantsche lichaem als een gladden
[diamant,
Nu is het al verscheurt, nu is het al ver[brant.
Hier is het half gevilt, hier dodelijck door[steken,
(0 wreker aller smaet, wilt desen jammer
[wreken!)
Hier een verlemmet lit, hier is een stríjm
[en buyl,
Ist wonder dat ick staech van smerten
[crijt en huyl?
de
cleding'
daer
mijn
lijf mee is
Siet aen
[om geven,
Soo snood' en heb ick noyt gedragen van
[mijn leven.
Ick was gesmucket op met purper en met
[g o u t,

3 4. G or t s: korten tijd geleden; 36. s c h e e n: blonk; 38. vromer:
dappere; ongeraecte: ongerepte; 42. wreker aller smaet: God
(„o Ra cher lieber Gott") ; 43. e e r l e m m e t: verminkt; s t r m:
striem; 46. s n o o d' : schamele; 47. g e s m u c k et op: versierd.

VERWOESTING VAN MAAGDENBURG, 1631.

5o

55

6o

65

119

Veel Vorsten vryden my. maer ick bleef
[ongehout.
Ick was die frissche maecht, die list noch
[schone woorden,
Noch cracht, noch bogen moet ter ontucht
[en becoorden.
Nu ben ick, laes! geschent. maer mijn ge[moet blijft maecht,
En d' onverwonnen siel een eeuwich
[cransken draecht.
K. O Ioncvrou hooch bedroeft! o Ioncvrou meer onsalich
Als oyt Polyxena! de doot is niet so sma' lijck
Als dit u ongeval. maer segt doch wie het sy
Die aen u oeffende so groten tyranny?
Segt oock van waer ghy comt, en waer ghy hebt gewonet?
Waer-henen ghy my kent? ah! die u soo gewonet
En ondertreden heeft, corts (leef ick) proeven sal
Doort scherp van mijn geweyr een onverhoeden val.
Want ick hier ben geland't om het gedrocht te jagen
Dat Duytschlant heeft geset in ongetelde plagen.
Wat twyfel ick? voorwaer 'tsijn dees' en anders geen
Die U, bedruckte maecht, soo wreden schennis de'en.
N. Ghy treftet, grote Vorst. de Sclaven, de
[Heyducken,
De Munnicken, de God-vergeten Mamme[1ucken,
Ia door haer sweirt en vlam de Keyser[lijcke macht

48. ongehout: ongehuwd; 5o. hogen moet: fierheid; 5 2.
c r a n s k e n: cf. de aanteekening bij reg. 17-18; 5 4. Polyxena :
dochter van koning Priamos van Troje, na den val der stad door
de Grieken aan de schim van Achilles geofferd, omdat deze verraderlijk
vermoord was, toen hij haar als zijn vrouw zou ontvangen om daarna over
te gaan naar den kant der Trojanen; 58. wa e r-h e n e n: vanwaar, hoe;
5 9. ondertreden : vertrapt; corts: binnenkort; proeven : ondervinden; 6o. geweyr: wapen, (hier) zwaard; 6 i. hi e r: nl. in Duitschland; 65. tref t e t: raadt het; Sclaven: o.a. de beruchte Keizerlijke
Croaten; H e y d u c k e n: Hongaarsche soldaten; M u n n i c k e n: monniken; M a m m e 1 u c k e n: hier in de vage beteekenis van „woeste krijgers", maar tevens beleedigend door de aanduiding van Christenen met een
Mohammedaanschen naam; 6 7. de K e y s e r 1 ij c k e mach t: als samenvatting van de in reg. 65 en 66 genoemden.
56. B heeft een drukfout; aen n; 64. B beindigt den regel met een
komma.
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Heeft my om eer, om giants, en mijne
[Borch gebracht.
Ick ben, o wee! geweest van adelijcken stande,
Voogdes van Maegdeborch, beroemt in
[alien lande,
Maer nu geschopt, gesleurt, berovet en
[verbrant.
0 bitter hertenleer! o onverdiende
[schand'!
Doch heeft den Water-god geroert met
[mede-.dogen
(Ick hebbe self gesien betranet bey sijn ogen)
My tot een Nymph gemaeckt hier in der
[Elven vloet.
Dees' oever is mijn bedd' en dit is al mijn
[goet.
Hoe waert oock moghelijck dat ick u niet
[en kende
Soo dier aen my verlooft? cander aen
['swerelts ende
Een Volck of Lantschap sijn alwaer-men
[niet en weet'
De cloeckheyt, het geluck, de deuchde
[vanden S weed'?
K. Vergeeft my, eed' le nymph. N, wat sal ick u
[vergeven?
K, Dat ic my heb versuymt. N. des moorders hert
[moet beven.
My rouwt de deuchde niet. K, onwanckelbaer
[gemoet!
N. Dat sal mijn crone zijn, mijn eeuwig [blijvend' goet.
K. 0 dappere Princes die ick soo seer besinne!
N. 0 d a p p'r e Prins. K. schenckt my een teken uwer
minne.
[

68. heeft my om eer gebracht: heeft mij van mijn eer
beroofd; 73. d o c h: toch; den W a te r-g o d: de stroomgod van de
Elbe, waaraan Maagdenburg ligt; 78. s o di e r: met zoo dure eeden t
82. my heb v e r s u y m t: nalatig ben geweest, te lang heb getalmd;
83. my rouwt de deuchde niet: ik heb er geen spijt van, dat ik
mijn deugd, reinheid, tegen den vijand heb trachten te verdedigen; 84. dat
zal mijn eeuwige roem zijn (cf. ook reg. 51-52) ; 85. b e s i n n e: bemin.
69. B heeft een drukfout: icb;
in strijd is met de maat.

74. B heeft „betraent", wat echter

I 63 I.
VERWOESTING VAN
VAN MAAGDENBURG, 1631.
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Die alle scepters zijt en alle cronen waert.
I.

Daer gaet by heen, de Son van deugde,
110
De wtvercoren cringes- Vorst.
Door hem, o God, geeft vreed' en vreugde
Waer na u arem hoopken dorst.
Den vyant trotst op peirt en wagen,
Maer in Gods naem de cans wy wagen.
2.

115. Wat winnen doch al de tyrannen
Met haer verblinde raserny?
Of zy ons wt de werelt bannen
Soo blijft ons doch den hemel vry.
Den vyant trotst op peirt en wagen,
120 Maer in Gods naem de cans wy wagen.
3.
Wie tegen God ten hemel spouwet
Die spouw't hem self int aengesicht:
Wie Godes volck alhier benouwet
Sal niet ontvlieden het gericht.
125 Den vyant trotst op peirt en wagen,
Maer in Gods naem de cans wy wagen.
4.
Sijt doch getroost en onvertsaget
Ghy cleyne wormken Israël,
Het sweirt van Babel u nu plaget,
Maer dat aen Godes oordeel stel.
130
Den vyant trotst op peirt en wagen,
Maer in Gods naem de cans wy wagen.
5.
God is een helper wt elenden
Een vaste borch, een stercke rots,
135 Hy weet der sijnen druck te wenden
Hoe groot oock sy des vyants trots.
Misschien den helt die daer gaet wand'ren,
Sal alles, door Gods gunst, verand'ren.
113. trots t: vertrouwt pralend; 121, s p o u w e t: spuwt; 122.
hem self: zichzelf; 128. wormken Israël: cf. Jesaja 41 : 14;
129. Babel: (voor) Rome; 13o. s t el: laat over; 1 33
1 34. cf.
Psalm 18 : 3; 137. gaet wan d'r e n: wegwandelt, weggaat.

118. B heeft een drukfout: docht; 137. B beëindigt den regel ten
onrechte met een punt.

DOOD VAN ERNST CASIMIR, 1632.
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OPWECKINGE
AENDE BATAVIERS TOT DEN TOCHT MET SIJN
CONINCKLIJCKE MAJESTEYT VAN BOHEMEN.

5

Io

De stammen die haer self tot woninge toeleyden
Aen dees sy de Jordaen de groene claver-weyden
Eerst togen vrolijck met haer broederen te veld'
En hebben die in haer besittinge gestelt:
Fris op, ghy Bataviers, indien ghy wilt behouwen
Int lustich Nederlant de grasige landouwen
Ontwindet de banier, treckt moedich over Rijn
En voeret in sijn lant den vromen Palatijn,
Versekert dat ghy niet moocht rusten hier beneden
Soo lang' als den Maraen die hoochte sal betreden.
TREUR-DICHTEN

OP DE DOOT DES HOOCH-WELGEBOREN HEERE ERNST'
CASIMIR GRAVE VAN NASSOU, CATZENELLEBOGEN, VIANDEN, DIETZ, gc. BARON VAN LIESVELT, BEYLSTEYN, gc.
GOUVERNEUR ENDE CAPITEYN VAN VRIESLANT, GRONINGEN, OMLANDEN, DRENTH, gc. MAERSCHALCK VANT LEGER
DER DOORLUCHTIGHE HO. MO . HEEREN STATEN GENERAEL
DER VERENIGDE NEDERLANDEN, INDE BELEGERINGE VAN
RUREMONDE DOOR HET HOOFT GESCHOTEN, ENDE INDEN
HEERE GERUST DEN 23 MAY 16 3 2.
I.

Doe Josua int velt den standaert had ontloken
De son, op sijn gebet, bleef staen in Gibeon,
De mane onbeweecht int dal van Aialon
Tot dat by van Gods volc de smaetheyt had gewroken:
Opweckinge: na Gustaaf Adolfs overwinningen trok Frederik V van de
Paltz (zie over hem de aanteekening bij „Voor den Coninck van Bohemen"
op pag. 6 g) in 1632 naar Duitschland om zich bij dezen aan te sluiten,
in de hoop met zijn hulp de door de Spanjaarden bezette Paltz te heroveren;
z 4. cf. Jozua I : 12-18; 2. a en d e e s s y: aan de Oostzijde van; 4. b es i t t i n g e: 't hun toegewezen grondgebied; 6. 1 u s t i c h: schoone; 8.
vrome n: dapperen; i o. Mara e n: (scheldnaam voor) Spanjaard; d i e
b o o c h t e: de Paltz (zinspeling op den naam van de residentie: Heidelberg) : Treur-dichten. inde belegeringe van Ruremonde: tijdens
Frederik Hendriks beroemden tocht langs de Maas (zie de volgende verzenreeks) ; H o. M o: Hoogmogende; g er us t: ontslapen; 23 M a y 1632:
B heeft 25 May, wat evenwel op een drukfout moet berusten. Ernst Casimir
sneuvelde 2 Juni nieuwen stijl (zie de eerste aanteekening bij het „Iaerdicht" op pag. I), d.i. dus volgens den door Revius meestal gebruikten
ouden stijl 23 Mei; z 4. cf. Jozua i o : 12-14.
Treur-dichten, Zonder eenigen twijfel is deze sonnettencyclus afzonderlijk
in het licht gegeven (vgl. de volgende reeks) , maar deze uitgave heb ik niet
teruggevonden. B heeft in den titel : 25 May (zie hierboven bij de verklarende aanteekeningen).
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5

Wy wenschten, met gebee'n hertgrondelijck gesproken,
De lichten van ons heyr, Prins Henrick als de Son
Graef Erenst als de Maen (doe haren tocht begon)
Dat nimmer haren glants wy mochten sien gebroken.
0 wee, dat onse hoop in desen is gef aelt !
I o Dat in soo schoonen dach de Mane is gedaelt
Bewolckend' onse vreucht met hertenloet en clagen.
Ah Heere, die ons straft en troostet met u hant,
Bewaer voor onderganck de Sonne van ons lant
Tot dat u vyanden sijn t' eenemael verslagen.
2.

Doe de onwaerde doot voogdes der duysternissen
15
Graef Erenst met een fel en snorrende gedruys
Quam vatten in haer arm en leyden na haer buys
Hem vlechtende een crans van droeve cyparissen,
Ah doot, creet doe het heyr (onwillich hem te missen,
20
Onmachtich aen te sien soo onvoorsienen cruys)
Wy nemen ons appell, wy clagen van abuys.
Ghy moet u inden tíjt of in den man vergissen.
Grijpt van ons allen aen den besten dien ghy wilt,
En het Nassousche bloet soo deerlijck niet en spilt,
25 Of haelt hem die vervolcht sijn lant en zijn geslachte.
De doot sprack: Hy, en ghy sult comen alst my past,
Dees groote Capiteyn moet wesen nu mijn gast;
Ick wijse by arrest, 'tappell ick niet en achte.

6. Henrick: Frederik Hendrik ; io. in soo schoonen dach:
op zoo'n blijden overwinningsdag (nl. die van de verovering van Roermond) ; 15. 0nwaerde: gehate, afschuwelijke; 16. fel en snorr e n d e g e d r u y s: nl. van den noodlottigen kogel; i 8. c y p a r i ss e n: cypressen (de cypres geldt als zinnebeeld van den rouw) ; 2
nemen ons appell: teekenen appèl aan; clagen van abuys:
doen ons beklag er over, dat er een vergissing heeft plaats gehad; 25.
hem die v e r v o l c h t: Graaf Jan van Nassau (kleinzoon van
Jan den Oude) , die in 1613 Katholiek was geworden en na eerst de
Staten te hebben gediend, naar de vijanden was overgegaan. Hij was
een der Keizerlijke aanvoerders bij den inval in de Veluwe van 1629
(zie pag. 88, noot bij reg. 155-168) en een der voornaamste bevelhebbers
op de Spaansche vloot, die in 1631 op het Slaak verslagen werd (zie de
„Postilion" op pag. x 0 7) ; 2 8. w ij s e: doe uitspraak ; a r r es t: rechterlijke
uitspraak van een hooger of van 't hoogste college, waarvan dus geen appèl
meer mogelijk is.
20.

B heeft nog een komma na „sien".
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0 stoute wapentuyr, o deftigen berader.
Maer neen, ghy achter al dees aertsche woeling niet,
55 Dewijle ghy aldaer veel grooter saken siet.
Ah! wildy van ons gaen? o Vader, Vader, Vader!

5
Het vier dat door u hooft den cogel heeft gedreven
0 groote Casimir, doet met een coude gloet
Bevriesen, en met een versmelten onse bloet,
6o En in een ogenblick ons sweeten ende beven.
De tongen tot u lof soo yverich begeven
Die uwen eelen naam voor desen was soo soet
Sijn of geheel verstomt, of bitterder als roet
Betreurende 'tverlies van u grootdadich leven.
De aerde, die het gout draecht in haer ingewant,
65
Ontsluytet haeren schoot voort afgelechte pant.
Den hemel (u bereyt soo lange wijl te voren)
Bidt dat u siele coom vermeeren haeren schijn:
Belovende dat het al helden sullen sijn
70 Die onder dees Planeet oyt sullen zijn geboren.
6.
Als Casimir, u lijck gestreckt lach op de bare,
Veel dagen achter een beschreyde u de lucht
Met menich groven traen, en met soo naar gesucht
Dat het geberchte stont en daverde van vare.
Het bondich Nederlant, bestolpt met dese mare
75
Int midden vande seeg' verkeerde het gerucht
Van haren vreugden-rey in enckel ongenucht,
En tooch den lauwer-hoet van haren blonden hare.
Maer Vrieslant in geween wtputte al haer breyn.
8o Soo menich oog' daer was soo menigen fonteyn.
53. wapentuyr: ridder, held: deftigen berader: edele helper; 54. niet: niets: 6o. in een (= één) ogenblik: tegelijkertijd; 6 i. be g even to t: overgegeven aan, bezig met; 66. a f g e1 e c h t e pan t: afgelegde sterfelijk lichaam (cf. 2 Petrus I : 14) ; 67.
soo lange wijl te voren: cf. Mattheus 25 : 34; 69-7o. de ziel zal
nl. als een ster den glans van den hemel komen vermeerderen, maar dan
zal zij dus ook astrologisch van invloed zijn op de menschen, die „onder
haar" worden geboren; 72-74. „het geberchte" doet hier klassieken invloed vermoeden; 74. stont e n d a v e r d e: stond te trillen (hendiadys) ;
vare : vrees; 75. bondich : vereenigd; bestolpt met : overstelpt
door; 76. verkeerd e: veranderde; 77. ongenucht: verdriet; 78.
tooch den lauw er-ho e t: nam den lauwerkrans (Revius denkt
hier waarschijnlijk aan Xenophon, zie „opt overlijden van Heemskerck",
reg. I -4, op. pag. z 8) ; 79. Vrieslant: waarvan Ernst Casimir immers
sta dhouder geweest was.
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Die vloten onder een, en, hebbende gesworen
De doot van Casimir te wreken, spanden aen
Met al de baren van den woesten Oceaen
Om, waer het mogelijck, heel Span jen te versmoren.
7.
85
Heldinne hoochbedroeft, o Vorstelijcke Vrouwe
Die nu in tranen wascht dat mannelijc aenschijn,
'kEn dery' niet onderstaan te roeren uwe pijn,
U sieckte is te versch, te bitter uwen rouwe.
Wanneer Castilien sal knielen voor Nassouwe,
go Den Arent voor den Leeu, de Tagus voor den Rijn,
Wanneer u Soonen bey beroemder sullen sijn
In wapenen als by die u was soo getrouwe,
Indien u dan een tong' begavet wt de hoochd'
Gods heylich wel-geval eerbiedichlijck vertoocht
95 Soo mach na langen tijt dien groten druck genesen.
Of is het (als ick vrees') dat ghy, so lang ghy leeft,
Geen blijtschap in u hert of ooren plaetse geeft,
Ten minsten sal de smert wat dragelijcker wesen.
VREUGDEN -REY
OP DEN GHESEGHENDEN TOCHT DES DOORLUCHTICHSTEN
PRINCE VAN ORANJEN INT LOPENDE JAER CID IOC XXXII.
BEGONNEN MET HET INNEMEN VAN VENLO, STRALEN,
RUREMONDE, NEFFENS ANDER STERCKTEN DES VYANTS,
ENDE ROEMELIJCK BESLOTEN MET HET WONDERBAER
VEROVEREN DER GEWELDIGE STAT M A E S T R I C H T.

PRINCEN-LOF.

Verenicht Nederlant, indien ghy wilt doen maken
Een wtgelesen heelt ter eeren vanden Prins,
Treur-dichten, 8i. vlot en onder e e n: samenvloeiden; 8 2. s p a nd e n aen: samenspanden; 84. versmoren: doen verdrinken; 85. V o rs t el íj c k e V r o u w e: Ernst Casimirs weduwe, Sophia Hedwig van
Brunswijk-Wolf enbiittel; 87. 'k en der r' niet ondersta en: ik durf
het niet wagen; 89. Ca s t i 1 i e n: Spanje; go. den Aren t: hier eenigszins vreemd voor : Habsburg. Elders (zie pag. 8g, i o 4) wordt daarmee door
Revius de dubbele Rijksadelaar van het Roomsch-Duitsche keizerrijk bedoeld en bij uitbreiding de Duitsche keizer. Hier wordt die uitbreiding
voortgezet tot: Duitsche Habsburger, Habsburger in 't algemeen, Spaansche
Habsburger; d e n L e e u: die van het Nassausche wapen, Nassau; Ta g u s:
Taag (als voornaamste rivier van Spanje gesteld tegenover den Rijn als
vertegenwoordiger van de Republiek) ; 91. u S o o n en bey: Hendrik
Casimir (r 612- I 640) en Willem Frederik (i 613-1664) ; g 3 94. „indien
dàn een vanuit den hemel bezielde menschentong u eerbiedig op Gods heiligen wil wijst" ; Vreugden rey. Naar aanleiding van Frederik Hendriks be-

Vreugden rey. Deze cyclus was in 1632 afzonderlijk verschenen onder
-
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Ghy hoeft (gelooft my) niet te lopen hier en gins
Om aen een constenaar na uwen sin te raken.
5
Praxiteles mach hier sijn wetenschap wel staken,
Geen Myron can voldoen ten vollen uwen wins,
Ia Daedalus is daer te slecht toe eenichsins
Al goot by aensichten die schenen datse spraken.
Die meesters, met haer werck, hoe wonderlijck gedaen,
z o Sijn alle door den tijt gesleten en vergaen.
Wilt dan voor onsen Vorst tot danckbaerheyt verheffen
Het beeltenis het welck hij selve met de snee
Sïjns degens heeft gewracht int jaer van dertich-twee.
Geen beytel noch pinceel soo wel hem connen treffen.

I5

DRY STEDEN.
Venlo, Straelen, Ruremonde
anagr.
den stalen mugir verlooren.
Wijckt, Grave, het en is geen teycken hier te blijven.
Wijct, seg' ic, end' en vreest voor lastering noch spot;

roemden tocht langs de Maas in 1632 ; S t r a l e n: kleine, maar sterke
vesting ten N.O. van Venlo ; 5. P r a x i t e 1 e s: beroemd Atheensch beeldhouwer( :-- 375 v. Chr.) ; w et e n s c h a p: (hier voor) kunst; 6. M y r o n:
van Eleutherae in Boeotië, beroemd Grieksch beeldhouwer (± 460 v. Chr.) ;
7. Da e d a l u s: tijdgenoot van koning Minos van Creta,
200 jaar
vóór den Trojaanschen oorlog, o.a. beroemd als beeldhouwer. Aan zijn
beelden schreef men beweging en spraak toe, wat door latere schrijvers
verklaard wordt, als zou Daedalus de eerste geweest zijn, die beelden met
open oogen, van het lichaam afwijkende armen en uit elkaar staande voeten maakte; e e n i c h s i n s: in een of ander opzicht; i i. d a n c k b a e rh e y t: bewijs van dankbaarheid; Dry Steden : Venlo en Stralen gaven zich
op 4 Juni over, Roermond den 6den; A n a g r.: anagramma, verschikking
den titel: „Iacobi Revii f/ Vreugden-rey // Op den gheseghenden // tocht
des doorluchtichsten Prince van Oran- // jen int lopende jaer
CIO ID C XXXII . begonnen met het // innemen van Venlo, Stralen,
Ruremonde, nef f ens an- // der sterckten des Vyants, ende roemelijck be- i/
sloten met het wonderbaer verove- // ren der geweldige stat M a e st r i c h t. // Vignet // Tot Deventer, // By Sebastiaen Wermbouts Boeckdrucker // wonende op den Poot inden Vergulden Bibel, // Anno 1632."
Een exemplaar daarvan bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek te Gent.
— Ik volg de uitgave van 1632, maar teeken de (zeer onbeduidende)
varianten van B aan. Titel. B heeft : „op den tocht; 1632; ende besloten
met het veroveren van M a e s t r i c h t." Tweede titel komt in den druk
van 1632 voor boven het eerste sonnet, maar werd door mij hier als overbodig weggelaten. Hij luidt: „Iacobi Revii // Vreugden-rey // Op den gesegenden tocht des doorluchtichsten Prince // van Oran jen int lopende jaar //
streep // CID IOC XXXII."; 7. B heeft: Ja Dedalus; z 6. B heeft:
Wijckt.
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-
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Gelichtet, sonder eens te breken of te kneusen.
Sy setten hem nu self al lachend' op haer neusen
En sien daer veldewaerts door benen rechts en dwers,
Sy sien dat uwen buyl begint te worden schers,
5o Sy sien dat Spanjaerden sijn menschen en geen reusen.
Hoe claer is dele bril! ick haddet 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 papen-knecht hem noemen soo by wil,
55 Voor desen ist van jocx geweest der geusen bril,
Nu is het inder daet der geusen verre-kijcker.
GRAEF HENDRICK VANDEN BERCH.
0 Grave vanden Berch tot roem en eer geboren,
Ghy hebt sijn Majesteyt soo lang' en wel gedient
Dat ghy geworden síjt su n alderbeste vrient;
6o Dat heeft by menichmael en heylichlijck geswooen.
Tot Velt-heer heeft by u noch onlangs wtgecoren
Bewijsende dat bijt van herten met u mient,
Ghy proeftet inder daet, en sijne Princen siens,
Verbaest dat ghy in gonst haer alle gaet te voren.
65
Nu wenscht den Coninck dat by u omhelsen mach.
Hy wil u hoger noch verheffen als by plach,
Want sulcken cloecken hooft heeft by van doen in Span jen.

46. s o n d e r eens: zonder ook maar; 47. nu self: terwijl
de Spanjaarden zelf hun „den bril op den neus" hadden willen zetten
(woordspeling als bij reg. 43) ; 48. rechts en dwers: rechtuit en
zijwaarts; 49. buyl: (geld)buidel; schers: schaars voorzien, leeg; 52.
in de gracht: waar de schepen met levensmiddelen en krijgsbehoeften
liggen (? ) ; 53. s p ij cker : (koren) schuur; 55. van jocx: voor de
grap; 56. der geusen v erre - k ij cker: misschien omdat de verovering den Nederlanders een inzicht gaf in de verzwakte macht der
Spanjaarden, maar waarschijnlijk meer om de woordspeling dan met een
bepaalde bedoeling zoo genoemd; Graef Hendrick vanden Berch : deze
werd in 1573 geboren als zoon van Graaf Willem IV van den Bergh en
Maria van Nassau, zuster van Willem den Zwijger. Door het verraad
van zijn vader jegens de Staten in 1583 kwam hij aan den Spaanschen
kant en bleef dien ook later trouw. Na de terugroeping van Spinola in
1627 stond hij een tijdlang aan het hoofd der Spaansche troepen in de
Nederlanden, tot hij in 1631 werd terzijde gesteld voor den markies de
Santa Cruz. Dit was een der voornaamste redenen, waarom van den Bergh
zich bij de oppositie aansloot en deelnam aan de opstandspoging van 1632.
(cf. boven, de aanteekening bij reg. 15) ; 62. met u mient: goed met
u meent; 63. proeftet: ondervindt het; 67. c 1 o e c k e n: flink, verstandig; heeft h y van doen: heeft hij noodig.
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Soo sprack Leganes. maer den Grave, diet verstont,
Antwoorde hem: Mijn hooft, eer ickt na Spanjen sont,
70 Ick leydet in den schoot des Princen van Oran jen.
DRY AFVALLIGEN.

Dry hoofden van het volck wel-eer met Mose twisten,
'tWas Core, Abiram, en Dathan, die den gront
Der aerde, door Gods last opscheurende, versiont
Met alle die van haer vermeten handel wisten.
Nu sent ons Oostenrijck dry afgevallen Christen
75
De wreetste diemen noyt in Nederlant en vont,
Ons 'teedele Maestricht te rucken wt den mont,
Tot schade van het lant, tot vreugde der papisten.
0 drymael-groote God, der vromen stercke vrint,
8o Die drymael hebt vervloeckt die Christum niet en mint,
Soo goedich als ghy ons dry steden hebt gegeven,

68. L e g a n e s: over diens onderhandelingen met Van den Bergh vond ik
slechts het volgende (Gachard in de Biographie nationale de Belgique) :
,,... J.' infante (= aartshertogin Isabella van Oostenrijk) . ayant su, dans
l'été de 1630, du marquis de Leganes, que le comte lui avait témoigné la
crainte d'être arrêté et privé de la charge de général de 1'artillerie, elle manda
au marquis de le tranquilliser, de l'assurer de la satisfaction qu'elle avait de sa
personne, et de lui dire qu'il ne serait fait aucune nouveauté en ce qui le touchait. Cependant Philippe IV lui retira le commandement de l'artillerie, en le
nommant l'un des mestres de camp généraux de 1'armée. Quelque temps
après, il résolut de l'appeler en Espagne, pour l'y mettre à la tête de toute
la cavalerie, et il chargea 1'infante de le lui faire savoir: mais cette princesse
s'en abstint, jugeant que le comte n'accepterait pas la situation qu'on lui
offrait dans la Péninsule, et ne voyant pas comment on pourrait 1'obliger
de l'accepter." Blijkbaar is Revius dus niet van alle bijzonderheden even
goed op de hoogte geweest; d i e t v er s t on t: die het begreep, nl. dat
Filips hem slechts naar Spanje wilde lokken om hem daar onschadelijk
te maken; Dry afvalligen : nl. de graef van Pappenheim, die in 1614 tot
het Katholicisme was overgegaan, Graaf Jan van Nassau, in 1613 Katholiek geworden, en Graaf Hendrik van den Bergh (zie de aanteekening bij
het vorige sonnet). Revius kende blijkbaar de rol, die deze laatste in 1632
speelde, niet goed — of hij bleef hem wegens diens Katholicisme opzettelijk als een vijand beschouwen; 7i 74. cf. Numeri 16 ; 72. d i e is object;
73. opscheur en de: openscheurende; 74 ha n del: gedrag, optreden;
75. O o s t e n r ij c k: het Oostenrijksche of Habsburgsche Huis, waartoe
zoowel Filips IV van Spanje als Keizer Ferdinand II van Duitschland behoorden; 76. noyt.. en vont: ooit vond; 80. hebt vervloeckt:
nl. door hem telkens een stad te ontnemen; 8i. s o o goedich a l s:
evenals Gij ons in Uw goedheid; dry st e de n: Venlo, Stralen en Roermond (cf. boven, reg. 15-28).
68. B mist de komma achter „Grave".
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De Papen he y m elijck nu soecken Nederlant
Te vullen met het schuym van allerhande fielen.
De Papen he y m elijck ons pogen te vernielen
En trachten van Gods volck t'ontstrengelen den bant.
I 05 De Papen he y m elijck omsweven see en sant
Verkeerende 'tgeloof, verwerrende de sielen.
Der Papen he y m elijck voornemen comt aent licht.
Sy hebben P a p e n-h e y m gesonden voor Maestricht
In vredelijcken schijn met vyantlijcke wapen.
IIo
0 Staten van ons lant, die houdet woort en eet,
En nimmer het verbont met yemant overtreet,
Siet hier de nabuyrschap en trouwe vande papen.
VLUCHT VAN PAPENHEYM.
Op, Papenheym, 'tis tijt dat ghy laet sien de hacken
En sleypet met u wech dit duyvelsche gebroet,
115 Dat Romen heeft geteelt en Span jen heeft gevoedt.
Fris op, eer datmen u vernestelt de casacken.
Gelooft vry dat voor u wat anders was gebacken,
Die soo begeerich quaemt te suypen onse bloet.
Doch 'tblijckt dat uwen lust al vroechjes is geboet
120 Nu ghy soo veerdich zijt u spillen op te packen.

den Cheur-vorst van Ceulen, om de rebelle Luyckenaers te straffen" (Knuttel,
Pamf ietcatalogus no. 4298, blz. 54). Deze eigenmachtige daad werd hem
door den Keizer en de aanvoerders der Liga hoogst kwalijk genomen,
maar tenslotte liep de zaak voor hem met een sisser af. 99 I oo. deze regels
slaan op de krachtige actie der Katholieken en het uitbreken van den Dertigjarigen oorlog in Duitschland; 102. f i e 1 e n: fielten (het is niet dadelijk duidelijk, of Revius de in Holland werkzame priesters bedoelt dan wel
de Katholieke legers) ; i0 3 I o 6. hier wordt gedoeld op de activiteit der
Katholieke priesters in de Republiek, waarin Revius een aanslag ziet op
de Noord-Nederlandsche eenheid (ontstrengelen van den bant) ; I o5. o msw even see en sant: (voor:) zijn overal aanwezig: Io6. verkeer end e: veranderende (hier in ongunstigen zin) ; 109. in vrede 1 ij c k e n
s c h ij n: Pappenheim kwam immers onder het mom van neutraliteit;
Vlucht van Papenheim: den 1 eden Augustus werd de hoofdaanval van
Pappenheim op Frederik Hendriks stellingen aan den rechteroever der Maas
afgeslagen. Na de overgave der stad op den 22sten trok Pappenheim terug
op Meersen, vereenigde zich nog een oogenblik met Santa Cruz, maar
trok weldra terug naar den Rijn en vandaar naar Wallensteins leger in
Saksen; 115. Span jen heef t gevoed t: Pappenheim had zich immers met zijn leger in dienst van Isabella gesteld (zie de aanteekening bij
reg. 109); 116. vernestelt de casacken: mores leert; 117. dat
voor u wat anders was gebacken: dat u nog wel wat anders
te wachten stond; 119. g e b o e t: bevredigd; 120. s p i 11 e n: spullen,
-

zaken.
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Ghy hebt te goeden coop betreden Nederlant,
Al hebdy op het lest u leger afgebrant
Weest daer niet treurich om, dat heeft niet te bedieden.
Denckt dat u groot geluck en eere wedervaert
125 Soo uwe boose siel wert vluchtende gespaert.
Want het geen schand' en is voor onsen Prins te vlieden.
MAESTRICHT VEROVERT.

