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V

[Deel I]
Voorrede.
De verzameling die wij onder de hoede der Antwerpsche Bibliophilen in de wereld
zenden, bestaat grootendeels uit refereinen en ook uit andere gedichten der XVIe
eeuw, door leden van verscheidene Rederijkkamers vervaardigd. Allen bijna, zijn
zij in den gewonen trant zulker gewrochten opgevat: gedriepikkeld in snede, met
eene clausule aan den Prinche, met stokken en andere dergelijke halsbrekerijen
versierd, met menigvuldige bastaard- en stopwoorden doorzaaid, en niet zelden,
onder voorwendsel van diepzinnigheid, met raadselachtige spreekwijzen vervuld.
Wat hun onderwerp betreft, zijn deze gedichten voor de groote helft van
godsdienstigen aard. Vele andere zijn zedelijke of humoristische opstellen, eenige
behooren tot de alledaagsche zaken.
Het zij vooraf gezegd, dat wij ze geenszins voor meesterstukken aanbieden. Zij
zijn echter, in het algemeen, ruim zoo goed, en zelfs hier en daar beter, dan hetgeen

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

VI
wij van den tijd der beroerten bezitten; en wij zijn van meening dat zij zonder aarzelen
mochten uitgegeven worden.
Doorrijk mag onze gedrukte literatuur v a n R h e t o r i j k e niet heeten. Van de
oudste stukken afaan, tot en met die van het einde der XVIe eeuw, die uitgegeven
zijn, de ‘C o n s t ’ van Casteleyn, den bundel van Anna Byns, de S p e l e n v a n
S i n n e van 1539, 1561, 1562, enz. er in begrepen, zou men nauwelijks een tiental
boekdeelen kunnen vormen. Dit is zeker niet veel voor de honderd vijftig Kamers,
die destijds in onze zuidelijke Nederlanden met zooveel iever den dichterlijken akker
bebouwden. En nochtans moet men bekennen, dat het ruim genoeg is, wanneer men
gadeslaat hoe zouteloos en gebrekkig de rijmelarij is, die door den druk bewaard
bleef.
Men zal ons dan wellicht vragen, of het noodig en nuttig is, nog eenige boekdeelen
dergelijker gewrochten bij de reeds bestaande te voegen. Welken rijkdom zullen een
honderdtal Refereinen aan den vaderlandschen kunstschat bijbrengen?
Op die vraag valt het licht te antwoorden.
De XVIe eeuw is het merkwaardigste tijdvak onzer geschiedenis. Nieuwe gedachten
zweven door het christendom. Moedige stemmen laten overal tot dan toe ongehoorde
woorden weergalmen: vrijheid van geweten, onafhankelijkheid der ziel. Een groot
gedeelte van Europa scheurt zich van de Roomsch-kerkelijke overheid los; de
Nederlandsche provinciën worstelen tegen de Spaansche dwingelandij; al de geesten,
al de krachten zijn in werking. Kunst en wetenschap, staatkunde en maatschappelijk
leven, alles zoekt nieuwe grondbeginse-
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len, alles treedt nieuwe wegen in. Door de pas geboren uitvinding der boekdrukkunst
was eene nieuwe macht in de wereld ontstaan: de macht des woords. Weleer klonk
het woord slechts van mensch tot mensch; nu luidt het voor de menigte, nu verspreidt
het zich door land en volk. Geene verovering des geestes gaat nog verloren, geene
gedachte blijft langer verborgen; al wat het menschelijk vernuft tot dan toe op het
veld van kennis en wetenschap heeft geoogst, wordt het algemeene voedsel, door de
drukpers aangebracht.
In onze vruchtbare en volkrijke gewesten, had de boekdrukkunst vroegtijdig den
gelukkigsten invloed uitgeoefend. De kleine zoowel als de groote steden waren goed
voorzien van onderwijs-gestichten; het getal boeken was aanzienlijk, groeide van
dag tot dag aan; het peil der algemeene geleerdheid stond in Nederland ruim zoo
hoog als in de begunstigste streken. Daarvan getuigen de menigvuldige
maatschappijen, die het gezamentlijk genieten der vermaken van den geest, door
kunst- en letterbeoefening, voor doel hadden: de schildersgilden en de kamers van
Rhetorika. Niet dat wij deze laatste met onze huidige geleerde genootschappen durven
vergelijken; maar zij waren in die tijden de eenigste vergaderingen, die onder hunne
leden al telden wat bij de burgerij en bij het volk geleerdheid en vernuft bezat, al wat
naar vooruitgang streefde. Zij beoefenden, wel is waar, alleenlijk poëzie en
tooneelkunst; maar toch moeten wij opmerken, dat zij door hunne gewrochten, hoe
onvolmaakt deze ook zijn, de leeringen, de nieuwe denkbeelden der R e n a i s s a n c e ,
in de moedertaal voor de menigte toegankelijk gemaakt hebben. Tooneelspelen en
refereinen bewijzen ons, dat de
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rederijkers eene uitgestrekte kennis bezaten der Grieksche en Romeinsche oudheid.
Geen feit uit de Godenleer of de Geschiedenis, dat zij niet bewerkt hebben. Ja,
verbazend is de hoeveelheid classicisme, indien men zoo spreken mag, die toenmaals
door hen in steden en dorpen verspreid is geweest. De letterkundige waarde hunner
voortbrengselen staat doorgaans beneden de middelmaat; zij geven niet altijd blijken
van diepe geleerdheid, maar getuigen toch van eene leerzucht, die men thans misschien
niet meer zoo krachtig aantreft. Zonder twijfel was de stichting goed, en haar invloed
zou stellig gunstiger geweest zijn, indien het haar gegeven ware geweest zich in eene
vrije omgeving te ontwikkelen; zonder twijfel ook zou zich de dichttrant gaandeweg
verbeterd hebben; maar nauwelijks begonnen de kamers in bloei te komen, of zij
werden doodelijk getroffen.
In het jaar 1517, preekte doctor Marten Luther in Wittenberg de hervorming der
Roomsche Kerk. Men weet welken bijval zijne stem in Duitschland genoot. Weinige
maanden later vindt men sporen van de invoering zijner leer in Antwerpen; in het
begin van 1519 werd zij daar opentlijk verkond door eenen kweekeling der
Wittenbergsche Academie, eenen vriend van Luther zelf, door den prior van het
Augustijnerklooster, Jacob Spreng, of Jacobus Praepositus. Deze en zijne
medebroeders moeten dadelijk bijval gevonden hebben, vooral bij het vroom en
geletterd gedeelte der bevolking; want het is in de Scheldestad, dat de eerste Lutersche
boeken in de Nederlandsche taal van de pers kwamen.
In het jaar 1520 waren D e T h i e n G h e b o d e n G o d t s , d o o r M . L u t h e r ,
b r o e d e r v a n d e S t . A u g u s t i n e r o i r d e n e , g e p r e d i k t , reeds gedrukt;
in de
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volgende jaren zagen de Te s s a r a d e c a s , de O u d e A d a m en vele andere het
licht. Groot was de invloed, dien zij destijds uitgeoefend hebben; doch, zoo streng
zijn zij vervolgd geweest, en met zooveel hardnekkigheid vernield, dat zij heden ons
nauwelijks door een of twee bewaarde exemplaren bekend zijn. Het is niet lang
geleden, dat men begon de eerste boeken der Nederlandsche reformatie in aanmerking
te nemen. Langzamerhand zijn zij uit hunne schuilhoeken aan den dag gehaald, en
nu kunnen wij bepaaldelijk oordeelen van welken aard deze ingevoerde geschriften
waren, en of zij de strenge, de afgrijselijke maatregelen wettigen welke door de
overheid tegen drukker of schrijver er van uitgeroepen werden.
Wat zien wij, telkens dat wij, van tijd tot tijd, een dier zoo streng veroordeelde
boeken ontdekken? Nederduitsche vertalingen van het Oud en Nieuw Verbond,
Psalmberijmingen, ascetische bijdragen, stichtelijke gedichten, alles bijna van
uitsluitend godsdienstigen aard; niets tegen Keizer of overheid. De keizer, zoon en
voedsterling van Vlaanderland, werd kinderlijk bemind, en de landvoogdes
Margaretha niet minder; geene stem verhief zich tegen hun gezag. De voorstanders
der nieuwe leer waren even goede onderdanen als hunne andere landgenooten;
waarom dan die ijselijke plakkaten, die bloedige vervolgingen tegen hen gericht?
Men weet het: in die droeve tijden was ketterij eene misdaad van gekwetste
Majesteit, en de keizerlijke hand voerde het zwaard der Kerk. Alzoo, naarmate de
onroomsche gedachten in het volk doordrongen, moest de Roomsche keizer volgens
zijne staatkundige overleve-
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ringen, immer geweldiger en krachtiger zijn zwaard laten nedervallen.
Al wat Karel de Vijfde en zijne opvolgers veroordeelden, in zake der vrijheid van
geweten, der vrijheid van drukpers, der vrijheid van het woord zelf, is gekend. Straffen
van allen aard schitteren in hunne plakkaten: scherpgerecht, kerker, ballingschap,
dood door het vuur, door het bloed, door de indelving, en aanslag der goederen
bovenal.
Tusschen de rederijkers bevonden zich van eerst af-aan vele aanhangers der nieuwe
leer. Onze talrijke kamers telden onder hunne leden al wat onder de burgerij en het
volk geleerheid en kennis bezat: afstammelingen der oude werkende gemeentemannen,
lieden, die eene zekere onafhankelijkheid genoten. In hunne vergaderingen werden
de vooruitstrevende denkbeelden van den tijd vrij behandeld, en uit hunnen kring
zijn vele zanggedichten der nieuwe leer in het volk doorgedrongen. Maar, zooals de
heer de Hoop Scheffer zegt(1) ‘hoeveel grooter was hun invloed, wanneer zij hunne
zinnespelen of battementen in het openbaar opvoerden, en honderden, somtijds
duizenden toeschouwers voor zich hadden, en - zoo al niet uit innerlijke overtuiging,
dan toch uit zucht om den volkssmaak te streelen - er toe gedwongen werden de
moralisatiën en bijbelsche voorstellingen, waarmede hunne spelen overkropt waren,
dienstbaar te maken voor de bestrijding der kerkleer, ofwel in hunne kluchten den
spot te drijven met de priesterschap.’ Zoo is het dat Schotel

(1) G e s c h i e d e n i s d e r H e r v o r m i n g i n N e d e r l a n d , bl. 208.
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ze d e e e r s t e l e e r a a r s v a n h e t o n v e r v a l s c h t e E v a n g e l i e heeft
genoemd.
Vele bewijzen der vorderingen, welke de nieuwe gedachten maakten, kunnen uit
de bekende feiten van den tijd getrokken worden. De bundel Spelen van Sinnen, te
Gent in Juni 1539 uitgevoerd, heeft ons eenige verbazende stalen hunner
vrijmoedigheid overgebracht. Nog stouter is het spel: d e B o o m d e r S c h r i f t u r e ,
dat hetzelfde jaar te Middelburg uitgevoerd werd, en in Antwerpen ten jare 1546 de
oorzaak was van het doodvonnis, uitgesproken tegen den Rederijkersdeken, Jacob
van Middeldonck.(1)
Deze, en nog eenige andere dergelijke gedrukte gewrochten, werden al spoedig
op de lijst der verbodene boeken gesteld; spoedig ook kwamen er plakkaten tegen
de Rederijkers en hunne werken uit. Onmiddellijk gevoelde de overheid hoe ernstig
die beweging was; en, zoozeer de kamers voor de hervorming door bestuur en
geestelijkheid begunstigd waren geweest, zoo zeer werden zij naderhand door Keizer
en Kerk vervolgd.
De Rederijkers werden dan, van eerst af, vijandelijk behandeld. De kamers werden
in den regel wel niet gesloten; vele slachtoffers leverden zij wel niet op aan den toorn
der overheden; doch zij gingen onder een knellend juk gebukt, of hunne
werkzaamheden werden in eene andere richting gewend. Noch de openbare
vertooningen, noch de groote plechtigheden werden verboden; maar zij waren aan
zulke strenge voorschriften onderworpen, dat zij al minder en minder konden plaats
grijpen.