Geluckich, soo ghy u geluck ten rechten kende,
Inwooners van het schoon en lustige Maestricht
Van het Maraens gespuys bevindy u verlicht,
13 Dat voor veel jaren u soo wredelijcken schende.
De Heer, barmhertichlijck aensiende u ellende,
Keert tot u in genae zijn vaderlijck gesicht
En van sijn reyne leer doet glinsteren het licht
Op dat by uwen voet tot zijne paden wende.
135
Ghy hebt voor den tyran en d' afgoden gestre'en,
Ghy hebt ons leet gedaen, en selve veel gele' en.
Nu leerdy doort verlies het beste te verkiesen.
Gelijck, als door den storm beschadicht is een schip,
De menschen altemet haer redden op een clip
140 Alwaerse lijf en goet gedachten te verliesen.
Finis.
TWEEDE VREUCHDEN-REY,
OP DEN VOORTGANCK DER VICTORIEN DESSELVEN JAERS,
BESLOTEN MET DE VEROVERINGE VAN ORSOY.

BLYT SCHAP.

Den stroom van Rhodanus, die soo geweldich dryvet
Dat niemant zijns gelijck in snellicheyt en vont,
I 2 I. te goeden coop: te goedkoop, voor een te lichte straf ;
1 22. leger: legerplaats; 123. ni e t: niets ; Maestricht verovert: de
stad werd den 22sten Augustus door haar gouverneur, baron de Lede,
overgegeven; 128. lustige: mooie; 129. Maraens: (scheldnaam
voor : ) Spaansch ; v e r 1 i c ht : verlost; 13o. voor veel j a r en: nl.
in 1579, toen Parma op 29 Juni de stad veroverde en er een verschrikkelijk bloedbad aanrichtte ; 133. s ij n reyne leer: het Calvinistisch
Protestantisme (bij de overgave was vrije uitoefening van den Katholieken
godsdienst toegestaan, maar een der kerken moest voor de Gereformeerden
worden bestemd) ; 135. d' afgoden: de beelden in de Katholieke kerken; 139 altemet: soms; Tweede Vreuchden-rey, veroveringe
121. B. heeft: koop; 122. B heeft een drukfout: hebby; Finis ontbreekt in B, evenals het in de uitgave van 1632 daaronder nog voorkomende vignet; Tweede Vreuchden-rey. Zonder eenigen twijfel is ook deze
sonnettencyclus afzonderlijk uitgegeven, maar de oorspronkelijke uitgave
heb ik niet teruggevonden.
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Wert lopend' op het seerst, verswolgen in den gront,
Datmen noch sien en can noch speuren waer by blyvet.
Den stroom die Belgica (in droefenis verstyvet:
Om soo veel helden doot) wt hare oogen sont
Door 'sPrincen dapperheyt soo haestelijck versworst
Dat yder een van vreucht nu singet ende schryvet.
Het lust my, Herckmans, oock (in lager toon als ghy)
Te prijsen desen Mars, die, om te maken vry
Ons palen van gewelt, ons Godes -dienst van laster
Heeft wederom gewaecht sijn Vorstelijcke bloet,
En onse Vaderlant oogschijnlijck werden doet
Of schooner in den vree, of inden oorloch vaster.
OVERWINNINGE.

15

20

De macht van Asia, van India, van Span jen,
Van Naples, van Milaen, Castilia, Leon,
'tGewelt van Portugal, Minorque, Arragon,
Lothrijck, Sicilia, Majorque, en Sardanjen,
Den trots van Oostenrijck, Borgonjen, Alleman jen,
Den rijckdom vande op-en -neder gaende Son
Op eenen hoop gebracht niet hinderen en con

van Orsoy: Orsoy (ten Zuiden van Wezel, aan den Rijn) werd door
Frederik Hendrik bij zijn terugkeer uit Limburg in November 1632 bezet;
4. de z. g. „Perte du
i. R h o d a n u s: Rhone ; d r y v e t: stroomt ; 3
Rhone" kort na de Zwitsersche grens, waar vroeger de Rhone bij lagen
waterstand onder rotsblokken verdween (sedert 1828 grootendeels verwijderd); 5. Belgica: Nederland; 6. soo veel helden doot: o.a.
dien van Ernst Casimir, 23 Mei 1632 (2 Juni n. st. ) voor Roermond
gesneuveld (zie „Treur-dichten" op pag. i 2 3) ; g. Her c k m a n s : de
Amsterdamsche dichter Elias Herckmans (±-. 1596-1644) , die in i 6 3 I ter
eere van Gustaaf Adolf een „Sweedsche Zeeg-trompet" had uitgegeven
en voor wiens in 1634 verschenen „Der Zee-vaert Lof" Revius een lofdicht schreef (zie pag. i 6 i ) ; i o. desen Mars: Frederik Hendrik, (in
tegenstelling met den door Herckmans bezongen Mars : Gustaaf Adolf) ;
II. ons palen: ons gebied; laster: schande, hoon; 13. oogschijn1 ij c k: duidelijk; z5 ig. de vele eigennamen in dit en enkele volgende
sonnetten zijn waarschijnlijk een navolging van Ronsard (zie „De dichter
Revius", pag. 240 v.v.) ; i5 z8. op Lotharingen na behoorden al deze
streken tot de Spaansche monarchie ; 15. India: oude benaming voor
Amerika, met zijn uitgestrekte Spaansche bezittingen; i 8. L o t h r ij c k:
Hertog Karel van Lotharingen sloot zich tijdens den Dertigjarigen oorlog
bij den Keizer aan, in de (vergeefsche) hoop daardoor aan de dreigende
overheersching van Frankrijk te ontkomen; i 9. Borgon jen: Franche
Comté, het eenige deel van 't hertogdom Bourgondië, dat aan de (Spaansche) Habsburgers gebleven was( ?) ; A 11 e m a n j e n : het Duitsche Keizerrijk; 20. vande op-en-neder gaende Son: van Oosten en Westen.
-
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In Brabant het geluck en d'eere van Oranjen.
„De seege t'aller zijt haer segen niet en geeft
„Den geen die 'tmeeste volck en sterckste wapen heeft:
25 „Voorsorge, rijpen raet en wackerheyt bemintse.
„Sy rijst (gelijck het werck wtwyset) int gemeyn
„Niet wt de handen, maer, als Pallas, wt het breyn.
En haren Jupiter is onsen braven Prince.
SEVEN OVERSTEN.
De Hydra, die het vier wt seven kelen spouwet
3o En aenden Tyber heeft haer setel opgericht
Aen wiep van langer hant lijf-eggen is verplicht
Den Spaenschen Geryon daer yder een voor grouwet,
Haer reddelose nest in Brabant heeft betrouwet
Aen seven die het docht te wesen wonder licht
35 Het leger vanden Prins te jagen van Maestricht
Al waer het noch soo sterck omsettet en benouwet.
Maer God, die heylichlijck geknopet heeft den bant

22. in Br a ban t: niet geheel juist, daar de veroveringen van Frederik Hendrik zich bepaalden tot Opper-Gelre en Limburg, terwijl
de inval in het eigenlijke Brabant door 't uitblijven van een opstand in de Zuidelijke gewesten achterwege bleef. Revius duidt met dezen
naam echter blijkbaar het heele Spaansche gebied in de Zuidelijke Nederlanden aan; 23-27. De gewoonte om algemeen-geldende waarheden door
aanhalingsteekens aan te duiden, ontleent Revius aan de Fransche Renaissancisten; 26. int gem e y n: gewoonlijk; 27. a l s Pa 11 a s: Pallas
Athene kwam in volle wapenrusting uit het hoofd van haar vader Zeus
te voorschijn; 28. ha r en J u p i t e r: (in verband met het vorige) haar
vader; Seven Oversten: Vermoedelijk bedoelt Revius: den Spaanschen opperbevelhebber Santa Cruz, Cordova en Jan van Nassau (zie sonnet op
pag. 1 3 3) , Hendrik van den Berg (id. op pag. i 3 i ) , Pappenheim (id.
op pag. 133 en i 3 4) , den verdediger van Maastricht Baron De Lede en
Don Carlos Coloma, gouverneur van Antwerpen, die tevergeefs getracht
had de verovering der Schelde-schansen door Willem van Nassau te voorkomen. Dat Revius deze laatste veroveringen als een onderdeel van den
veldtocht langs de Maas beschouwde, blijkt uit de sonnetten „Ses schanssen"
en „Geusen-bril" op pag. 129-13o; 2 9. de H y d r a: de veelkoppige
slang van Lerna, die door Heracles gedood werd, (hier voor: ) de Paus; w t
s e v e n kelen: misschien met een bijgedachte aan de zeven heuvelen,
waarop Rome gebouwd is; 3 i. van langer hant: reeds lang; 1 ij fe y g en is v e r p 1 i c h t: als lijfeigene ondergeschikt is, toebehoort; 32.
G e r y o n: een reus met drie lichamen, die door Heracles overwonnen
werd; 33. in Br a b a n t: in den ruimsten zin voor: in de Zuidelijke
Nederlanden (zie de aanteekening bij reg. 22) ; 36. h e t: nl. Maastricht;
omsettet: omsingeld.

32. B mist de komma aan 't eind van den regel.
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doot en snuyven
Den
Grave van
van Bucquoy,
Bucquoy, den
den Grave
Grave van
van Dampier,
Dampier,
Den Grave
Gods onversoenlijcke
onversoenlijcke gesworene
gesworene vyanden.
vyanden.
Daer heeft zijn
zijn eygen
eygen bat
bat den
den Grave
Grave van
van Tilly,
55 En comter nu den Graef
Graef van Papenheym
Papenheym oock
oock by,
by,
0!
O! hoe
hoe wil Som
als S
0 domaastaen
staenbranden!
branden!
Somaa dan
dan als
Sodom
38. der
v e n le
38.
ders eseven
leden:
nl. der
der zeven
zeven provinciën
provinciën; ;41-42.
deze
den: nl.
4t 42. deze
op tetevatten
vatten:: „dat
"datzij,
zij.die
dieoorspronoorspronregels
niet al
al tete letterlijk
letterlijk op
regels zijn
zijn niet
ieder op
op zijn
zijn eigen
eigen houtje
houtje
kelijk
kelijk allen
allen hetzelfde
hetzelfde doel
doel hadden.
hadden,nu
nu ieder
trekken";; Soma:
is mij
mij niet
nietduidelijk
duidelijk geworden,
geworden.
beginnen terug
terug tetetrekken"
beginnen
Soma : Het
Het is
wat Revius
Revius met
met dit
dit woord
woordkan
kanbedoelen.
bedoelen. Met
Metden
dennaam
naam oWfla
ac5tia of oijfla
aij,ua werd
de
koninklijke begraafplaats
begraafplaats inin Alexandrië
het
de koninklijke
Alexandrië aangeduid.
aangeduid,waar
waarzich
zich ook
ook het
wille van
van de
dewoordspeling
woordspeling
graf
van Alexander
Alexander den
Groote bevond.
graf van
den Groote
bevond. Ter
Ter wille
met
Sodoma (zie reg.
reg. 556)
gebruikt Revius
Revius dezen
dezen naam
naam dus
dus misschien
misschien voor
voor
met Sodoma
6) gebruikt
de
plaats van begraving
begraving der
der genoemde
genoemde graven.
waren deze
deze in
in ververde plaats
graven, ook
ook al waren
graf met
met een
een berg
berg vergelijkt,
vergelijkt. zou
zou
schillende
schillende steden
stedenbijgezet.
bijgezet.Dat
Dat hij
hij hun
hun graf
zijn oorzaak kunnen
kunnen vinden
vinden in
inhet
hetfeit,
feit.dat
datdeze
dezeberoemde
beroemdelegeraanvoerders
legeraanvoerders
een praalgraf
praalgraf waren
een heel
heel monument
monument boven
boven
met
met een
waren geëerd.
geëerd, zoodat
zoodat zich een
hun lichaam
lichaam verhief.
verhief. Bevredigen
verklaring mij
echter niet;
niet;
hun
Bevredigendoet
doetdeze
deze verklaring
mij echter
43-44.
de Gyganten,
Gyganten. die
die den
den strijd
strijd aangebonden
aangebonden hadden
hadden tegen
tegen Zeus
Zeus
43 44. toen
toen de
en de
de andere
andere Olympische
Olympische goden,
goden. waren
waren overwonnen,
overwonnen. werden
werden zij
zij onder
onderberbergen
bedolven. „waarin
"waarin ze nog
nogdikwijls
dikwijls door
doorhun
hunpijnlijke
pijnlijkestuiptrekkingen
stuiptrekkingen
gen bedolven,
enttrots:
rot s:
woelingen en
enuitbarstingen
uitbarstingenveroorzaken"
veroorzaken";
vulkanische woelingen
; 44. bod
boden
trotseerden;
waarinzijzijgeen
geenrust
rustvinden
vinden;
graaf
trotseerden 46.
; 46.rustelose:
rustelose: waarin
; 52.
5 2. de
de graaf
van
Bucquoy was
was een
een Zuid-Nederlandsch,
Zuid-Nederlandsch. de
de graaf
graaf van
vanDampierre
Dampierre een
een
van Bucquoy
Oostenrijksch
beiden in
in het
hetbegin
beginvan
vanden
denDertigjarigen
Dertigjarigen
Oostenrijkschgeneraal.
generaal,die
die beiden
den
r a vev
an
Oorlog
hadden;
54.54.
Oorlog tegen
tegen den
denWinterkoning
Winterkoninggestreden
gestreden
hadden;
denGGrave
van
T i 11 y: deze was 30 April 1632 gestorven aan de wonden. die hij in Ti1y:dezwas3oApril162getvnadwo,iehjn
den
slag aan
aan de
de Lech
Lech tegen
tegen Gustaaf
Gustaaf Adolf
had opgedaan;
opgedaan; 55. de
de graaf
graaf
den slag
Adolf had
van
Pappenheim sneuvelde
slag bij
bij Zitzen;
Lützen;
van Pappenheim
sneuveldenog
nogin
in hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar in
in den
den slag
56.
alsSodoma:
Sodoma:
Genesis1919:
24-28.
56. als
cf. cf.
Genesis
: 24-2
8.
---40. BB eindigt,
eindigt. blijkbaar
blijkbaar ten
ten onrechte,
onrechte. met
eindigt den
den
met een
een punt;
punt; 46. B eindigt
regel
een. minder
minder goed
goed passende,
passende. komma.
komma.
regel met een,
-

TOCHT LANGS DE MAAS, 1632.

1

39

LIMBORCH.
Noch macht, noch argelist, noch tegenspoet sal croken
U wassende geluck. de nimmer - stille tijt
Heeft haer getandde vijl die alle dingen slijt
6o Opt stael van uwen naem (dien rakende) gebroken.
Gedachtenis gans breet haer slippen heeft ontloken
Om-armende daer in (voor 't blasen vande Nijt
Die al wat goet en groot is door het herte snijt)
'tGeruchte dat van u soo hooge heeft gesproken.
65
Een yder tong' en pen, en redelijck gemoet
U sonder fleem of sucht eenstemmich heeten moet
Beschermer, Vrede-Vorst, en crijger groot van daden.
Soo sprack de Herderin van Limburch, en altans
Begiftede den Prins met een gemengde crans
7o Van eycken, lauwerier, en dichte oly-bladen.
VREDE.
0 Brabant, die alsnoch sits' inde droeve schimmen
Vant domme by -geloof, en stomme dienstbaerheyt,
Siet hoe een clare son u nevelen verspreyt,
Siet hoe hy hem alree toont boven uwe kimmen.
Hy wackert zynen loop, en laet niet af van climmen
75
Tot dat by over u sijn stralen heeft gebreyt,
Verlichtende het ooch dat lange heeft geschreyt,
En qualijck noch verdraecht dit ongewoonlijck glimmen.
Het is dien goeden Prins, dien Godes hooge hant
So Tot rust van u en ons gevoert heeft in u lant.
Wiens deugden men alleen sijn grootheyt mach gelijcken.
Den Prince, die met recht geducht wert en bemint,
Dewijl sijn vromicheyt de vyanden verwint,
En síjne soeticheyt haer vyantschap doet wijcken.
Limborch : Limburg werd 8 September 1632 door de ruiterij van Stakenbroek namens den Prins bezet; 5 7. croken: knakken; 61. haer
slippen heeft ontloken: heeft de slippen van haar mantel
opengehouden ; 64. 't Geruchte: de Faam; 66. fleem: vleierij ;
sucht: (partijdige) genegenheid; 68. de Herderin: (voor : ) Jonkvrouw, Stedemaagd; a 1 t a n s: terstond; 7o. als zinnebeeld resp. van
kracht, overwinning en vrede (oly-bladen = olijfbladeren) ; Vrede, 71.
Brabant: cf. de aanteekening bij reg. 22; s c h i m men: schaduwen;
75. wackert: versnelt ; 8i. wiens deugden: (datief : ) bij wiens
deugden ; 83. vromicheyt: dapperheid ; 84. soeticheyt: goedertierenheid.
68. B heeft een drukfout : Soosprack.
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OORLOCH.

Wie is by die bet schip van Nederlant can stieren
Als onsen Admirael? by kent de Noorder as,
Hy weet de diepten, en de streken vant compas,
Hy siet de haven al eer by den schoot gaet vieren.
Derf Brabant tegen hem noch spartelen en tieren,
Comt
haer sijn vriendelíjck aenbieden niet te pas,
90
Hy sal, en twyfelt niet, de bootschap haer wel ras
Aenseggen met den mons van vlammende mortieren.
Vaer voort, Prins Frederick, den wieroock vant canon
Laet tot des vyants schrick benevelen de son
95 Terwijle wy tot God opclimmen in gebede ;
Versekert, dat, gelijck een fellen donderslach
Het onweer stilt, wanneer 't niet anders wesen mach,
Alsoo den oorloch ons aenbrengen moet den vrede.
85

VOORTGANCK.

De deugde vanden Prins, de grootheyt sijner wercken
I 00 Groeyt sonder onderlaet, en ryset dach op dach,
Veel hooger als of oog' of stem bereycken mach,
Veel wijder als den Geest is doenlijck te omperken.
Sijn Fame draget hem op soo geswinde vlercken
Datmen hem elcke reys siet hoger alsmen plach,
105 En, die van zynen lof deed gisteren gewach
De nieticheyt sijns doens van dage comt te mercken.
Homerus vint voor hem geen tonen op zijn lier,
Demosthenes can hem niet malen op papier,
Apellis trecken zijn onbruyckelijck in desen.

Oorloch, 85 88. waarschijnlijk een reminiscens aan Huygens' „Scheepspraet", tevens met een bijgedachte aan het admiraal-generaalschap van den
Prins; 86. de Noor der a s: het Noorden, de Noordpool; 88. de zin is:
„hij viert den schoot niet, voordat hij de haven ziet, d.w.z. zijn doel
bereikt heeft'; 89. d e r f: durft; Br a ban t: zie de aanteekening bij reg.
22 en 71; spar telen e n t i e r e n: zich met daden en woorden verzetten; 91. e n .. n i e t: dubbele ontkenning voor: niet; Voortganck, I o o.
sonder onderlaet: zonder ophouden; 101. mach: kan; 102. als
den Geest is doenlijck te omperken: als het voor den geest
mogelijk is te omvatten; 104. e l c k e rei s: iederen keer; 107 109. In
deze regels worden de namen van resp. den beroemdsten dichter, redenaar
en schilder der Oudheid slechts gebruikt om de ontoereikendheid van poëzie,
proza en schilderkunst in het algemeen te accentueeren; 1 o 8. m a l e n:
(hier: met woorden) schilderen; 1 o9. t r e c k e n: lijnen, penseelstreken;
o n b r u y c k e l íj c k: niet te gebruiken.
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Want wat door hare hant waer huyden afgedaen
Op morgen alte slecht en ongelijck sou staen,
Dewijl het voorbeelt dan noch heerlijcker sal wesen.

BEELT DES PRINCEN.
Het gout, wiens mogentheyt soo hoge is gevlogen
Dat yder het byna aenbiddet als zijn Heer
I 15 Is merckelijck aen dien verbonden, die wel-eer
Het wt den swarten gront der aerden heeft getogen:
Maer watten danckbaerheyt ist schuldich u te wogen
0 Prins, door wien het rijst tot dese nieuwe eer
Dat het u wapenen mach voeren, en, noch meer,
1 20 U voorhooft, uwen mont, u minnelíjcke oogen 1
Ick achte dat den arm die wracht dit costel werck
Wiert vlugger als een veer, en als een yser sterck
Al was by van te voor met moedicheyt bevangen.
En dat het edel gout wiert sacht gelijck een was,
125 Ja daer in wenschte te veranderen, om ras
En op het suyverste dien stempel te ontfangen.
STROMEN GEOPENT.
Rivieren water-rijck, ghy Diese en ghy Dommel
Die op des Princen wenck belegerdet den Bos,
Ghy Slinge, die het juck van Gelder maeckte los,
i 3 o Ghy Wael, die met u vocht vergroenet Tiel en Bommel,
Ghy Yssel, danssende opt spelen vande trommel
Doe 'tOostenrijcksche heyr te voete en te ros
x I I. alte slecht en ongel ij c k: al te simpel en niet gelijkend; Beek des Princen : bedoeld wordt een gouden gedenkpenning;
x13. mogentheyt: macht; x15. merckelijck: kennelijk; verbond e n: nl. door dankbaarheid; 116. getogen: getrokken, te voorschijn
gehaald; 117. t o o g e n: toonen; 120. minnel ij c k e: vriendelijke;
Stromen
121. c o s t e l: kostelijk; i 23. moedicheyt: vermoeidheid ;
geopent, g e o p e n t: nl. voor de eigen scheepvaart, omdat zij uit de macht
van den vijand zijn bevrijd; 128. door het verleggen der bedding van de
Dommel en de Aa (die zich in Den Bosch zelf vereenigen tot de Dieze)
had Frederik Hendrik in 1629 zijn eigen kwartieren versterkt en tevens
de stad van water beroofd; 129. S l i n g e: deze stroomt langs Grol, vanwaaruit het Spaansche garnizoen voortdurend strooptochten op Staatsch
gebied ondernam, totdat de stad op i g Augustus 1627 door Frederik
Hendrik werd ingenomen; 130. De Betuwe was vóór de verovering van
Den Bosch steeds blootgesteld aan strooptochten uit deze stad; 132.
't O o s t e n r ij c k s c h e h e y r: het Spaansch-Keizerlijke leger onder Van
den Bergh en Montecuculi, dat tijdens het beleg van Den Bosch een inval
deed in de Veluwe. Dat „Oostenrijksch" bij Revius ook wel kan beteekenen „Spaansch-Habsburgsch" blijkt uit de Eerste Vreugden-rey, reg. 26 en 75.
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Operaemde, en ghy droecht voort laetste zynen tros
En wagenen gewoel, en raderen gerommel:
Ghy Roer, die 'tCleefsche Zant doorsnydende verblijt,
135
Ghy Schelde, Maes, en Rijn wt dienstbaerheyt bevrijt,
Ey I wilt des Heeren roem danckseggende gewagen.
En hecht voor zijn altaer de cluysters en de sweep
Waer mee u, eer den Prins de wapenen aengreep,
140 Den Spaenschen Xerxes had gesloten en geslagen.
OPWECKINGE.
Urania, voogdes der hooge Sangerinnen
Heeft onlangs door den creyts vant bondich Nederlant
Een snel-gewieckte boo wt Helicon gesant
Aen alle die haer gunst (constlievende) beminnen,
En prestse, datse (nu of nimmermeer) beginnen
145
Te nemen yverich de veder inde hant
Tot roem van onsen Mars, die aende Mase -cant
Sijn vyant en de haer dees somer quam verwinnen.
Wie op het suyverste sijn maten heeft gestelt
Y 5 o Diens veersen wilse aen het hooch lazuyren velt
Ter eeren vanden Prins met goude sterren schryven,
En de gedachtenis des dichters die 't soo raemt
Sal neven onsen helt waer hy oock wert genaemt
Geduyrichlijck bewaert en onvergeten blijven.

33. o p c r a e m d e: zijn biezen pakte; 135. Roer: bevrijd bij
de verovering van Roermond op 6 Juni 163 2 ; 13 6. Scheid e, Maes
e n R ij n: bevrijd resp. door de verovering der zes Schelde-schansen
(zie „Ses schanssen" op pag. 12 g) , door die van Venlo, Roermond en
Maastricht, en door die van Wezel (16 2 g) en Orsoy ; 140. den S p a e ns c h e n Xerxes: de Spaansche koning, met Xerxes vergeleken, omdat
deze laatste na het wegslaan van zijn brug over den Hellespont de zee
met driehonderd zweepslagen had gestraft en haar had willen kluisteren
door een stel voetboeien in de diepte neer te laten (Herodotus VII, 34)
gesloten: gekluisterd; Opweckinge, 141. Urania: de Muze der
sterrenkunde, door Revius waarschijnlijk om haar naam („de hemelsche")
als leidster (voogdes) der Muzen beschouwd; 142. creyts: (hier:) gebied;
bondich: verbonden, vereenigd; 143. Helicon: berg in Boeotië en
woonplaats der Muzen; 148. en de ha er: de Spanjaarden worden dus
beschouwd als vijanden van kunst en wetenschap. Waar Revius hun strijd
als een oorlog tegen God en Zijn volk beschouwde, moesten zij uit den
aard der zaak ook vijanden zijn van al het goede en schoone; 15o. h e t
hooch lazuyren velt: de hemelboog; 152. die 't soo raemt:
die 't zoo mikt, die dit bereikt.
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TRANEN -VLOET
OP DE DROEVE DOOT DES ALDERDOORLUCHTICHSTEN,
GROOT -MACHTICHSTEN ENDE GROOT -DADICHSTEN
GUST A V I ADOLPH I, DER SWEDEN, GOTTHEN ENDE
WENDEN CONINCX, VROMELIJCK STRIJDENDE ENDE OVERWINNENDE GEBLEVEN DEN 7. NOVEMB. 16 3 2.
Åen M. H. Danielem Heinsium Ridder, ende Raetsheere
van sijn hoochst- gedachte Majesteyt.
jud) a Avye s
'Q auhtot Eivaccian ns'rvv iusys,
Hetasat ItyyeAks 11;7 cíTeLle yevsa,,ac'
Karat rovaraflos, vexe6v
cltigwrivonat
"ewes, zó BÈ wvev ua 4E1 'oA6xa1 xoS 62v turos.