(1) Zie: A n t w e r p s c h A r c h i e v e n b l a d , VIII, 359-62.
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Nochtans was de ingenomenheid van het volk voor feesten, ommegangen en
landjuweelen zoo sterk, dat de Rederijkers, ondanks alle beletselen, hier en daar nog
hunne krachten hebben willen beproeven. Men vindt er een voorbeeld van in het
vermaard landjuweel der Violieren, te Antwerpen gevierd in het jaar 1561, bij den
aanvang onzer groote omwenteling.
De Kamer had, volgens de nieuwe voorschriften, aan het landbestuur de
onderwerpen of vragen der spelen, ter keuze voorgelegd, medegedeeld. Het gebeurde
nu dat, van de 24 voorgedragen vragen, er 21 van der hand gewezen werden, terwijl
slechts drie onschuldige, met alle mogelijke voorbehoudingen, toegelaten werden.
De Kamerbroeders namen de gestelde vragen aan; zij behandelden hun onderwerp
volgens de voorschriften der Rhetorica, en verborgen de onbeduidendheid der
vergunde gedachten onder het klatergoud der dichterlijke omkleeding en den luister
der tooneelopvoering. Voor de oogen was dit landjuweel het prachtigste, dat ooit in
onze gewesten gevierd werd; maar het was de zwanenzang der instelling en het
leverde niets op voor den geest.
Welke strijd kon er ontstaan tusschen kampers, die wederzijds nauw geketend
lagen? Welken geestdrift, welken hartstocht, welke bitsigheid zelf konden gewrochten
inboezemen, waaruit al wat tot vaderlandsliefde, vrije gedachten, of vooruitgang
moest aansporen, verbannen was; gewrochten, die geen enkel woord inhouden
mochten, dat onaangenaam zou geklonken hebben in de ooren onzer vreemde
overheerschers of hunner gevolmachtigden?
De in de toegelaten landjuweelen bekroonde stukken zijn tot ons gekomen,
zorgvuldig en prachtig gedrukt,
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wel is waar, doch, op welke wijze zijn zij behandeld geweest? Men leze, tot nadere
inlichting hieromtrent, de goedkeuring, die aan het einde staat van het Brusselsche
Refereinboek van 1563: ‘Deze Refereynen en liedekens zijn gevisiteerd ende
gheapprobeert bij besondere prochiaens der plaetsen daer de selve Refereynen ende
Liedekens gecomponeert zijn. Ende boven dien noch elck Refereyn ende Liedeken
bezonder gevisiteert ende gheapprobeert bijden Eerweerdighen heeren ende meesteren
Laurentium Metsium, plebaen van Ste-Goedelen kercke binnen Brussel.’
Men voege de vorstelijke goedkeuring daarbij; want, alhoewel het staatsbestuur
aan de geestelijkheid afstand gedaan had van het nazicht der boeken, bleef het toch
aan de wereldlijke overheid voorbehouden, den laatsten stempel op alle drukwerk
te prenten. Welk vrijzinnig gedacht, welke galm van menschelijk gevoel zou dezen
dubbelen hinderpaal hebben kunnen te boven komen?
Doorbladeren wij die schaarsche gedrukte verzamelingen der S p e l e n v a n
S i n n e n , welke in landjuweelen voorgesteld werden, wat treffen wij dan in het
algemeen aan? Spelen, Factiën, Prologhen in den jammerlijksten trant, op de
eenvoudigste onderwerpen. Wij erkennen wel, met Schotel, dat men hier en daar een
vers of eene zinsnede aantreft, die niet volkomen flauw of onbeduidend is; doch, wat
kinderachtige uitbreiding, wat ellendige samenspraken! Ook denken wij dat Snellaert
het bekroonde spel van het landjuweel van 1561 al te gunstig beoordeelt, wanneer
hij schrijft: ‘dit stuk misschien kan gehouden worden voor de zuiverste uitdrukking
van eene zijde der toenmalige letterkunde. Het ademt eenen geest van edelheid, en
men vergeet den
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vorm voor het grootmoedige en menschelijke dat er in heerscht.’
Neen, onder het wantrouwen, dat in het midden der XVIe eeuw op de Rederijkers
drukte, in eenen tijd dat alle schriften, zooals Schotel zegt, ‘eerst door priesters en
hoofdofficieren onderzocht moesten worden,’ kon er niets edel, hartroerend, of
vooruitstrevend ontstaan. Alles was verboden, alles verdacht. Geen geschrift zag den
dag, hetzij dicht- of prozastuk, of de censuur had er iets aan te berispen. Zoover was
het gekomen, dat de tegenschriften om den voortgang der nieuwe leeringen te
bestrijden, zelf verboden werden; zooals het in 1527 met de schriften van Eckius
tegen Luther het geval was.
Dit feit alleen is voldoende om te begrijpen, waarom er zoo vele refereinen en
gedichten van katholiek gehalte onuitgegeven in de boekerijen zijn gebleven, en
onder andere zelfs eenige stukken van Anna Byns. De meeste onder deze laatste zijn
uitbreidingen van spreuken uit de schriftuur, of hebben betrekking op de eene of
andere quaestie, waarover toenmaals twist was ontstaan tusschen de oude en de
nieuwe leer. Het bespreken der schriftuur was verboden aan eenieder, die niet wel
gefameerd theologien was. De kring, waarin Poesis zich destijds mocht bewegen,
was dan zeer beperkt. Den weg der Amoureusheyd, Pegasides plein, en dergelijke
streken was het haar toegelaten te doorloopen; maar geenszins het strijdperk der
vooruitstrevende gedachten.
Een onbekende dichter heeft, in een merkwaardig referein, op zeer krachtige wijze,
de verlegenheid der dichters of rederijkers in die droeve tijden uitgedrukt. Wij laten
het stuk hier volgen, dat, denken wij, nooit is uitgegeven geweest.
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Als de weerelt turbelt in een bedectelic quaet,
als men Babel timmert, dat d'een d'ander niet verstaet,
als Jesabels propheten op twee syden hincken,
als Israel murmureert tegen Godt obstinaet,
als om t' geloofs wil d'een ryc teghen het ander staet,
als die hoere comt wt den kelc des lasters schincken,
als die princen t' bloet der heylighen drincken,
als Jeremias beweent sy ons verseeren,
als die menschen verkeerde dinghen dincken,
& door nieuw leeringhe lichtveerdich verkeeren,
als die gheleerde diversche opinien leeren,
& elc in den hemel wilt met synen sant,
als men derruer over al dus siet vermeeren:
dan ist quaet rethorisyn syn oft predicant.
Als t' ghemeynte disputeert in alle hoecken,
als d'onwyse de Schryft wilt ondersoecken,
alsmen alle saken wilt controleuren,
als de scholier synen meester wilt vervloecken,
alsmen condemneert diversche boecken,
die hem berommen der heyliger schrifturen,
alsmen Godts woort siet trecken en slueren
d'een sus d'ander soo, waer dat hy is gesint,
alst t' volc ter weerelt is soo vol errueren
datmen meer menschen ghelooft dan Godt bemint,
als hem elc te prekene onderwint
en den magnificat wtleyt naer syn verstant,
als hierom discoort is tusschen den vader en t' kint:
dan ist quaet rethorisyn syn oft predicant.
Als Arrius heresyen rysen,
als Joannes Hus wilt syn leeringh prysen,
alsmen inquisitie gaet ordoneeren,
als elc syn opinie wilt metter schrift bewysen,
daer commotie wt spruyt & swaer afgrysen,
als dat men mandamenten gaet publieren,
de welcke force & riguer saluteren
teghen hun die ghebrekelic worden bevonden,
als d'esels dan willen de schapen regeeren
sonder goe regeerders oft ghetrouwe honden,
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alsmen moet swyghen oft spreken met twee monden,
ende dat een man om een seghwoort comt inden brant
als de weerelt des dangieren heeft ontbonden:
dan ist quaet rethorisyn syn oft predicant.
PRINCE.
Als discoort syn kercken, cloosters & cluysen,
alsmen niet en mach straffen alle mesuysen,
als d'overheyt haer ghebrec niet en willen hooren,
als gheestelic & weerlic syn vol abuysen,
als vol erruers syn hoven & huysen,
als twisten & kyven gheleerde doctoren,
als force der waerheyt comt verstoren,
alst periculeus is van Schrifturen spreken,
alsmen componisten acht sotten & doren,
als de predicanten met vreesen preken,
als de waerheyt wert in den hoek ghesteken,
als hooverdye wilt hebben de overhant,
als de weerelt vol is van sulcken ghebreken:
dan ist quaet rethorisyn syn oft predicant.(1)

De man, zooals men ziet, zwemt tusschen twee waterkens: hij is noch Roomsch,
noch Geus; heden zou hij een twijfelaar genoemd worden.
Alle andere beschouwingen daargelaten, bewijst dit stuk, hoe de gewrochten des
geestes noodlottig moesten overgaan tot woordenkramerij, en beoefening van
letterkundige kunstelarijen; zij mochten, in éen woord, geen ander streven beoogen,
dan hetgeen de overheid zonder achterdocht toeliet, ja zelfs aanmoedigde, om de
werkzame kracht van den geest in den weg der lijdelijke gehoorzaamheid te houden.
Niettemin, hoe droevig de tijden, hoe hevig de vervolgingen ook waren, nooit
werden de geesten vol-

(1) Uit het handschrift S. II., 29, der Brusselsche Boekerij.
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komen versmacht. De vrijheidzucht onzer ziel is eene altijd opwellende macht; geen
geweld kan haar verpletteren, geen breidel haar temmen. De geschiedenis levert ons
talrijke voorbeelden dezer troostende waarheid op.
Tijdens onzen opstand tegen Spanje, was de drukpers in het land krachtig beteugeld;
en niettemin vinden wij nog heimelijk gedrukte boeken, die zonder twijfel den
schrijveren het leven zouden gekost hebben. De conventiculen, de gesprekken, de
woorden zelf werden met nauwgezetheid onderzocht; het was echter niet mogelijk
alles te ontdekken. Wanneer de Rederijkers dan als medegezellen onder elkander in
hunne kamer vergaderd waren, genoten zij hunne volle vrijheid. Ten tijde der eerste
verschijning van den nieuwen godsdienst, en later, in volle beroerte, hebben zij
meermaals tusschen vier muren eenen vurigen lofzang uit de Psalmen aangeheven,
of een smadelijk hekeldicht tegen de vreemde overheerschers toegejuicht. Bij de
broederlijke maaltijden, onder het klinken der glazen, liet men toch soms een liedeken
of een referein weergalmen, dat Spanjaard, geestelijke of kwezel zou verschrikt
hebben; men waagde het zelfs somtijds wel een spel uit te voeren. Zeker was het
moeilijk hiertoe te geraken; en toch zijn er bewijzen van, dat te Antwerpen,
hoofdzakelijk op het Gildentooneel, stukken zijn vertoond geweest, waarvoor de
schrijver van wege de overheid veeleer een streng vonnis dan wel eene goedkeuring
te verwachten had. Onze Brusselsche boekerij bezit nog in handschrift E e n v a s t e n
spel van Sinnen hoe smenschen gheest van tvleesch, die
w e r l t , e n d i e d u y v e l v e r l e y t w o r d . Het stuk is onderteekend: Clodius
Presbyter.
Een tafelstuk van twee personagiën te weten
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de wereltsche gheleerde ende godlicke wyse om te spelen
v o e r e e n c h r i s t e l i c k e c o n g r e g a t i e. Wi l t j o n c k b e k e e r e n
c o m p o s u i t a o 1 5 5 8 . - E e n P r e s e n t v a n J o n s t e , Vr i e n t s c h a p
en Trouwe. Tpresent is eenen Bybel. Ghespelt den 21 January
a o 1 5 6 0 o p D o l y f t a c x k a m e r o p e e n t a c x k e n . Geteekent: Wa e r i s
d e Wa e r h e y t . C a s s i e r e c o m p o s u i t a o 1 5 5 9 . - D r i e s p e l e n v a n
Sinne van Dwerck der Apostelen, ghespeelt te Antwerpen
d e n 9 A p r i l 1 5 6 3 , door Willem van Haecht, den vermaarden facteur der
Violieren. Alhoewel dit stuk tweemaal gedrukt werd, te Emden in 1557, en te
Dordrecht in 1592, is het zoo zorgvuldig nagejaagd geweest, dat de exemplaren ervan
allerzeld-zaamst geworden zijn. D e B e k e e r i n g h e P a u l i door den zelfden, is
met approbatie gespeeld, maar nooit, dat wij weten, door den druk in het licht
gekomen. Wij kennen er nog andere, en Snellaert vermelt er ook eenige in zijne
Ve r h a n d e l i n g o v e r d e N e d e r l a n d s c h e d i c h t k u n s t i n B e l g i e ,
bl. 169.
De talrijke onuitgegeven stukken, die nog links en rechts bestaan, laten ons hopen,
dat men daarin iets beters, of ten minste iets belangrijkers zal aantreffen dan in de
met goedkeuring gedrukte bundels van dien tijd. Het is in hef ongekende dat wij den
echten geest, de getrouwe weerspiegeling der gedachten van het volk, door den
dichter uitgebreid, moeten opzoeken. En wij durven als grondregel vaststellen, dat
al wat wij kennen uit goedgekeurde boeken het middelmatige is, en dat er beter moet
bestaan.
Het is onder dezen indruk, dat wij zonder vrees deze verzameling aan de
Antwerpsche Bibliophilen voorstellen en ze onder hunne bescherming uitgeven.
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De stukken, die deze bundel bevat, zijn dus enkel een handvol onbekende, verborgene
of strafbare gedichten uit den tijd onzer vaderlandsche omwenteling. Zij zijn allen
uit een geschreven boekdeel getrokken, dat wij in eene veiling te Brussel, in het jaar
1869, voor onze nationale boekerij aangekocht hebben.
Het geschreven boek bestaat in eenen band, klein 4o formaat, inhoudende 245
bladzijden, geschrift der XVIe eeuw(1).
Eene nauwkeurige beschrijving van dit boek schijnt ons noodzakelijk.
De Codex is in zijnen oorspronkelijken staat, van eenen perkamenten omslag
voorzien, die door het gebruik lichtelijk beschadigd werd. Buiten op het vlak leest
men: N o V i e r e ; van binnen: d e n B o e k N o 4 , N o V i e r e .
Het eerste schutblad bevat dit opschrift:
In desen boeck geteeckent met nomber Viere, syn gheschreven hondert
vierenveertich refereynen alle vervolgende den nomber van een tot hondert
vierenveertich, met oock een tafel oft register voer in desen boeck, omde
voerschreven refereynen ghevoegelyck te vinden, elck op synen stockregel
volgende op den a. b. c. d. opden nomber vant getal, als oock op den
nomber vande bladeren in desen boeck ghenombert van nomber een tot
tweehondert vyvenveertich bladeren. Desen boeck behoort toe aen my Jan
Debruyne, Godt geeft God neemt, want icken selven al met myn eygen
hant geschreven heb, inden jare vyfthienhondert negenenseventich in
Antwerpen.
Syn 144 Refereynen. No 4. No Viere.

(1) De bl. 30 en 31 ontbreken.
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Hierna volgt de tafel der refereinen, beslaande vier bladzijden; aan het einde dezer
tafel heeft de Bruyne later met eene bevende hand nog aangeteekend:+

Nota.
Tsy wyff oft man // wie conste can
van Rethorycken,
fouten noteert // ist gefaelyeert
in desen boeck iet,
der consten aert // onvervaert
laet coenlyck blycken.
Maer die geen bescheet // daeraff en weet,
sy soo coen niet
dat hy hier doe // aff oft toe,
int lesen oft schryven;
maer latet soot staet //; als ist goed oft quaet,
latet soo blyven.

Dit twaalftal verzen is op de keerzijde van blad 274 herhaald.
Uit die stoffelijke beschrijving blijkt, dat wij eene verzameling voor ons hebben,
uitgeschreven door zekeren Jan de Bruyne van Antwerpen, welke in de jaren 1579
en 1583 leefde. Twee of drie kantteekeningen, die in het boekdeel voorkomen, geven
ons te kennen, dat de verzameling uit minstens zeven boekdeelen bestond. Waren
de andere zoo dik als dees, dan is het te vermoeden, dat zij te zamen meer dan duizend
refereinen inhielden. De lezer van den tegenwoordigen bundel oordeele, of het verlies
der andere te betreuren is.
Wat bevat nu onze bundel, en hoe heeft De Bruyne hem verzameld?
Volgens hem bevat de band 144 Refereynen. Dit gezegde is wel niet heel juist; al
deze stukken zijn stellig geene refereinen; eenige zijn gedichten van verschillen-

+ [‘Nalezing’ deel III, p. 229] In de beschrijving van de Bruyne's handschrift, halen wij (bl.
XX der voorrede), eene nota aan van twaalf verzen: Tsy wyff of man enz. zonder te doen
bemerken dat dezelfde nota, met een weinig onderscheid, ook voorkomt aan het einde der
eerste uitgaaf van het eerste boek der Gedichten van Anna Byns. Antwerpen, J. van Liesvelt,
1528. Het is overgebracht in de uitgaaf van M.A. Bogaers, Rotterdam, 1875, op bl. 88.
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den aard; doch de schrijver was rederijker, en voor hem moest het woord refereyn
boven alles klinken.
De verzamelaar schijnt het opmaken eener Anthologie der ongedrukte gedichten
van zijnen tijd voor doel gehad te hebben; en natuurlijker wijze heeft hij ze, voor het
grootste gedeelte, in de voortbrengsels der Rederijkkamers gezocht. Onder de 144
stukken van den bundel, hebben wij er nauwelijks vier of vijf aangetroffen, die
destijds gedrukt geweest zijn, en dit nog op een zeer beperkt getal exemplaren; zoo
deelt hij ons, bijvoorbeeld, T v e l t e e k e n d e r f r a n s o y s e n a o d r y e n
t a c h e n t i g , mede, een stuk waarvan de Brusselsche boekerij een exemplaar op een
plakkaatblad bezit, en dat verder door hedendaagsche afdruksels gekend is; zoo
treffen wij ook in den bundel een dozijn gedichten aan van Anna Byns, waaronder
een enkel dat in gedrukte uitgaven voorkomt.
In onze aanmerkingen teekenen wij zorgvuldig de reeds vroeger gedrukte gedichten
aan, voor zooveel onze nasporingen ons dezelve hebben doen aantreffen.
Verscheidene bijzonderheden doen ons veronderstellen, dat de verzamelaar alles
uit schriftelijke bronnen heeft geput: het verschil van spelling volgens den tongval
der schrijvers, de afwijkende lezingen, vergeleken met de eenige gedrukte gedichten,
en vooral de inhoud der stukken. Onder deze bevinden er zich weinige, die de
goedkeuring der bitsige censuur zouden verkregen hebben. De afschrijver heeft
voorzeker de geheime registers der kamers in handen gehad, of wel heeft hij de
stukken van de dichters zelf gekregen. Welke moeite moet hij zich getroost hebben,
welke gevaren
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getrotseerd, om zoo zeven boekdeelen van verbodene stoffen bijeen te rapen!
Het laatste punt, dat wij te onderzoeken hebben, betreft den afschrijver zelven.
Hetgeen de Bruyne ons over zichzelven mededeelt is niet veel: hij heette Jan, hij
had voor zinspreuk ‘God geeft, God neemt,’ en hij heeft geschreven van het jaar
1579 tot 1583.
Waarschijnlijk was hij ook rederijker in eene der Antwerpsche kamers; wij hebben
echter nergens een voortbrengsel van zijn dichterlijk vermogen aangetroffen, met
zijnen naam of zijne zinspreuk onderteekend.
Er wordt nochtans elders van eenen Jan de Bruyn melding gemaakt. Het
hoogstgewichtig en meermaals uitgegeven stuk: L e s m o y e n s d e r e m é d i e r
à A n v e r s 1566, een stuk waarover een helder licht verspreid werd, dank aan vele
ongekende bescheeden in het A n t w e r p s c h A r c h i e v e n b l a d , uitgegeven door
M.P. Génard (IX, bl. 379 en volgende) opgenomen, bevat in het kapittel: L e
c o n c i s t o y r e d e s M a r t i n i s t e s , den naam JAN DE BRUNE, sucrier, en in de
aanteekening op dezen naam staat te lezen: Jan de Bruyne, suykerbacker, oppidanus,
wordt vermeld in eene akte van 11 September 1565.
Verder, in de G r a f - e n G e d e n k s c h r i f t e n d e r p r o v i n c i e
A n t w e r p e n , boekdeel der kloosters, treft men de volgende aanwijzing aan:
In het O.L.V. Klooster, gezegd Te r Z i e k e n , staat in een glasraam:
1595
Daar Magdalena Jesum
heeft gevonden
vint Jan de Bruyn
synen cost tallen stonden.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

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

die men in het referein III van ons boekdeel aantreft?
Zou men ze voor al te vermetel houden, de veronderstelling naar welke de
suikerbakker Jan de Bruyn in mannenjaren de nieuwe leer zou aangenomen hebben,
en uit dien hoofde vervolgd zou geweest zijn; dat hij naderhand een stil en verborgen
leven zou geleid hebben, en zijnen tijd doorgebracht met het opzoeken en afschrijven
van rhetoricale gedichten, en dat hij eindelijk, misschien in armoede vervallen, G o d
g e e f t G o d n e e m t , in O.L.V. Gasthuis zijnen toevlucht zou gezocht hebben?
De onuitputtelijke bron der Antwerpsche archieven zal ons wellicht vroeg of laat de
waarheid daarover doen kennen.
Wat ons betreft, wij danken den moedigen en werkzamen man, die ons deze
gewrochten des geestes heeft bewaard, en wij zouden het terugvinden der andere
door hem afgeschreven banden voor een gelukkig toeval aanrekenen.
Wat al eigennamen, wat al uitboezemingen der gevoelens, der verlangens, der
misnoegdheden uit de onstuimigste tijden onzer geschiedenis zouden zij ons niet
doen kennen!
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De trant dier gedichten zou wellicht, wij herhalen het, somtijds eenen glimlach
verwekken, alhoewel zij bevallig schenen in den tijd dat zij geschreven werden;
nochtans hopen wij in die menigte gedichten er meer dan een aan te treffen, der
lofspraak waardig, door Snellaert toegezwaaid aan den bundel van het landjuweel
van 1561; meer dan eene dat de vermaarde uitboezemingen van Anna Byns mag
evenaren. En, terwijl wij dezen laatsten naam onzer pen laten ontvallen, zij het ons
toegelaten, hem als eene aanbeveling voor onze uitgave te laten gelden, daar zij eene
aanzienlijke reeks tot nog toe ongekende en onuitgegeven refereinen der Antwerpsche
dichteres bevat. Bij dezen naam voegen wij nog diegene van Willem van Haecht,
Frans Fraet, Jan Fruytiers, Pieter Heyns en meer anderen die niet vreemd zijn in de
geschiedenis der Nederlandsche dichtkunst.
Nu nog een paar woorden over het stelsel, dat wij aangenomen hebben bij het
uitgeven van dit boekdeel.
De verzameling van Jan de Bruyne behelst stukken van allen aard; groote en kleine
staan ordeloos achter elkander. Wij hebben zijne volgnummers dus niet behouden,
en eene rangschikking aangenomen die beter met onze typografische verdeeling
overeen komt..
Het handschrift is klaar en duidelijk. Wij hebben weinig moeilijkheden in het lezen
der woorden ontmoet. Anders was het gelegen met de schrijfwijze en de verdeeling
der zinnen.
Zooals wij het deden opmerken, behield de Bruyne in het algemeen de
oorspronkelijke spreekwijze en spelling der handschriften. Er ontstond daaruit eene
zekere verwarring in het schrijven van veelerlei woorden.
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Hij maakt geen verschil tusschen y en ij; hij schrijft in de Fransche uitgangen dolorues,
coragiues, enz.; hij verandert zelf overal den klank eu in ue. Al deze of dergelijke
afwijkingen of eigenaardigheden, hebben wij laten bestaan. Het was nochtans noodig
eenige verbeteringen aan den oorspronkelijken tekst te brengen, en de
gelijkvormigheid in hetzelfde stuk te behouden. Wij hebben, in ieder geval, in onze
nalezingen getracht allen twijfel, elke zwarigheid, iedere verandering te verklaren.
De grootste moeilijkheid bestond in het vaststellen der punten. Ons handschrift
draagt geen ander teeken dan de dichtschreven en de komma's, en deze zijn nog
geplaatst volgens eenen regel, die in het geheel niet overeenstemt met de tegenwoordig
aangenomen gebruiken.
Door al die distels en doornen der rhetorikale gedichten heen, is het somtijds zeer
moeilijk den goeden weg tot den waren zin te ontdekken. Wij hebben daarin volgens
ons beste vermogen gehandeld, en gelukkiglijk de goede hulp der heeren Jan van
Beers, Max Rooses en P. Buschmann aangetroffen. Het zij ons toegelaten hun hier
onzen vurigsten dank uit te drukken voor hunne vriendelijke en hooggeschatte
dienstwilligheid.
K. RUELENS.
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- I - [En verwondert u niet, ghy Godts vercoren // knechten] aant.
En verwondert u niet, ghy Godts vercoren // knechten,
in dieren tyden, oorlogen, oft sware geruchten,
al wil de weirelt Godts kinderen verloren // slechten,
metten cruyce Christi, wilt stoutelyc voren // vechten;
doet den schilt des geloofs aen, sonder duchten,
als Godts salige, vercoren: ten syn geen cluchten.
Met den geest der gerechticheyt u sterckelyc bevryt;
metten swerde inde hant, als troostige vruchten,
dwelc is Godts woort, datter scherplyc snyt;
metten palster van hope doch vruechdelyc stryt;
& vreest niet al haer boosheyts beginnen,
al wordt ghy als Davidt van Saul benyt:
metten cruyce Christi, sult ghyt al verwinnen;
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het moet al gecruyst syn, dat comt te lande binnen.
Al wil de weirelt Godts kinderen met consuys // plagen,
oock dinckende opt schriftueres versinnen:
elc die salich wert, moet met Christo syn cruys // dragen.
Wie was ter weirelt ooyt sonder stryden?
Aengaende die int geloove (syn) warachtich:
Patriarchen, propheten, en hadden geen bevryden;
ja, den Godts sone moeste selve lyden.
Omdat hy vander doot soude verrysen crachtich,
heeft hem de weirelt Christus gecruyst onsachtich,
vervolcht & versmaedt met drucke seere.
Wy, die syn erfgename syn warachtich,
moeten ooc soo vervolcht syn met sulcken keere,
want de discipel en mach niet beter syn dan syn heere.
Tot alle menschen heeft Christus gesproken int openbaer:
hebt ghy my lieff & soeckt ghy myn leere,
neemt op myn cruyce, & volcht my naer;
want den geloovigen en is tcruys niet te swaer.
Niemant en can Godts kinderen int abuys // jagen,
oock dinckende met de schriftuere voerwaer:
elc die salich wert, moet met Christo syn cruys // dragen.
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Hierom heeft ons Paulus tot eender leeringe geschreven,
in wiens geest noyt geen verblyden en was vonden,
dan int cruyce Christi hooge verheven:
verre sy van my, sprak hy int leven,
dat ic ievers in verblyden sou teeniger stonden
dan int cruyce Christi, goet in vergronden.
Maer dit cruys Christi, daar aff Paulus ons doet vermonden,
ten is van goudt, sullever, noch van metale.
Wie dit cruys draecht, tsy Vlaminck oft Wale,
hem en dienen geen oorcussen onder de ellebogen sochte;
want Godts kinderen, in sweirels wille, falen
& dragen tcruys Christi, met rypen gedochte.
Hoort Paulus, die byder kercken leven mochte:
nochtans, seyde hy, en wilde ic noyt naer sulcx gespuys // vragen;
al wast dat hy by nachte met syn handen wrochte:
elc die salich wert, moet met Christo syn cruys // dragen.
PRINCHE.