I.
Soo haest Urania, van 'sPrincen lof te spreyden
Door 'swerelts ommeloop, haer meyninge ontboot,
En Heinsius in const en alle talen groot
Tot dit verheven werck hem dachte te bereyden,
Tranen vloet, titel. Go t t h e n: bewoners van 't Zuidelijkste deel van
't tegenwoordige Zweden (Gotaland) ; Wenden: oorspr. de Duitsche
naam voor alle Slaven, waarmee zij in aanraking kwamen, hier waarschijnlijk gebruikt voor de bewoners van Finland, Karelië, Ingermanland, Esthland en Lijfland, die tot Gustaaf Adolfs rijk behoorden;
vrome 1 ij c k: dapper; 1 7 N o v e m b. i 6 3 2: Revius vergist zich
hier in den datum : de slag bij Lutzen vond plaats op 16 November nieuwen stijl. Over den nieuwen stijl zie men de eerste aanteekefling bij het „Iaer-dicht" op pag. 1 ; Opdracht. M. H. : Mijn Heere;
Daniel H e i n s i u s: een der beroemdste geleerden van zijn tijd, hoogleeraar te Leiden en vriend van Revius (zie „De dichter Revius", hfdst. II) ;
Ridder: in 1623 schonk Venetië hem den titel van Ridder van Sint
Marcus; Raetsheere: in 1618 benoemde Gustaaf Adolf hem tot
historieschrijver en kort daarop tot raadsheer; ho o c h s t -gedacht e:
oorspr. beteekende hoog-gedacht: hierboven vermeld, maar later werd het
opgevat als een titel en zelfs in den superlatief gebruikt (Ned. Wrdb. VI,
103 2) ; 1 2. deze regels sluiten direct aan op het laatste sonnet van de
onmiddellijk voorafgaande Tweede Vreuchden-rey; 2. 's w e r e 1 t s o mm e l o o p: de gansche baan van den wereldbol; haer meyninge
o n tb o o t : haer plan (nl. om 's Prinsen lof te verkondigen) bekend
maakte; 3. const: kennis; 4. Of dit alleen een beleefdheid is aan het
adres van Heinsius, dien Revius als den „voornaamste dichter van onsen
tijt" bewonderde, dan wel of deze inderdaad het plan heeft gehad de gebeurtenissen van 1632 te beschrijven, is mij onbekend. Onmogelijk is dit
laatste niet, ')Waar Heinsius een jaar te voren (1 6 31) had uitgegeven : Rerum
ad Sylvam Ducís atque alibi in Belgio aut a Belgis Anno 1629 gestarum
historia.
-

Tranen vloet. Een exemplaar der afzonderlijke uitgave, die zonder twijfel
bestaan heeft, is mij niet bekend.
-
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Phebus, dat merckende dreef zijn gespan na Leyden
En bracht hem metter vaerd' de bootschap vande doot
Des Sweetschen Cesars, die door een onsalich loot
Gesneuvelt, oorsaeck was dat aerd' en hemel schreyden.
Dit maeckte dat de pen hem wt de handen viel.
z o Wat doedy, Loxia? moogdy ons gra'ge siel
Van sulcken meester-stuck afgunstelijck beroven?
Of vreesdy dat sijn dicht, indien het boven aen
Den hemel by den rey der sterren quam te staen,
Van uwe gulden toorts de claerheyt sou verdoven?

II.
Een wolcxken, seer gering' int aensien, onverwachtet
Geresen wttet Noort na onsen hemel c1om,
Den troostelosen hoop der vromen wellecom
Maer by Gods vyanden gesmadet en verachtet.
Het spreyde sich, en smeet (wie meynde het? wie
[dadhtet?)
ao Haer scharen met gewelt van blixem om end' om,
Dat Duytschlant als een see aen alle boorden sworn,
En laefde menich hert in droefenis versmachtet.
Van donder het rumoer, van hagel het gecraeck
Dee trillen in haer nest den Arent en den Draeck.
25 Maer, o onwissen troost van dit ellendich leven!
Dien strael die allen schroom wt onse herten nam
Is wederom gekeert van daer by henen quam.
Het licht is wechgegaen, en 'tonweer is gebleven.
I5

5. P h e b u s: Apollo, de god der dichtkunst en muziek ; z ij n g e s p a n:
den zonnewagen, dien hij als zonnegod bestuurt; 6. met ter v a e r d';
terstond; 7. 1 o o t: kogel; 9. h e m: nl. Heinsius; i o. L o x i a: als god der
vaak duistere waarzegspreuken heet Apollo ook Loxias, de duistere; t 3. cf.
het vorige sonnet, reg. t5o-151; 14. gulden toorts: de zon; t5.een
wolcxken, seer gering' int aensien: ni. Gustaaf Adolf: cf. t
Koningen 18 : 44; 16. na onsen hemel dom: kwam naar ons toedrijven (waarbij het lijkt, of de wolk langs den hemelboog naar boven klimt
tot den hemel boven ons, „onsen hemel") ; 17. b y: door; 19. s m e e t:
sloeg; m e y n d e: vermoedde; 20. om en d' o m: aan alle kanten, overal;
21. hier wordt het beeld weder opgevat van het wolkje uit i Koningen t 8,
dat een stroomende regen brengt over het verschroeide land (cf. ook reg. 22) .
De samenhang met reg. 20 is als volgt te verstaan: „zoodat Duitschland
(door den met dat hevig onweer gepaard gaanden regen) overal dreef als
een zee" ; 24. den Ar en t: de dubbele Rijksadelaar van het RoomschDuitsche keizerrijk, (hier voor :) keizer Ferdinand II ; den Dr a e c k:
Filips IV van Spanje; 26. s t r a e 1: lichtstraal (hoewel eigenlijk in tegenspraak met het voorafgaande beeld) ; s c h r o o m: vrees; 27. henen

q u a m; kwam (over „henen" zie Ned. Wrdb. VI, 298).
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III.
Als Hector lach ontsielt int leger der Achijven
3o Den grijsen Priamus heeft bitterlíjck getreurt,
Andromache van druck haer vlechten wtgescheurt,
Den rou van Hecuba en was niet om beschrijven.
Oock Helena, den haet vande Troyaansche wijven
(Als oorsaeck van dit quaet) dick hebbende gespeurt
35 En siende dattet nu Naest werden sou haer beurt
Wist nauwelijcx van angst en droefenis waer blijven.
De smert van uwe doot, groot-moedige Gustaaf,
De Sweede en den Duyts, de Tater en de Sclaaf,
Ja al wat eer en deucht oyt kennede, gevoelen:
Oock self de lichte pry van Romen sit en beeft
40
U missende, die haer, terwijl ghy hebt geleeft
Bevrijdde voor het sweert van haer vergramde boelen.

IV.
Grooten Bellerophon, die, haestende te comen
Ter plaetse daer de son self wanckelet en beeft,
45 U sterfelijck den doot een tijtlanck overgeeft,
Betonende int minst haer nagels niet te schromen,
De deugd' (u Pegasus) u siende wechgenomen

2g. Hector: zoon van Priamus en Hecuba, echtgenoot van Andromache, was de aanvoerder der Trojanen in den oorlog tegen
de Grieken en werd tenslotte door Achilles gedood (cf. Ilias 22, VS. 330
vlgg.) ; le g e r: legerplaats; A c h ij v e n: Grieken (van : Achivi) ; 31.
druck: verdriet; 34. als oorsaeck van dit quaet: de oorlog
werd immers gevoerd om Helena, de vrouw van koning Menelaus van
Sparta, die door den Trojaanschen prins Paris ontvoerd was; d i c k: dikwijls; 35. ha er beurt: volgens Homerus echter keerde zij na de overwinning der Grieken ongedeerd met haar man naar Sparta terug; 38. d e
T a ter: cf. Ned. Wrdb. XVI, 979, hier wel voor : Turk (zie ook beneden, reg. 137); 40. self: zelfs; de lichte pry van Romen:
de lichtekooi van Rome : de Paus. Urbanus VIII vreesde nl. de overmacht
der Habsburgers en zag daarom de overwinningen der Zweden niet zonder
welgevallen; 42. boelen: minnaars, „vergramd", omdat de Paus in den
successie-oorlog om Mantua (1627- 16 31) Frankrijk reeds tegen Spanje
had gesteund; 43. Bellerophon: een Corinthische prins, groot held
en gunsteling der goden, die hem steunden o.a. in zijn strijd tegen het
monster Chimaira ; 44. nl. in het doodenríjk; 45. u ster f e 1 ij c k : uw
sterfelijk deel, uw lichaam; een t ij t 1 a n c k: nl. tot den dag der opstanding; 46. s c h r omen: vreezen; 47. P e g a s u s: het gevleugelde
paard, dat Pallas-Athene tot steun in den strijd aan Bellerophon
schonk.
10
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Soeckt aenden hemel, by de Schutter, by de Creeft,
Dien trotsen ridder, die soo lang' hy heeft geleeft
5o Bewesen had te sijn de vroomste aller vromen.
En vindende, terwijl sy dalet na bene'en,
Mijn hert verstijvet en geworden als een steen
Door 't clagen over een soo bitteren ellende
Heeft daer een ogenblic gerustet haren voet,
55 Verweckende (tot danck) een levendige vloet
Van veersen spaersaem, maar van tranen sonder ende.
V.
Wie had u niet besint? wien hebdy niet behaget
O Coninck, die een croon van uwe crone waert?
Wie heeft u niet geacht een grooter crone waart
6o Als eenigen Monarch in Christenrijck en draget?
Wie hoopte niet te sien den Adelaer vertsaget
Van u gepluckt, gevilt, verplettert op de aard'
Of de bebloedde snee van u verwoedde swaart
Hem jagen van het west tot daer de sonne daget?
Waer ghy by nacht of dach oyt namet uwen keer,
65
De bloode liepen voor, de stoute vielen neer,
En wat u oge sach heeft uwe hant verworven.
Nu ligdy. en het volck dat u soo heeft bemint
Siet haer verwachtinge verdwenen inden wint.
7o De liefde leeft noch, maer de hope is gestorven.

75

VI.
Den stijl is neergestort, de ceder is gevellet
Die schaduw' maeckte aen der vromen cleyn getal.
Hy is verloren die men niet weer vinden sal
Of men tot in het graf sich pijniget en quellet.
De doot heeft ons verrae'n, de doot heeft ons versneller
Ons nemende een schat die in dit jammerdal
Met cloeckheyt, met gewelt, met bede, noch met al
Des werelts geit en goet niet werden can herstellet.

48. S c h u t t e r, Creef t: sterrenbeelden van den dierenriem; 5o.
vr o o m s t e: dapperste; 55-56. zooals de echte Pegasus door zijn
hoefslag op den Helicon de bron Hippokrene deed ontstaan, de bron der
dichterlijke bezieling; 57. b e s i n t: bemind, liefgekregen; 6i. d e n.
A d e 1 a er v e r t s a g e t: den bevreesden Adelaar (zie de aant. bij reg.
24) ; 65. namet met uwen keer: u begaaft; 66. voor: (vluchtend)
voor u uit; 71. s t ij 1: pilaar; 75. v er s n e 11 e t: verrast, bedrogen; 77..
cloeckheyt: verstand.
49. B heeft een drukfout : de soo lang'.
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Ons borst gevullet met een nevel van verdriet
Door onse ogen een geduyrich water giet
Niet latende 'tgemoet een weynichsken bedaren.
Ah Heer, die alles schickt na uwen wijsen raet,
Hoe comtet dat soo Naest in eenen dach vergaet
Daermen na heeft gejanckt soo veel voorleden jaren?

VII.
Die oogen, die gelijck twee schoone sonnen bloncken
Verdrijvende den nacht die Duytschlant had omset,
Die tong' wiens reden meer als eenige trompet
De crijchsluy in het hert door hare oren cloncken,
Die handen die Gods kerck de waarde vryheyt schoncken
90 En van haer jageren ontwerreden het net,
Die voeten onder wien de machten sijn verplet,
En d'alderhoochste prael soo lage leyt gesoncken,
Dien aller boosen schrick, dien aller vromen hoop
Leyt op de aarde, en is self een aarden-hoop.
95 0 Vorsten, waket op, en staeckt u ydel wenschen.
Hier siedy aen een Vorst daer niets aen en ontbrack
Die alle Coningen het hooft te boven stack
Dat ghy wel Goden sijt, maer sterven moet als menschen.

85

VIII.
Sal ick met mijne stem, o hogen roem der Sweden,
z oo Wtmeten na waardy u sinne-rijck beleyt,
U ongecroockte trou, u Godesdiensticheyt,
De macht van uwen arm, 'tgewicht van uwe reden?
De giants van u gesicht, de schoonheyt uwer leden,
U vaderlijcke gonst den goeden nooyt ontseyt,
105 U herte dat nooyt Prins of crijger heeft gevleyt,
U dweegen ommeganck, u minnelijcke seden?
Hoe ghy den roden Draeck gevat hebt by den neck,
Hoe ghy den Arent wreet gekneuset hebt den beck,
Hoe u noch noot noch doot heeft connen overwinnen;

82. s c h i c k t: regelt; 84. g e j a n c k t: klagend, schreiend uitgezien; 86. o m s e t: omvangen; 89. Gods kerck: het Protestantisme;
waard e: kostbare, dierbare; go. „en haar uit het net bevrijdden (het
net ontwarden) , waarin de jagers haar gevangen hadden"; 97. he t hoof t
te boven s t a c k: boven het hoofd uitstak, overtrof; i o o. s i n n er ij c k: wijs; io6. dweegen: vriendelijke; minnel ij c k e: minzame;
Yo7. den roden Draeck: Philips IV (zie reg. 24); io8. den Arent:
Ferdinand II (zie reg. 24 en 6 t) ; w r e e t: is een bijv. nw. bij Arent.
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En op een marmer wit met diepe letters houw't
(Die vullende op 't netst met fijn gegoten gout)
Dit opschrift, dat den Turck en Spanjaert lesen connen:
De deugden van ons vier sijn altemael
[verknocht
In u, Gustave, want, terwíjlen dat ghy socht
Te worden ons gelijck, hebdy ons overwonnen.

CLACHTE
VAN ELISABETH DOOR GODS GENADE CONINGINNE VAN
BOHEMEN, PRINCESSE VAN GROOT BRITANNIEN, PALTZGRAVINNE AENDEN RIJN, HERTOGINNE VAN BEIJEREN, tdC.
OP HET OVERLIJDEN DES CONINCX HARES MANS.

Dien costelijcken draet is ylens afgesneden
Waer in soo soetelijck mijn siele lach verstrickt.
Die Sonne die dus lang mijn oogen heeft verquickt
Is voor den avond-stopt gedalet na beneden.
5
Dat schouwelijcke spoock, dat met soo wyde schreden
Ons op de hielen volgt, en dat soo seker mickt
Heeft in sijn jonge zijt mijn Vrederijck verstickt
En syne gouden croon te pletteren getreden.
Ah Bemen! ach den Palts! ach ghy mijn droef gesicht!
10 Hoe missen wy soo drae soo aengenamen licht!
Hoe heeft ons onsen troost soo t'eenemaal begeven!
„Voorseker sijn wy niet als assche ende stof!
„Voorseker is maer roock al 'swerelts eer en lof!
„Voorseker is maer druck en bitterheyt ons leven!
Antwoorde des Conincx.
15
Princesse, die mijn hert gevangen hadt genomen
En doe het bloessemen, en doe het vruchten droech,
op pag. 116) ; 13 7. d a t : opdat, zoodat; 138. verknocht: verbonden,
vereenigd; Clachte. Frederik V van de Paltz, de Winterkoning, stierf op
29 November 1632 te Mainz. Hij was gehuwd met Elizabeth van Engeland, dochter van Jacobus I; 1. y 1 e n s: haastig; 3. dus fan g: zoo lang;
4. voor den a von d- s t o n t: terwijl de Koning nog in de kracht van
zijn leven was; 5-6. nl. de dood; 5. s c h o u w el ij c k e: afschuwelijke:
7. m ij n V r e d e r ij c k : Frederik Hendrik, de oudste zoon van den Winterkoning, was in Januari 1629 op de Haarlemmermeer verdronken tijdens
een tocht naar Amsterdam om de schatten der Zilvervloot te zien (zie
„Coninx-clachte op pag. 72) ; 9. B e m en: Bohemen; 12 14. de gewoonte om algemeene waarheden en conclusies door aanhalingsteekens aan
te duiden ontleent Revius aan de Fransche Renaissancisten ; 14. druck:
verdriet; 16. „zoowel in zijn vroege jeugd als op middelbaren leeftijd".
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Gelooft my, 'tis te veel, of eenmael al genoech
Om mynentwil gestort der tranen heete stromen.
De uyr die ic nooit plach te wenschen noch te schromen
My comende van God en comt my niet te vroech.
20
Want, doe ick daer benee'n mijn oogen nedersloech
Heb ickse opgedaen int erve aller vromen.
Den dach die my de laetst was in het jammer-dal
Is hier den eersten, daer geen leste wesen sal.
25 Wat soeckty? dat ick, die den hemel heb verworven,
Ter aerden, ja weerom ter hellen my begeef?
Of vreesdy dat ick hier niet blydelijcker leef ?
Ah! leefdet ghy soo wis als ick niet ben gestorven!
GEBET DER OVER-HEERDE NEDERLANTSCHE PROVINCIEDI
OM VREDE ENDE VERLOSSINGE VANDE SPAENSCHE
HEERSCHAPPYE.
Wt het Frans overgeset.

5

Rijck God, verlost ons vande Specken
Die ons beknorren nacht en dach.
Ons goet, ons bloet na haer zy trecken
En roepen (datmen vreesen mach)
D a!
Geef

to

Den oorloch sy niet connen voeren
Dewijl het op den nagel brant,
Maer stropen borgers ende boeren,
Niet gunnende ons Vaderlant
P a c e m.
vrede

Clachte, 17. e e n m a e 1: eens voor al; 19. de uyr: nl. van den dood;
s c h r omen: vreezen ; 2 I. daer b e n e e 'n : op aarde (de Koning spreekt
nl. vanuit den hemel) ; nedersloech: (voor:) sloot; 22. o p g ed a e n:
geopend; Gebet der over-heerde Nederlantsche Provincien (= de Zuidelijke
Nederlanden) . Het oorspronkelijke Fransche gedicht is door mij niet teruggevonden. Revius heeft het waarschijnlijk vertaald naar aanleiding van de
mislukking der plannen om met behulp van Frankrijk en een opstand der
inwoners de Zuidelijke provinciën aan Spanje te ontrukken (tocht langs
de Maas in 1632). In dit gedicht is een Latijnsch gebed verwerkt, dat zeer
bekend is onder de Katholieke gebeden en vooral in de kloosters haast
dagelijks gebruikt werd. In margine geef ik de eigenlijke vertaling, terwijl
in de noten telkens de beteekenis der Latijnsche woorden in het verband
van dit gedicht wordt vermeld. (Cf. over deze soort strijddichten „De dichter Revius, pag. 221-222) ; i. r ij c k: machtig; S p e c k e n: scheldnaam
der Geuzen voor de Spanjaarden ; 2. b e k n o r r e n: bevitten (?) ; 3. n a
ha er: tot zich, aan zich; 5. d a: geef! ; 7. d e w ij 1: terwijl; op den
gel b r a n t: tot het uiterste komt (De zin van den regel is: „zelfs na
niet in den uitersten nood") ; 8. s t r o p e n: plunderen; I o. Pace m: vrede.
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De Patacons, de Pistoletten
Sijn altemael voor hen gemaeckt:
Maer vier en hagel van mosquetten,
En wat Sinjoor niet wel en smaeckt
Pro n o b i s.
voor ons,
Niemant, eylaes 1 en can verdrijven
Wt onse Vaderlijcke nest
Van onse kinders ende wijven
Dees cancker vant gemeene best
Nisi Tu Deus noster. dan Gij, onze God!
ANTWOORT
DER ROOMSCHER BORGERIJ, AEN DAVID BECK,
OP SIJN CLINCKDICHT.

5

Ick weet wel, goede vrient, dat Romen is 'tbordeel
Daer lichaem ende siel geduerichlijck hoereren,
Het lijf volgt biindeling sijn beestelijck begeren,
De siel wort haren beul den Antichrist te deel.
Sy is van ketterij een hooch gebouw't casteel,
Een schole van die cloeck sijn leugenen te leeren,
Een by-slaep schaemteloos van ons verdwaelde Heeren,
Het graf van alle deucht, van boosheyt een tooneel.
Van s' Keysers recht en macht becruypster en ont-[ j aechster,

3 6. Patacons: zilGebet der over-heerde Nederlantsche Provincien,
veren Spaansche munten; P i s t o l e t t e n: gouden Spaansche munten;
39. Sin j o o r: „mijnheer" (uit Spaansch: senor) ; 40. pro n o b i s:
voor ons; 42. onse Vaderlijcke nest: ons Vaderland; 44. g e-

meene best: algemeen belang, staat; 45. nisi Tu Deus noster:
behalve Gij, onze God: Antwoort. David B e c k: zooveelste-rangsdichter uit de eerste helft der i 7de eeuw, vurig Contra-Remonstrant
en van wiens leven zoo goed als niets bekend is. In druk verscheen van
hem alleen „Gelderlants Triumph-dicht" na de verovering van Wezel in
x 629. Het door Revius beantwoorde sonnet maakte deel uit van de onuitgegeven „Trophéen, of Zege-teekenen van den Nederlandtschen Mars,
gecomponeert door David Bek ende door hem beschreven in Sonnetten".
Met een aantal andere sonnetten uit dezen cyclus komt het in handschrift
voor in manuscript 74 G 12 ter Koninklijke Bibliotheek. Zie voor het
gedicht bijlage IV. Revius legt zijn antwoord in den mond der Nederlandsche Katholieken om de uitgesproken beschuldigingen nog te accentueeren : zelfs zij moeten dit alles erkennen ; 5. c a stee 1: (in den zin
van) bolwerk; 6. cloeck: behendig; 7. ons verdwaalde Heeren:
onze (van het goede) afgedwaalde Katholieke vorsten; 9. becruypster
en o n t j a e c h s t e r: besluipster en beroofster (cf. de aanteekening bij
reg. 40 van den „Tranen-vloet" op pag. 145).
Antwoort, 4. B heeft na „siel" een ongemotiveerde komma.
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En brengen onverwacht sijn vloten inden brant,
35 Verknopende met ons in eenen vasten bant
Die over zijn gewelt soo jammeren en clagen.
De werelt is al-om in twyfel en beraet
Hoedanigen gevlecht, na eysch van dese daet,
Op u gesegent hooft te planten haer betame:
Want de verwinners die den lauwer heeft gecroont
40
Die hebben altemael haer vyanden gehoont
Met hare wapenen, maer ghy met uwen name.
IV.
0! had' ick Davids herp, en dat mijn losse snaren
Een goddelíjcke hant aendraeyde, om het werck
45 Van Godes mogentheyt, van hier tot aen het perck
Der aerden, elckerlijck na wensch te openbaren!
Ick sou eerst inde Palts my spoedigen te varen,
En daer, van Heydelberch de nieus gevryde kerck
Bootschappen, sonder meer, het winnen van Rijnberck,
5o Vervullende haer oor met alte blyde maren.
Het O d e n-w al t verheucht sou hooren mijn geluyt,
T r o t s-K e y s e r soudet weer tien-voudich geven wt.
Mijn dicht sou swieren op de vleugels vande Fame.
Nu isser wel de lust, maer 'thapert aende macht.
55 Dies myne Sangerin moet sterven ongeacht,
En de Vergetenheyt sal zijn haer erfgename.
34. s ij n vloten inden brant: het totale aantal der in 1633
door de vloten der West-Indische Compagnie vermeesterde en verbrande
schepen bedroeg go; 36. die over zijn gewelt....clagen:
ni. de inboorlingen. Misschien denkt Revius in het bijzonder aan
den mulat Calabar, die eerst de Portugeezen had geholpen, maar in het
begin van 1632 de partij der Nederlanders koos en hun als gids groote
diensten bewees bij de expedities van 163 2 en '33; 3 8. g e v l e c h t: krans;
41. gehoon t: geschaad; 42. met uw en nam e: ook in Brazilië bezielde immers de naam en de roem van den Prins; 43. 1 o s s e: niet voldoende gespannen en daardoor onbruikbare; 45. m o g e n t h e y t: macht;
perck: einde; 46. elckerlijck: iedereen; 47. my spoedigen te
varen: mij haasten te gaan; 48. de nieus gevryde kerck: het
pas bevrijde Protestantisme. In 1631-'32 had Gustaaf Adolf de Rijnpaltz
op de Katholieken heroverd en daarmee het Protestantisme in deze streken
hersteld; 5o. a 1 t e: zeer; 5i. 0 d e n- w a l t: gebergte ten N. van Heidelberg; 52. T r o t s- K e y s e r: vermoedelijk wordt hiermee Heidelberg bedoeld als residentie van Frederik V van de Paltz, die het gewaagd had
in Bohemen den Keizer te trotseeren ; 33. S a n g e r i n: Muze (hier voor: )
dichterlijke aandrift, gedicht.
49• B heeft: Rijn berck; 53. B heeft een drukfout: be vleugels.
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V.
Aenschout, genadich Vorst, hoe, om te laten blijcken
De liefde uwes naems, het danckbaer Vaderlant
Soo menich huys bynae soo menich baken brant,
6o En niemant zijn gebuyr in vreugde denckt te wijcken.
De aerd' in desen nacht den hemel schijnt te lijcken
Die cierlijck boven ons sijn blaeuwe tente spant
Opt schoonste oversaeyt met menich diamant,
En heerlijcker als oyt sijn rijckdommen laet kijcken.
65
Maer wilt, als ghy dit siet, o Prins van hogen m oe t,
Ten hemel alte-haest niet keren uwen voet,
Maeckt rekening' by ons noch lange te verbeyden:
Dewijl de borgers van soo veel vermaerde stee'n
Met sulcken menichte van lichten, hier benee'n
Als een cleyn Hemelrijck u soecken te bereyden.
VI.
Het gantsche Gelderlant buycht onder uwen degen,
0 hooch-geboren Prins. alleen de fiere maecht
Van wien dien ee'len stam sijn schilt en name draecht
Blijft tot verandering' noch steech en ongenegen.
75 'Tstaet F r e d e r i c k, aen u haer herte te bewegen,
S'en is de quaetste niet, maer wil eens sijn gevraecht.
Wie twyfelt, ghy en crijcht van haer dat u behaecht?
Sy moet oock aenden rey, al houtse noch wat tegen.
Gelijck, wanneermen wort den dageraet gewaer,
8o De lichten vanden nacht verschooyen t'eenegaer,
Alleenlijck Phosphorus blijft staende totten lesten:
58. u w es na e m s: voor uw naam ; 5g. „(zoo illumineert, dat)
bijna ieder huis als een vuurbaken brandt" ; 65. van ho g en m o e t:
edel; 67. maeckt rekening': reken er op; 68. dewijl: terwijl; 7o. als een cleyn Hemelrijck; cf. reg. 6i; 75. Gelderla n t: Opper-Gelre, dat door de verovering van Venlo, Stralen en Roermond in i 632 vrijwel geheel in handen van Frederik Hendrik gevallen
was; 72-73. de fiere maecht van wien... dra echt: de fiere
stedemaagd van Gelder, dat nog in Spaansche handen was; 73. „aan wie
dit edele geslacht (nl. der Geldersche hertogen, hier gebruikt voor: het hertogdom zelf) zijn wapenschild en naam ontleent" ; 74. s t e e c h: onwillig;
77. In 1638 echter mislukte het beleg door Frederik Hendrik ; 78. moet
oock a en den rey: moet ook aan den dans, moet er ook aan gelooven;
80. verschooyen: zich wegpakken; 't e e n e g a e r: ten eenenmale;
81. Phosphorus: Lucifer, de morgenster.
6o. B mist de punt aan het einde van den regel; 6 i. B eindigt ten onrechte met een punt; 7o. B heeft: bereijden.

OVERWINNINGEN VAN 163 3.
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57

Die nochtans, als den dach sijn vensters open -doet,
Gelijck de rest, almee de bane ruymen moet,
En geeft de schoone son het hemelrijck ten besten.

85

go

95

VII.
Als mijn Urania Ernst Casimir beschreyde,
De doot, indien het had gestaen in hare macht,
Hem garen wederom ten leven had gebracht,
En tot zijn volck en lant gegeven het geleyde.
Het geen de droeve doot, haers ondancx, ons ontseyde,
Heeft Henrick, eerste spruyt stir's Vaders, wt gewracht,
Den roem van Casimir bewarend' in gedacht,
En doende dat sijn giants hem meer en meer verspreyde.
Rijnberck is dies getuych, daer onder Henrix oog'
(Opt wencken vanden Prins) de Vriessche vane vloog'
Doe Span jen sulcken tack sach breken van sijn crone.
Geluckich Casimir, die eens verloren heeft
Sijn leven, maer alsnu tweevoudichlijcken leeft,
In God daer boven, en alhier in sijnen Sone.

VIII.
Maurits, die draecht den naem waer voor de Gaditanen
z oo Wanneermense maer rept in erenst of in boert
Noch werden in haer hert en aderen ontroert,
Den naem soo dodelijck den bloedigen Maranen.
84. geeft het hemelrijck ten besten: geeft het hemelrijk prijs,
85. U r a n i a : de Muze der sterrenkunde, (hier voor: ) de Muze in 't algemeen (cf. de aant. bij reg. 141 op pag. 142) ; Ernst Casimir b es c h r e y d e: cf. de „Treur-dichten" op pag. 123; 87. gare n: gaarne; 9o.
Henri c k : Hendrik Casimir, oudste zoon van Ernst Casimir en Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbiittel; w t g e w r a c h t: uitgewerkt, verricht;
92. doend e: er op uit; s ij n: nl. van Casimirs roem; h e m: zich; 93.
onder H e n r i x o o g' : als stadhouder van Friesland (Groningen en
Drente) stond Hendrik Casimir aan het hoofd der Friesch-Groningsche
regimenten; 95. C r o n e: (steden)krans; gg. Ma u r i t s: Johan Maurits,
graaf van Nassau-Siegen, de latere „Braziliaan" (1604-1679) nam deel
aan de verovering van Rijnberk; den n a e m : nl. van Prins Maurits,
onder wiens bewind de tocht naar Cadix plaats vond; G a d i t a n e n: de
inwoners van Cadix, dat in 1596 door een Engelsch-Nederlandsche vloot
onder Howard en Duivenvoorde veroverd en geplunderd werd, om in 1607
tijdens Heemskerks tocht naar Gibraltar opnieuw bedreigd te worden;
z o o. rept in erenst o f in boert: in ernst of scherts vermeldt;
102. Mar a n e n : scheldnaam voor: Spanjaarden (cf. de aanteekening bij
reg. 16 van het „Gebet der over-beerde Nederlantsche Provincien" op
pag. 151).
102.