Princhelyck, broeders, hout u cleyn van valuere;
veracht u de weirelt, syt erm inden geest.
Als ghy syt gecruyst met sweirels demuere,
dan sult ghy u troosten metter heyliger schriftuere.
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Alsoo Godt ons leert: de weirelt niet en vreest,
ic hebse verwonnen; Johannes schryft: den keest
oock staet ons int Evangelie bewesen:
ic en come niet om vrede, int sweirels foreest,
maer ic brenge u tsweert, spreckt Christus, soo wy lesen;
tis noot, daer moet vervolginghe wesen:
wee hen door wie dat sal geschien!
Dus, broeders, al is tvlees gecruyst en besnesen,
en wilt daerom van Godts woort niet vlien;
ic gaen vuer, ic wil u een plaetse bespien.
Al wil de weirelt Godts kinderen met confuys // plagen,
blyft volstandich, dits Christus bedien:
elc die salich wert, moet met Christo syn cruys // dragen.
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- II - [Corts ginck ic wandelen byden avont spade] aant.
Corts ginck ic wandelen byden avont spade,
daer icker hoorde seer deerlyck kermen;
ic dachte sy hebben verdriet oft schade.
Dus bleef ick wat staende, Godt moetse ontfermen.
Deen seyde: wat de ick gehout, och armen!
Myn wyff smyt my wel tienmael ter weken;
ja, stoelen & bancken werpt sy naer myn dermen.
Ic ducht sy sal my hals & beenen breken;
ic dencke sy is by vrou Grimmare geleken,
& ick by sinte Gommaer, diet al moet lyen.
Dander sprack: och! compere, hoort my eens spreken:
met de myne en sal ic geensins bedyen,
want sy is luy en vuyl, vol leckernyen.
Ja, peysdic, sydy soo gequelt met plagen:
de sulcke mogen thouwelyc wel beclagen.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

6
De sulcke mogen wel beclagen thouwelyc;
want, soo ick hoorde, elc was met de syn gequelt.
Och, sey deen, sy roept tot my soo bouwelyc:
Waer sydy ghy hennen? Floecx op! Soeckt, geeft gelt!
En ist dan niet wel naer haren sin getelt,
soo moet ic van cloppers boonen eten.
Ic houwe, al beriep haer den necker uit velt,
dat hy van haer sou worden ter neer gesmeten.
Och, staeckse doch onder deerde seven speten,
ic en houde myn leefdage immermeer meere,
want geen man int stadt en wert soo verbeten.
Ic moet haer knecht syn, sy is vrou & heere;
sy kyft, sy grimt, sy schuymt gelyc den beere.
Waey, vrint, sprack dandere, dblyckt tallen dagen:
De sulcke mogen thouwelyc wel beclagen.
Is douwe quaet, fel, boos van levene,
soo is de myn een landsaet sonder regement;
opt strate proper, fraey en jent, als de verhevene,
maer in huys isse mevrouwe van vuyl covent;
wat ic winne oft coope, twort van haer geschent.
Wie en sou dan sulc houwelyc niet betrueren?
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Ic geloove, had icse van te voren gekent,
dit verdriet en sou my nu niet gebueren;
want allen haer voorstel is lueren en sueren,
clappen, lammeren, van deen huys in dandere,
Dies ic om thouwelyc heb veel dolueren,
& druck brant in my, als den salamandere.
Dit clagen dees twee, elc tot malcandere.
Ic dachte tgaet sonder spreken oft vragen:
De sulcke mogen thouwelyc wel beclagen.
PRINCHE.

Moeten, dan dees jongens niet geluckich wesen,
die naer een vrouwe ketsen & loopen?
Als sy aen een goey geraken, twort gepresen;
want, naer myn duncken, soo ist om coopen
een sorchgelycke coomenschap; & niet ontcnoopen
en canmen den bant, dat is tquaetste van al.
Maer daer en dencken niet om de meeste hoopen;
dan, als sy een wyff hebben, hier in dit dal,
hen dunckt tis al gewonnen, spel en bal;
ten minsten dat sy de coe hebben metten seele,
niet eer en syn sy gerust dees jongens mal.
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Maer als sy dan een quaey crygen tharen deele,
soo roepen sy dickwils, eer acht dagen: beele!
gelyc ic dander twee hoorde gewagen:
de sulcke mogen thouwelyc wel beclagen.
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- III - [Hoort, Christen broeders, die in dat bloet] aant.
Hoort, Christen broeders, die in dat bloet
Christi, des onnooselen lammeken goet,
syt gewassen & gesuyvert van sonden,
geroepen tot het eeuwige leven soet,
dwelc hy u bereyt heeft, ist dat ghy doet
naer syn heylich woort tot allen stonden.
Den costelycken steen hebbende gevonden,
wilten met voorsichticheyt bewaren wyselyc,
& ooc, met simpelder herte, duergronden
syn groote ontfermherticheyt, tot uwaerts ontbonden,
waer duer hy die duecht doet groeyen pryselyc,
stortende in u syn gaven jolyselyc.
Ghy en sult niet vreesen eenige ertsche tormenten,
ist dat ghy nae Christus woort advyselyc:
syt simpel als duyven & wys als serpenten.
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Het serpent, als een wys voersichtich dier,
wetende dat syn huyt is verandert schier,
cruypt duer een eng gadt tot dier spacie,
wt treckende dout vel, wort vernieut duert dangier.
Soo moeten wy, duer water & duer vier,
duer druck & veelderhande tribulacie,
duer de enge poorten, naer ons vocacie,
ingaen inde coelte in Gods ryc verheven,
wtdoen den ouden mensche & syn fondacie,
den nieuwen aendoen aldus doperacie,
de weirelt versaken vant hooverdich leven;
begeerte des vlees & der oogen aencleven
de weirelt meest duer sulcke accidenten.
Aenmerckende den regel hier voer geschreven:
syt simpel als duyven & wys als serpenten.
Syt simpel int quade, maer duer wysheyt doet duecht;
in eendracht sonder arch, als een duyfken verhuecht,
geen galle hebbende, simpel van manieren;
wacht u voer valsche propheten, soo ghy best muecht;
doet gelyc als een serpent hoorende vruecht
oft musycke, voys, duer een wys bestieren,
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stopt syn ooren, want de nydige gieren
plegen te bedriegen duer sulc samblant.
Al willen u Babels cooplieden schoffieren,
leert van Christo simpelheyt om u verchieren;
hout u als schaepkens onder de wolven; want
als een roose sydy onder de doornen geplant.
Al verblyt de weirelt met haer adherenten,
haer wesen vergaet; dus bid ic u abondant:
syt simpel als duyven & wys als serpenten.
PRINCHE.

Wacht u voer den prinche deser weirelt quaet,
die om u te verslindene rontom u gaet;
dus waeckt en bidt, wildy syn lusten schouwen;
op dat ghy de becoringe wederstaet,
vliet der weirelt pompiuesen hooverdigen raet;
wilt u als dongeleerde simpelyc houwen,
want siencie verheft duer tsimpelyc brouwen.
Heet dan niet meesters op dees eerde bloot,
waer duer de lieffde soude mogen vercouwen;
want de lieffde en sal geen hoocheyt brouwen;
de lieffde sticht vernederinge minioot
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& ootmoedige simpelheyt duer wysheyt groot.
Dees lieffde moetty vast in u herte prenten.
Wildy worden gespyst met dat levende broot:
syt simpel als duyven & wys als serpenten.
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- IV - [Den heelen nacht hebic myn handen uytgestreckt] aant.
Den heelen nacht hebic myn handen uytgestreckt,
u soeckende, lieff; maer, doen ic was ontweckt,
myn sterkte, myn Godt, u en heb ic niet vonden
te dien stonden.
Mynen leger wert van mynen oogen bedeckt,
swemmende in tranen u socht ic subjeckt
die stadt rondomme; ic wert van nyder gebonden,
geslagen vol wonden,
ongenadelyc my int duyster gesonden,
daer ic strangelyc wert van leeuwen omseten,
die my wilden eten.
Myn vyanden quamen, opsperrende haer monden,
& seyden: dits den dach, nu wert ghy verbeten,
ontwee gespleten.
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Doen heb ic wt den buyc der hellen gecreten.
Ghy, lieff, dit hoorende, quaemt by my geresen;
poorten, mueren, hebt ghy neder gesmeten:
u lieffde, lieff, heeft my wt lieffden genesen.
Want, doen myn siele aent stoff was clevende,
duer de Wet, in sonden, ter doot haer gevende,
hebt ghy my, lieff, doen ic dus was verloren,
u trouwe gesworen.
Tcleet der doot wert rasschelyc van my snevende;
ja, duer uwen geest, maecte ghy my levende;
want eer ic wt het aerts lichaem was geboren,
hadt ghy my vercoren,
& met tcleet der salicheyt, reyn als ivooren,
daer hebt ghy, lieff, wt lieffden my me gedaeckt
& u bruyt gemaeckt,
vredelyc voer my versoent ws vaders thoren;
dragende myn qualen, hdbt ghy my neerstich gewaeckt,
my niet versaeckt,
als een lam voer my den doot gesmaeckt,
thantschrift geschuert, dat tegen ons was gelesen.
Tis al volbracht, hoorde ic, lieff; dit woort ghy spraeckt:
u lieffde, lieff, heeft my wt lieffden genesen.
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Juecht, verhuecht, looft, ghy hemelen & sterren claer,
met tamboeren, simbalen en herpen gesnaer;
heft op een nieu liet, maechdekens, jongelingen,
wilt vrolyc singen.
Rasch op, myn salicheyt comt, myn middelaer.
Siet dloon syns wercx: een geplette druyve swaer,
syn aensicht becrabt, syn wonden bloedich springen,
siet hem tcruyce bringen.
Hy roept ontfermhertelyc: wie sou hem thooft wringen?
Comt, die belast syt & te swaer gedragen,
ic sal u ontslagen;
syt ghy dorstende, comt; wilt herwaerts dringen:
ic ben de levende fonteyne, soet int behagen;
schout ander doodelagen;
haelt vry wyn & melck om niet allen u dagen;
levende water wil ic u schinckende wesen.
Myn verlosser, myn Godt, hoe sou ic geclagen:
u lieffde, lieff, heeft my wt lieffden genesen.
PRINCHE.

Al was ic van Babels beest bedrogen,
van Jesabel myn cleet vuyl leelycken bespogen,
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o ghy, lieff, syt comen & hebbet metter spoet
gesuyvert in u bloet,
& int vier quaemt ghy vertroosten myn oogen;
doen die baren der see ooc om my vlogen,
hebt ghy my, lieff, geholpen wt de druyschen der vloet:
wonder ist dat ghy doet.
Uwen mantel te recht hoete vreeselycke lieffde goet,
want een sterck verbont hebt ghy met vrolycheden
te mywaerts beleden,
my treckende wt de doot int leven soet;
myn gevanckenisse vierichlyc bestreden,
tserpent vertreden.
Nu comt ghy weer, om met uwen mont vol vreden
my Jesrahel cussen de weertste gepresen.
Al had ic verdriet, den buyck vol bitterheden:
u lieffde, lieff, heeft my wt lieffden genesen.
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- V - [Tsy u, menschen, die quelt al de sinnen]
Tsy u, menschen, die quelt al de sinnen
met boeverye en boose gespinnen;
wildy niet bekinnen //, tot eeniger hueren,
dat uwen naesten oock gerne soude winnen?
Waerom haet ghy dan die ghy moet beminnen?
Tsy laetty kinnen // u nydich bespueren,
u en sal ten eynde geen profyt gebueren,
maer veel dolueren // sullen u noch naken.
Tserpent bracht ons eerst in sdoots besueren,
duer nydicheyt, met geveynsder spraken;
waer duer dat maledicxie moeste smaken.
Schaemt u van die haken // tot allen tyen,
om elc te bedriegene in synder saken;
al wildyt ontwimpelen in alle syen:
met boeverye en suldy niet bedyen.
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Wat profyt is in boeverye gelegen?
Waer blyft den rycdom alsoo vercregen?
Soeckt hy niet syn wegen // in alle landen?
Jesabel was tot Nabots wyngaert genegen,
met boeverye duer tgierich plegen;
dies sy wert geslegen // & met den tanden
der honden verschuert; dus ontsiet u der schanden,
die vrinden & vyanden // toont u valscheyt groot.
U naegebuer moet ooc den cost winnen metter handen,
& daer op syn huys houden in synder noot;
maer duer u ondercruypinge lydt hy stoot,
al waer hy halff doot //, ghy hebt cleyn vermyen.
Dus doende, uwen rycdom sal smilten als loot.
Dus antwoort vryelyc die u benyen:
Met boeverye en suldy niet bedyen.
Ghelyc tschorpioen, fenynich & quaet
van voren lacht, maar achter syn fenyn staet,
alsoo is de daet // der boeven onders onvroet.
Absolon socht met boeverye raet
om te besitten den coninclyken graet,
maer wrake der daet // de hem storten syn bloet.
Schaemt u van die boeverye doet,
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en meerdert u goet // niet duer tvals verlangen.
Peysdy dat ter weirelt al blyven moet,
als deerde u lichaem sal nemen gevangen?
Ontsiende Godt oft schande met valsche slangen,
die gaet crom gangen // duer dnydich bestryen,
op den goeden Joseph steken u tangen.
Al muechdy u in wat voerspoet verblyen:
met boeverye en suldy niet bedyen.
PRINCHE.