B heeft een drukfout: dodelijcken.
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Den name van dien Vorst die door de witte swanen
Verr' boven het gebou der sterren is gevoert;
I 05 Ick merck, dat ghy (als hy) op uwen vyant loert,
En tot zijn hogen roem den wech begint te banen.
Wat isset dat u maeckt, o Spanjen, preuts en stout?
Ist Tagus, die sijn stroom doet rollen door het gout?
Ey, wilt dan u gesicht tot Nederlant eens keren,
Daer het Nassousche saat is als een gouden vloet
IIo
Die Helden geeft, waer van 'tonwinbare gemoet
Met al der werelt schat men niet en can waerderen.
IX.
Dien Lutzenborger droes, die, op het gels ver-apet
Soo veel heeft binnen Berck gerapet en geschrapet
Die niet en heeft geacht op deugde noch op eer,
z i5
Op segel noch gebot van eenich Over-heer,
Die in het vrye wout des Princen niet en schroomde
Met syne diefsche bijl te storten het geboomde,
God geef dat het hem gae (dit seggen is niet mijn
Maer van een crijchsman wt het leger aenden Rijn)
120
Alst Erysichthon ginck. Van welcken men vertellet
Als by den groenen bos van Ceres had gevellet
Dat hem tot straffe quam een wreeden hongers -noot
Gedurich even heet, gedurich even groot.
125 Steedts twintich cloecke mans hem dienden met gerechten.
I o3. door de w i t t e swanen: zooals Revius zelf het had
voorgesteld in zijn „Hemel-vaert van Prins Mauritz van Orangien",
reg. 38 vlgg. op pag. 36; 10 7. preuts: moedig; 10 8. T a g u s : de
Taag is een goudhoudende rivier; 113. dien Lutzenborger droes:
bedoeld wordt waarschijnlijk de Spaansche commandant van Rijnberk:
Alexander Sybrecht de Diesdorf ; dr o es: duivel; ver - a p e t : verzot;
I 16. se gel n o c h gebot: schriftelijk (en dus gezegeld) noch mondeling bevel; Over -heer: meerdere; II 118. „die niet schroomde te
plunderen op het gebied van den Prins" (de beeldspraak is ontleend aan
het verhaal van Erysichthon, zie reg. 121-124) ; 121. E r y sic h t h o n:
zoon van den Thessaliër Triopas; omdat hij de boomen uit het heilige
woud van Demeter (Ceres) geveld had om zich daarvan een eetzaal te
bouwen, werd hij gestraft met een onverzadelijken geeuwhonger.
112. B. heeft: der werelts; I13 vlgg. Met een anderen aanhef had
Revius ditzelfde gedicht over Erysichthon reeds eerder willen gebruiken
voor den hertog van Buckingham, die in 1627 de Hugenoten in La Rochelle aan hun lot had moeten overlaten. Het bleef echter bij den in C
bijgeschreven aanhef, dien hij later weer doorhaalde. Zie de tekstcritische
aanteekeningen op pag. 42; 118. geboomde: ter wille van het rijm
voor „geboomte" (Ned. Wrdb. IV, 445) .

OVERWINNINGEN VAN 1633.

1

59

Den wijn wiert staech getapt van twalef stercke knechten.
De ouders hielden hem met sorge binnens huys
Op datmen niet vernaem soo ongehoorden cruys.
Wanneer tot synent hem sijn mede-mackers sochten
z 3 o De vader en de moer veel praetjens overdochten
Om hem te lochenen. „hy is niet by der hant,
Hy is eens gaen besien ons nieu-gecochte lant."
Bat yemant hem te gast? „hy is alree versproken."
Ter feeste ? „'tcan niet síjn, síjn cleeren sijn gebroken."
Te wandelen? „hy heeft sijn voeten meer of min
135
Vertree'n," of,. „is van buys en maent mijn schulden in."
Een van het naeste bloet wiens dochter soude trouwen
Comt bidden dat by mach de stacy helpen houwen
Met Triopas sijn vaar: „och!" sey de goede vrou,
„Mijn man sal met u gaen, maer denckt eens watten rou,
I 40
Een swijn heeft op de jacht mijn lieve soon geslagen
Ter doot, het is gelee'n wel meer als negen dagen."
Ah moeder, om de eer van u ellendich kint,
Wat hebdy niet versiert! wat hebdy niet eersint!
145 Terwylen lach den bloet gescholen inder muyten
En vrat ront-om hem heen al watmen niet con sluyten.
Sijn buyck was als een swatch geworden sonder gront
Die alles tot hem nam, en altíjt ledich stont.
Gelijck als voor de vlam het weeke was verdwynet,
15o Gelijck de sneeu verloopt wanneer de sonne schynet
Soo smolt in sijn gewey hoe vele men hem gaf,
En lijckwel hadde hy noch groey noch bloey daer af.
Men sach als door een glas sijn aderen en senen,
Het losse vel hem hinck en drilde om sijn benen.
I2 8. vernaem: zou gewaarworden; 13o. praetjens overdoc ht e n: leugentjes verzonnen; 13 I. hem t e l o c h en e n: te zeggen, dat
hij niet thuis was; 133. is al r e e versproken : heeft al een afspraak;
134. geb r ok e n: gescheurd; 136. v er t r e e' n: verstuikt (cf. Hgd.
„sich den Fusz vertreten") ; m a en t i n: vordert in; 137. he t n a es t e
bloet: de naaste familie; 138. de stacy helpen houwen: de
plechtigheid bijwonen; 141 142. g e s l a g e n t er do ot: levensgevaarlijk (met zijn slagtanden) gewond; 143. e 11 e n di c h: rampzalig; 1 44.
versiert: verzonnen; 145. in der muyten: in zijn schuilhoek; 146.
sluyten: wegbergen; 147. swalch: (draai)kolk; 15o. verloopt:
verdwijnt ; 15i. g e w e y: ingewanden ; 15 2. 1 ij c k w e 1: evenwel; 153.
a l s do or e en g l a s: zoo „doorzichtig" was nl. zijn lichaam geworden;
B en e n: spieren ; 154. h in c en dr i l d e: hing te beven.

131 vlgg. De aanhalingsteekens ontbreken bij Revius, maar zijn door
mij ter wille van de duidelijkheid aangebracht.

16o

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

155

Hoe schreyde die hem had ter werelt voortgebracht!
Hoe claegden alle by sijn susters dach en nacht!
De Minne die hem dick haer borsten had gegeven!
De maegden die in dienst hem waren by gebleven!
De Vader sloech de hant aen sijnen grijsen cop
I 6o
Aensiende dat zijn goet was t'saem gegeten op.
De tafels waren leech, de schouwen niet meer roockten,
De slachters hielden stil, de cockx niet meer en coockten.
Hy vrat het ruych en raeu: de ossen wt den ploech,
Het peirt dat hem te voor op sijnen rugge droech,
z 65 De muylen die wel-eer sijn coets te mennen plagen,
De cater die soo gaeu de muysen plach te jagen.
Soo lang' daer binnen was te eten groot of cleen
Wist niemant vande saeck als 'thuys-gesin alleen:
Maer doe het al gegaen was door sijn holle tanden
Ilo Doe liep hy byde straet, en met gevouwen handen
Bat om de minne Gods een stuck verlegen brodt,
Tot dat, nae lange quael, by raeckte aenden doot.
Dit wenschte den soldaet dien viller (soo hy seide)
Wiens woning' binnen Berck soo menich man beschreyde
I 75
Dien suyper onversaet van armer luyden sweet.
Voor my, ick gunde noyt mijn vyant soo veel leet,
Maer sie, dat Godes hant straft sonder ogen-luycken
Die haren staet en ampt soo schandelijck misbruycken.

157. dick: vaak; 16o. t'saem: volkomen; 163. ruych en
r a u : met huid en haar ; 165. mennen: (zeer ongewoon voor: )
trekken; 16 6. g a e u: slim, flink; 169. h o 11 e: (voor: ) onverzadigbare; 17o. byde: langs de; 171. om de minne Gods: om Godswil; verlegen: door het liggen bedorven; 173. viller: vilder, roover;
175. „die zich zoo onverzadelijk te goed deed aan het zweet van arme
menschen (lett. : het dronk) ", d.w.z. hen van alles beroofde, wat zij met
hard werken hadden gewonnen; 177. s o n d e r ogen - l u y c k en: zonder iets door de vingers te zien; 178. sta e t: positie.
163. Ter wille van de duidelijkheid is de punt achter „raeu" door
mij veranderd in een dubbelpunt; 176. B eindigt den regel met een minder goed passende punt.

LOFDICHT VOOR ELIAS HERCKMANS.
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AEN M. H. ELIAS HERCKMANS
OP SIJN LOF DER ZEE-VAERT.

Her c k m a n s, wiens groote geest niet langer sich laet
[bergen,
Maer sweeft, met Noahs Arck, hoogh boven alle Bergen,
En sleypet achter aen so menigh schip en jacht,
Als d'oud' of nieuwe eeuw' roem-ruchtigh heeft gedacht:
5 Wat lust u mijnen sanck in uwe vloot te hooren?
0 vrient, ick heb de strand', en ghy het diep ghekoren.
Ghy dreunt, met woorden, die elck wegen een quintael.
Ick latet deur-staen met ghemeyne putgers-tael.
Aen M. H. Elias Herckmans. M. H.: Mijn Heere; Elias Her c k m a n s: Amsterdamsch zeevaarder en dichter (:±.- 1596- i 644), van wien
in 1634 zijn belangrijkste werk „Der Zee-vaert lof" verscheen, een uitvoerige dichterlijke beschrijving van de geschiedenis der zeevaart, beginnende bij de Ark. Vandaar dat Revius in zijn lofdicht de reeds eerder
geschreven Monosyllabi op de Ark verwerkt (zie verder bij de Tekstcritiek) ;
1. b e r ge n: verbergen; 3
4. „en achter u aan sleept (d.w.z. na de geschiedenis van de Ark eveneens behandelt) alle schepen en jachten, die in
de Oudheid of den nieuwen tijd beroemd zijn geworden" ; 5. „waarom
wilt ge zoo graag bij (de geschiedenis van) al die schepen („uwe vloot")
mijn lied hooren?" Blijkbaar was dus door Herckmans om een lofdicht
gevraagd; 6. ick heb de strand', en ghy het diep ghekoren:
ik houd mij dicht bij de kust, terwijl gij u in volle zee waagt: gij zijt
een veel grooter dichter dan ik. Maar tevens zit er een toespeling in op
de letterlijke beteekenis: ik heb het land, en gij de zee gekozen: ik ben
een landrot en gij zijt een zeeman; 7. q u i n t a e 1: centenaar, gewicht van
i oo pond; 8. la t et deur - s t a e n: laat het op zijn beloop, stel mij
tevreden; ghemeyne put g e r sta e 1: gewone taal van een putger (gegradueerde ter zee van lageren rang) .
Aen M. H. Elias Herckmans. In C komen de Monosyllabi (zie reg. 1 1
vlgg.) , hoewel met vrij sterke afwijkingen, in handschrift voor. Zij hooren
daar thuis in het mozaiek van het „Epos der Godsgeschiedenis” en zijn als
zoodanig door mij opgenomen deel I, pag. 34. Toen een herdruk van zijn
bundel uitbleef, heeft Revius, blijkbaar trotsch op dit technische kunststukje,
ze in het bovenstaande lofdicht verwerkt. Dit laatste komt voor in „Der //
Zee-vaert lof // Handelende // vande gedenckwaerdighste Zee // vaerden met
de daeraenklevende op en onder, // ganghen der Voornaemste Heerschappijen II der gantscher Wereld: // Zedert haere beginselen tot op den //
dagh van huyden // In VI Boecken // Beschreven // Door E. Herckmans.
Tot Amsterdam bij Iacob pietersz wachter op den Dam 1634." Ik volg
den tekst hieruit, maar teeken de varianten van B aan. Titel. B : lof der
See-vaert; 1. Her c k m a n s: B in gewone letter; B: grooten; 2. B:
hooch; bergen; 3. B: soo menich; 4. B: eeuw; roem-ruchtich; B eindigt
met een komma-punt; 5. B: horen; 6. B mist de komma achter „strand"';
gecoren; 7. B mist de komma achter „woorden" en eindigt met een komma;
B. B: gemeyne.
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Ghelijck ghy
ghy speuren
speuren sult
sult uyt
uyt dese
dese rammelinghen,
rammelinghen,
Ghelijck
Die niet
niet en
en dogen
dogen noch
noch te
te lesen,
lesen, noch
noch te
te singhen:
singhen:
o Die
t10
Monosyllabi.
Monosyllabi.

Hoogh en
en lanck,
lanck,
Hoogh
Diep van ganck,
ganck,
Diep
en starck
starek
Breet en
de Arck:
Arck:
Was de
Was
Daerininclam
dam
15
15 Daer
Sem
en
Ham,
Ham,
Sem
Met sijn
sijn Broer,
Broer,
en Moer,
Vaer en
En noch dry
daer by.
hy.
20 Wijfs daer
20
het vee
Al het
daer stee,
Had daer
Hind',
Hert en Hind',
Brack en Wind',
Wind',
Brack
Peert
en
Os,
25
Peert
en
Os,
25
Haes en
en Vos,
Haes
Beyr en
en Leeu,
Leeu,
Roeck en
en Spreeu,
Spreeu,
en Das
Los en
Hieroock
oock was.
was.
0 Hier
33o
Uyl en
en Aep,
Bock en Schaep,
Schaep,
Ooy
en Ram
Ram
Ooy en

Daer in
in clam.
dam.
35
HenenenHaen,
Haen,
35 Hen
Specht en Kraen,
Kraen,
Duyf en
en Paeu,
Paeu,
Duyf
Meer! en
en Caeu,
Caeu,
Meerl
Musch
Musch en Vinck
Vinck
Daer
in
ginek.
4o
Daer
in
ginck.
40
Raef en
en Gier
Vont men hier.
Craey en Snip
Snip
Craey
in 't
't schip.
Sprong in
en Struys
Struys
45 Valck en
daer t'huys.
Lach daer
Draeek en
Draeck
en Slang
hier dwang.
Men hier
Hont en
en Kat,
Muys
en Rat,
Rat,
5
o
Muys
en
50
Quaet
goet,
Quaet en goet,
en
soet,
Fel en soet,
Groot
kleyn,
Groot en kleyn,
Vuyl en
en reyn
reyn;;
Al wat vloogh
55 Al
55
In
het droogh,
droogh,
In het

9. ram
m el1i inng ghen:
verzen;
n: deugen;
deugen;
h e n:rammelende
rammelende
verzen;10.
i o. dog
dogeen:
ramme
M
0 nos y 11 a b(vers
i: (vers
bestaande
enkel)
eenlettergrepigewoorden.
woorden.
Monosyllabi:
bestaande
uit uit
enkel)
eenlettergrepige
de geschiedenis
geschiedenis van
van de
de Ark,
Ark, cf.
cf. Genesis
Genesis 6-8;
dry
Voor
6-8;19-20.
1g 20. noch dry
Voor de
bloedel en
wijf
Sem, Cham
en Ssoet:
0 e t: bloedw ij fs:s: nl.
nl. die
die van
van Sem,
Cham en
en Jafeth;
Jafeth; 52.
52. ffel
dorstig en
56.56.het
d r oog h: het
hetland.
land.
en zachtaardig:
zachtaardig:
het droogh:
9.
B: gelij
ge1ijck;
rammelinghen:B:B:in in
desebeuselinbeuselin9. B:
ck uyt
; uyt dese
dese rammelinghen:
dese
singen; ; Ii I.
B: hooch;
hooch;i 3.
13.
k:
gen
(zonder komma);
gen (zonder
komma) ;10.
i o. B:
B: singen
i. B:
s t sta
a r rcck:
zoowel
"Der Zee-vaert
Zee-vaert lof"
als B
B hebben
hebben hier
hier „sterck".
"sterck". Ter
wille van
van
zoowel „Der
lof" als
Ter wille
het
rijm volg
ik hier
hier echter
echter Revius'
Revius' handschrift
B: arck;
arck;
het rijm
volg ik
handschriftininC;
C; 14. B:
B
22. B
17.
B: zijn
zijn broer;
broer; 18.
18.B:B:
moer
(gevolgddoor
doordubbelpunt)
dubbelpunt);; 22.
17. B:
moer
(gevolgd
eindigt
23 vlgg.
schrijft overal
overal den
den tweeden
tweeden diernaam
diernaam
B schrijft
vlgg. B
eindigt met
met een
een punt;
punt; 23
Uyl
van
een kleine
kleine letter
letter;; 25.
B: peirt;
peirt; 31.
3 I. U
y 1 eenn Aep:
A e p:
25. B:
van eIken
eiken regel
regel met
met een
B: uyl
B:
Swijn en
en aep;
aep; 36.
rl en
Ca e u: B:
uyl
B: craen;
craen;38.
38. Mee
Meert
en Caeu:
36. B:
B: Swijn
(aan
begin van
en caeu;
caeu;
van den
den regel
regelals
als drukfout
drukfouteen
een kleine
kleine letter)
letter) en
(aan 't't begin
53. B:
B : cleyn;
cleyn; 55. B (evenals
hand44.
sprong';; int;
int; 49.
49. BB:: cat;
cat; 53.
(evenals het
het handB: sprong'
44. B:
quam";
schrift
heeft vóór
vóór dezen
dezen regel
regel nog:
nog: „Wilt
"Wilt en
en tam
tam //
/ / Daer
Oaer toe
toe quam";
schrift in
in C)
C) heeft
B:
drooch.
B: drooch.
vlooch; 56. B:
B: vlooch;
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Al wat kroop,
Die het al
Of sijn loop
Bracht ten val.
Had op 't landt
Paer en paer
6o Quam ter handt.
7o Steegh daer naer
Wat men niet
Weer van boort,
In en liet
Na Gods woort,
Mensch en Beest
Die liet af
Gaf den gheest
Van sijn straf.
65 In den grondt,
75 Hem, de Heer,
Om de sand',
Zy de eer.
77 En danck voor sijn ghena, die 't alles houdt in 't leven,
En tot so schoonen werck u, H e r c k m a n s, heeft ghe[dreven.
TROUW-DICHT
OP DE ECHTELIJCKE VERSAMINGE DES ACHTBAREN VROMEN
IONGVIANS C O N R A E T VER WE R, ENDE DER EERBARE
DEUCHTRIJCKE JONGE DOCHTER JUFFROU
HERMANNAE SCHOLIERS.

Conrade, soo ick dacht de tomelose baren
Om gout, of ebben-hout, of silver te bevaren,
Ick vraegde u wel eens na diepte, caep, en clip
Die ghy, niet lang' gelee'n beseyldet met u schip:
Åen M. H. Elias Herckmans, 6o. ter ha n d t: gedwee (cf. Ned. Wrdb.
V, 1835, onder „ter hant gaan" volgens den variant van B) ; 65. i n
den gr o n d t: in de diepte; Trouw-dicht. De ondertrouw had plaats
op I2 Januari i 633, het huwelijk 5 Februari d.a.v. De bruid was een
dochter van burgemeester David Scholiers; de bruidegom een zoon van
burgemeester Thomas Verwer uit diens tweede huwelijk met Wyntien
Augustinus, een zuster van Revius' eerste vrouw Christina. Hij werd
3o Augustus 16 I o gedoopt en was dus een oomzegger van Revius; I 4.
De bruidegom blijkt dus zeeman geweest te zijn of althans kort voor zijn
huwelijk een zeereis te hebben gemaakt. Een bevestiging hiervan kon ik
echter niet vinden.

li en M. H. Elias Herckmans, 57. B: croop; 59. B: opt lant; 6o. qua m
ter ha n d t: B: ginck ter hant; 6 4. B: geest; 65. B : gront (met een

komma-punt) ; 66. B heeft geen komma ; 7o. B: steech; 71. B heeft een
drukfout: weet; B eindigt met een dubbelpunt; 76. B: Sy; B mist de
punt aan het einde; 77. B: genae; hout; t'leven (zonder komma) ; 78. B:

soo; Herckmans (in gewone letter) ; gedreven. Vóór de onderteekening
staat in „Der Zee-vaert lof" nog: „Ludebat Lugduni Bat." (spelend heeft
dit te Leiden in elkaar gezet). Dit is geweest tijdens Revius' verblijf in Leiden voor de revisie van het Oude Testament (Juli i633-September i 6 3 4) •
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5 NuNu
is een
anderlust
lustu haestich
u haestichaengecomen,
aengecomen,
is een
ander
Want voor uu jonge
jonge lijf
lijf hebdy
heb dy een
een wijf
wijf genomen;
genomen;
Soo isset
isset dan mijn
mijn beurt
beurt dat
dat ick
ick uu onderrecht
onderrecht
Int corte,
corte, hoe
hoe ghy
ghy moet
moet beleven
beleven uwe
uwe echt,
echt,
plomp
en
rou
my
vloeyde
wt
de veder.
veder.
Gelijck
het
Gelijck het plomp en rou
wt de
z o Nu
10
Nu
luystertnanaden
densanck,
sanck,enensett
settden
denroemer
roemerneder:
neder:
luystert
Den bant
bant des
des houwelijcx
houwelijcx onlosbaer
onlosbaer is en
en vast,
vast,
Bewaert
hooch belast.
belast.
Bewaert hem
hem ongeschent,
ongeschent, dat
dat is uu hooch
Houdt eerlijck
eerlijck t'echte
t' echte bedd'
bedd' datmen uu twee
tweegaet
gaetspreyden.
spreyden.
God gebonden
gebonden heeft
heeft en
en moet
moetgeen
geen mensche
mensche scheyden.
scheyden.
Wat God
15
't Is
Is altijt
altijt niet
niet mooy
mooy wee'r
wee' r inindesen
desen lieven
lievenstaet,
staet,
z5
Een
storm daer
daer al te licht
licht by
by vlagen
vlagenonder
ondergaet.
gaet.
Een storm
Brengt
suyr, ghy
ghy crijchtet
crijchtet doch
doch van
van beyden.
beyden.
Brengt over soet en suyr,
Dat God
God gevoeget
gevoeget heeft
heeft en
encan
cangeen
geenmensche
mensche scheyden.
scheyden.
Draecht
geduldichlijck in sware
sware tegenspoet
tegenspoet
Draecht u geduldichlijck
20
Met vierige
vierige gebee'n
gebee' n God
vallende te voet.
voet.
God vallende
In welstant wilt
wiltsijn
sijn lof
lofdanckseggende
danckseggende verbreyden.
verbreyden.
Wat God vereenicht
vereenicht heeft
heeft en
en mach
mach geen
geen mensche
mensche scheyden.
scheyden.
Haett overdaet en pracht,
pracht, omhelst
omhelst deemoedicheyt
deemoedicheyt
Indien
smaken wilt
wilt des
desHeeren
Heeren goedicheyt.
goedicheyt.
Indien ghy smaken
25 DeDe
maetbewaert
bewaertden
denstaat,
staat,gelijck
gelijck de
de ouden
ouden seyden.
seyden.
maet
God geknopet
geknopet heeft
heeft en
en sal
salgeen
geenmensche
mensche scheyden.
scheyden.
Wat God
Geeft
God kinderkens,
kinderkens, die
die soete
soete nieuwe
nieuwe vrucht,
vrucht,
Geeft u God
Siet
tot heylicheyt
heylicheyt en
en tucht.
tucht.
Siet toe dat ghyse wen't tot
Sy hooren
hooren Christo
Christo toe
toe:: wiltse tot
tot Christum
Christurn leyden.
leyden.
30
Dat
God
samen
voegt
moet
geenmensche
menschescheyden.
scheyden.
3o Dat
God
te te
samen
voegt
enen
moet
geen
de
sond'
(haer
eerste
erfenis)
Speurdy
aen
haer
Speurdy aen haer
sond' (haer eerste erfenis)
W
aerschou wtse minnelijck
de verderfenis,
verderfenis,
Waerschouwtse
minnelijck voor de
En buychtse
buychtse met
met de
de roe,
roe, ofse
ofseschoon
schoondeerlijck
deerlijck schreyden.
schreyden.
9.
en rou:
rou: grof
grof en
en ruw
ruw weg;
den roemer
roemer
9. plomp en
weg;10.
io. sett
sett den
nn ede
bruiloftsdichten der
werden nl.
nl. tijdens
tijdens den
den feestfeeste d er:r : de
de bruiloftsdichten
der gasten
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suyr", straks
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dankbaarheid,
positie-zekerheid, kinderen
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dankbaarheid, matigheid
matigheid en
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19.
echt u:
u: gedraagt
gedraagt u;u;25.
staat:
19. dra
draecht
25.dedemaet
maetbewaert
bewaert den
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matigheid
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misschien denkt
denkt
de oude
n: misschien
matigheid houdt
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pizeov 4aetawv,
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Revius hier
hier aan
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de spreuk
spreukvan
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"het
beste is
is de
de
„het beste
: !A-beov
minnel
maet"
"Spreuken der
der seven
seven wijse"
wijse" op pag.
pag. 54);
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54) ; 32.
vriendelijk; 33. ofse schoon
schoondeerlijck
deerlijckschreyden:
schreyden:ook
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ze deerlijk
deerlijk schreien.
schreien.
32.
passende punt.
3 2. B eindigt met een minder goed passende
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Dat God te samen voecht en moet geen mensche scheyden.
Gelijck ghy Gods verbont beswoeret inden doop,
35
Soo schickt na sijnen wil oock uwes levens loop.
Ten is geen Christen die hem aenstelt als een heyden.
Wat God te samen voecht en moet geen mensche scheyden,
Begeeft u in Gods kerck, en wijcket daer niet af
Om vreese noch om hoop, om gonste noch om straf,
40
Of s'werelts kinderen u lasterden of vleyden.
Wat God te samen voecht en moet geen mensche scheyden.
Gelovet met het hert, belydet met den mont,
En tooget in het werck dat suyver is den gront.
Vergeetty
een van drie'n ghy sult u self verleyden.
45
Wat God te samen voecht en moet geen mensche scheyden.
Hoe stercken jongelinck, hoe frisschen bed-genoot
Dit leven wort opt lest gevolget vanden doot.
Die 'teene heeft ontfaen het ander moet verbeyden.
5o Wat God te samen voecht en can geen mensche scheyden.
Maer trachty (so ghy moet) na 'shemels waere vreucht
'Tis nodich dat ghy u vercieret met de deucht.
Die daer verschijnen wil die moet hem hier bereyden.
Wat God te samen voecht en mach geen mensche scheyden.
God maeck' u erven in sijn Coninckrijck, wanneer
55
Het lichaem met de siel, de siele met den Heer
Blymoedich paren sal in alle eeuwicheyden,
Wat soo vereenicht is sal doot noch leven scheyden.
Dit speelde op sijn riet een herder, u verwant
6o
En trouwelijck geneycht, die aende Yssel-cant
Sijn lippen altemet aent pijpken plach te wrijven
Wanneer by moede was van hoeden en van drijven.
35. inden doop: nl. van uw kinderen (cf. de tweede doopvraag aan de ouders in het Doopformulier) ; 36. s c h i c k t: voegt;
37. hem aenstelt: zich gedraagt; 41. s'werelts kinderen: de
ongeloovigen (cf. Lukas i 6 : 8) ; 43. cf. Romeinen i o : g- i o; 44. cf.
Jacobus 2 : I8b; tooget: toont; 45. u self verleyden: uzelf misleiden, op een dwaalspoor geraken; 47. bed-genoot: meisje, vrouw;
5i. trachty: streeft gij; 56. het lichaem met de siel (paren
s a 1) : nl. bij de wederopstanding des vleesches; 57. paren: zich versenigen; 59. riet: rietpijp, herdersfluit; een herder: Revius zelf, als „herder" der kerkelijke gemeente (met een sterke bijgedachte aan de zingende
en fluitspelende herders der bucolische poëzie) ; u v er want: zie de aanteekening over Conrad Verwer bij den titel; 6o. geneycht: genegen;
6i. altemet: zoo nu en dan; pijpken: fluit.
40. B eindigt met een minder goed passende punt; 43. B heeft een
drukfout: gelovet met hert; 5 i. B heeft: 'shemel.

i66

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Vant rijm en vanden toon elck gunnende sijn praet,
Ist goet soo is het goet, ist quaet soo is het quaet.
65 En, als híjt op een blat of twee heeft afgeschreven
Soo is hem al genoech een leser ses of seven
(Diet doorsien, lustet hen, en leggent dan weer heen)
Of vijf, of vier, of drie, of twee, of een, of geen.

63. „over (de waarde van) het rijm en den toon ieder zeggen latend
wat hij wil" (sluit aan bij „dit speelde op sijn riet een herder" in reg. 59) ;
65. e en blat o f t wee: het afschrift van 't gedicht, dat aan het
bruidspaar werd aangeboden; 67. he e n: weg, op zij.
68. In B volgen nu het „Graf-schrift van een degelijcke Vrouwe",
„Van een deuchtsaem Man" en het epigram „Tot den Berisper". De
beide eerste verzen komen (in handschrift) reeds voor in C en zijn volgens
Revius' plaatsaanduiding bedoeld om ingevoegd te worden na enkele
andere grafschriften. Ik heb mij aan deze aanwijzing gehouden (zie pag. 41
en 42 van dit deel) en laat ze hier dus wegvallen. „Tot den Berisper" is
in C (in handschrift) geheel achterin geplaatst, na de sinds 1634 bijgeschreven en ingeplakte verzen, en blijkbaar bedoeld als het allerlaatste vers van
den bundel. Ook in dit opzicht heb ik Revius' bedoeling gevolgd. Tenslotte
bevat B (evenals trouwens A oorspronkelijk — na het vers op Diderick van
Waerdenborch, zie pag. i o3 —) nog als toegift („pro bellariis") het „Anagrammatopaegnion", een letterspel met de letters van den naam Daventria.
Om de redenen, vermeld in „ De dichter Revius”, pag. i94, noot i , meen
ik dat dit in de „Over-ysselsche Sangen en Dichten" in wezen niet thuis
hoort en laat het dus wegvallen.

KAREL VAN GELDER. ANDREAS HOIUS.
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VERSPREIDE HANDSCHRIFTGEDICHTEN EN
INGEPLAKTE PLANO-UITGAVEN.
OP HET HERTE VAN HERTOCH CAREL VAN GELDER
WTGEGRAVEN TOT ARNEM.

Het edel herte vanden groten vorst van Gelder
Van zijn verwoestet lant den eenigen herstelder
Na menich iaer en dach alhier gevonden wert.
Soecty oock na de rest, ghy soeket als de blinden,
5 Hier hebdyt altemael, niet meer en condy vinden
Want Carel in zijn tijt was anders niet als hert.
OP DE SCHRIFTEN VAN D. HOII.

Vant keyserlijck verbont en mogen wij niet wijcken,
Want s'hemels sleutelen zijn byde catholijcken:
Op het herte van Hertoch Carel van Gelder.
Toen Karel van Gelder in
1538 stierf, werd zijn lichaam in de St. Eusebius- of Groote Kerk begraven; zijn hart echter afzonderlijk bijgezet in het Minderbroederenklooster,
later de Broerenkerk. In i 6 3 o werd bij herstellingen aan het koor dier
kerk door een werkman in een gemetseld keldertje de zilveren doos met
het hart aangetroffen. Na eenige vernieuwingen aan de doos werd alles
weer op de oude plaats geborgen, tot in i 8 o 5 bij de afbraak der Broerenkerk het hart naar den grafkelder in de Groote Kerk werd overgebracht;
2.
den eenigen herstelder: hij wist nl. zijn hertogdom uit de
macht der Habsburgers te verlossen en tot zijn dood toe tegen hen te
handhaven; Op de schriften van D. Hoii. D. H o i i: doctoris Hoii. Andreas Hoius was in 1551 te Brugge geboren en stierf als hoogleeraar in
het Grieksch, de welsprekendheid en de geschiedenis te Douai in 1631.
De laatste regels van dit vers doen vermoeden, dat Revius het naar aanleiding van het overlijdensbericht schreef. Welke „schriften" hij bedoelt,
is niet duidelijk; misschien de „Oratio de novae apud Europaeos monarchiae ... utilitate", waarin Hoius aandringt op één groote monarchie der

Habsburgers tot bezwering van het Turksche gevaar en tot herstel van
de Katholieke religie; 2. s' hem els s l e u t e l e n: de z. g. sleutelmacht
(cf. Mattheus i 6 : i g) , de macht om het Koninkrijk Gods te openen
en te sluiten, d.i. te bepalen wat daarin al of niet geldt.
Aan het einde van C bevinden zich nog een vrij groot aantal witte
bladen, waarop hier en daar handschriftgedichten voorkomen, terwijl daartusschenin verschillende plano-uitgaven zijn ingeplakt. Bij deze laatste heeft
Revius de chronologische volgorde nauwkeurig in acht genomen; bij de
handschriftgedichten is daarin (bijv. door later ingeschreven verzen) wel
eens verwarring gekomen. Ik heb mij daarom niet geheel aan de volgorde
van C gehouden, maar de gedichten in een paar groote groepen ingedeeld:
historische verzen ; gedichten voor vrienden; epigrammen. Deze groepeering vereischte slechts hier en daar een kleine omzetting en lijkt mij daarom
overeen te komen met Revius' bedoeling. Op het herte van Hertoch Carel
van Gelder. Hs. van Revius in C; 4. s o e c t y oock: eerst : vraegdy
waer; Op de schriften van D. Hoii. Hs. van Revius in C.

z 68

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.

Men moet den Calvinist veriagen wt zijn lant,
Want die en heeftse niet; sey doctor stoke-brant.
5 T' is recht. den Keyser heeft den hemel wijt ontsloten,
Sijn sleutels zijn gevult met pulver en met cloten:
En die hem vyantschap, en die hem vrientschap dee'n
Hy sentse alle bey met duysenden daer heen.
0 doctor, het is tijt dat ghy ooc raect daer binnen,
z o Die s'hemels sleutelen soo wel hebt connen vinnen.
GEESTELIJCKE GOEDEREN.

5

Den keyser heeft belast op straffe van het leven
Het geestelijcke goet den eygenaers te geven.
De vorsten stellen sich gants weygerlijcken aen,
En souden sulck gebot wel garen tegen gaen.
Maer Sweden geeft gehoor. want met de cloecke wapen
Herstellende Gods woort, wech-vagende de papen
Brengt by des Heeren Kerck weer opden ouden voet.
Is dat niet weergebracht het geestelijcke goet?
OP DE GELUCKIGE WAPENEN DES KEURVORSTEN
VAN SAXEN.

De gonst die Cyclops aen Ulyssen wou bewijsen
Was dat by met sijn vleys opt laetste sich wou spijsen,
Op de schriften van D. Hoii. 6. c i o t e n: kanonskogels. De zin is: als
sleutels gebruikt hij kanonnen, d.w.z. hij stuurt duizenden naar den hemel
(= in den dood) door ze te beoorlogen; 7. die he m v r i en t s c ha p
d e e 'n: Revius denkt vermoedelijk aan 's Keizers houding tegenover Johan
George van Saksen, die hem eerst met blinde trouw diende, maar o. a. door het
Restitutions-Edikt en den inval van Tilly in de armen van Gustaaf Adolf
werd gedreven (vgl. de beide volgende verzen) ; Geestelijcke goederen. Op
6 Maart 1629 vaardigde Ferdinand II het z. g. Restitutions-Edikt uit, waarbij
de Protestanten bevel kregen alle sedert het verdrag van Passau (i 5 5 2) geseculariseerde kerkelijke goederen aan de Katholieken terug te geven; 3 4.
de Protestantsche vorsten hadden nl. de aan hun gebied grenzende geestelijke goederen aan zich getrokken; 6. w e c h - va gen d e; wegvegende;
7. brengt... opden ouden voet: herstelt, zuivert; Op de geluckige wapenen, enz. Ook na zijn vervreemding van den Keizer (zie de
aant. bij reg. 7 van „Op de schriften van D. Hoii", twee verzen hooger)
had Johan George van Saksen lang een verbond met Gustaaf Adolf geweigerd en volhard in gewapende neutraliteit. Steeds meer ging hij zich
echter door het keizerlijke leger van Tilly bedreigd voelen, en toen deze
laatste de aansluiting van Johan George bij Gustaaf Adolf onafwendbaar
Geestelijcke goederen. Hs. van Revius in C. Met de beide volgende verzen vormt dit gedicht in zekeren zin één geheel: vermoedelijk werden zij
alle drie na het bericht van den slag bij Breitenfeld geschreven; T i t e 1:
eerst: Restitutie der geestelijcke goederen; 5. de c 1 o e c k e w a p e n:
eerst: gewelt en wapen; Op de geluckige wapenen, enz. Hs. van Revius in C.

SLAG BIJ BREITENFELD,

6 3.

I6g

Maer den geslepen gast dien bloethont voren quam
En met zijn cameraets hem t'eenich oge nam.
5 Den duytschen Polypheem, nu door de macht van Sassen
De stenden en het rijck schier boven t'hooft gewassen,
Na soo veel moordery sijn tanden had gewet
Om sijnen helper oock te vreten opt bancket:
Maer Sassen, met den Sweed' ter rechter tijt bevrindet,
o Heeft soo den leepen loer aenvallende verblindet
Dat hy wiens fel gesicht men cost versaden niet
Bijna rontom hem heen niet eygens meer en siet.
DEN BLINDEN ARENT.

Den Arent, soo hy niet van iongs op onbewogen
De ogen vande son ontmoetet met síjn ogen
Wert voor een vremt gebroet gehouden, en opt lest
Als bastaert ongeacht gedreven van het nest.
Den duytschen Arent wt bloetschenderij gesproten
Die door den val des rijcx hem meynde te vergroten
En can de Sweedsche son die nu soo helder licht
Niet velen in sijn leep en schemerich gesicht,
achtte, deed hij een inval in Saksen en veroverde zelfs Leipzig. Op 17
September 163 I werd hij evenwel bij Breitenfeld door de verbonden Zweden en Saksen volkomen verslagen; z 4. Tijdens zijn omzwervingen
raakte Odysseus (Ulysses) op Sicilië in de macht van den Cycloop Polyphemus, die hem met zijn makkers opsloot en telkens één van hen verslond. Uit een zekere sympathie beloofde hij Odysseus, hem tot het laatst
te zullen sparen. Deze wist echter den reus met wijn te bedwelmen, boorde
hem met een gloeienden paal gedurende den slaap het eenige oog uit en
verliet met zijn overgebleven makkers, zich vastklemmende onder den
buik van Polyphemus schapen, diens hol; 5. den duytschen P o lypheem: Keizer Ferdinand II; 5 6. door de macht van
Sassen... g e w a s s e n: door den steun van Saksen vrijwel oppermachtig in Duitschland; 6. de s t e n d e n: de rijksstenden: de vorsten, geestelijken, steden, enz., die in den Rijksdag zitting hadden; 8. Een toespeling op
den inval van Tilly in Saksen; b a n c k e t: feestmaal; i o. leepen 1 o e r:
loozen schelm; i 2. niet e y g e n s: niets, dat hem toebehoort; Den blinden Arent, 5. den duytschen Ar en t: de dubbele Rijksadelaar van
het Roomsch-Duitsche Keizerrijk, (hier voor: ) keizer Ferdinand II; w t
bloetschenderij gesproten: hij was nl. geboren uit het huwelijk van aartshertog Karel met diens nicht (oomzegster) Maria van Beieren;
6. door den val des r ij c x: ten koste van het rijk (dat in den
dertigjarigen oorlog dreigde ten onder te gaan) ; 7. de Sweedsche
s o n: Gustaaf Adolf; n u: na zijn overwinning op Tilly bij Breitenfeld
(zie het vorige vers) ; 8. l e e p: tranend; s c h e m e r i c h: halfblind.
Den blinden Arent. Hs. van Revius in C.
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Maer sitt gelijck een uyl gedoken in sijn pluymen
o Tot dat by met een stanck het nest sal moeten ruymen.
OP DE BEDELERYE DES CONINCX VAN SPANJEN.

Wert altesamen geus ghy Spanjaerden en Walen,
U Coninck gaet u voor, wat wildy langer dralen?
Hy die van Oost en West opstapelde de buyt
Nu lopet met de clep en truggelt om een duyt.
5 De werelt is verkeert, de woorden oock verkeeren.
Die geusen sijn geweest die werden baenderheren,
En di haer gaf den naem die voert nu hare leus.
Want die gaet bedelen en is dat niet een geus?
EERSTE VICTORIE DER SWEEDSCHE CRYGHSMACHT
TEGEN DE ONDANCKBARE SAXEN,
Geslagen voor Demnits in Novemb. 16 35.

Als 'tleger van den Sax met Babel in-gespannen
De trommels roeren dee, om uyt het rijc te bannen
Den blinden Arent, i o. m et een st a n c k: smadelijk (oorspr. gezegd van
den duivel, omdat deze naar het volksgeloof, als hij uitgedreven werd, door
het achterdeel het lichaam verliet) ; Op de bedelere des Conincx. In 16 34
vroeg Filips IV aan de Cortes van Castilië een buitengewone belasting van
4 millioen, waarin zij toestemden. De deplorabele toestand der Spaansche
financiën maakte omstreeks dien tijd bovendien allerlei nieuwe heffingen
en belastingverzwaringen noodig; 3. van Oost en W e s t: uit Indië
en Amerika; 4. c 1 e p: klep, waarmee de melaatschen hun nadering aankondigden en waarop zij de aalmoezen in ontvangst namen; truggelt:
bedelt; 5. v er k eert: veranderd; 6. geusen: uit het Fransche „gueux"
= bedelaars; baenderheren: (hier voor: ) groote heeren; 7. d i e
ha er ga f den n a e m: de Span jaarden) , die bij monde van Barlaymont in 1566 de verbonden edelen bij de aanbieding van het smeekschrift
aan Margaretha van Parma voor geuzen uitmaakte(n) ; Eerste Victorie.
o n d a n c k b a r e Saxen: op 3o Mei 1635 had Johan George van
Saksen zijn bondgenooten in den steek gelaten en met den Keizer den
vrede van Praag gesloten. Den 6en October verklaarde hij daarop den
oorlog aan zijn vroegere vrienden, de Zweden. Zijn troepen sloegen het
beleg voor Dbmitz in Mecklenburg, maar werden op 1 November door
de Zweden tot den aftocht gedwongen; D e m n i t s: Dmitz; 1. m e t
Babel i n- g e s p a n n e n: met Rome (hier voor: de Katholieke Keizerlijke legers) verbonden; 2. het rij c: het Duitsche keizerrijk.
Op de bedelerye des Conincx. Hs. van Revius in C; i. Span ja e r d e n:
eerst: Brabanders. Eerste Victorie. In C ingeplakte plano-uitgave, waarop
ook het volgende vers (Op de veroveringe van't stercke Huys den Bylant)
voorkomt. Dit laatste is onderteekend met : Jac. Revius.. In de „Eerste
Victorie" heeft Revius een door hem niet gepubliceerd gedicht („Op de
doot van Graef Philips van Egmont”, zie boven, pag. i6) , met enkele noodige wijzigingen, nogmaals verwerkt.

SLAG BIJ D0MITZ, 1635.

I 7'

De helden, welcker comst haer eertijts had verheucht,
Die loonende met vier en cogels voor haer deucht;
5 En was het Boudits niet, die, aen den grijsen Arent
Verpandende sijn siel, in spijt van Hertoch Barent,
Het gros van syne macht voor Demnits heeft geplant,
Van meening' in de as te leggen stat en lant?
'tWas Boudits inder daet: die, siende om hem swieren
z o Soo schielijck van Banier d'ontwondene banieren,
Doet blasen den alarm, en brengt sijn gantsche heyr
Soo spoedich als by can in wapen en geweyr.
De Saxen doet de vrees' op haren vyant passen,
De Sweeden drijft de lust haer vyant te verrassen
Opt criecken van den dach. Als Boudits was aent gaen,
15
Comt onversiens op't velt voor syne oogen staen
Een mans gedaente, lanck, met coninklijcke leden,
Bebloedet en begruyst van boven tot beneden,
Gustavo soo gelijck als yemant dencken mach,
Veel bleecker even wel als by te wesen plach;
20
Die als een donder hem in d' oogen heeft gecreten:
Wat helsche rasery doet u u self vergeten?
Wat drijft u, hulp te doen aen een die my de doot
Heeft aengebracht, en so veel Christenbloet vergoot?
25 Wat heb ick u misdaen? hoe heb ick dit verdienet,
Die Duytslant met mijn goet en leven heb gedienet?
Of ist, om dat ic dy, dijn meester, en sijn lant,
Onweerdich myner hulp, gelost heb uyt den brant?
Dit is mijn erchste daet. sult ghy en by u leven
3o Dat ghy my schuldich sijt mijn moorder overgeven?
Den beul, die 'tsoete licht my afgenomen heeft?
0 boosheyt, daer natuyr voor schricket ende beeft!
O wreetheyt, nooyt gesien in eenich wolf of tyger!
En denckt niet, dat ick u (als een eerlievend' cryger)
3. de helden...verheucht: de Zweden (cf. de aant. bij „Op
de geluckige wapenen des Keurvorsten van Saxen" op pag. 16 8) ; 5.
B o u d i t s: de Saksische aanvoerder Wolf Heinrich von Baudissin
(1597-1646) . Ook de namen Budisz, Budissin en Baudisz komen
voor zijn geslacht voor; g r ij s en A r e n t: keizer Ferdinand II, die
in 1635 reeds 57 jaar oud was; 6. in s p ij t van: in weerwil van;
Hertoch Bar ent: Bernhard van Saksen-Weimar (I 604-16 3 9) , die
in tegenstelling met den keurvorst Johan George hardnekkig den Keizer
bleef beoorlogen ; 1 o. Banier: Johan Banér (I 596 1641) , de Zweedsche aanvoerder na den dood van Gustaaf Adolf; 12. geweyr: wapen;
13. op haren vyant passen : hun vijand in 't oog houden; 18. b eg r u y s t: bezoedeld, vuil; 19. Gustavo: Gustaaf Adolf, die in 1632
bij Liitzen gesneuveld was; m a c h: kan; 2 8. gelost: verlost.
-
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Com nooden om te doen de wrake van mijn doot,
Dat most een ander sijn, u siele is te snoot:
Maer om u in den gront der hellen te vervloecken,
Voorbode van u straf, coom ick u hier besoecken.
Het woort was nau geseyt, en met een naar gelucht
Het
spoock, of wat het was, verloos hem inde lucht.
40
Maer Boudits, die den angst dee trillen al sijn leden,
Verbijstert en verblint raeckt midden in de Sweden
Die met een fel geraes doen vliegen cruyt en loot,
Hy werpt den degen af, en vlucht ter nauwer noot.
45 De heuvelen rontsom vergroenden als sij't sagen,
Van blijtschap hebben in haer handen oock geslagen
De Nymphen vande Elf. sijn ruyters sijn verschooyt,
Sijn leger uytgerooft, sijn vaendelen verschooyt,
En sy, die poogden haer weldoenders te verjagen,
5o Een eeuwichduerend' leet en schande laer van dragen.
35

OP DE VEROVERINGE VAN 'T STERCKE HUYS DEN BYLANT.

li en M. H. D. Jelis 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-lans;
Waer door de Schencke-schans, wat vande wal gedreven,
Sich wederom by -lant, alsoo ick hoop, sal geven.
Eerste Victorie, 40. ver loos he m: verloor zich, verdween; 41. d i e:
(datief: ) wien; 44. v 1 u c h t: ontsnapt; 47. E 1 f: de Elbe, op welks rechteroever Domitz gelegen is; v e r s c h o o y t: gevlucht; 48. lege r: legerplaats; v a e n d e 1 e n: vendels, compagnieën; Op de veroveringe van 't stercke Huys den Bytant. Deze sterkte lag bij de splitsing van Rijn en Waal, vrijwel tegenover Schenkenschans. Toen deze laatste in 1635 verloren was
gegaan, was de vermeestering van den Bylant door Willem van Nassau
in October van ditzelfde jaar een der eerste operaties tot herovering van
de Schans (zie den volgenden sonnettencyclus) ; M. H. D.: Mijn Heere,
Doctor; Jelis N y 1 a n t: deze komt op de magistraatslijsten van Revius'
„Daventria Illustrata" vanaf 1624 tot het einde 064 r ) onafgebroken
voor; 5. e en g 1 y -1 a n t: een oorzaak van uitglijden, van zijn val;
8. wat vande wal gedreven: tijdelijk voor ons verloren. De
wonderlijke vergelijking van de schans met een losgeslagen en driftig schip
dient enkel om de woordspeling met by-lant (= aan den wal, dus: in
onze macht) mogelijk te maken.
Op de veroveringhe van 't stercke Huys den Bytant.
uitgave, waarop ook het vorige gedicht voorkomt.

In C ingeplakte piano-
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BLYTSCHAP
OP DE VEROVERINGE VANT GEWELDICH FORT VAN
'SGRAVENWEERT TE WEGE GEBRACHT DOOR GODS
SONDERLINGE GENADE, WIJS BELEYT DES DOORL. H.
PRINCE VAN ORANIEN, ENDE CLOECK BELEG' VAN
S.G. GR. WILLEM VAN NASSOU, DEN LAETSTEN APRIL
ANNO 163 6.
I.

VERLIES, ENDE VERLOSSINGE.
De Maecht van 'sGraven- Weert behendichlijc
[ontschaket
Tot wellust van een jonck en moedich Cardinael,
Beswangert met een heyr van allerhande tael,
Daer toe opt aldernaust beloeret en bewaket,
Was in soo grooten druck en flaeuwicheyt geraket
5
Dat cruyt noch poeder cost verminderen haer quael,
Hoe costelijck bancket, hoe leckeren onthael
'Ten heeft haer in haer dracht gelustet noch gesmaket.
Granaten schonckmen haer de beste van het lant,
10 Hoe sy daer meer van at hoe erger sy haer vant:
Haer vrienden heymelijck om haer de oogen traenden;
Tot dat een goede boo op eenen goeden dach
Blytschap op de veroveringe vant geweldich fort van 's Gravenweert.
's Gr a v en w eer t: het (schier) eiland bij de splitsing van Rijn en Waal,
waarop in 1586 Maarten Schenck de Schenkenschans had gebouwd. Den
2 den Juli 1635 was deze door kolonel Einholts op ons veroverd, maar
den 2 9en April 1636 moest zij zich weer overgeven aan Willem van
Nassau; s o n d e r 1 i n g e: bijzondere; door 1. H. : doorluchtichen Heere;
S. G. G r. : Sijne Genade, Graef ; W i 11 em v a n N a s s o u: graaf Willem van Nassau-Siegen (1 592-1642) , veldmaarschalk van Frederik Hendrik; den 1 a e t s t en A pr i 1: de overgave werd den 2 9en geteekend,
maar de uittocht der bezetting vond eerst den volgenden dag plaats;
I. Maecht: stedemaagd; ontschaket: weggeroofd; 2. Cardi-n a e 1: de Kardinaal-Infant Ferdinand van Oostenrijk, broeder van Philips
IV en sinds den dood van Isabella (16 3 3) landvoogd over de Nederlanden; 3. b es w a n g e r t m e t: (door den Kardinaal) zwanger gemaakt
van (fig.: gevuld met); een heyr van allerhande tael: een
leger, bestaande uit troepen van allerlei landaard; 4. da er to e: bovendien; beloer et en be wak et: nl. door de Staatsche troepen, die
den heelen winter Schenkenschans scherp in 't oog hielden, uit vrees voor
een inval in het hart der Unie; 5. f l a e u w i c h e y t: krachteloosheid;
6. c r u y t noch po e d e r: geneeskruid noch geneespoeder (maar beide
woorden beteekenen ook: buskruit!) ; 8. geluste t: behaagd; 9. g r a n a te n: granaatappels (maar ook: projectielen! De schans werd nl. hevig
gebombardeerd) ; 1 1. De zin is: „dit zware bombardement ging den Hollanders aan 't hart".

Blytschap op de veroveringe vant geweldich fort van 'sGravenweert.
In C ingeplakte plano-uitgave, onderteekend: Iac. Revius.
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Vercondigde, dat sy int kinderbedde lach
Verlost ter rechter tijt, opt eynd' van negen maenden.
2.

LEEU GEQUETST, EN GENESEN.
15
Den Neder -lantschen Leeu, hem gaende wat vermeijen,
Een dooren had getreen in synen rechter voet;
Vervaerlijck was de pijn, maer 'tedele gemoet
En liet hem overluyd' niet steenen ofte schreijen.
Den Tyger, en met hem den Arent, voor haer beijen
Beloerden hem, in hoop te slorpen van sijn bloet,
20
Te Gleden met sijn huijt haer self en haer gebroet,
En in sijn groenen tuyn met vreuchde te gaen weijen.
De wonde weer genas; den Leeu quam wt den noot,
De dieren cropen by, en custen hem den poot;
25 Maer Arent en sijn maet en dorsten het niet wagen.
Ick rade haer oock, om te schutten haeren schae,
De clauwen van den Leeu te comen niet soo nae,
Wiens oogen (als by waeckt) genoech sijn haer te jagen.
3

3o

SLEUTEL VANT LANT.
De sleutel van ons lant gevallen is in handen
(Door eenen gauwen greep) den Prince Ferdinand'
Maer Ferdinand' en heeft aen onsen vryen cant
(Hoe schoon 't hem open-dee) alsnoch niet connen landen.
Het leeck, als of by sou vervullen onse stranden

13. kinderbedde: kraambed; 14. verlost: bevallen (n1. van
het „heyr" uit reg. 3, maar ook: daarvan gered) ; negen m a e n d e n:
27 Juli 1635-29 April 1636; i 6. nl. door het verlies van Schenkenschans; 19. den Tyger: de Spanjaard; den Aren t: de Duitsche
Keizer, in den Dertigjarigen Oorlog nauw samenwerkend met Spanje;
voor haer b e ij e n: wat hen beiden betreft; 22. t u y n: de „tuyn"
der Zeven Provinciën, die nu voor een inval openlag; 26. schutte n:
verhoeden, voorkomen; 28. j a g e n: op de vlucht jagen; 29. de s 1 e ut e 1 van ons 1 a n t: dat Schenkenschans algemeen zoo genoemd werd,
blijkt o.m. uit de spottende „Copye van een playsanten Brief, geschreven uyt
Andtwerpen, van de groote verslaegentheyt die aldaer is, over het verlies van
Schenken-Schans" (in : Waerachtich Verhael, Van de Veroveringhe Vant
vaste ende stercke Fort Schenken-Schans ... Tot Leyden ... 1636: pamflet
44 I 7 ter Kon. Bibl.) , waar het heet : „Het sal ongetwayf f elt in Spaengien
een groote alteratie ende verslaegentheyt maecken, alsoo daer gheen ander
persuasie en was, als dat de Sleutel ende de Deure om Hollant nu 'teenemael te vermeesteren ende te ruineeren, in onse Hand ende Macht ghevallen
was." Ook J. van Veen in zijn „Caille la Boco ofte Muy1-Bandt, Over
de Zege van Schenckeschans" zegt: „Want Schenckeschans dat is de rechte
Hollandts-sleutel" ; 3o. gauwe n: handigen ; 3i. onsen v e y e n c a n t:
ons vrije gebied; 3 2. hem open -dee: openlag.
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Met wapenen en
volck ontelbaer
ontelbaer als het sant,
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4•
4·
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5•
IN ENDE WT TOCHT.
Wat drijft u hier, Sinjoor? wat lustet u te huyren
Een buys, alwaer de locht steets blixemet en blaeckt?
Een buys, daer nacht en dach het danderet en craeckt?
6o Een huys, aen wedersy beset met quae gebuyren?
Het dack is reddeloos, verplettert sijn de muyren,
De balcken storten in, de vensters sijn onthaeckt,
De gevel is by nae tot op de vloer geraeckt,
Daer toe van smoock en damp en canmender niet duyren.
De blaeuwe boonen sijn u dagelijcksche spijs.
65
Doe ghy hier woonen quaemt, Sinjoor, waerdy al wijs?
Of quelde u de weeld' en staken u de cruijmen?
Te by-ty voerdy in, tot uwer buyren spijt,
Ver'huyst nu, t'is haer wil, op de besette tijt,
7o Mey-avont is den dach, dan plachmen doch te ruymen.
6.
'TSELVE.
Dit is het vagevier vol eysselijcke pijnen,
Daermen een lange wijl niet anders en vernam
Als neveligen roock, en swavelige vlam,
Die seer erbarmelijck de sielkens dede quynen.
75
Hier hebben haer verlost twee oude Capucynen
Door bede, die tot in den papen-hemel clam,
Ten minsten, Duf ourdin die wel ter ooren nam,
En liet de clare son de sielkens weer beschynen.
Het vagevier gaet op, de geesten comen uyt,
-

-

57. Sin j o o r: (uit Spaansch „senor") sinjeur; 58-59. n1. Schenkenschans, voortdurend blootgesteld aan heftige bombardementen; 62. s ij n
o n t h a e c k t: hebben de haken verloren, sluiten niet meer ; 64. da er
toe: bovendien; en canmender niet duyren: kan men het er
niet uithouden; 66. a 1: heelernaal; 67. q u e l d e u de w e e l d' ... .
c r u y m e n: waart gij uit weelderigheid baldadig, overmoedig, geworden;
68. by - t y: vroegtijdig; voer d y in: betrokt gij het huis; 69. b es e t t e: daarvoor vastgestelde; 7o. M e y- a vont: de dag en avond
vóór r Mei, waarop van oudsher huren van huizen, landen en personeel
eindigden ; r u y m e n: vertrekken; 71. d i t : nl. de gebombardeerde Schenkenschans; 72. vernam: waarnam, zag; 74 e r b a r m e l ij c k: deerniswekkend; de s i e 1 k e n s: (voor: ) de belegerden; 75. h a e r: nl. de
„sielkens" uit reg. 74; t wee oude Ca p u c y n e n: ik heb geen bevestiging kunnen vinden voor Revius' voorstelling, als zou de gouverneur
der Schans op aandringen van twee Capucijner-monniken tot onderhandelen zijn overgegaan. Wel blijkt uit de gevraagde voorwaarden, dat er
geestelijken in de Schans waren; 76. c 1 a m: klom; 78. nl. door zich
over te geven, waardoor aan het bombardement een einde kwam; 79.
ga et op: gaat open.
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So

1

77

Hoe root is haer gesicht! hoe swart is hare huyt!
S'en sijn niet al te reyn. ick ducht van harentwegen
Datse de leste loog' niet hebben noch gehat;
En sommige van haer weer vliegen nae een gat
Daermense mogelijck wat beter noch sal vegen.
7.
CONINX-CROON.