Wacht u voer den dobbelen geveynsden gront:
daer therte neen, neen seyt, seyt ja den mont,
die selve meest gewont // ten eynde blyven sal.
Sy soecken met boeverye menigen vont,
want cort is haer elle & cleyn haer pont.
Dies sy in corter stont // tgoet vergaren al.
Balam den prophete ontliep den Bal,
& creech terstont misval //, want hy hem hueren liet
te vermaledyen dysralietsche getal.
Dus laet elcken syn neringe; naer myn bediet,
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denct dat den tyt cort is, u selven besiet;
u goet wert min dan niet //; dus wilt u besnyen,
& doet gelyc ghy wilde dat u waer geschiet.
Dus, waer ghy muecht gaen loopen of ryen:
met boeverye en suldy niet bedyen.
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- VI - [In eenen regel hebic my begeven] aant.
In eenen regel hebic my begeven
op dat ic sou leven // reyn sonder sneven,
in gerusticheyt soet;
maer, als tegenspoet // my wil aencleven,
vruecht wordt verdreven //; nu ic heb beseven
den druckigen vloet;
nochtans ben icx wel vroet //, wat hy werckt, dat hyt doet
tot smenschen bate:
hierom ick niet en hate // den regel goet,
eerlyc van state.
Maer myn wederpaer // claecht als de disperate,
onwillig boven mate //, duer sienlycheyt blint;
tot droefheyts gewint // haer charitate,
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want vroech & late //, seyt sy inpacient,
dat den regel violent // haer doet torment.
Dan seg ic diligent // in haer aenschouwen:
den regel is goet, waer hy wel onderhouwen.
Goet, seyt sy, dat en can ic doch niet verdragen;
want tot allen dagen // doet hy verjagen
alle vruecht en spel.
In alle syn voorstel // syn druckige vlagen,
niet dan enckel plagen //, kermen & klagen,
& benautheyt fel.
Den regel rebel // doet my met gequel
seer bitterlyc suchten;
myns herten genuchten // verandert hy snel
in droeve cluchten.
Den regel des houwelycx brengt sulcke vruchten,
sorgen & duchten //, weemoedicheyt swaer,
twisten, kyven claer //; ic en machs niet geluchten.
Elc wilder voer vluchten //, dit volchter naer.
Dan antwoordick haer //: dats de crancheyt openbaer
der brooscher menschen, maer // niet des regels brouwen:
den regel is goet, waer hy wel onderhouwen.
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Dat den regel goed is dat wil ic bewysen;
ja niet om volprysen //, om datter wt rysen
goede vruchten reyn;
want van goddelyc greyn // is hy, met advysen,
tonser sielen spysen //, wt reynder gysen,
ingestelt serteyn;
niet van menschen gemeyn //, in sweirels pleyn
die resideren,
wiens wercken varieren // ooc groot & cleyn;
en sy faelgeren.
Maer Godt alleen goet synde in syn hanteren,
heeft willen fonderen // desen regel groot,
seggende seer minioot // om drucx mineren:
wast, wilt multipliceren //; tsullen syn, tis noot,
twee in een vlees totter doot // in sregels loot.
Dus moet elc seggen bloot //, elc metten ouwen:
den regel is goet, waer hy wel onderhouwen.
PRINCHE.

O leest, siet, myn princherse, Paulus vermonden:
naer syn oorconden //, ist beter ongebonden
dan te syne geplant
in den regel; want // duer tvlees der sonden,
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wortmen tallen stonden // int verdriet gebonden.
Dan segick haer verstant:
hoort, o lieff playsant //, dats voer hem die den brant
des viers can myen;
maer om dbevryen // van oncuysheyt abondant,
tegen svlees bestryen,
sal elc gehout syn //, naer Paulus belyen,
en hem verblyen //, inder lieffden pat.
Niet als heydenen plat //, stelt wellust besyen,
vliet svyants partyen //, soo Tobyas besat
n reynicheyt syn vat //, dies hy vruecht heeft gehadt.
Dus bewyse ic haer dat //, voer mans & vrouwen,
den regel is goet, waer hy wel onderhouwen.
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- VII - [O amorues lieff, in wiens schoonheyt jent]
O amorues lieff, in wiens schoonheyt jent
haer de maegdekens verblyden advyselyc;
want u lieffde is alle menschen bekent;
u lieffde gaet boven alle lieffde present,
de welcke, vanden beginne, jolyselyck
geweest heeft; sy is sterc als de dood pryselyc,
daer ghy u beminde me syt besprayende.
Treckt my naer dy, opdat wy tsamen wyselyc
in uwen lusthoff mogen syn verfrayende;
want u bywesen is myn herte payende
en een versoetinge van mynder qualen.
Dus roep ic tot u, syt my berayende:
o lieff, laet u lieffde lieffelyc op my dalen.
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Ghelyc eenen appelboom staende geplant,
onder de wilde boomen lustich groeyende,
soo is myn lieff onder de sonne triomphant,
als een jennetteken bloeyende seer plaisant;
soo is sy myn herte met blyschap goeyende;
haer vruecht is myn kele met soetheyt voeyende;
ic ben haer verwachtende, vry van getruere.
Comt dan nu, lieff, syt u nu moeyende;
verchiert my met bloemkens schoon en puere;
laeft my met appelen seer foet van guere:
want ic ben cranck van der lieffden stralen.
Al ben ic onwerdich, van cleynen valuere:
o lieff, laet u lieffde lieffelyc op my dalen.
Laet lieffde op my dalen, o lieff minioot,
& consoleert my met uwer gracie.
Gheeft my te kennene waer ghy rustet bloot
inden middage, op dat ick in de doot
niet en come noch in svyants temtacie.
Daerom latet my liefflyc, te deser spacie,
sien u minnelyc aenschyn vol melodyen;
doet in my groeyen, sonder delatie,
u lieffde: soe sal mynen geest verblyen

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

27
ghy syt my, o lieff, te lieff, naer myn belyen,
als een busselken van mirren sonder falen.
Dus spreek ic u loff, biddende tallen tyen:
o lieff, laet u lieffde lieffelyc op my dalen.
PRINCHE.

Ghy syt, lieff, onder veel duysenden vercoren;
uwen naem is als wtgestorte olie claer;
wilt my omhelsen, om vruechs orboren;
cust my met den cusse ws monts: hier voren
sal ic u inder eeuwicheyt prysen voerwaer.
O lieff, sendt my uwen gheest der lieffden eerbaer,
leert my uwen wech & u hanteringe;
set my als eenen segel op u herte eerbaer;
soo blyven wy in reynder accorderinge;
want ghy duer de lieffde sticht jubeleringe.
Laet my hooren den voys uwer soeter talen,
die int hoochste hebt u domineringe:
o lieff, laet u lieffde lieffelyc op my dalen.
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- VIII - [Ghy, oude Nicodemussen, diet seer benyen] aant.
Ghy, oude Nicodemussen, diet seer benyen
dat wy, jonge geesten, ter feesten vrolyc syn;
oft ghy, oude Joseppen van Armentyen,
doen ghy in uwen fluer waert, doen sachmen u verblyen
met aerdige gildekens in den wyn;
& wy, nu wesende in sulcken schyn
als ghy doen waert, wat macht u letten
dat wy nu triompheren fyn
met een vrouken in vrolycke bancketten?
Om dat wyt doen, het syn quaey wetten:
des paters misprysen telcker ure.
Maer calt vry, ghy en sult ons niet omsetten:
wat joncheyt doet, dats duer natuere.
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Als joncheyt by jongers is geseten,
en daer sulck oude joncker sit neven synen kant,
syn wy vrolyc; naer jongers vermeten,
bedryven wy vruecht, wert druck vergeten;
jonnende elc een vol bacxken op de hant,
singen wy een liedeken naer der musycken verstant,
van Rethorica ooc wat broederlycx maken.
Dese gryser sit en byt op synen tant;
der jonghers vruecht die moet hy laken.
Nochtans en heeft hy reden noch saken,
hoe wel dat is, hy er om truere;
& dmeeste daer wyt al tsamen me staken:
wat joncheyt doet dats duer natuere.
Aenmerckt de beestkens van cleynen verstande:
dat joncheyt heeft, de natuere die treckt.
Tis vol melodyen hier te lande,
al synse divers oft menigerhande,
isser joncheyt inne, sy wordt ontdeckt.
By dier gelycken, werden wy ooc verweckt.
Wat natuere beveelt wy doent geringe;
maer, datter sulck babbeltant me spot en geckt,
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hy waer weert dat hy by Jan Vaer ginge.
En oft ick der joncheyt een liedeken singe,
oft wat vruecht bedryve, ben ick een luere,
ic segge noch, weer ic dans oft springe:
wat joncheyt doet dats duer natuere.
PRINCHE.

Ic rade alle jonge sinnekens
dat sy met de lieffste bedryven spel;
al seytmen: tsyn geestkens oft sottinnekens,
laet daerom niet de lieffste minnekens.
lieff by lieff, werckt de joncheyt wel.
Triompheert, bancketteert, schout alle gequel;
in alle feesten, syt ghy doch eene
non fortse, al syn de oude paters fel,
toont dat ghy jonc syt, ic raet u gemeene;
ter maeltyt syt doch floecx en reene;
op dbedde houwet al in ruere;
ghy en muecht, seg ik, niet misdoen alleene:
wat joncheyt doet dats duer natuere.
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- IX - [Ghy, edel geesten, die in vruecht hanteren] aant.
Ghy, edel geesten, die in vruecht hanteren,
diemen metter conste siet seer verblyen,
& eendrachtelyc siet veriubileren,
& druck laet cesseren // wiet mach benyen,
ontweckt die beswaert syn met fantasyen,
met consten vruechdelyc hem ontspringen,
duer der rethorycken constich belyen,
& met partyen // wilt liefflyc singen;
al comter dickmaels discorde in dringen,
duert inmingen // der nyders eenpaer,
sueckende duer afgonst die sy voort bringen
met nydich inwringen des hertsen swaer,
om te crinckene u constich voorstel claer;
maer op hen bedryven acht niet twee boonen:
die sulcx is sal synen aert thoonen.
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Alsulcx vintermen, in veel plecken,
die, int bemercken des constich oorboren,
duer villonye metter conste gecken,
hem selven verwecken // wt grooten toren,
en willen de vruecht der conste versmooren;
het welck wel blyckt, naer hen bewysen.
Maer, lieffhebbers der consten gesworen,
laet niet verloren // den moet u ontrysen;
wilt getrouwe lieffde de conste bewysen;
soo machmen u prysen // tot allen uren.
Al sietmen sulcke somtyts veriolysen,
duert spysen haerder nydiger labueren,
seer cleyn achtende de const als lueren,
laet ghy u benieren //, ghy sult u hoonen:
die sulcx is sal synen aert thoonen.
Men vintter noch die de conste verdrucken,
& dats, midts datse haer is onbekent;
want sy gheen vruecht daer wt en plucken.
Maer sulcken stucken // syn ommers seer blent.
Wat schaedt de sulcke dat de conste jent
vruechdelyck gebruyckt wort, niet om verchieren?
Maer ghy, die de conste seer excellent
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int herte prent //, wilt triomphelyc vieren;
steckt vryelyc wt der consten banieren;
duer haer verchieren // wilt genuchte vaten,
al moet ghy hooren veel schimpers craieren;
tconstich bestieren // en wilt niet verlaten;
want al stoorde ghy u seer boven maten,
ten sou u niet baten // tot uwen verschoonen:
die sulcx is sal synen aert thoonen.
PRINCHE.

Prinche jent, weerdich alder eeren,
diemen in consten seer lustich siet bloeyen,
wilt doch den ongeleerden liefflyc leeren
die tot u keeren // om tconstich bevroeyen;
op dat sy als rancxkens me mogen groeyen
vander rethorycken seer triomphant.
Soo mogen sy vilonye verfoeyen
en vierich gloeyen // in conste geplant,
versaemt metter musycken valyant
die aen elcken cant // therte doet verlichten.
Al vintermen vele, over al int lant,
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die de conste playsant // duer nyt bevichten,
tot verstooringhe der vruechden gerichten,
met schimpige dichten // haer broeder loonen:
die sulcx is sal synen aert thoonen.
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- X - [Wat mogen dees sondige menschen dincken] aant.
Wat mogen dees sondige menschen dincken,
die niet en doen dan eten & drincken,
storten & schincken?
Dobbelen, tuysschen, mommen, hoveren
is al haer studeren.
Op schoone vrouwen sy loncken & wincken;
dlichaem, dat noch sal rotten & stincken,
dat doen sy blincken;
sy jagen, sy vliegen, sy triompheren,
& gaen spacieren;
veel goets, veel gelts sy conquesteren,
wie sy trompeeren //, sy crygen thuerder baten
croonen, ducaten;
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over ander menschen sy domineren,
sy persequeren haer ondersaten,
seer boven maten;
sy worden geeert op wegen op straten;
sy drincken wt goude & silvere vaten;
maer, laes! als comt den wttersten noot,
als syt hier altsamen moeten laten:
hoe weeldiger leven, hoe swaerder doot.
Sy hebben schoon huysen, borcht en casteelen,
die sy stofferen met schoone juweelen,
hoven, prieelen,
daer cruyen & menige bloemkens spruyten
vol van virtuyten;
sy eten dagelycx lecker morseelen;
die almoessen souden haer soo wel heelen,
wouden sy deelen;
maer neen: sy doen poorten & dueren sluyten
op de arme daer buyten;
over huer tafelen spelen herpen & luyten,
accoort van fluyten // daer ander op singen;
dansen & springen;
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van al haer wercken sy roemen & stuyten;
craecken & schuyten hen tgeluck thuys bringen;
Godt laet het gehingen.
Thueren dinste staen oude & jongelingen;
men schinckt hen ketenen & goude ringen,
flouweele habyten, peerts, swert & root.
Maer als sy moeten scheyden van alle dingen:
hoe weeldiger leven, hoe swaerder doot.
Sy en achten niet al laden sy tsondich pack,
maer doen hueren vuylen, stinckenden sack
al syn gemack;
sy mesten hen selven, al warent swynen,
met stercke wynen;
sy en vragen niet naer dwoort dat Christus sprack:
dat de rycken een druppel waters gebrack,
doen hy verstack
& liet Lasarus, vol sweiren & pynen,
van honger verdwynen;
sy hebben haer bedde met syde gordynen;
wullen & lynen // & mach hen niet ontdieren
daer sy dlyff me verchieren;
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sy dragen diamanten & robynen
die seer claer schynen //, met dryen met vieren,
van alle manieren;
haer boelkens gaen als Venus camenieren,
met lange steerten, met flouweele colieren;
sy eten met alder genuchten haer broot.
Maer al synse nu moedich niet om verfieren:
hoe weeldiger leven, hoe swaerder doot.
Huer schip seylt hier al voer den wint;
hen dunckt datmen geen ander leven en vint;
weelde maecse blint.
Al souden sy eeuwelycken derven Godts aenschyn claer,
sy en achtens niet een haer.
Een sondich mensche, die de werelt mint
en syn herte daer soo vast aen bint,
dat hy Godt niet en kint,
peyst oft hem de doot niet en is seer swaer.
Wy sient openbaer:
als sy moeten sterven, wat ancxt! wat vaer!
Sy en weten niet waer // haer herberge sal wesen.
Dan wert daer gegresen;
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sy sien, sy moeten laten haer lieffste paer;
haer goet blyft daer //, & noch boven desen,
huer sonden sy lesen;
sy lachteren al tgeen dat sy voertyts presen;
de lippen verflouwen, senuen & pesen
die crimpen van pynen, oock sweert hen thoot;
dat haer is hen van pyne geresen:
hoe weeldiger leven, hoe swaerder doot.
PRINCHE.

Als sy dus nae haren asem gapen,
ontrent den bedde staen maerten & cnapen;
dan comen de papen,
& seggen van bichten, dwelck huerlieder ooren
swaer is van hooren.
In der slaep der sonden hebben sy geslapen,
huer leefdage wtgeweest om rapen,
donnoosele schapen
verdruckt & tot den velle geschoren.
Dit komt hen al te voren;
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dan syn daer present de helsche mooren,
diese seer becooren // & derlyck quellen,
haer sonden tellen,
& seggen: o mensche, wat dedy geboren?
Ghy moet versmooren //, in den afgrond der hellen,
met ons versellen.
Van al haer gewaden gaetmense ontspellen;
sy moeten naect & bloot, sonder wtstellen,
voer tstrange oordeel dwelc noyt niemand ontvloot.
Hier om mach ic wel als van te voren rellen:
hoe weeldiger leven, hoe swaerder doot.
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- XI - [Met den nieuwen jare, na Paulus vermaen // soet] aant.
Met den nieuwen jare, na Paulus vermaen // soet,
treckt wt den ouden mensch, den nieuwen aendoet;
en wilt niet leven gelyck een prye.
Giericheyt, oncuysheyt, hoeverdye,
is den ouden mensche; weest, int verstaen // vroet;
elck syn consciencie daer aff dwaen moet.
Laet reden hebben de heerschappye;
vroom inden strye,
en weest niet versaecht, maer vrie & blye;
want de helsche prye // heeft verloren syn macht.
Godt heeft wat nieus, naer Jeremias prophesye,
in desen tye // op eertryck gewracht.
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Een maecht heeft Godts soon ter weirelt bracht,
duer de goddelycke cracht //; noyt blyder mare,
op dat wy, die in sonden legen versmacht,
duer de soete dracht //, werden suyver & clare:
vernieut in duechden met den nieuwen jare.
Vernieut in duechden & laet u leven // quaet;
dout sondich sneven // moet syn verdreven // jaet;
oft anders sullen de helsche honden
de siele verslonden.
Den apostel Paulus heeft ons gegeven raet;
ad Corintios, int vyfde, geschreven staet:
wilt van alle oude giften der sonden
suyveren u gronden.
Vernieut u inden gheest, nae Paulus vermonden,
op dat ghy wert vonden // een nieu creatuere
in Christus den heere; het syn nu de stonden
dat hy lach gewonden // in doecxkens puere,
een kindeken saechtmoedich, niet wreet oft stuere.
Niemant en truere //, maer met blyden gebare,
looft den Heere met sange: tis nu de ure;
hy leet in de schuere // met couwen sware:
vernieut in duechden met den nieuwen jare.
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Siet nu int cribbeken het jonc ootmoedich // lam,
dat in syns moeders ermkens bloedich // quam
voer ons gewont, op den dach van heden,
in syn jonge leden;
wiens suyver bloet soo overvloedig swam,
als was de hemelsche vader tornich & gram
om de sonde die Adam & Eva deden.
Hy wert te vreden:
gaet nu te Betleem, inder steden;
met eenige beden //, wilt weenen & suchten;
maer die genade begeiren, die oude seden
moeten syn besneden //, sou u tkint geluchten;
offert den nieuwen coninck nieuwe vruchten;
en wilt niet vluchten //, weest vry van vare.
Het kindeken is jonck; ghy en derft niet duchten.
Met blyde geruchten //, clinckt der vruechden snare:
vernieut in duechden met den nieuwen jare.
Ghelyck den ouden aert, moetty vernieuwen u juecht // nu;
snyt aff het quaye & aenveert de duecht // nu;
laet varen den ouden sondigen ganck,
en gaet niet meer manck.
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In hemel, in aerde, is groote vruecht // nu:
ghy, menschen, weest inden Heere verhuecht // nu;
singt met Davidt inden geest nieuwen sanck
& segt Christo danck,
die ons heden wt minnen soo vrindelyck schanck,
voer der sielen dranck //, ons syn bloet root // boot;
die hemel & aerde hout onder syn bedwanck,
leet nu teer & cranck // inder maget schoot // bloot.
Eva met het fruyt waer wt de doot // sproot,
& wederstoot // groot //, wy werdens al geware,
duer Marya in shemels broot // stoot,
waer duer alle noot // vloot //, dus niemant en spare:
vernieut in duechden met den nieuwen jare.
PRINCHE.

Bemint, myn vrindt wtvercoren // seere,
offert ghiften den nieuwen geboren // Heere;
neemt geestelyck wieroock, mirre & gout,
al u sonden wt spout;
wieroock des gebedts geeft Godt al voren eere,
& mirre des berous, op dat Godts toren keere,
noch gout der lieffden; siet dat ghyt wel onthout.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

47
Tquaet altyt schout;
weest vierich in lieffden, niet lau ost cout,
rade ic elcken stout //; myn woorden wilt vaten.
Al sydy in sonden beschimmelt, verout,
als u tquaet berout, Godt en sal u niet laten.
Neemt Godts passie, Gods wonden te baten;
nestelt in de gaten //, al sydy een sondare;
altyt doet wercken van charitaten;
en wilt niemant haten //, verre oft nare:
vernieut in duechden met den nieuwen jare.
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- XII - [Daer twee vrinden syn in lieffden vergaert] aant.
Daer twee vrinden syn in lieffden vergaert,
duer volmaecte trouwe te samen gepaert,
elck neerstig bewaert // des anders secreten;
als vrint tot vrint syn lyden verclaert,
hy wert verlicht die te voren was beswaert:
tis der minnen aert //, elck macht wel weten.
Maer als vrint dan trouwe wilt vergeten,
noyt suerder beten
en mocht men eten;
tis boven maten om verdragen quaet.
Sulck heeft duer dees faute syn juecht versleten:
therte is gespleten
duer dlyden ongemeten;
want vrints ontrouwe boven alle plagen gaet.
Als vrinden falyeren, wie salmen vragen raet?
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Als vrint synen vrint selve brengt in rouwe,
soo machmen wel clagen, want wel te clagen staet.
Dus, als ic alle saken wel aenschouwe:
gheen meerder lyden dan vrints ontrouwe.
Ontrouwe van vrinden, gheen meerder pyne,
derff ic wel seggen; ic blyff by dmyne,
elck segge ooc tsyne //: ist niet lyden groot
als vrint hem toont in jonstigen schyne
& datmen dan ontrouwe vint ten syne?
Tis bracker dan uryne en swaerder dan loot.
Een vrint vol trouwen blyft vrint inden noot,
ghestadich totter doot,
vreesende geenen stoot,
wat pynen hy daerom oock besueren // mach.
Noyt volmaecte trouwe voer lyden en vloot,
oft noyt vrint en sloot
voer vrint syn broot.
Oprechte vrintschap eeuwich te dueren // plach;
ontrouwe men oyt alle vrintschap schueren // sach.
Dus elc proeve synen vrint, weer man oft vrouwe.
Al schynt dat u somtyts vrintschap gebueren // mach,
en gelooft altyt niet, want siet wel touwe:
gheen meerder lyden dan vrints ontrouwe.
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Ten syn niet al vrinden diet schynen voer oogen,
al ist datse wel schoon samblant connen toogen.
Tis dicwils gelogen //, vaet wel dbediet,
met schoone woorden isser veel bedrogen.
De geveynsde vrinden hebbent geplogen;
trouwe is vervlogen //, soomen dagelycx siet.
Waer datmense schier sueckt, men vintse niet;
tsy die daer toe riet,
datmen trouwe verstiet,
want vrints trouwe therte verblyden // doet;
maer faute van trouwe;, geen droever liet
oft meerder verdriet.
Wien dat oock geschiet,
ic segge dat hy in drucke stryden // moet;
en dedent geen vrinden, twaer noch om lyden // goet;
soo mochtment slaen in een lichte vouwe.
Voer geveynsde vrinden u tallen tyden // hoet;
want, my dunckt, voerwaer ic blyve by douwe:
gheen meerder lyden dan vrints ontrouwe.
Verlies van goede is een groot gequel,
maer siecte des lichaems is noch soo sel;
sy wetent oock wel // diet proeven, ick meene.
Nochtans acht ickt altesamen voer spel:
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by vrints ontrouwe, noyt erger opstel.
Sy doet vlees & vel // knagen vanden beene;
duer vrints ontrouwe leefter veel in weene;
tis quaet te scheene,
van trouwe reene,
ontrouwe te vindene aen datmen lieff // heeft.
Tis pyne boven pyne, erger noyt geene;
sy maeckt alleene
groote vrintschap cleene;
want int schyn van lieffden sy dicwils grieff // geeft,
daer duere menich mens int ongerieff // leeft.
Hier om ic mynen eersten motyff noch houwe;
twaer goet dat ghyt oock in ws hertsen brieff // schreeft:
siet dat heete vrintschap niet en vercouwe;
gheen meerder lyden dan vrints ontrouwe.
PRINCHE.

Beminde Prinche, wiens herte nae trouwe haeckt,
op dat ghy vrints ontrouwe oock niet en smaeckt,
neerstelyc doch waeckt //; siet wat ghy begint;
al waert dat ghy tegen iemant wt lieffden spraeckt,
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weet eerst synen gront wel, aen ander u spaeckt,
eer dat ghy hem naeckt // u secreten ontbint.
Niemant en betrout, eer ghyer trouwe aen vint;
therte eerst wel bekint
van dien ghy bemint.
Rechte trouwe vrinden dunne gesaeyt // syn;
alle vruecht wort doer vrints ontrouwe geschint,
alle blyschap dint
naer dat trouwe int;
natuerlyck moet elcx herte daer in ontpaeyt // syn.
Aensiet u selven, soudy niet verdraeyt // syn,
oft u gebuerde? Dus elck verspouwe
ongeproeffde vrinden die licht aengewaeyt // syn;
want ic wil noch seggen, opdat ment wel cnouwe:
gheen meerder lyden dan vrints ontrouwe.
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- XIII - [Het is goet vrouwe syn, veel beter heere] aant.
Het is goet vrouwe syn, veel beter heere;
ghy maechden, ghy wyfkens, onthout dees leere.
Niemant hem te seere // om houwen en spoeye;
Men seyt: daer gheen man en is, daeren is geen eere;
maer die gecrygen can cost & cleere,
niet haest haer en keere // onder eens mans roeye.
Dits mynen raet, want soo ic vermoeye,
dagelycx vernoeye //, men siet dat gemeene.
Al is een vrouwe noch soo ryck van goeye,
sy crycht haest een boeye // aen haer beene,
ist dat sy trout; maer blyft sy alleene,
& sy haer reene // & suyver gehouwen can,
sy is heere & vrouwe: beter leven geene.
Ic en acht niet cleene // thouwelyck; nochtan:
ongebonden best, weldich wyff sonder man.
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Proper meyskens worden wel leelycke vrouwen,
erm danten, erm slooren, & dats duer het houwen.
Dit sou my doen schouwen thouwelyck voerwaer;
maer, wachermen! Als sy den man eerst trouwen,
sy meynen de lieffde en mach niet vercouwen;
dan ist hen berouwen // bovenmin dan een jaer.
Och! dat pack des houwelycx is alte swaer;
sy wetent openbaer diet hebben gedragen.
Een vrouwe lydt menigen ancxt & vaer,
als een man, hier oft daer //, gaet druck verjagen,
drincken & spelen, by nachten by dagen,
dan moet haer mishagen // dat sy ook oyt began.
Dus siet toe intyts, wildy nae niet clagen;
maer hoort myn gewagen //: wachter u van;
ongebonden best, weldich wyff sonder man.
Oock comt den man somtyts thuys droncken & sat,
als dwyff haer gewrocht heeft moede & mat;
want men moet al wat // doen, salmen thuys bestieren.
En wilt sy dan ooc eens rueren haer blat,
sy wert geslagen dan met vuysten plat;
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dat droncken vol vat // moetse obedieren;
dan doet hy niet dan kyven en tieren;
dat syn de manieren //: wee haer die dat smaeckt!
Loopt hy dan elders by Venus camenieren,
peyst wat blyder chieren // datmen thuys dan maeckt!
Ghy maechden, ghy vroukens, aen ander u spaeckt,
eer ghy oock geraeckt // in sulcken gespan.
Al waert dat ghy my oock contrarie spraeckt,
my en roeckt wiet laeckt //, ick blyver noch an:
ongebonden best, weldich wyff sonder man.
Een vrouwe ongetrout moet derven smans gewin,
maer soo en derff sy oock niet wachten synen sin;
& nae myn bekin //, de vryheyt is veel weert.
Sy en wert niet begresen, gaet sy wt oft in;
en al moetse leven op haer gespin,
voerwaer veel te min // sy verteert.
Een ongebonden vrouwe wert allomme begeert;
al ist dat sy ontbeert // eens mans profyt,
sy is meester & vrouwe aen haren heert.
Te gane sonder steert // dats een groot jolyt;
sy mach slapen, waken, nae haren appetyt,
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sonder iemants verwyt //. Blyft ongebonden dan;
och! de vryheyt moet syn gebenedyt.
Vroukens, wie ghy syt //, al crychdy eenen goeden Jan:
ongebonden best, weldich wyff sonder man.
PRINCHE.