85

Die soo veel Mynen heeft, en soo veel croonen draget.
Heeft tusschen Rijn en Wael een nieuwe Mijn gesocht,
Gevonden, en daer uyt een nieuwe Croon gewrocht,
Waer van heel Christenrijck de cierlijckheyt gewaget.
Die Croon was niet voor hem (hoe seer het hem
[mishaget)
go Hy heef ter al te vroech in Span jen mee gepocht,
God heeftse wonderlijck in onsen schoot gebrocht,
En door een hoger macht den rover af ge jaget.
Voor wien, o Belgica, is dese Coninx-croon?
Geen Coninck ghy en kent als Godes eeuwich soon;
95 Ey, setse dan met danck voor syne voeten neder.
0, die ons hebt gestraft, en die ons hebt verschoont;
Neemt aen de croone, daer u Nederlant mee croont.
Ghy gaefts' ons uyt genae, wy gevense u weder.

81. s' e n sijn niet a1 t e reyn: de zin is: „ze zijn nogal vuil,
al komen ze ook uit het vagevuur (= louterings-, reinigingsvuur) ". Vandaar dat zij de „leste loog' " uit reg. 82 nog noodig hebben! ; v a n
harentwege n: wat hen betreft; 82. 1 o o g' : (lett. : ) bijtend reinigingsmiddel, (f ig.: ) tuchtiging; 83. g a t: (voor: ) vesting of schans;
84. v eg e n: (lett. : ) schoonmaken, (fig. : ) vijandig aantasten; ConinxCroon. In de bij reg. 29 hierboven aangehaalde „Copye Van een playsanten Brief, geschreven uyt Andtwerpen" komt ook deze naam voor
Schenkenschans voor: „Men hadde Schencken-Schans hier al ghegheven
de Naem ende de Reputatie van 's Conincks Croon, doch is nu anders
uyt-gevallen, ende is bij mayn sielken gheworden des Conincks Schandalisatie"; 85. die so veel Mynen... draget: de koning van
Spanje, Filips IV; M y n e n: goud- en zilvermijnen (nl. in Amerika) ;
92. a f g e j a g e t: afhandig gemaakt; 93. Belgica: Nederland; g 6.
v e r s c h o o n t: gespaard, vergeven.

12

178

OVER-YSSELSCHE SANGEN EN
EN DICHTEN.
DICHTEN.
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ORANGIEN.
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Van Spinola
Spinola daer
daer na
verkracht .. .. .. . .1625.
1625.
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te recht
Door Frederick
Frederick te
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of stoot bezet.
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Iv.
IN JESUITAS.
Acrostichis, è versibus Ennianis.

Annal. 6. It nigrum campeis agmen, miseroque
40

A.

2.

A. 17.
A. 17.
Incert.

A. 1 .
45 A. 18.

[tumultu A. Z.
Europam, vortentes omnia, circum[cursant, A. 7.
S ei lucei, seí nox cupidei rem perdere
[summam. 16.
Undique conveniunt, certantes, sed
[maledicteis. 8.
In templis regnum, statuasque sepol-[craque quairunt. 1 6.
Teque Pater Tybereine, tuo cum rege
[Philippo. 1 o.
Assectarei omnes summa neituntur
[opum vei. 4.
Nella

Ø

a 9 v e la p.

die zich zonder reden
Oostenrijk, sinds 1633 landvoogd der Nederlanden],
dapper roemt, laat haar (Breda) , gedwongen, hulpeloos achter. Overwonnen verlaten de roofzuchtige monniken de stad, gewond verlaten (haar)
de bloeddorstige wolven [= soldaten]. Het zal hun duur te staan komen,
dat ze Venlo door verraad genomen hebben [ tijdens het beleg van Breda
door Frederik Hendrik had de Kardinaal zich op 25 Augustus van Venlo
en op 3 September van Roermond meester gemaakt. De gouverneur van
Venlo, Nicolaas van Brederode, had zich reeds bij de eerste opeisching
overgegeven. Hij „werd voor den Prins gedagvaard, doch week naar Keulen; 't geen voet gaf aan 't vermoeden, dat hy met den vyand geheuld had,
en hem dan ook een doodvonnis op den hals haalde".]. De Kerk [= de
Protestantsche Kerk] drijft in een wijde zee van vreugde, en geeft met
tongen en harten lof aan God haar Redder voor een zoo grootmachtige en
innige liefde."
39 45. Een typisch voorbeeld van Revius' technische versvaar-

digheid, waaromtrent Dr. P. J. Koets te Batavia mij de noodige inlichtingen verstrekte. Het gedicht is nl. opgebouwd uit fragmenten van
den Romeinschen dichter Ennius (239-169 v. Chr.) . Iedere regel bestaat uit twee gedeelten, die elk een fragment van een Enniaanschen versregel zijn. Het eerste vers-deel is ontleend aan het boek van Ennius' Annales,
dat vóór den regel is aangegeven het tweede stuk aan dat, hetwelk
àchter den regel wordt aangeduid. Door op deze wijze telkens twee volkomen van elkaar onafhankelijke versbrokken bijeen te voegen, weet Revius
een zeer fel gedicht tegen de Jezuieten te verkrijgen. Hij gebruikte bij
zijn werk de uitgave van P. Merula, in 1595 te Leiden verschenen, waaraan ook de spelling en de toewijzing der fragmenten aan de verschillende
boeken ontleend zijn. In reg. 43 beteekent „Incent." vóór den regel, dat

de eerste woorden daarvan ontleend zijn aan een Enniaanschen regel, waar-
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VRIENDELIJCKE REPLIJCQUE
OP DE SOETE RETORSIE, AENGAENDE HET VEROVEREN
VAN BREDA.

Myn vrient, mijn Cameraet, wat mach u doch bewegen
U eygen prophecy alsoo te spreken tegen?
Hieronder geef
van Merula niet wist, in welk boek hij thuis hoorde.
ik allereerst door een dubbelen streep in iederen regel aan, welke woorden
in het oorspronkelijke bij elkaar behooren:
It nigrum campeis agmen // miseroque tumultu j/
Europam // vortentes omnia circumcursant / f
40
Sej lucei sei nox // cupidei rem perdere summam //
Undíque conveniunt // certantes sed maledicteis //
In templis // regnum statuasque sepolcraque quairunt //
Teque Pater Tybereine tuo // cum rege Philippo //
Assectarei omnes // summa neituntur opum vei.
45
Revius bracht slechts twee kleine wijzigingen aan: in reg. 40 „vortentes"
voor: „pervortentes" en in reg. 41 „perdere" voor „prodere". De vertaling, waarbij ik tusschen vierkante haakjes enkele aanteekeningen heb
ingevoegd, is eveneens van Dr. P. J. Koets:
Op de Jezuieten. [bij den uittocht der bezetting uit Breda worden in den stoet uitdrukkelijk een tiental Jezuieten
vermeld.]
In den vorm van een naamdicht, uit versregels van Ennius.
„De zwarte schare [nl. der Jezuieten] trekt voort over de velden en in
een jammerlijke opwinding draven zij door Europa rond, terwijl zij alles
onderst boven keeren, begeerig bij dag of bij nacht 't hoogste in het verderf te storten. Van alle kanten komen zij samen, strijdend, maar met vervloekingen. In de tempels [Katholieke kerken] trachten zij naar heerschappij,
naar standbeelden en graven, en met de uiterste krachtsinspanning streven
zij er naar, dat allen U, Vader Tiber [voor: Rome, de Paus] en Uw
(vriend) koning Philippus [= Filips IV van Spanje] volgen."
O n d e r s c h r i f t: Ook dit letterraadsel werd door Dr. Koets opgelost.
Vermoedelijk moet er een Italiaansche zin uit gelezen worden: „Netla
fideltà furó l'abitó": „in het geloof roofde het habijt (= monniksgewaad) ."
Dit slaat dan eveneens op de Jezuieten en zou kunnen beteekenen: het
habijt (de Jezuieten) ontzag(en) zich zelfs niet om als roover(s) op te
treden terwille van zijn (hun) geloof: het doel heiligt de middelen voor
de Jezuieten.
Revius' aanval op het anonieme „ProgVriendelijcke Replijcque.
nosticon" (zie het vorige vers, reg. 1-14 op pag. 17 8) had blijkbaar een weerwoord van den schrijver daarvan uitgelokt. Deze „Soete
Retorsie" heb ik niet kunnen terugvinden, maar uit het verband blijkt
voldoende, op welke wijze de „dichter" getracht had zijn verkeerd uitgekomen prophetie goed te praten. In reg. 3 van het „Prognosticon" (zie
Bijlage V) had hij gesproken van overgang van wel-bekende steden bij
den volgens hem spoedig te sluiten vrede. Dit probeerde hij nu blijkbaar
zóó te draaien, dat hij de overgave van een paar (hem toen verder nog niet
bekende) steden aan den vijand voorspeld zou hebben: wat dan vervuld
zou zijn door het verlies van Venlo en Roermond (zie de aant. bij de vertaling van reg. 23-38 in het vorige vers) . Verder ging hij klaarblijkelijk

Vriendelijcke Replijcque.
Jac. Revius.

In C ingeplakte plano-uitgave, onderteekend:
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Hart is de coude doot, die hare borst doorschoten
En haer heeft voor den tijt gestrecket op de baer.
Maer harder als den steen, en als de doot, moet wesen
Die uwe clachten can met drooge oogen lesen.
TROUDICHT OP DE BRUYLOFT
DES EERWEERDIGEN WEL-GELEERDEN GODSALIGEN
D. IODOCI EKELII,
GETROU BEDIENAER DES GODLIJCKEN WOORTS
TOT DEVENTER
ENDE DER EERBARE DEUCHDRIJCKE JONGE DOCHTER
HILLEKEN VAN DETH.

Gehouden den 5. Febr. 1637.

I.

Onsienelijcke Son, die door u helle stralen
De sienelijcke Son doet lichten overal,
Waer door de luwe lent geeft bloemen sonder tal
En wackert onder t' loof de fiere nachtegalen:
5
Indien een heusche beed' oyt gonste con behalen,
En t' Vaderlijcke hert u immermeer ontstal,
Ghy die des hemels heyr stiert nae u wel-geval
En, als het u belieft, doet rysen en doet dalen:
Versoet de felle wint, weer-hout de rouwe snee,
I o En door een soete locht, ter eeren van dees twee
Beschilderet het velt met cruyden ende bloemen:
Op dat dees hooge dach, waer in de liefde bindt
Helena in der echt met Ekel haren vrint
Men het geheele jaer mach wel geluckich noemen.

II.
15

Een averechten naem aen Eva is ghegeven,
Als sy (door wien de doot eerst inde werelt quam,
En over man en wijf de heersc'happije nam)

Trou-dicht. D. : Domini: Heeren; I o do c u s E k e l i u s: deze was in
1625 van Oldemarkt naar Deventer beroepen, waar hij op 23 October bevestigd werd en in 1649 stierf. Zijn ondertrouw vond plaats op 2 I Januari 1637;
H i 11 e k e n van Deth: „dochter van Gerrit van Deth inde corte bisschopstraet" (Deventer trouwboek) ; i, o n s i e n e l ij c k e (= o n z i c h tb a r e) S o n: God (cf. Psalm 84 : I2a); 4. wackert: opwekt, tot
zang prikkelt; 5. heusche: ootmoedige; 6. t' Vader l ij cke her t
u... ontstal: Uw Vaderlijke liefde won; 7. des he m e l s heyr:
zon, maan en sterren; 8. a 1 s: zooals; i o. s o e t e locht: zachte atmosfeer (de bedoeling is: „een lentedag midden in den winter") ; i 2. hooge
d a c h: plechtige feestdag; 15 i 8. oorspronkelijk waren deze regels door
Revius als een afzonderlijk vers bedoeld (zie deel I, pag. 21, bij de tekstcritische aanteekeningen) ; 16 i7. door w i e n ...nam : nl. doordat
zij het eerst van den verboden appel at en er Adam van deed eten.
Trou-dicht. In C ingeplakte plano-uitgave, onderteekend: Iac. Revius.
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OPDE NEDERDUYTSCHE WERCKEN D. JAC. TRIGLANDIJ.

De vree der kercken was, tot droefenis der vromen,
Geworpen in een cuyl om nimmer uyt te comen.
Een yder riep om seerst, men moste bant aen bant
Verknopen, en de vree weer hijssen op het lant.
5 Daer quammer veel aent werck die angstelijcken trocken,
(Soo't scheen aen haer gebaer) en t' was maer cling-claer
[iocken.
Soms hebben looselijck de coorden soo geschudt
Dat vrede waer bijcans geworget inden put.
Veel spogen inde hant, en schoorden met de hielen,
I o Die willens, soo my docht, weer achter-over vielen.
De een op d'ander keef, d'een tegen d'ander tooch:
Tot dat van boven af met sneller vaerde vlooch
Een maget, stralende van minnelijcke claerheyt,
Het was de coningin, de goddelijcke waerheyt:
15
Die heeft den vrede doen op-climmen uyt den gront,
Haer reyckende de hant, haer cussende den mont:
En sprack: geen mensch voortaen ons van malcander
[scheyde,
Die onser een begeert die soeck' ons alle beyde.
Opde Nederduytsche wercken
D. Jac. Triglandij. Jacobus Trigland
(1 5 83- I 6654), lid der Dordtsche Synode voor Noord-Holland en sinds
1634 professor in de theologie te Leiden, was een der vurige verdedigers
van het Contra-Remonstrantisme. Revius' lofdicht komt voor in de „Opuscula Jacobi Triglandii, Dat is Verscheyden Boecken en Tractaten Door
Jacobum Triglandium ... t'Amstelredam. Gedruckt voor Marten Jansz.
Brandt ... i 640", deel I; D. : Domini: van den Heere; 1 2. deze regels
slaan op het begin der Remonstrantsche en Contra-Remonstrantsche twisten
omstreeks 1615; 6. gebaer: manier van doen; cling-claer
i o c k e n: louter schertsen, doen alsof; 7. s o m: sommigen; 9. s c h o o rd e n : zetten zich schrap ; 1 o. willens: met opzet ; I 1. tegen d' a nder tooch: trok tegen den ander in; 13. minnelijcke claerheyt: liefelijk licht; 15. gr o n t: diepte.
Opde Nederduytsche wercken D. Jac. Triglandij.
De tekst is hier afgedrukt naar het handschrift van Revius in C. De varianten (in titel en
spelling) van het lofdicht in de „Opuscula" (Op.) laat ik hieronder volgen; Tit e 1. Op. : „Op de Nederduydtsche Wercken Des Eerweerdigen
Hoog-geleerden seer Godsaligen H. Jacobi Triglandij, Doct. ende Profess.
der H. Theologie tot Leyden" ; 2. Op. : kuyl; komen; 3. Op. : yeder;
bandt aen bandt; 4. Op. : landt; 5. Op. : aen 't; 6. Op. : 't was; klingklaer jocken; 7. Op. : koorden; 8. Op. : bykans gheworget in den; 9. Op.:
spoghen in de handt; 1 o. Op. : vielen; 1 1. Op. : teghen; 1 2. Op. : snellen; 13. Op. : maghet; klaerheydt; 14. Op. : Coningin; Goddelijcke waerheydt; 15. Op. : op-klimmen; 16. Op. : handt; kussende; 1 7. Op. : gheen;
malkander; scheyde; i 8. Op. : alle-beyde.
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Int schiften der getalen.
5 Al ghy die hier na poocht, hoort doch naer Caret, want
Hy geeft u van die saeck een suyverder verstant
Als die by onsen leven
Of eertijts daer van schreven.
Hy leert u tellen al wat twijfelachtich is
I o In winning' en verlies, in gift en erfenis,
In mangelen en venten,
In wissel en in renten.
Hy telt u maet en wicht, hy telt u roe en voet,
Hy telt u op een stip wat yeder trecken moet
In copen en in pachten,
I5
In huyren en in vrachten.
Twee dingen telt by niet: de groote nutticheyt
Die in dit cleyne boeck voor u verborgen leyt
En sijne const int stellen:
Want die can niemant tellen.
20
ANTWOORT [op een gedicht van Josua de la Cave].

La-Cave, die den naem van Maro my vereeret,
Al neem ickt, als het is, voor enckel boerterij,

Op het werck ende den name des sinrijcken M. Card Hoornaert, 4. s c h i ft e n: ontwarren, onderscheiden; 5. hier na p o o c h t: hiernaar streeft;
6. v e r s t a n t: begrip; 7. „dan zij, die in onzen tijd ..."; I o. i n: in
zake; I I, m a n g e l e n: ruilhandel drijven; 12. r o e: lengtemaat van
-- 0.3 M; 14. op een stip: in de puntjes; trecken; aan geld
ontvangen; I g. const int st e 11 en: stilistische vaardigheid.
Antwoort, i . La-Cave: Josua de la Cave, doctor in de theologie,
was -F- 1596 te Rotterdam geboren, van 1620-1622 predikant te Purmerend, van 1626 tot 1650 te Kuilenburg en tenslotte te Rijsbergen (cl.
Breda) , waar hij in 166i stierf. In 1642 gaf hij uit: „Minister Jesu Christi,
hoc est descriptio verf fidique pastoris et praeconis verbi Dei" : de eerste
pastorale godgeleerdheid in de Hervormde Kerk. Het door De la Cave
aan Revius gerichte vers was door dezen in C ingeplakt, men zie daarvoor onder bijlage VI; Mar o: de beroemde Romeinsche dichter Publius
Vergilius Maro (70-19 v. Chr.) , cf. De la Cave's vers, reg. I ; 2. b o e r-

t e r ij: scherts.
4. Ar.:
Op het werck ende den name des sinrjcken M. Carel Hoornaert,
in 't; ghetalen; 5. Ar. : gy; Hoort; Carel: ; 6. Ar. : verstant, ; 7. Ar. :

leven,; 9. Ar.: tellen,; twijfelachtith; is; I o. Ar.: winning; 13. Ar.: roe';
p,•, ieder; moet. ; 15. Ar. knopen, 16. Ar. hueren; 18. r. .:
i q,. Ar. stip,
kleyne Boeck, ; voor u is op-geleyt. ; 19. Ar. : zijne konst; 20. Ar.: kan;
O n d e r t e e k e n i n g. Ar.: J. Revius; Antwoort. Hs. van Revius in C.
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T' is reden dat ick u niet langer schuldich zij,
Maer dat u mildicheyt met woecker tot u keret:
La Cave, soo den naem van Phoebus ghy begeret
5
De n vinder vande lier en vande cruyderij,
Ick geef u mijne stem ; want het verwondert mij
Hoe dat ghy alle-bey soo constelijck hanteret.
Maer een dinck isser noch dat u veel hooger heft,
I() Waerinne ghy den roem van Phoebus overtreft:
(La-Cave, dis's geen jock, het is de naecte waerheyt.)
Want Phoebi spreuken sijn vol dubbelsinnicheyt,
Maer Christi reyne leer ghy opentlijck verbreyt
Tot nut van yder, met oprechticheyt en claerheyt.
AEN M. H. CORNELIS PIETERSZ. BIENS
RAET ENDE PENNINGMEESTER DER GROOTE
VISSCHERYE TOT ENCKHUYSEN.

5

U dicht, cloecksinnich Heer, soo reyn, en soo verheven
Heeft mijn verdroogde bron een weynich weer doen leven,
Die al voor lange tijt geworpen heb ter sy
Den last, daer toe den lust van duytsche poësy.
T'comt hier oock niet te pas, alwaer van and're saken
En beter, ick mijn werck verplichtet ben te maken.

Antwoort, 3. t' is reden: het is billijk; 4. mildicheyt: nl. door
het toezenden van een gedicht; 5. P h o eb u s: Apollo, de god van zang,
dichtkunst en snarenspel; 6. cru y der ij: geneeskrachtig kruid (Apollo
werd later ook beschouwd als de god der geneeskunde) ; 8. alle - b e y:
nl. dichtkunst en kruidkunde (blijkbaar een liefhebberij van De la Cave) ;
I I. i o c k: scherts; 12. P h o e b i s p r e u k en: Apollo's orakelspreuken,
o.a. te Delphi, bekend om hun duisterheid; 13. Christi r e y n e leer:
het Calvinistisch Protestantisme; Aen M. H. Cornelis Pietersz. Biens. M. H.:
Mijn Heere; Cornelis Pi et e r s z. Biens: Enkhuizensch dichter uit
de eerste helft der 17e eeuw (gestorven in 1645 ? ) . Hij gaf o.m. uit het
„Profytelyck Cabinet voor den Christelijcken jongelingh" en „Aendachtige en Vrolycke Rymen" ; R a et: lid der vroedschap (waartoe Biens
in 1 640 gekozen werd) ; gr o o t e v i s s c h e r y e: haringvisscherij; t o t:
te; I. u di c h t: Biens had blijkbaar een vers aan Revius gezonden,
waarin hij dezen vroeg naar zijn meening omtrent den strijd over het
lange of korte haar. Dit gedicht komt evenwel in Biens' bundels niet voor
en is ook door Revius niet bewaard; 2. m ij n verdroogde br o n:
sinds zijn benoeming tot regent van het Staten-college te Leiden in 1642
vond Revius geen tijd meer voor de beoefening der poëzie (cf. „De dichter
Revius", pag. 103) ; 4. du y t s c h e: Nederlandsche; 5. h i e r: nl. op
het Leidsche Staten-college, waar Revius belast was met het toezicht op
de bursalen in de theologie en bovendien hun studie moest leiden.
Antwoort, 6. e n: eerst: ende; 13. op ent 1 ij c k: eerst: loffelijck; Aen
M. H. Cornelis Pietersz. Biens. Hs. van Revius in C; 4. den la s t, daer
toe den lus t: hierboven staat een variant aangegeven: „de br? ? delose const" ; p o ë s y: eerst: rijmerij.
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Op dat ick u nochtans, mijn Heer, niet schuldich blijf,
Dit is de antwoort die ick op u veersen schrijf:
Ghy trachtet (na my dunct) mijn pen daer toe te brengen
10 Dat sy haer inden críjch vant h aa r sou willen mengen:
Ick bidde u, mijn Heer, yet anders mij gebie't:
K'en vecht niet om het haar, ten is mijn handel niet.
Sou ick het ondersoeck van wijsheyt laten drijven
En liggen om het haar te knorren en te kijven?
Is voor Gods kercke niets daer meer dient op gelet?
15
Ghy vraechtet, en ick vraecht. hier staen wij bey verset.
De pracht, de ijdelheyt, en het lichtveerdich wesen,
Moet aen de wulpsche ieucht sijn ijv'rich aengewesen,
Maer dat een leeraer doch omsichtich gade-slae
Dat met verdoemen hy niet alte hoog' en gae.
20
Men moet het onderscheyt der wetten niet vergeten,
Noch maken van het haar een strick voor het geweten.
Waer door het volck te hart gequellet en getercht
In plaets van betering' oog-schijnlijck wort verercht.
25 En sijn niet om dit stuck de wel-verdiende helden
Soo vinnich uytgemaect met schimpen en met schelden?
Gants qualijck ist gedaen, t'becommert mij mijn hert,
Maer quaet ist, dat daer toe oock stof gegeven went.
Ghy spreect beleefdelijck van 't huys aen míj bevolen,
3o Dien planthof wel-gebout van kercken en van scholen,
Dien gront, waer uyt het lant trect soo een ríjcke vrucht.

I o. c r c h v a n t haar: omstreeks i 640 was er in de Kerk een
felle strijd begonnen over de vraag, of lang haar
zooals de nieuwe mode
wilde
door mannen en in het bijzonder door predikanten gedragen
mocht worden. Vooral de Utrechtsche faculteit onder leiding van Voetius
verzette zich daar heftig tegen (voor een kort overzicht van deze twisten
zie men Posthumus 1VMey jes : „Jacobus Revius, zijn leven en werken", pag.
I8o-z g6); z2. handel: bezigheid; 16. verset: versteld; 18. wulps c h e: dartele, onbezonnen ; 2o. alte h o o g' : al te ver ; 2 i. het o nd e r s c h e y t der w e t ten: Revius stemt hier in met het gevoelen van
Salmasius, zooals dit door Posthumus Meyjes (t.a.p., pag. I 8 2) wordt
samengevat: „de apostolische geboden zijn niet van eenerlei aard en natuur:
sommigen hebben alleen betrekking tot zekere, niet tot alle, plaatsen, tijden
en personen; anderen daarentegen zijn eenig en alom en voor alle menschen verbindend. Het gebod omtrent het haar behoort tot de eerste
soort"; 24. oog-schijnlijck: klaarblijkelijk; 25. wel-verdiende
helden: verdienstelijke strijders (op het gebied der kerk en der theologie) ;
28. stof g e g e v en w e r t: nl. door deze „helden" zelf, in hun strijdmethoden; 29. 't h u y s a en m ij bevolen: het Staten-college.
23. t e hart: eerst : te seer.
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Ick weet, het is een huys van leere en van tucht.
Daer veel te straffen valt, en vele te verdragen,
Daer altijt yet sal zijn te cuysschen en te vagen.
„Die doet soo veel hy can, en op Gods segen wacht
35
„Heeft rust in sijn gemoet, of yemant hem veracht.
(U doen ick by het doen van sulcke niet en reken:
Ick neem het aen in danck wat rechte vrienden spreken)
Een dinck in u geschrift en can ick niet verstaen,
Of
soo ick het verstae en statet mij niet aen:
40
Ghy spreect met onderscheyt van de geleerde schrijvers,
En stellet tegen haer de ongeleerde kijvers.
Geleerde laetty staen, de andere ghy wroecht:
Dien stijl van richten mij niet altewel genoecht.
45 Nooyt mensche meer als ick geleerde luyden eerde,
Maer waerheyt moet niet zijn een voetslet der geleerde.
Geleert of ongeleert, wie recht heeft die heeft recht,
En die heeft ongelijck dien moetet sijn gesecht.
Comt yemant, voor het ooch van al de werelt, pralen
50 Met groote wetenschap, met menichte van talen,
En brengt daer onder yet straf-weerdichs opde baen
Laet varen al de rest, en vat hem lustich aen
(Ick seg' niet, by het haar, maer) by sijn losse dromen,
Waer door des Heeren kerck mocht onheyl overcomen.
Wat nu het haar belangt, wat cander sijn geseyt
55
Dat niet van beyder-sijts opt scherpste is bepleyt?
De bloemkens lees' ick af, tsy waerse haer ontluycken,
En laet voor 't ongediert de wilde doren-struycken.
De Leytsche faculteyt (de eer van dese stat)
Heeft, duncket mij, de saeck niet qualijcken gevat
6o
En in het licht gestelt. daer by laet ick het blijven,
En acht ondienstich, meer te schrijven of te wrijven
34. te cuysschen en te vage n: te reinigen, (hier: ) recht te
zetten; 35 36. De gewoonte om algemeen-geldige waarheden met aanhalingsteekens aan te duiden, ontleent Revius aan de Fransche Renaissancisten; 36. o f: ook al; 37. s u 1 c k e: nl. deze „verachters" ; 45. o n d e rs c h e y t: onderscheiding; 42. tegen haer: tegenover hen; 43.
wroecht: beschuldigt, aanvalt; 44. stijl: manier; m ij niet alt ew e l genoecht: bevalt mij heelemaal niet; 46. v o e t s l e t: voetveeg;
51. brengt...opde baen: brengt..in omloop; 53. losse dromen: ongefundeerde verzinsels; 57. de blo e m k e n s: het goede en
waardevolle; 58. de zin is: „en laat het waardelooze voor de minderwaardige kijvers" ; 59 6i. De Leidsche theologische faculteit, gevormd door
Trigland, Polyander en Spanheim, deelde omtrent het beginsel van dezen
twist de boven-aangehaalde meening van Salmasius; 62. te schrijven
of te w r ij v e n: te schrijven en nog eens te schrijven (wrijven: nl. met
den arm over de tafel bij het schrijven) .
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Van desen mallen twist en oorloch. Nu, mijn Heer,
(Op dat ick uwen wensch een weynich ommekeer)
65 K'wensch dat verstandich volck, en stichtelijcke mannen
Dit spottelijck crackeel met swijgen eenmael bannen.
Want stilte eyscht die sieckt. dat is haer medicijn.
Soo haest dees crancke slaept sal by genesen zijn.
Leyden, den 1 o Junij. 1645.
OP HET SCHIPPERS GLAS TE DEVENTER
INDE GROOTE KERKE.
I.

Wij varen oost, wij varen west,
Die God betrouwen varen best.
2.

Geen see te hoog' of klip te steyl
Als God maer heeft een oog' int seyl.
3.

5 De schippers (die Gods woort hier wijst de rechte haven)
Wt danckbaerheyt de kerck dit glasevenster gaven.
Aen M. H. Cornelis Pietersz. Biens, 64. een weynich ommekeer: Biens had immers den wensch uitgesproken, dat ook Revius er
over schrijven zou; 6 7. want stilte eyscht die sieckt: ondanks deze overtuiging werd Revius later toch gedwongen zich in den
strijd te mengen. Hij schreef toen zijn „Libertas Christiana circa usum
Capillitii defensa" (z 6 4 7) , dat dezelfde zienswijze verdedigt en waarmee
door de faculteit in een approbatie volledig werd ingestemd. Posthumus
Meyjes (t.a.p., pag. i 84) vat een gedeelte van de opdracht uit dit boek
aldus samen: „Aanleiding daartoe (nl. tot het uitgeven er van) was het
schrijven van een zeker uitnemend man, die mij tot het openbaar maken
van mijn gevoelen hieromtrent aanspoorde [hiermee kan moeilijk een ander
dan Cornelis Pietersz. Biens zijn bedoeld. Uí tg. ] . Mede op raad van
Polyander weigerde ik, dewijl ik door dat gematigde schrijven de zaak
tot stilzwijgen („quod unicum huic malo remedium esse censerem") hoopte
te zien gebracht, maar toen de strijd werd hernieuwd, besloot ik voor mij
zelf ten minste de zaak wat nader te leeren kennen;" Op het schippers glas
te Deventer. Toen omstreeks 1625 de (Katholieke) beschilderde glasvensters uit de Groote Kerk waren verwijderd, was de Kerkeraad er op uit
deze door andere te vervangen en klopte daartoe bij Overheid en gilden
aan. Zoowel de magistraat als de meeste gilden verklaarden zich bereid
ten „glas” te schenken. In de kerkeraadsnotulen van 4 en van 18 Augustus
1628 wordt vermeld, dat „de schippers hebben belovet een glas te geven
naast het orgel". Aangenomen mag worden, dat het kort daarop ook
inderdaad geschonken is: er wordt tenminste verder niet meer over gesproken. Omtrent het uiterlijk van dit glas is niets bekend.
Op het schippers glas te Deventer. Hs. van Revius in C. Met dit gedicht
begint de laatste van de drie groepen, waarin ik (op pag. 167, tekstcritische
aanteekening) de „verspreide handschriftgedichten en ingeplakte pianouitgaven" indeelde: nl. die der epigrammen.
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HET NODICHST EERST.