Al is een vrouwe noch soo ryck van haven,
veel mans die achtense als hare slaven.
Siet toe als sy u laven // met schoone prologen,
en gelooftse soo saen niet, maer laetse draven;
want, my dunckt, de goede mans syn nu witte raven;
acht niet wat gaven // sy u brengen voer oogen:
als sy een vrouwe hebben int net getogen,
is lieffde vervlogen //; dit sien wy wel.
Int houwen wort menige vrouwe bedrogen,
die moet gedragen // groot swaer gequel:
haer goet wort gequist, de man valt haer fel;
ten is vry gheen spel //, maer noyt swaerder ban.
Tis somtyts om tgelleken & niet om tvel,
dat de sulcke soo snel //, seer liep & ran:
ongebonden best, weldich wyff sonder man.
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- XIV - [O Heere, in wiens macht alle ontsermen // is]+
O Heere, in wiens macht alle ontfermen // is,
en versmaet my doch niet, ic arm creatuere!
Om u gracie, Heere //, dat alle myn kermen // is,
want ic gesondicht hebbe, tsy mynder figuere.
Dus doogen vol tranen syn, o godtheyt puere,
therte maeckt clachtich, inwendich duer den noot;
memorie ompeyst, met grooten getruere,
myn leelycke sondige wercken bloot.
Dus nu dan, bekennende myn sonden snoot,
biddu myn troost, myn toevlucht reene.
O myn schepper & der heyliger kercken hoot,
aensiet u hantwerck vol drucx & weene.
Heeft my myn sonde gemaeckt voer dyn oogen cleene,
ic bidde u, Heere Godt, vol van genaden:
Heere, dwerck uwer handen en wilt niet versmaden.

+ [‘Nalezing’ deel III, p. 229] Verders, op het Referein XIV hadden wij moeten aanmerken
dat A. Byns hetzelfde onderwerp heeft behandeld op den stokregel: Heere, en wilt u hantwerc
niet versmaden.
(Zie uitg. Bogaers, bl. 389).
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Aensiet hoe ick in boosheden ontfangen // ben,
ende myn moeder ontsinck my in sonden;
wascht my, Heere, die betraent van wangen // ben,
op dat ic dyne gerechticheyt mach vermonden.
Theeft ooyt genade voer dyn oogen vonden,
dat biddende was, voer dyn godtheyt eersame;
dus bid ick u oock nu tallen stonden;
laet doch myn bidden u wesen bequame.
Al moet ic nu wesen voer u ongename,
denckt dat ic sonder u niet wesen en mochte.
Ic ben een werck, o goddelycke fame,
uwer handen, wiens sone tschaepken sochte
onder dystelen, doornen, daer lieffde in wrochte.
Ic ben mee dit schaepken vol van misdaden:
Heere, dwerk uwer handen en wilt niet versmaden.
Was ick goet, Heere, van u geschepen,
quaet heb ic my selven, o Heere, gemaeckt.
Tvlees heeft altoos groote archeyt begrepen,
ende den gheest inwendich dyn soetheyt smaeckt.
Mids dat my de sinnelycheyt heeft geraeckt,
daer broosche natuere toe halp te meere,
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ben ic gevallen; ic claech u naeckt:
weest myns genadich, het rout my seere.
Die beloofte die ghy u ledekens teere
in dat evangelium veel hebt gedaen,
syt dies gedachtich, almogende Heere;
want dyn woorden en mogen doch niet vergaen.
Wilt my doch in uwer genaden ontfaen;
want ghy alleene muecht my ontladen:
Heere, dwerck uwer handen en wilt niet versmaden.
PRINCHE.

Ghedenckt dat ghy my dmaecksel hebt gegeven,
& metten anderen schapen inde weirelt getelt,
& my verciert met een natuerlyck leven,
& oock in uwer schaeps cooyen gestelt.
Dus wordy, Heere, een ruwaert geschelt;
gouverneur myns geests, dat ic u belye;
onderhouder, in wien geen lieffde en smelt,
van alle creatueren, soo syde ghye.
Duer alle dit, Heere, siet doch opt sye;
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gedinckt niet meer myn sondich misdaet.
U bedruckt hantwerck, te desen tye,
syt doch myns genadich, myn toeverlaet,
eer ic in sonden mocht worden disperaet;
wascht all myn boosheyt, staet my in staden:
Heere, dwerck uwer handen en wilt niet versmaden.
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- XV Devisen van elck een van den ommeganc, halff Oost ao 1563. aant.
Waert dat elck hem selven niet en sochte
versmayende giericheyt & eygen baet,
& niet anders en deede dan hy en vermochte,
redenen gebruyckende duer wysen raet,
soe hadde elck rust & vrede in synen staet.
Elck treckt om dlancxsten om, tot cleyn profyt;
want hy quelt hem selven & verliest synen tyt.
Soo lange als den hoeywagen is geladen,
en sal elck met trecken hem niet versaden.
Out bedroch elck met de blau huycke soo verblint,
soo dat hy hem selven soeckt & niet en vint.
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Elck soeckt hem selven & comt int verdriet,
om dat hy hem selven niet wel en besiet.
De cappelle soude wel weder opcomen metter tyt,
maer elck soeckt te seer syn eygen profyt.
Elck heeft een keyken dat hem somtyts quelt,
& hy en wils niet weten, dan alst hem selven melt.
Elck hadde geerne geluck met rycdom bepeyrelt;
maer tis al niet de idelheyt der weirelt.

De prosen.
No 1.
Dees jonge dochters beclagent haer seere:
elck wilt eenen man hebben, tdunckt haer eere.

No 2.
Dees jonge weuwen, hoe wel sy bedeckt rou dragen,
quaem haer paertuere, sy lieten haer schou vagen.

No 3.
Een oude quene, die nau gaen en can,
die sou wel begeiren eenen jongen man.
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No 4.
Een out rocheler, van leden styff,
die wilt hem noch verfrayen met een jonck wyff.

No 5.
Memmen, vrouwaersters & vroevrouwen,
dees prysen al kinderen maken & bruyloft houwen.

No 6.
Dry vrouwaersters, dry vroevrouwen & dry waschersen
maken tsamen negen vande coppelersen.

No 7.
Maer al mocht ons maerte winnen seven croonen,
sy en wilt niet meer dienen daer kinderen woonen.

No 8.
Ons kindermaerte, salt haer oock hinderen,
speelt liever met de knechts dan met de kinderen.

No 9.
Eenen coppelare, die syn ambacht wel can,
weet de vroukens te vueren aenden man.

No 10.
Creimers, speellieden & lichte verten
begeiren altyt kermisse oft jaermerten.
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No 11.
Makelaers, stuytvossen & muylstooters, te recht,
wouden wel dat tvolck bleeff al even slecht.

No 12.
Backers & brouwers, tappers & vleeshouwers,
prysen al gesonde dranck & spysverdouwers.

No 13.
Maer cellebroeders, apotekers & medesynen,
wenschen om veel siecken tallen termynen.

No 14.
Arbeyders die niet en staen op gesette uren,
prysen corte dagen & groote dachhuren.

No 15.
Den rentier wilt nu op dmeeste profyt letten;
daerom wilt hy syn gelt op interest setten.

No 16.
Gierige woeckerers, dwelck elck verwondert,
en schamen haer niet te nemen veertich ten hondert.

No 17.
Vercoopers van lyftochten, elck in synen staet,
bederven goey polosyen om eygen baet.
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No 18.
Oucleercoopers & lombaerden, om stryt,
roepen altyts om eenen dieren tyt.

No 19.
Syen, lynen & wullen laken coopers, daer sy comen, fyn
soecken al doncker locht & gheen sonne schyn.

No 20.
Finansier, krygers & meesters van provande,
prysen al oorlogen, te water oft te lande.

No 21.
Stoffeerders & schilders, diet wel mocht seggen,
connen met lym & vernis wel olieverff leggen.

No 22.
Muelders, wevers & cleermakers, ist niet wat sots,
hebben gern veel stoffen & luttel beschots.

No 23.
Oucleercoopers oock wel nae den tert poogen;
sy comen haer selfs goet wel ter mert hoogen.

No 24.
Wegers & meters, ist niet een vremt bediet?
dees prysen al volcxken dat niet nau en siet.
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No 25.
Wyn & biertappers, mochtmen tquaet clappen,
connen wel twee prysen uyt een vat tappen.

No 26.
Eenen procuruer, die met dry regels een blat beslaet,
die practiseert om te worden een advocaet.

No 27.
Dus, als men int verstant wel vercloeckt,
soo ist wel te mercken hoe elck hem selven soeckt.
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- XVI - [Ey my, arm catyvich mensche sondich] aant.
Ey my, arm catyvich mensche sondich,
& onreynder dan de Sodomyten,
met duysent dootsonden, ick bens vermondich,
veel swaerder dan de Ninevyten
beladen, myn siele sou van druck splyten,
en dede tgoddelyck ingeven van u soete leere,
dwelck mynder herten inbrengt veel appetyten
om genade te bidden Godt den heere,
roepende met den publicaen telcken keere:
Heere, ontfermt u myns, doer u bitter doot;
want myn rouwich herte bidt u soo seere
om vergiffenisse van myn sonden groot;
Heere, ic bidde u ootmoedelyc, want tdoet my noot,
& ben met Davidt te seggen beraden:
Heere, dwerck uwer handen en wilt niet versmaden.
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O Heere, Matheus die den tol bewaerde.
Petrus die u drywerf versaeckte,
& tkananeers vrouken die u goetheyt spaerde,
& haer al reyn en los van sonden maecte,
den blinden opden wech aensiende geraecte,
den schaker die by u doot is gebleven,
op desen altsamen u gratie blaecte
ende hebt haer alle haer sonden vergeven.
O Heere, al ben ic oock sondich int leven,
ick ben dwerck uwer handen: wilt dit bekinnen.
Laet my doch staen int boeck des levens geschreven,
soo ghy Magdalena deedt wt minnen;
laet u goddelyc ontfermen tot mynwaerts rinnen,
al ben ic noch met swaer sonden beladen:
Heere, dwerck uwer handen wilt niet versmaden.
Ghy syt een goet herder, ghy bewaert de kooye,
ik bent verloren schaepken, cleyn van valuere;
ghy syt de penninc, goet van alooye,
ic ben den verloren sone alduere;
ghy syt de fonteyn des levens seer soet van guere,
dus wast my met uwen dierbaren bloede;
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want ghy syt den wyngaert schoon van coluere,
die voer my gereckt is aen tcruysen roede;
ghy syt een bermhertich Godt & sacht van moede,
diet al in uwen handen hebt alleene;
ghy syt die clopper, soe ick bemoede,
van mynder herten; dies ickt beweene
alle myn sonden groot & cleene;
ic bidde genade voer myn misdaden:
Heere, dwerck uwer handen wilt niet versmaden.
PRINCHE.

Princhelycken Heer, een Godt almuegende,
ghy syt dat manna int coffer van gouwe;
ghy waert Abraham oock verhuegende
met uwen ontfermhertigen douwe;
ghy bewaerde Susanna de eerbaer vrouwe,
& ghy loondense al die in den wyngaert wrachten,
& elcken gelyck, soo ick int schrift aenschouwe,
soo wel die laet quamen als de vroech geslachten.
Al come ick oock laete, Heere, neemt myns aendachten
in u goddelyc ootmoedich ontfermen,
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aenhoorende myn wtwendighe clachten,
ende ontfangt my in u bloedige ermen;
u hantwerck wilt doch beschermen
vander eeuwiger doot, toont u genaden:
Heere, dwerck uwer handen wilt niet versmaden.