5

Jan Melis trout een ionge meyt,
Maer hy en heeft niet overleyt
Wat hy voor haer en hem van noot heeft.
Want hy en heeft noch cous noch schoen,
Noch cost, noch const om haer te voen.
Hy coopt het vleys al-eer hy broot heeft.
EXTER-GOGEN.

Die exter-oogen heeft, al treedt hy schoon wat sacht
Tis teyken, dat hy is een man van grooter macht.
Want by mach seggen (twelck wij oock bekennen moeten)
Dat by sijn vyanden heeft onder sijne voeten.
KOORTSE, EN DORST.

5

Een dronckaert, cranck, en schier opt eynde van sijn leven
Als hem de medicijn een coel-dranck in wou geven
Tot lichting' vande coorts, en vanden grooten dorst:
Sprack, met een flaeuwe stem, uyt een benaude borst:
Och meester, wilt de sieckt' alleenlíjck van mij iagen,
Voor t' lesschep vanden dorst sal ick wel sorge dragen.
RAETSEL.

Wie is het, die alhier niet garen sonder druck leeft?
Die in den druck alleen sijn segen en geluck heeft?
A. den drucker.
aut epitaphij forma.

5 Hier leyt by, die wel-eer niet garen sonder druck was.
Want in den druck alleen sijn segen en geluck was.
AEN EEN DICHTER.
Ghy vraecht mij, of het boeck dat ghy hebt wtgegeven
Niet weerdich sij (Quintijn) om eeuwichlijck te leven?
Tmoet eeuwich zijn (Quinton) want ick en sie daer in
Terwijlen ick het lees', noch eynde noch begin.
Het nodichst eerst, 3. van noot heeft: noodig heeft; 5. const:
kennis van een vak; 6. coopt het v 1 e y s: neemt een vrouw (cf. de
uitdrukking: „hand van de bank, het vleesch is verkocht.") ; Exter-oogen,
z. a l ..schoon: ook al; 3. mach: kan; Koortse, en dorst, 2. m e d ic ij n: geneesheer; 3. 1 i c h t i n g' : verlichting; Raetsel, 3. A: Antwoort;
4 aut e p i t a p h ij forma: of in den vorm van een grafschrift.
Het nodichst eerst. Hs. van Revius in C; 1. Jan M e 1 i s: eerst: Jan
Va ? ? ; i o n g e: eerst: snee'ge; 5. c o s t: eerst: gelt; Exter-oogen. Hs. van
Revius in C; Koortse, en dorst. Hs. van Revius in C; 1 c r a n c k: eerst:
swack; Raetsel. Hs. van Revius in C; 5. w e 1- e e r: eerst: alhier; Aan
een dichter. Hs. van Revius in C; 3 4. Eerst: „Tmoet eeuwich zijn
(Quintijn) want die het leest, daer in // Noch hooft noch steert en siet,
noch eynde noch begin."
13

1
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AENDEN BERISPER.

Berisper van mijn dicht, dit woort laet ick u weten:
Schaft beter spijs' als ick en nodicht mij ten eten,
Of nemet mijn onthael, sulck als het is, int goe,
Of laet mij ongemoeyt, en hout u snater toe.

Aenden berisper,

3. n e m e t ..int go e: neem .. niet kwalijk, wees

tevreden met .. .

Aenden berisper. Hs. van Revius in C. Oorspronkelijk had Revius dit
epigram aan het slot van B geplaatst (zie de tekstcritische aanteekening
op pag. I 66) , omdat daar de gedrukte bundel eindigde. B vertoont de
volgende varianten: Titel. B: Tot den Berisper; 2. B: my; 4. B: my;
houdt.
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BIJLAGE I.
REVIUS EN RONSARD.
In dit deel heb ik enkele malen verwezen naar plaatsen
bij Ronsard, die Revius rechtstreeks tot voorbeeld hebben
gediend, of waarvan ik in ieder geval invloed vermoed.
Ik laat hier al deze plaatsen, waarvan slechts de voornaamste in „De dichter Revius" (pag. 232-237) zijn opgenomen, volgen. Daarbij houd ik mij aan de „Oeuvres
Complètes de P. de Ronsard. Nouvelle édition. Revisée
augmentée et annotée par Paul Laumonier. Paris (Librairie Alphonse Lemerre) 1914- I gig".
A. „IAER-DICHT OP DE VERLOSSINGE DER STADT
DEVENTER".
Bij reg. 1-14 (pag. I )

Ronsard IV, pag. 252, reg. 1-12.

Tel qu'un petit Aigle sort
Fier et fort
Dessous l'aile de sa mere,
Et d'ongles crochus et longs
Aux Dragons
Fait guerre sortant de l' aire :
Tel qu'un ieune Lyonneau
Tout nouueau
Quittant cauerne et bocage,
Pour premier combat assaut
D'un coeur haut
Quelque grand Taureau sauuage

..

.

B. „TRIUMPH- LIEDT, OP DE BLIJDE VEROVERINGHE .. .
VAN 'SHERTOGEN-BOS".
a Bij reg. 21-23 (pag. 83)

Ronsard II, pag. 117, Epode, reg.

1-2.

Q u' on chante les nouueaux hynnes,
Mais vantez moi les vins vieux.
Bij reg. 25-36 (pag. 83)

Ronsard II, pag. 117, Antistrophe.

Ah, ce labeur que j'accorde
Dessus ma Thebaine corde
Ne cesse de me tenter
A fin qu'au jour je le monstre,
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Et que je marche á l'encontre
Du veinqueur pour le chanter,
Le mariant aux haleines
Des trompettes qui sant pleines
D'un son furieux et graue;
Qui mettroit à nonchaloir
La victoire que je laue
Dedans les ondes du Loft?
7 Bij

reg. 71-8o (pag. 88)

Ronsard IV, pag. 254, reg. i 3- z 8.

Du fort pere vient l' enf ant
Trionfant:
Le cheual ensuit sa race
Le chien qui de bon sang part,
Va gaillard
De luy-mesmes à la chasse.

a

Bij reg. i 86- i 89 (pag. 89)

Ronsard II, pag. 105, Antistrophe,
reg. 9 - slot.

Et maistre de la victoire
Luy graner dessus le doz
En lettres rouges, la gloire
De la France et de son los.
8

Bij reg. 275-280 (pag. 93)

Ronsard IV, pag. 183, reg. 1-9.

Comme on voit bien souuent (quand un Pasteur qui garde
Ses troupeaux dans un bois, et laisse par mesgarde
Choir en un chesne creux quelque tizon de feu,
La flame en tournoyant s'augmente peu à peu
Dès le commencement, puls le feste s'allume,
Puis toure la forest s'embraze et se consume)
Un repli de fumée entre -suiui de pres,
Puis un autre et un autre, et puis un autre apres
Se voute en ondoyant: ainsi .
.

Bij reg. 281-286 (pag. 93)

Ronsard IV, pag. 241, reg. 30 - 34.

Tu fis de toutes parts amasser des gendarmes,
Q'u i venoient file-a-file aussi espais qu'en mer
On voit flot dessus flot les tempestes s' armer,
Et poussant et grondant et s'enflant d'un orage
D'un long ordre se suiure, et hurter le rivage.
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reg. 3 I I-3 20 (pag. 94) Ron s ard IV, pag. 190 (reg. 23) - i 9 i (reg. 4) .

A l'exemple de Dieu, qui ses foudres retarde
Et en lieu de nos chefs, pour nous estonner darde
Ou les sommets d'Athos, ou les Cerauniens,
Ou les chesnes branchus des bois Dodoniens,
Ou le haut des citez, et du boulet qu'il rue
Tousiours nous espouuante et peu souuent nous tue.
1 Bij reg. 331-334 (pag. 9 4)

Ronsard III, pag.

2 91,

reg. 13 - 16.

.... et quelque part qu'elle aille,
Tousiours dessous ses pieds un pré de fleurs s'esmaille:
Dedans sa bouche naisse une manne de miel,
Et luy soit pour iamais fauorable le Cie!.
Bíj reg. 337-344 (pag. 95)

Ronsard IV, pag. 203, reg. 24-27.

Si bien que le Soleil qui tout voit et contemple
Lors qu'il tire ou qu'il plonge en l'Ocean ses yeux,
Ne voit point icy bas Princes plus vaillans qu'eux.
Bij reg. 345 - 35 6 (pag. 95)

Ronsard III, pag. 235, reg. 9 16.
-

Moy plus armé de plumes que d'espée,
Suiuray du camp la victoire trempée
Au sang veincu. Si quelque Cheualier
Fait un beau coup entourné d'un milliex
Des ennemis, ie feray sous ma plume
Sonner son coup comme un fer sur l'enclume
Qu'un noir Vulcan des deux hanches tortu
Bat au marseau de flames revestu.

Voor den invloed van Ronsard op de sonnettencycli in
„het aanhangsel van 1634" verwijs ik naar „De dichter
Revius", pag. 240-243.
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BIJLAGE II.
Behoorende bij „Postilion, In aller haest uytgesonden, om te soecken den verloren Graef
Iohan van Nassou". (pag. 107.)
Tevens bij „Ses s c h a n s s e n" (uit „Vreugden-rey" op
den tocht van Frederik Hendrik langs de Maas in 163 2)
(pag. 12 9) .
ZEELAND IN 163 1.

Voor deze situatie-teekening ben ik hartelijken dank verschuldigd aan D r. M. G. de Boer te Amsterdam, die mij
niet alleen toestond haar over te nemen uit zijn artikel over
den slag in het Slaak (Tijdschr. v. Gesch. 26, pag. i 7 8) , maar
bovendien met de meeste welwillendheid haar aanvulde met
de namen, die door Revius in de bovengenoemde gedichten
worden vermeld.
Twee namen slechts ontbreken : W e s t-W e s e 1 en B r e c h t.
„Ik denk, dat het buurtschappen in Westelijk Brabant zijn,"
schrijft Dr. de Boer.
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BIJLAGE III.
Behoorende bij de „T's a m e n-s p r e k i n g e Des alder
Doorluchtichsten Konincx van Sweden ende
der Maegdenborchsche Nymphe". (pag. 116).

Titelblad.

Trostliches 1/ Gesprá ch, Koniglicher // Majest.
in Schweden, mit der, von al, 1/ ler Welt verlassenen, nunmehr verheer/ 1/ ten und verosigten /1
Stadt Magdeburg, // Darbey ihr, alle Hiilf f zu
erzeigen, alles // vbel an Ihr begangen zu rëchen,
bey Kbnig lichen Ehren versprochen vnd zugesagt // worden. // M DC XXXI.

Tekst. Ein trostliches Gesprach Koniglicher Majestat in
Schweden, mit der eroberten Stadt Magdeburg. 1)
K^nigl Majest. redet die Stadt also an.
.

Jch glaub der Teuffel selbst, der Grimm, die Tyranney,
Vnd was abschewlich ist, allhier behauset sey.
Hier flenst das Christenblut, Hier schweben edle Seelen,
Die sích vom stoltzen Feind nicht wolten lassen qualen,
5 Hier sausen Thránenbach, hier blaset Seufftzerwind
Ach alle ding, so hie erscheinen, schrecklich sind.
Was soll ich thun ? Was soil ich machn ? So11 ich hinan?
Ey warumb nicht, wofiir sihet man mich auch an:
Jch will den Ort, so war ich leb, jetzund betrettn
o Aber du grosser Gott, sey jnniglich gebettn,
Zeig mir den rechten Weg, fiihr mich auff ebner Bahn,
Gib Hertz, gib Gliick, gib Krafft: Es geht dein Ehr
[ jetzt an.
Jetzt soll mich weder H611 noch Teuffel mehr erschreckn,
Der grosz gestanck, soil mir nicht forcht erweckn,
15
Der schimpff vnd trotz, soil mir verachtlich seyn
0 Kriegsgottin, dein spott vnd trohen acht Jch klein.
0 Edles Magdeburg, wie hett ich deiner Kronen
Zu Ehren, keine Miihe vnd Arbeit wollen schonen,
Was Kronen ? Krantz hett ich auch wol kunnen sagen,
20
An statt desz Krantz, must du die schonste Krone tragen,
O Jungfraw noch ? 0 Jungfraw jetzt vnd allezeit,
1

) De Duitsche tekst is hier zonder eenige verandering letterlijk herdrukt.
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Warlich dein Lob ist bie vnd allenthalben bereit
Erschollen, dann du mehr giltst als Lucretia
Warumb ? Weil du als ein Jungfraw woltst sterbn allda,
25 Als deine Keuschheit, eín frembilen Feind ergebn,
Ehe hatst du drauff gesetzt, (vmb Keuschheit) Leib vnd
[Lebn.
Fechten will ich gantz Ritterlich 0 grosser Gott,
Jch bitt hintertreib nicht deines Knechtes Wunsch
[vnd Rath,
0 Jungfraw zart, hor, dein vnverfalschte Liebe,
3o Damit du mir verkniipf f t, bisz in die Flamm verblieben.
Soll nicht vngerochen seyn: Erfahren soll die Welt,
Dasz bey mir kein betrug (Magdeburg) Jch glaub
[es grosser Held.
Kónigliche Majest. vermeynt er sey allein,
aber die Stimm horet, fragt er.

35

als er

Wie ? Bin Jch nicht allein ? Thet mir nicht eins antworten
Mit gar Slender Stimm ? (Magdeburg) Auch ausz
[Elenden Orten
Vnd zu Elender Zeit (K me n i g 1. Ma jest.) Es redet
[noch eínmal:
Jch hors bescheidentlich, vnd seh nichts vberal.
(Magdeburg.)

Jch bins 0 Konig grosz, die zweymal hie geret
Ach fleuch von diesem Ort, so grausamlich verodet,
Darin der grewlichsten, abschewlich wohnung ist,
Darin
die Teuffel selbst, jetzt haben eingenist.
40
Wend her dein Angesicht, schaw die verbrannte Haaren,
So vor mit weicher Seiden vnd Gold geflochten waren,
Schaw die versengte Stirn, so vor als Helffenbein,
Schaw Wang vnd Lippen an, zuvor als Roselein,
45 Sich, meiner Augen glantz vbertraff Diamandn,
Vnd Edelste Saphier, alle die mich nur kanin
Gabn meiner Sch6nheit ruhm, mein Leib war weisz
[vnd klar,
Jetzt hat jhn Schwert vnd Flamm geschandet gantz
[vnd gar.
Hier ist er gantz verbrant, hie ist er gantz durchstochn,
50 (0 Racher Heber Gott, lasz disz nicht vngerochn,
Hier ist ein stummelt Glied, hie aber striem vnd Beul,
Mich wundert, dasz ich nicht vor Schmertz nur
[jmmer heul:
Mein schaw mein Kleydung an, mit dem ich jetzt
[vmbgeben,
)
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Dergleich ich nie gebraucht, in meinem gantzen Leben,
Jch war bedecket stets, mit Purpur vnnd mit Gold,
Daher auch meiner Zier, viel Fiírsten wurden hold.
Jch, Jch war die Jungfraw, die weder Pfeil noch Bogn,
Noch Macht, noch Tyranney, zur Vnzucht hat bewogn,
Mit Lieb man buhlen musz: Mit Gwalt ich bin
[geschwächt,
mein
hoch
Edles
Hertz
ein
ewig
Krantzlein
bragt.
Doch
Kónígl Majest. in Schweden.
.

0 Frawlein hochbetrubt, 0 Frawlein gleich vnselig
Als Polixena war: Der Todt ist nicht so schmahlig,
Wie dieser dein Vnrecht. Sag aber wer der sey,
So an dir auszgeubt so grosse Tyranney?
65 Sag auch woher du kompst, wo du zuvor gewohnet,
Woher du kennest mich? Hat Grimm dein nicht ver[schonet?
So11 mein gerechter Gott gewaltig nemen Rach,
Disz Schwert vergelten soli, die dir bewiesne Schmach.
Dann Jch ankommen bin, dein Thater zu verfolgen,
70 So Teutschland lang geplagt, Mit Waf fen Schwert and
[Palgen:
Was zweif f l ich aber viel ? Gewisz der Rauber Rott
Vnd der Mordbrenner Zunfft begangen diese That.
Jungfraw Magdeburg.

75

8o

Du triffst es dapfferer Held, die Sclaven and Crabaten
Der Verrather Tuck vnd Stuck, han mich also gebraten,
Vnd schandlich zugericht: Der Hochgemachten Macht,
Hat mich vmb Ehren, Zierd', vnd meine Burg gebracht.
Jch bin 0 weh gewest von Adelichem Stande
Die Magd von Magdeburg, beruhmbt in fernen Landen.
Nun aber auszgejagt, verwund, beraubt, verbrannt,
0 schweres Hertzenleyd, 0 bittre Schmach vnd Schand.
Desz Wassers Gott hat mich doch gnadig angesehn
Weil jederzeit von mir im Dienst vnd Ehr beschehen :
Hat mich zum Wasser Nymph im Elben Flusz gemacht
Dasz das Vfer mein Sitz, vnd jetzt mein grosser Pracht:

Hie redt Magdeburg Konigl. Majest. in Schweden
folgender gestalt an.

85 Wie? Solt ich aber dich Sieghaf f ter Fiirst nicht kennen?
Der du mir hoch verlobt: Ist auch ein Ort zu nennen
Jm gantzen Erdenkreisz, an dem nicht sey erschalt.
Desz Helds von Schweden Muth, Gluck, Tugend
[vnd Gewalt?
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Ki5niglich Ma jestat.

Verzeih mix 0 Jungfraw. (Magdeburg.) Was soll Jch
[dir verzeihen?
Kánigl. Ma jestat.

90 Dasz ich euch hab versaumt (Magdeburg.) Es wird den
[Feind noch rewen,
Mich taurt Ewr Tugend sehr (K e n i g 1. M a j e s t a t.)
[Dist ist ein Helden Muth,
Du solt auch sein mein Krone, mein vnverganglich Gut,

0

Magdeburg.
Hochgeliebster Held, (K o n i g 1. M a j e s t.)

Gib mir der
[Lieb eín Zeichn,

Kkinigl. Ma jestat.

0 Hochgepreiste Dam, wem soil ich dich vergleichn.
Magdeburg.

Nimm ein versengtes Haar, weil ich nichts anders hab,
Das Jch verschencken kan (K me n i g 1. M a j e s t.) Es is
[die werth [ste ? ] Gab,
Die mir auff Erden von nun an kan widerfahrn,
Danckbar zu seyn, will ich mein Leben auch nicht sparn,
Das vnschuldig Blut, will ich zu deiner Ehr
Auf foef f ern : gnug vertribn Priester sind in
I oo
[meinem Heer.

95

Magdeburg.

Dasz dapf f erer Held wunsch Ich, die schmertzen kanst
[du Mindern.
Darvon Jch Jetzt geplagt, wann du nur thust verhindern
Noch, Noch die grausamkeit, darmit wir mogn bleibn
Bey der Religion, den Gottesdienst zutreibn,
105 Doch will Jch, wann du meinthalb, in kampff must
[stehen,
Mit Hertz vnd Mund zu Gott Allmachtigen flehen
Dasz er mit deiner Hand der Feinde stoltzen Grimm
Woll stiirtzen, vnd sein Volck ergetzen widerum.
Koniglich Maystat.

Adi werthe Jungfraw, danck hab fur deinen segn,
I I o Hab danck fur deine Trew, daran dir vil gelegn
So lang Gut Blut gewest: 0, du sehr werthe Dam,
So lang als Menschen sind, stirbt nicht dein Edler Nam
Bey mir, bleibt deintwegen gar nicht vngerochen
Halten will ich, was dir von mir ist versprochen:
I 15 0 Edles Magdeburg, wie hett ich deiner Kronen,
Zu Ehren keine muh vnd arbeit wollen schonen?
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Was Kronen Krantz, bett ich wol kunnen sagen
An statt desz Krantz, solt du ein Krone tragen,
Vnd zwar in Rechter Hand, weil du in diesem Tantz
120
In lincker Hand, vnschuldig, verlohrn deinen Krantz,
Jch, Jch will dir wider gebn, was du hast verlohrn
Oder ausz Koniglichem stamm nicht seyn geborn:
Das hast du jetzt fur eins vnd alle mal gewisz
Von mir, darffst daran haben gar keinen verdriesz
125 Dasz ich zu langsam dir zu hiilff, diszmal bin kommen,
Dem Feind schad es, allzeit wirdts dir bald zu frommen
Gereichen, glaub mir sicherlich, glaub mir gantzlich,
Adi ich trett jetzt an, fur dich, den Streit, Adi.
Von mir solt du seyn, dieweil Jch leb, verlassen nie.
Magdeburg.

z 3 o Wolan, so geb ich jetzund auch fur dich zu bettn
Vmb Wolfahrt, Hey! vnd Sieg, darmit du mbchst
[zertrettn,
Meíne and deine Feind, daran vns vil gelegen
Gott geb dir Gluck, vnd allzeit sein heiligen Segn,
Amen, noch einmal, dran ist vns sehr vil gelegen.
Kóniglich Maystat in Schweden.

135 Adi Jch scheyd, merck was ich dir zu letzt musz sagn:
Vnter desz wollst, all Vngemach gedultig tragn,
Jch will dir helf f n, an meiner Hiílf f wollst nicht
[verzagn,
Dann warlich, es wird kommen die gewunschte Zeit,
Dasz wir allbeyd, in so gewunschter grossen Frewd
I 40 Werden leben in Frid vnd grosser Einigkeit
Darzu wird Gott helffen zu rechter zeit.
Magdeburg allein gelassen beschleust mit
folgenten.

Er ist hinweg, der Helden Sonne, der auszerwehlte
[Kriegesfiirst.
Durch Jhn schaff 0 Gott, Fried vnnd Wohne, darnach
[dein Armes Hauflein durst
Der Feind auff Rosz vnnd Wagen trutzet, vns aber
[Gottes Nam beschutzet.
145 Was dencken doch all die Tyrannen, dasz sie so
[wüten ohne scheu?
Ob sie vns ausz der Welt verbannen, So bleibt vns
[doch der Himmel frey
Der Feind auff Rosz vnnd Wagen trutzet, vns aber
[Fottes Nam beschutzet.
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Wer wider Gott vnd Himmel speyet, der speyt jhm
[selbst ins Angesicht,
Wer sich der frommen Vngluck frewet, wird nicht
[entrinnen dem Gericht
15o
Der Feind auff Rosz vnd Wagen trotzet, uns
[aber Gottes Nam beschutzet.
Sey nur getrost vnd vnverzaget, du kleines Wurmlein
[Israel.
Desz Feindes Grimm dich zwar jetzt plaget, disz ails
[zu Gottes Rache stel!,
Der Feind auff Rosz vnd Wagen trotzet, vns aber
[Gottes Nam beschutzet,
Gott ist eín Helf f er in den N•then, ein Felsz, eín
[Burck eín starcker Held
155 Er weisz die seinen zuerretten, wie schrocklich sey der
[Feind gezehlt
Gewisz der Held der hin spatziret, ist von dem
[Höchsten so gezieret
Wei! er fiihret, was sich gebiihret, darmit er
[Triumphiret.

Ende.
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BIJLAGE IV.
Behoorende bij „Antwoort der Roomscher borgerij, aen David Beck, op sijn Clinckdicht"
(pag. 152).
SONNET 169. AENSPRAEK AEN ROOMEN.
DAVID BECK.
Ghy Seven-berchsche Stadt! des wereldts
[Coninginne!
Veel-hoofdich Monsterdier ! des Antichristes stoel!
Vervloekte Babilon ! afgoderyen poel!
0 grouwelyk Bordeel der Sodomytsche minne!
5
Nest der verradery! Der vromen Moorderinne !
Eerloose hoere! Bron** der dwaling! Geylheydts doel!
Pest der gerechticheidt! des wereldts vorsten Boel!
Der moordenaeren burg! O wreede Tygerinne!
Gy moeder vande pracht! 0 dochter vande hel!
I o Gy voedster alles quaedts ! Palleys van I e s a b e 1!
Al troetelt gy u selfs, en' roemt doorgaens op Spaignen:
Beklaecht, beschreyt, besucht, beweenet uwen val!
Hy springt vast uyt het wondt*** die u oordeelen sal,
Den Coninglijcken Leeuw ****, den neve van O r a g n e n.

** Fonteyn
*** Bohemen is met een Bos ofte wont omringt
* Rome
**** F(rederik) C(oninc) Wan) B(ohemen).

[Deze aanteekeningen (van Beck zelf ? ) komen in het handschrift bij
het gedicht voor.]
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BIJLAGE V.
Behoorende bij „Op de Heerlijcke veroveringe der
geweldige Stat Breda", gedicht I (pag. 178).
PROGNOSTICON ENDE PARADOXON OP DE BELEGHERINGHE
VAN BREDA, DOOR SIJNE HOOGHEYDT DEN PRINCE VAN
ORANGIEN, IN DEN JARE 1637.
De Prins en sal Bred a, met Wapenen niet winnen:
Int Leger voor Breda sal Pays en Vree beginnen:

En wisselingh ghemaeckt van Steden wel bekent:
Waer door dat Mars vermoeyt hier nemen sal een Ent:
5 En Nederlandt vermaert in Vreed' of T ref ves bloeyen:
En 't Nederlandtsche Bloedt in Liefde t'samen groeyen:
En Coninck, ende Prins, en Cardinael, en Staten,
't Verderf van Land en L u y d' dan sullen
[achterlaten.
NEDERLANDTSCHE ECHO.

Dat gunn' ons al te saem de Heere S e b a o th t
z o Van Oorlog' en van Pays, van alle dingh het Sloth,
Die A end' ook de 0, die Heere aller Heeren,
Dien Coninck ende Prins, alleene moeten eeren:
Want dit is onse leus: Een Godt, een Middelaer,
Daer aen verbonden is, die Christelijcke Schaer:
15
Die geev' het Christenrijck noch Vreed' in onsen

[dag hen,
Die geev' dat wy in Vreed' malcanderen verdragen.
Amen.

2
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BIJLAGE VI.
Behoorende bij „Antwoort. [op een gedicht van
Josua de la Cave]" op pag. 188.
JOSUA DE LA CAVE.
AD POETAM LAUREATUM. D. R.
Mara van desen tijt, Geleerde Revi s' pen
Wat Geest straelt op mijn geest, oorsproncklijck wt
[die stromen
Van uwe Helicon, die ick van outs wel ken
Ick voel een geest, een geest poëtisch op mij komen.
5 Wel laet mijn dorre stijl wat schrijven in dit wit
Laet toe een Rauwe inct t'pampier wat te bevlecken
Ick wensch, ick smeeck, ick hoop Apollo soet met dit
Wt uwe nectar soet wat veerskens soet te trecken.
I0

Mij staet noch voor hoe dat eertijts in Zeelants slijck
Eenen verloren Jan van Nassouw met veel specken
Ontrent de Mossel plaets, most nemen sijnen wíjck
En met niet weynich schandts leelijck van daer
[vertrecken.

D soete Revi s' pen ghij maecten een gedicht
Een vloeient, soet gedicht, dat door al 't lant en hoecken
z 5 Van den verloren Jan toens als een helder licht
Heeft helpen aerdichlijck de vlucht, en stappen soecken.

20

Eij laet u Musae's nat, mijn wenschende gemoet
Een veersken twee of Brij, voor stellen om te drincken
Die soet' Ambrosiam van u geleerde vloet
So sal mijn hert, u eer, en lof altoos gedincken.

Expecto.
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De achterclap is wt de helle voortgedrongen
De aerde brenge voort wat cruypet ofte wandert
De armoed' ist alleen, Pontane, die ons leeret
De assen, die het wiel des werelts omme dragen
De bergen die het vier wt hare kelen spouwen
De bocken nu ter tijt gaen op de steyle bergen
De cortste nacht den langsten dach
De cramers die de mers aen alle sijden vullen
De crancke waren bly als sy u comen sagen
De dagen vallen lang', de nachten lange duren
De deucht sprack tot het gelt : o gelt hoe mach het comen
De deugde, die wel eer, verwinnende het lijden
De deugde vanden Prins, de grootheyt sijner wercken
De dijcken sijn gemaeckt om seker te verhoeden
De doren en de roos wt eene wortel spruyten
De duyve alderliefst in sulcke huyskens sittet
De Goden, om de pest tot Romen te verlichten
De gonst die Cyclops aen Ulyssen wou bewijsen
De Heer ons Vader is, de aerde onse Moeder
De hoochmoet niet alleen en dueret in het leven
De Hydra, die het vier wt seven kelen spouwet
De Joden veertich jaer de wildernis doorgingen
De jonck-vrou stelt de pluym op haer gecrolde haren
De Keyser wil, (gelíjck hy hoge heeft gesworen)
De late boet
De macht van Asia, van India, van Spanjen
De maecht van 'sGraven-Weert behendichlyc ontschaket
De mane, die de drift des hemels roert van verre
De mane vande son haer claricheyt genietet
De mensch een penninck is van Godes hant geslagen
De myrrhe weert mijn Coninck wiert geschoncken
De nacht de moeder vande rust
Den arent in een velt vol vogels neer-gevallen
Den Arent, soo by niet van iongs op onbewogen
Den breden Rhodanus, wiens suyverlijcke baren
Den bril dien ghy, papou, gemaeckt hadt voor de geusen
Den cortsten dach de langste nacht
Den geest hem op het vlack der wateren wtstrecte
Den gewissen dach der wraken
Den Heer wil ick prijsen
Den hemel sonder rust geduyrichlijcken wandert
Den hoop van Gideon met luydende trompetten
Den Keyser heeft belast op straffe van het leven
Den man sijn echte wijf alleene moet beminnen
Den man verclaeght het wijf, het wijf de slange wroeget
Den Neder-lantschen Leeu, hem gaende wat vermeijen
Den phoenix, na t'verloop van een lang-durich leven
Den rijcdom gevet God den menschen, maer de eere
Den rijcken gulsigaert wort inde schrift vermellet
Den soon Iapeti, omdat by bracht op aerde
Den staf door Moses woort in eene slang' verkeret
Den stijl is neergestort, de ceder is gevellet
Den stroom van Rhodanus, die soo geweldich dryvet
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Den tempel, die met goud betogen was van binnen
Den trotsen Bylant
Den Vader, als dit al by maeckte en vercierde
Den vorst van Babylon, den vorst vant oude Romen
Den vrydach, die het licht, na soo veel duysternissen
De Pap en h e y m elijck heel Duyts-lant overvielen
De priesters, die vergeefs tot haren Baal creten
De raven bidden God. wat bidden doch de raven
De schilders int gemeen gebruycken stille hoecken
De schockers, die na Urck en Emeloort haer kagen
De schoonheyt in een kint doet spelen ende jocken
De Seeusche rondicheyt, 6 Cats, die ghy verhef f et
Des groten Herders Soone (Hooglied II)
De sieckte die den mensch t'gevoelen heeft berovet
De sleutel van ons lant gevallen is in handen
De snare die den boven-sanck
De sonne inde hoochd' de bruyne wolcken trecket
De sonne lopet snel by dagen en by nachten
De sonne sal van schrick bewimpelen haer stralen
De sonne wtet oost int westen voortgedreven
De sonne wt het velt het water opwaerts halet
De sontvioet was een doop waer door de Heer de aerde
De soonen zijn Gods gaef : t'sijn pylen inde handen
De Spaensgesinde seyt: (bedeckende síjn toren)
De stammen die haer self tot woninge toeleyden
De sterre die de locht des morgens overstralet
De sterren op haerself zijn aangenaem van luyster
De straf der dronckenheyt corts hebbende gehoret
De stromen alletijt haer wateren wtgieten
De stromen die sich door haer oeveren wtspreyden
De stromen door het lant gedurichlijcken vlieten
De stromen na de see geweldichlijcken schieten
De stroom des paradijs oock buytenwaert wtvloeyde
De swaen haer kuyckens broedt opt droochste vande velden
Des werelts rond' te gronden op een Niet
De tong' die t'onderwijs der Tongen heeft gesongen
De Vader inden Soon, de Soon is in den Vader
De visschers vangen vis, den vis sy vrolíjck eten
De vree der kercken was, tot droefenis der vromen
De vrienden uwes mans, o dochter moetty leeren
De vrye cunsten, mensch, al teltmender wel seven
De weduwe die wierp twee stuxkens inde kiste
De werelt die wel-eer in bole liefde blaeckte
De werelt is vervult met droefenis en clagen
Dewijl Herodes is int slempen ende schranssen
Dewijl mijn swacke hant int vellen deser benden
De wijsen hebben daer haer wijsheyt mee bewesen
De wijsheit vanden mensch, al praeltse noch soo seere
Dido vermaert, nu besich met het bouwen
Die aenden hemel siet veel sonnen by malcander
Die alles schiep wt niet het groote met het cleyne
Die boven of beneden schiet
Die bye niet alleen síjn camerkens can bouwen
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Die de eenvoudicheyt van Godes woort verachten
Die den voorleden tijt onmatelijck verheven
Die dese werelt in een andere werelt brachte
Die eenen vremden dood't Gods toren wert vercondicht
Die een verkeerde leer bevestigen met dromen
Die exteroogen heeft, al treedt hy schoon wat sacht
Die Godes trouwe knechts die u soo minlijck noodden
Die Midas Esel-oor ons hebben voorgeschreven
Dien costelijcken draet is ylens afgesneden
Dien duyvels martelaer, dien doder van Gods boden
Dien goddelijcken stam, die moeder vande seven
Dien Lutzenborger droes, die, op het geit ver-apet
Die oncruyt heeft gestrooyt geen coren daer af maeyet
Die oogen, die gelijck twee schoone sonnen bloncken
Diep wt den Oceaan ontspringen alle stromen
Die soo veel Mijnen heeft, en soo veel cronen draget
Die t'leven is een spel vol jocken ende boerten
Die t'leven prijst en heeft daer in behagen
Die water scheppen wil die buycht zijn vaetgen neder
Die wroetet inde diept van Gods geheymenissen
Die yemant liegen heet, die denckt met hem te vechten
Diogenes met een ontstekene lantaren
Dit is het vage-vier vol eyselijcke pijnen
Dit leven is een vrye merckt
Dit leven is gants niet, om dat de sware sonden
Dit lijck en heeft geen graf, dit graf en heeft geen lijck
Dit vuyle vleesch en trachtet anders niet
Dit zijn de ree'n die David heeft gesproken
Doe Adam in den hof van Eden hem verheuchde
Doe Adam met sijn wyf int houlijck is getree'n
Doe David gaf de wet dat creupelen noch blinden
Doe den gecroonden wolf de schaepkens nieu-geboren
Doe de onwaerde doot voogdes der duysternissen
Doe eertijts het gespuys der goddeloose voicken
Doe Esau sijn waerdy haest hebbende vergeten
Doe God sijn volck wou helpen wt
Doe Hercules den crop twee adderen in-doude
Doe ick op Neerlant eerst wtstreckte
Doe Josua int velt den standaert had ontloken
Doe Londen, met verdriet en tranen veler vromen
Doe mijn Palladium gestolen wiert wt Troyen
Doe Moses had een wyf wt Moren-lant gecregen
Doe Schuyrmans kint ontfangen had het leven
Doe s'levens Vorst t'onschuldich leven liet
Doe Troyen t'houten ros tooch binnen hare wallen
Dolphijnen dry en vier in de lazure gronden
Dry boven aent gewelf, en onder dry planeten
Dry hoofden van het volck wel-eer met Mose twisten
Dry tacken aen een boom, dry scheuten aen een bronne
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Een adder die den mensch becruypende versnellet
Een aenbeelt is de kerck: wanneerse wort geslagen
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Een Arent int gebercht van Sesto uytgebroedet
II, 104
Een Arent, overlaen door 't eten eener prijen
II, 104
Een averechten naem aan Eva is ghegeven
II, 184
Een beelt van wasch gemaeckt en qualijck noch bestorven
I, 52
Een heelt voor d' eerste reys wel suyverlijck gegoten
I, 260
Een broeder werpt het ooch in ontucht op sijn susten
I, 9i
Een bruyt, die, alst betaemt, haer seden soect te volgen
I, 241
Een c 1 a e r en wacker oor, een cloeck e n geestich hart
II, 187
Een Conincklíjcken disch int midden vant verblijden
I, 202
Een couden beker nats in Christi naem gegeven
I, 207
Een dief die met de buyt het hase-pat wil kiesen
I, 67
Een die sijn leven-lanck niet veel en heeft gevaren
I, 63
Een dronckaert, cranck, en schier opt eynde van sijn leven
II, i93
Een duyvel is hier de gedaente wt-getogen
II, 34
Een geesteloos propheet wat dolende van sinnen
II, 178
Een gierigaert eens sprack dat hij veel liever wonne
I, 65
Een Heer stont by sijn cock en seyde hem : ick vinde
I, 65
Een heymelíjck fenijn onsichtbaer voor ons ogen
I, 27
Een hont die yewers in een keuken is gaen snoepen
I, 58
Een kenner vande const, wanneer hem wert gebracht
I, 19
Een levendich verstant, met wel-geslepen reden (ede bedrijf Haman) I, i 58
Een lopende rivier blijft versch en ongemenget
I, 53
Een man lach in een gracht; sijn nabuyr tot hem naecte
I, 28
Een meester can een beelt aenleggen na het leven
I, 20
Een meester die het kint sorchvuldich schrijven leerde
I, 73
Een moort-cuyl was de kerck (van Christo hart bekeven)
I, 201
Een oge Boet en gaef, wanneer het alte-dichte
I, 54
Een ongeladen schip moet swancken inde baren
I, 65
Een Richter onbeweecht van gonste en van gaven
II, 4o
Een schip, dat door den storm te see-waert is gebleven
I, 259
Een see-man als hy heeft sijn seyltgen opgetogen
I, 70
Een spruytgen heeft de Heer geplant
I, 186
Eens rademakers kint maeckt wagentgens en reepkens
II, 65
Een stijl recht overeynd na t'waterpas gestellet
I, 70
Een stroom daerinne sich vijf wateren ontladen
I, 53
Een swemmer die getroost hem steunet op sijn handen
I, 240
Een vader die by tijts gedencket aen het sterven
I, 234
Een vast beminner van het recht (Rey 3de bedrijf Haman)
I, 167
Een versche soeticheyt men vindet inde stromen
I, 3 1
Een weynichsken te vroeg comt ghy my quellen
II, 29
Een wijs man kent den dwaes, want hem de tijt geheuget
I, 51
Een woekenaer om aen een grooten naem te raken
I, 64
Een wolcxken, seer gering' int aensien, onverwachtet
II, 1 44
Elck sweert by sijn geloof, maer niemant by de minne
I, 43
Elia sant sijn staf den doden te doen leven
I, 127
Elias Godes knecht had drymael wtgegoten
I, 197
Elias was alree int hemels hof geseten
I, 233
En is niet onder ons dees mensche opgetogen
I, 204
En vraecht niet wie hier leyt. Ick ben dien grooten crijger
II, 33
Even als een hoge ceder
I, 222
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Geen dinck als t'gout alleen en vintmen op de aerde
Geen honich plach de Heer int offer te behagen
Geen trap aenden altaer en most den priester maken
Geen vogel can de swaen in witheyt overwinnen
Gelijck, als inde herfst de felle buyen comen
Gelijck als in een colck een steentgen valt te gronde
Gelijck als Pharao de kinderen der Joden
Gelijck de bergen haer verheffen wt de dalen
Gelijck de lauwer groen van haren stam gespleten
Gelijck de maertsche son de dampen opwaerts trecket
(3de bedrijf Haman)
Gelijck den Arent jong, den nieuwen blixem-drager
Gelijck den salamander t'vier can roven
Gelijck de witte swaen aen Strymonis fonteyne
Gelijck een diamant heel fijn en onbesmettet
Gelijck een dullen hont, die menich heeft gebeten
Gelijck een volle pomp veel waters wt can geven
Gelijckerwijs die van een adder is geslagen
Geluckich, soo ghy u geluck ten rechten kende
Genoten van Gods huysgesin
Gesegent is de doot der kinderkens genettet
Gesegent is de maecht de croon van alle maechden
Geswollen vant fenijn der dodelijcker slangen
Ghy aerde swijcht. ghy Hemel neycht u ooren
Ghy claget dat het sweert vast nadert onse landen
Ghy die een afgod maeckt, hem willende vercopen
Ghy die geslagen wort van Babels roode handen
(Voorrede Klaagliederen)
Ghy die gewone sijt d'ellendigen te helpen
Ghy die hebt uwe Bruyt in liefd' en trouwe waerheyt

Ghy die het gouden vlies geeft aen u trouwe knechten
Ghy die in den Hemel woont
Ghy die Permessi vloet gaet watersuchtich lecken
Ghy die voorby my wandelt (2de clachte Ieremiae)
Ghy die wel-eer het manna soet
Ghy geesten die al-om gaet konst en wíjsheyt soecken
Ghy hebt den doren-struyck tot Coninck wtvercoren
Ghy hebt een W a e r den b or c h geluckich ingecregen
Ghy hebt van ons een pant ten hemel opgenomen
Ghy mannen hebbet lief een yegelijck zijn wijf
Ghy menschen-visschers die het veyr
Ghy saegt u goede werck en waert daer op belustet
Ghy Son, in Gibeon onttomet uwe paerden
Ghy streelt my met de hoop van Rijnberck te vereeren
Ghy sult niet buyten last het aertrijck overvaren
Ghy vraecht mij, of het boeck dat ghy hebt wtgegeven
Ghy waert mijn hogen roem en cieraet binnen Prage
Ghy wandelaers die soeckt de ouwe trouwe paden
Ginck Brisach over, door gebreck van stercke vesten
God heeft de werelt door onsichtbaere clavieren
Gods heymelijcke woont heb ick met u te spreken
Gods hutte menichmael van plaetse heeft verandert
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Gods kinderen altijt de werelt soo betreden
God sach zijn goede werck en nam daer in behagen
Graef Ian sat op een creeft, 'tis niet seer lang geleden
Graef 'Willem wint de cans, d' Infante is beteutert
Grooten Bellerophon, die haestende te comen
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H
Haman een Agagijt by Xerxen seer verheven (Inhoud Haman)
Hart is de sware steen, daer onder leyt besloten
Hebdy den dienst gedaan, so willen wy u lonen
Heeft Peckius vant peck sijn rechten naem gecregen
Heft op u hert, aenhoort dees reden
Heldinne hoochbedroeft, o Vorstelijcke Vrouwe
Her c k m a n s, wiens groote geest niet langer sich laet bergen
Hert vochtich, onbeweecht, voor niemanden te wycken
Het beelt aen 's Princen hals, beset met diamanten
Het Capitolium wert heymelijck beclommen
Het domme by-geloof geeft schepen en galeyen
Het edel herte vanden groten vorst van Gelder
Het gantsche Gelderlant buycht onder uwen degen
Het geen u vyant riep tot zijn verderf en schade
Het goede wilt ons, Heer, toemeten
Het gout dat in Gods buys d'aenschouweren bestraelde
Het gout, wiens mogentheyt soo hoge is gevlogen
Het lichaem (om de siel) sijn moeder heeft begeven
Het lijf is dubbelt schier in alle zijn geleders
Het Manna uyt den schoot des hemels afgedalet
Het Nederlandsche schip, dat het niet ging' te gronde
Het orgel is een beelt vant leven hier beneden
Het rond' is nimmer recht, het ronde draeyt ront -om
Het sout is smakelíjck en hoedet voor het stincken
Het stemme-lose werck veel saliger ick reken
Het vael is tusschen wit en swart
Het vier dat door u hooft den cogel heeft gedreven
Het vierich stralen vande son
Het vlies van Gedeon rees vanden dou om hoge
Het volck van Gibeon heeft Josuam bedrogen
Het water dat door const men leydet op en neder
Het water datter leyt verborgen onder d'aerde
Het water met gewelt van pijpen afgedrongen
Het wijf van Potiphar tot sonde socht te bringen
Hier legg' ick in mijns moeders schoot
Hier leyt by die verliet sijn vaderlijcke stranden
Hier onder slaept de droncken Beel
Hier rust de luye Melis Brant
Hier rust ick soetjens inden Heer
Hoe comt dat Venus aenden hemel is verheven
Hoe comtet dat den bos tot aenden hemel blaecket
Hoe comt ghy, Heer, tot my, en wilt dat ick u wassche
Hoedanich is u macht, o donderaer van Romen ?
Hoe heeft de Heer de dochter van Sion (3de clachte Ieremiae)
Hoe hout Sarapis dus sijn vinger voorde lippen
Hoe is het costelijcke gout (fide clachte Ieremiae)
-
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Hoe leytter menich mensch soo beestelijcken leven

I, 3i

I, 239
Hoe machtich was u woort, o Godes twalef boden
II, 59
Hoe mogen dus de luy de Almanacken vloecken
I, i o6
Hoe onsalich was de stonde (Hooglied III)
I, 71
Hoe over ons de son meer spreydet sijne stralen
II, i6
Hoe quamt dat men Condé van achteren doorschoot
I, 66
Hoe sietmen wijse luy dus aen der rijcken deuren
Hoe sit de stat en claecht met droever sielen (i ste clachte Ieremiae) I, 128
I, 25
Hoe u genegentheyt, o Adam, is gekeret
I, 72
Hoe verder dat de pyl te rugge wert getogen
II, I z 6
Hoewel in dees contrey geen wellust is te halen
II, 68
Hoewel in 's Princen heyr veel wonders is vernomen
I, 199
Hoe wenschelijcken stont het in des Heeren Kerck
I, 87
Hoochdragend' Israel, ghy veel-versochte helden
Hooch en lanck
I, 34
I, 42
Hoort gulsigaerts, en leert waerom het woort des Heeren
I, 97
Hy cusse my wt s'herten gront (Hooglied I)
I, 184
Hy is op aerden God gelijck
I
Ick ben, eylaes ! de man (5 de clachte Ieremiae)
Ick heb om u genaed' o grote God, gebeden
Ick heb twee-seven iaer en langer u gedienet
Ick ken u wel, 6 vande hel
Ick moet ryden, ick moet jagen
Ick sach een eensaem huys daer niemant in en woonde
Ick sie dat in de vry-genaemde Nederlanden
Ick sie wel, ick en cant u langer niet ontleggen
Ick soude (Appeldoorn) voldoende u begeren
Ick weet wel, goede vrient, dat Romen is 'tbordeel
Indien den hemel viel, sprack Godevaert van Langen
Indien der tyden vloet het eeuwigh' achterhalet
Indien Deucalion (alsmen te meynen plachte)
Indien eenmael het gout de sprake comt te crijgen
Indien het alsoo waer (als eener plach te meenen)
Indien het jonck by jonck opt soetste sich vergaret
Indien hier by ons waer den snellen cloot der sonnen
Indien, o medecijns, het gout den mensch can voeden
In een eng waterken niet wel en connen lichten
In een schoon waterken vertonet hem de sonne
In smerte sal het wijf haer vrucht ter werelt telen
Int hemelsch coninckrijck geen tweedracht canmen tonen
Int hemelsch paradijs en salmen niet meer trouwen
Int midden hangt de aerd' en is nochtans van allen
Int midden vant gelucht der moedelose crancken
Int oosten claer laet blosen
Ist wonder dat de Heer sijn clederen afleyt
Is yemant by een Heer ter tafelen geseten
Is yemant by nae doot soo is hy noch int leven
It nigrum campeis agmen, miseroque tumultu
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Jan Melis trout een ionge meyt
Johanna, die der Tongen lof
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Johanna, die u soet geschal
Joseph versocht tot schandelijck vermaken

II, 64

K
K'en sach noyt ouden man soo seer geraect te kinde
K'en weet niet hoe het comt, en lijckewel ist seker
K'en weet niet hoemen can met redenen verbloemen
Ken weet niet of u luyt, o Orpheu, conde rueren
K'en weet wat mallicheyt de menschen heeft gedreven
L
La-Cave, die den naem van Maro my vereeret
Laet Swelincx beeltenis aentrecken uwe oogen
Laet u niet wonder sijn, dat God de oude wetten
Lam Godes, ons van God gesonden
La Nuza, in síjn tijt de opperste Justici
Laure, mihi ante alias horti charissima plantas
Laurier gentil, de qui la tresse verdoyante
Lea, de eerste vrou van Jacob, ick gelijcke
Leeft Joseph, dien ik lang' int doot-boeck had geschreven
Leert doch gehoorsaemheyt, o mensch, van Abraham
Leo, Clement, Urbaen, en Pouwel
Lof grote God! lof Heer der Heeren
Lof zy den Heere
Looft, vrouwelíjck geslacht, de croon van alle vrouwen
Lucretia verradelijck geschonden
Luther, Philips, Calvijn, en Beze
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M
Maurits, die draecht den naem waer voor de Gaditanen
Men seyt wel, en het is oock menichmael gebleken
Men vindet wel een lant daer wolf noch leeu en stallet
Mijn broeder leyt verwont, bedroevet boven maten
Mijn Heer is wonder vroech vant middachmael geresen
(5de bedrijf Haman)
Mijn
Mijn hert my clopt en trilt my als een rijs
Mijn Liefsten is gants mijn (Hooglied VII)
Mijn naem en vraecht my niet: ontijdelijck geboren
Mijn oge sliep in weelde sonder sorgen (Hooglied V)
Mijn teer ghemoet hoe langs soo ongheruster (Hooglied VIII)
Mijn vrienden welcker woort ick noyt en heb versmadet
(ode bedrijf Haman)
Myn vrient, mijn Cameraet, wat mach u doch bewegen
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N
Na hogen ouderdom hoordy de luyden wenschen
Narcissus, so men seyt, hem neygend' om te drincken
Noch macht, noch argelist, noch tegenspoet sal croken
Noch t'brullen der ontmenschede tyrannen
Nu wil ick den Vorst des werelts eens belachen, eens braveren
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OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN.
0

O Brabant, die alsnoch sitt' inde droeve schimmen
O Charon, die bevaert alleen de stille veeren
Och ligdy Heer en slaept
O Coninck, die het meyr, sijns ondancx, sparen moste
O Conincklijcke hoven (Rey ede Bedrijf Haman)
O crijch, ghy lelijck dier, wat maeckty hier beneden
O de la toison d'or grand donneur t grand maistre
O die dit droeve lant verbaesdelijck bewandert
O die in dronckenschap gedurichlijcken levet
O die om Christi wil in hechtenis getogen
O dobbelaer die soeckt u selven te verrijcken
O ganck vermengt met swerven ende swieren
O Grave vanden Berch tot roem en eer geboren
O Grote God, 6 goede Heer
0! had' ick Davids herp en dat mijn losse snaren
O Heere, Davids Soon, ontfermt, ontfermt u mijner
O Heer, het is van dy dat ick ben wtvercoren
O Herder groot, o Davids soon
O Herder trou ick wil u loven
O Israel ghy schoon landouwe
O Lauwer die my meest van alles con't vermaken
O leven onser siel, 6 Vorst vant eeuwich leven
Om dat Minervae beelt verloren was te voren
Om dat wat schrickelijcx by hadde liggen dromen
O mensche, by u is, zoo constich ghy u veynset
O mensche siet den mensch die voor u mensch geboren
Ons Griet wil hebben rijcke Piet
Onsienelijcke Son, die door u helle stralen
Onthout u van het bloet, int bloet daer is het leven
Ontmoet my eenen leeu, ick weet hy is hovaerdich
O ongeluckich mensch, die na u droeve jaren
Op aerden zijn geweest vier groote Conincrijcken
"12 adnoa Eivacábn neavvµÉvs,

2vyef s

Op, Papenheim, 'tis tijt dat ghy laet sien de hacken
Opt breetste vanden Rijn, alwaer de seven bergen
Opt coelen vanden dach ('ken weet wat vremdicheden
O schadelijcke vrou ! ghy waert noch cuym geboren
O Schouten, dat u Jacht, daermee ghy hebt geslagen
O Sondaers, schouwet aen die grote sondaerinne
O sonderlinge cracht, waer door Gods eenich Soone
O spijse die ons uyt den hemel is gegeven
vit -rois h' atpi xeVa€OV rotov 2óxov
O Vaderlant, mijn doot wilt langer niet beclagen
O vroege morgen-licht, hoe sydy so hovaerdich
P
Philippe, die door 't oost het westen hebt gedwongen
Plach Romen over die wel voormaels te regeren
Plichtancker onser hoop, steunrotse vant betrouwen
Princesse, die mijn hert gevangen hadt genomen
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Q
Quetsty het minste lit, ja stootty maer een tee
Qui ont escrit d'Amour, il faut bien qu'ils en scachent

I,
II,

R
Rechtveerdicheyt wort ons gemeynlijck soo beschreven
R e i n i e r, indien de By' een bloeme wist te vinden
Rijck God, verlost ons vande Specken
Rivieren water-rijck, ghy Diese en ghy Dommel
Roemt niet u eygen werck. maer is het roemens waerdich

II, 1 53
II, 150
, 14 z I
I, 69

5
Salich is de man
Sal ick met mijne stem, o hogen roem der Sweden
Saturnus is de Tijt, die oudert en verslint
Schoon is het gout het schoonste der metalen
Schoon sijt ghy Lief, ja d'alderschoonste (Hooglied VI)
Schouwt, Christenen, den geest die u wil doen geloven
Sett by Gustavi graf den grooten Alexander
Siet aen de edelluy hoe breet datse gaen weyen
Siet ghy dien groven boer, dien onbehouwen kinckel
Siet hoe de stille nacht op comende getogen
Simon Johanna soon, sijt ghy, van dese elve
Soeckt vochte ogen, soeckt. vraecht dorre tonge, vraecht
Soo E v a onse moer heeft eenen man bedrogen
Soo ghy hebt inde borst een kinderlíjcke ader
Soo haest men van de arck de rave wt sach blijven
Soo haest Urania, van 's Princen lof te spreyden
Soo, Hymen, sonder u en sonder uwen segen
Soo lang als ick op aerden leven sal
Soo lang' ambassadeurs men siet in vorsten hoven
Soo weynich als men wijn wt netelen can drucken
Soo wie een heete cool wil vaten met zijn handen
Soo wie een schone vrou van grieck of ander heyden
Soo wie sijn nodich werck wil op den avont sparen
So wie een dienaer Gods ontfanget in sijn woning
Staet op, wat slaepty ? lieve Heer (9de clachte Ieremiae)
Stof-regen achtmen niet : maar die der lang' in treden
Suldy wesen een diaken
Suldy wesen ouderling
Suldy wesen predicant
Susanna schoon versocht tot vuyler minnen
T
Ten hemel vaerdy op, ó Jesu, om een stede
T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten
Terwijlen dat de hant wel vlijtich arebeydet
Terwijl ghy aen den Rijn in drymael seven dagen
Terwijl ghy my bemindet
Terwijl haer gouden glans de fackelen uytbreyden
'Tis Etna niet alleen waer onder zijn begraven
T'is schouwelijck om sien, oock weert te zijn betreuret
T'is wonder, Jesu (spreeckt een ongelovich Jode)
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II, 6o
Wanneer ick over-denck dees wonderlicke tijden
Wanneer int garnisoen intrecken de soldaten
I, 53
I, 72
Wanneermen lichter-laey de vlammen op siet schieten
I, 66
Wanneer u op den wech een blinden man gemoetet
I, 20
Wanneer veel schilders haer gelijckelijck begeven
Was al de werelt dwaes behalven seven wijsen
II, 54
Was Bilha Jacobs meyt ? was Silpha een slavinne
I, 37
Was eenich dier besmet van wesen en van aerde
I. 44
Wat batet veel gereyst in landen wijt-gelegen
I, 74
Wat blintheyt onbesuyst ! dat Eva die God diende
I, 22
Wat Coninck had' aen sulcken val gedocht (8ste clachte Ieremiae) I, 145
Wat drijft u hier, Sinjoor ? wat lustet u te huyren
II, i76
Wat heeft Mathusalem (die negen-hondert iaren
I, 33
Wat helptet of men poocht de mast te setten op
I, 241
Wat nieuwe drift voel ick van binnen
II, 82
Wat plaegdy doch u breyn met dichten en studeren
II, 58
Wat poogdy, Babylon, te metselen een toren
I, 35
Wat roepet ghy van smert, o lichaem onverduldich
I, 3o
Wat soeckty in een put de waerheyt als begraven
II, 55
Wat soecty naden tuyn die Adam was gegeven
I, 21
Wat vraegdy, hoe de Soon van eeuwicheyt geteelet
I, 1 o
Weent luyde, Engelant; ghy sult niet meer sien blosen
II, 33
Welck is den rijckdom, die men boven gelt en goet
I, 66
Wert altesamen geus ghy Spanjaerden en Walen
II, 170
Wie had u niet besint? wien hebdy niet behaget
II, 146
Wie heeft Ignatium doch gecanonizeret
II, 59
Wie is den Arent die met onbeweechde ogen
I, 200
Wie is het, die alhier niet garen sonder druck leeft
II, 193
Wie is hy die het schip van Nederlant can stieren
II, 140
Wie isser die sijn tong' derf roeren tegen God
(6de clachte Ieremiae)
I, 140
Wie ist die seggen dorf dat moeyte sy verloren
I, 235
Wie leert u, woekenaer, dat ghy soo weet te manen
I, 63
Wie metten monde saeyt de goddelijcke reden
I, 47
Wiens is dit fraeye werck ? van Cranach ist gemaket
I, 75
Wien soeckty, Pharisee'n met vragen te verstricken
I, 213
Wie plachmen, om de deucht hem bet te doen behagen
I, 83
Wie sal ick u, o bloem der Coninckrijcken (ode clachte Ieremiae) I, 135
Wie sijt ghy die hier staet met soo verscheurde cleeren
I, 12
Wie sydy die hier staet soo geestich geblanckettet
I, 63
Wie sydy eele maecht vol schoonheyt en vol jeugde
I, 75
Wijckt Cybele, die by de heydensche Poëten
II, 70
Wijckt, Grave, het en is geen teycken hier te blijven
II, 128
Wij waren oost, wij varen west
II, 192
I, 214
Wildy om mynent-wil u inden doot begeven
I, 191
Windeken wt het paradijs
X
Xerxes, dien wy alhier oock Ahasueros noemen (1 ste bedrijf Haman) I, i53