Per ma Maria de Pit.
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- XVII - [Segt, selen uwe woorden niet eens verkeeren?] aant.
Segt, selen uwe woorden niet eens verkeeren?
Singdy als de koeckoeck al eenen sanck?
Soo moet ic dit onsalich boelschap leeren,
& om u verdoelt gaen myn leven lanck.
Ke, segt doch eens ja, soo crychdy danck;
laet doch dit neen eens achter blyven;
ghy maeckt my hier mede van sinnen soo kranck,
dat ic schier versmacht ligge als den catyven.
Toont bermherticheyt, want tis den aert van wyven;
troost hem die ghy bracht hebt in groot verdriet;
met een simpel woort muechdy dit verdryven,
alsoo verre alst wtter herten geschiet.
Ic en begeire maer eens ja, & anders niet,
te weten dat ons lieffde mach gemeen // syn:
Ke lieff, segt doch eens ja, salt altoos neen // syn.
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Ic hebbe u hierom seer lange gebeden
& u bemint; over seven jaer ist geleden,
& altoos comt neen wt uwen mont.
Nu bid ic u noch eens, ten dage van heden,
Ke, segt toch eens ja & maeckt my gesont.
U gesichte heeft my ten eersten gewont:
het is recht dat u woort my wel sal genesen.
En neemt geen beraet, maer antwoort terstont;
segt ja, soo wordy van my gepresen.
Serteyn, ghy en hebt geen weigeren & ghyt aenhoort;
nu segt dan ja, ick bidt u: salt wesen?
Ke, ghy maket my soo suer; geeft eens confoort;
ic ben door dit neen seggen by nae versmoort.
Suldy altyt verherdt gelyck eenen steen // syn?
Ke, segt toch eens ja, salt altoos neen // syn.
Wel salt eens wt comen, hoe toeffdy soe lange?
Men soude Godt eer tot reyeren verwecken.
Ghy maeckt my met dit neen seggen soo bange;
Ke, laet doch eens ja wtter herte trecken.
Maer en segt gheen dubbel ja, oft ghy mocht gecken;
daermen ja ja seyt, morgen; dat is cranck geveert;
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sulc ja en sou myn leet niet decken.
Ic meyne eens ja, als dat ghy my begeert.
En weygert my dat niet, myn bloeme expeert,
ic gelove ten sal u niet berouwen.
En ben ic u niet twee letteren weert,
voerwaer soo en soudy my niet vele betrouwen.
My verwondert hoe dat ghy u kunt onthouwen;
suldy my altoos laten in dit geween // syn?
Ke lieff, segt doch eens ja, salt altoos neen // syn.
PRINCHE.

Princersse, hebdy ja te seggen versworen?
En latet om den eedt niet die ghy hebt gedaen;
maer gheeft my properlyc eenen knick daer voren,
oft eenen wenck metten oogen: ic salt wel verstaen.
Tis my alleleens; doet my slechts een vermaen
dat ghy ja meent, hout vry de woorden binnen;
maer en laet u hooft niet draeyende gaen;
schuddebollen staet leelyc voor jonge sinnen,
daer wt en soudick geenen troost gewinnen.
Alsmen thooft schut, en houtmen geenen coop voerwaer;
maer ick bidde u, ist dat ghy my wilt beminnen,
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segt ja, oft gheeft my eenen teecken claer;
oft swycht: soo volchter tconsenteren naer.
Laet dit woordeken neen voordane alleen // syn:
Ke, segt doch eens ja, salt altoos neen // syn.
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- XVIII - [‘Die sonder sonde is die werpe den eersten steen’] aant.
‘Die sonder sonde is die werpe den eersten steen’
spreckt Christus, int gemeen // tot iegelyc een.
Wie ghy syt, wat ghy syt //, subiecten oft prelaten,
sy vraechden: willen wy doncruyt wt tcoren scheen?
Hy antwoorde: neen //; oft sy mettet onreen
tgene dat goet is niet te trecken en vergaten.
Men vint onvolmaectheyt in alle staten;
wat wildy veel blaten // deen d'ander haten?
Darme, de rycke, de leecke, de papen
vermaendy malcanderen? Doeget met maten,
en draecht achter straten // niemans erraten,
oft en wilt opt veesken eens anders niet gapen;
men en sal niet eer tcaff wt het coren rapen,
bocken wt de schapen //, voer dat wy en slapen,
& Hector sal comen by Alexandere.
Denckt wie u misdoet, synt heeren oft cnapen:
Maeckt u deen hant vuyl, soo wast u dandere.
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Al lydt Godts kercke nu blixem & dondere,
Al gaet sy oudere //, ten is gheen wondere:
ist anders gheweest over duysent jaren?
al leeft de geestelycheyt nu wat rondere,
condy er sondere //? Segt, ghy vercondere,
wie synt die u anders Godts wet verclaren?
Al syn de bischoppen quaey exemplaren,
sout beter varen datter gheen en waren?
Onder veel quaey is ommers iemant goet.
Ja, tsyn Godts dienaren //, ergo gheen sondaren.
Syn sy min dan ghy van vlees & van bloet?
Coopense, vercoopense, boelerense soet:
denckt sulck pristere is ooc een brabandere.
Daer is menich goet heere die weer veel goedts doet:
maeckt u deen hant vuyl, soo wast u dandere.
Al waren de princhen soo quaet als tirannen,
dat sy schatten, bannen //, vangen & spannen,
wien wildyt anders, dan u sonden wyten?
Godt wilt by avontueren, doer sulcke mannen,
syn coren wat wannen // & tschuym vande cannen
wat afdoen, op dat ghy hier u schult sout quyten.
Ick salse, sprack hy, met eenen coninck smyten:
hy sedt hypocryten // somtyden op tapyten,
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die hy laet regeeren om des volcx misdaet.
Ghy wilt wel dat u gheen vyanden en byten:
o laet u dan niet spyten // alcostet veel myten,
want tgelt is tgene daer dorloge op staet.
Men plach sus niet te gheven, ick segge jaet,
want soo langhe als gaet // de weirelt sus quaet,
en sal ons ghebreken schatter oft pandere.
Evenwel, de princhen sayen dicwils goet saet:
maeckt u deen hant vuyl, soo wast u dandere.
Ghy spreeckt op hootbancken & cancelryen,
dat sy de partyen // niet terstont en vryen,
soo qualyck alsmen expedicie ontfangt.
Tis oock soo; maer sedt eens haet & nyt besyen,
& denkt hoe sy lyen //, thoot vol rasernyen,
doert roepen, doert cryten, daer de mensche by cranckt.
Tis dickwils ws selffs schult, dat een sake lang hangt;
want alsmen u prangt //, ghy soeckt & ghy langt;
dan brengdy dit, dan dat by, en al om vertrek;
van procuruers tschynt dat ghy u luttel bedanct:
ist haer schult dat ghy janckt //, & ghy vleet & ghy plangt?
Al stect men u gereet te naer maer eenen steck,
tgeestelyck hoff, gheloof ick, is gierich & vreck;
maer en syt ghy niet geck // & hout uwen beck,
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wat doet u trecht, & sydy dieff noch brandere?
Dmeeste profyt leet by dmeeste ghebreck:
maeckt u deen hant vuyl, soo wast u dandere.
PRINCHE.

Ghy hoort hoe den eeldom over den coopman claecht:
dat hy syn habyt draecht //, dat hy vliecht en jaecht,
en dat hy heerlycheden en wapenen coopt,
die den coopman eens nae den ambachtsman vraecht.
Niemant die ons soo seer plaecht //, soo scheert en knaecht,
als wy syns behoeven tvel wort ons aff gestroopt.
Dambachtsman seet: den lantman waer ghoet op geknoopt,
als hy tghelt niet en stoopt //, soo hout hy gehoopt
syn coren, syn goet, al sou thuys bederven.
De lantman claecht: hy wort hanneken ghedoopt,
en dat hy wort ghedroopt // om tvet dat hem affloopt,
men daechten, jaechten, en al om synder erven.
Ieghelyck sie toe; want naer u selffs kerven,
suldy loon verwerven // nae den dach van sterven.
Lydt u soo langhe met uwen malandere;
daer syn oock al heel potten onder de scherven:
maeckt u deen hant vuyl, soo wast u dandere.

Spe labor levis.
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- XIX - [Wat vindmen huden sdaechs al duvels kinderen] aant.
Wat vindmen huden sdaechs al duvels kinderen,
clappers & clappeyen, die elcken hinderen!
Sien sy iemant onnooselyc vallen,
seer selden sullen sy tquaet verminderen,
mer altyt wat byhangen, als luegenvinderen,
wiens valsche tongen syn vol regallen.
Desen en sullen in Godts rycke niet stallen,
mer rollen als ballen // inde helsche wallen,
byden boosen vyant, haren vadere,
onder welck en is geen lieffde met allen.
Sy clappen, sy callen //, sy gecken, sy mallen;
sulck acht synen broedere een groot misdadere,
& selve is hy duysent mael quadere.
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Wy dolen allegadere //, niemant soo reen;
hier omme soo segick wt minnelycke adere:
wie sonder sonde is, die werpt den eersten steen.
Het volck clapt nu dat haer de tanden clateren:
sy berechten paus, bisschoppen, abten & pateren,
sy en willen voer niemant buygen den neck.
Valter jemant van desen, sy lachen, sy schateren;
papen & monicken, susters & materen,
syn samen, soo sy seggen, luy, gierich & vreck,
& selve steken sy tot de ooren in den dreck.
Haren sondigen treck // hangt de siele opt reck.
Ghy, achterclappers, wilt Godts oordeel vreesen;
stopt u selfs schuyte, want voerwaer sy is leck,
& hout uwen beck //, merckt u selfs gebreck;
ghy vangt donnoosele inden slach als meesen,
men siet u de erme weduwen & weesen
plucken & teesen //: uwen ja is neen.
Waerom wildy dan ander lieden gebrek keesen?
Die sonder sonde is, die werpt den eersten steen.
O christen menschen, hoe sydy verkeert,
dat ghy broeders malcanderen niet en eert?
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Ghy bint u siele met sware banden;
den toren Godts wort dagelycx op u vermeert.
En weet ghy niet wat Paulus leert,
dat achterclappers syn Godts vyanden?
Hoe derft ghy tot Godt opheffen u handen,
met bloedige tanden //, subtyl van verstanden?
Wilt doch den oppersten Heere syn oordeel laten,
oft ghy moet hier naer, tot uwer schanden,
eeuwelyc branden; // dus in wat landen
ghy jemant siet vallen, tsy van wat staten,
peyst: hy nu, ick morgen; wy syn crancke vaten.
Wilt niemant verwaten //, hy sy groot oft cleen;
want sydy heeren oft ondersaten:
die sonder sonde is, die werpt den eersten steen.
Sulck weerlyck seyt dat de geestelycke dolen,
& syn selve de vuylste vander scholen;
die de lieden thaer ontdragen & ontruymen;
theet banckeroeten, in duytsche gestolen.
Sy sueren, sy lueren, sy lappen, sy solen;
dees willent al doen dragen op haer duymen,
& haer selffs salicheyt sy versuymen.
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Sy brassen, sy schuymen // op sachte pluymen,
sy dobbelen, fy tuysschen, sy spelen, sy mommen,
sy lesen alomme nae de schoonste blommen,
tvet sy afschuymen //, hen steken de cruymen,
recht oft sy inden vloet van wellust swommen.
Sy herpen, sy luyten, sy pypen, sy bommen,
het recht sy crommen //; elck knage dit been:
dolen papen & moniken met groote sommen:
die sonder sonde is, die werpt den eersten steen.
Haet & nyt domineert, & lieffde is doot;
elck siet op den anderen: dit is een noot
waer duer de weirelt is vol plagen.
Een jegelyck moet beteren syn eygen hoot,
& houden seer neerstich dat Godt geboot.
Ons broeders gebreck souden wy lichtelyc dragen;
waert dat wy elck ons selven besagen,
wy souden met vlagen //, suchten & clagen;
want, al staen wy nu vaste, morgen misschien
sullen wy ten valle, & die gisteren lagen,
sullen Godt behagen // in corten dagen.
Dus keert alle dinck ten besten, wilt achterclap vlien;
siet ghy geestelycke dolen, peyst tsyn oock lien.
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U selffs hofken wilt wien //, oft u naeckt geween.
Hoort ghy jemant quaet spreken, segt: swycht van dien:
die sonder sonde is, die werpt den eersten steen.
PRINCHE.

Niemant en derff een anderen iet verwyten;
want wy ons altsamen qualyck quyten.
Wie ist die syn siel met duechden voet,
& die haer leven in Godts dinst verslyten,
hieten werckheyligen en ipocryten,
ja rasende menschen, sinneloos verwoet.
Men oordeelt nu quaet dat eens hiet goet.
Edel christen bloet //, waerdy wel vroet,
ghy sout malcanderen met lieffde aencleven:
wy hebben een hoot: dats Christus, vol alder ootmoet,
die ons allen behoet //, wiens ontfermige vloet,
ons liggende dickwils heest opgeheven.
Dus laet ons malcanderen de hant oock geven,
eendrachtelyc leven // als broeders in een;
want soo ons Johannes heeft beschreven:
die sonder sonde is, die werpt den eersten steen.
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- XX - [Ghy, menschen, die naeckt ter weirelt geboren // sydt]
Ghy, menschen, die naeckt ter weirelt geboren // sydt,
armer dan tkicxken dat wt den doren // splydt,
& nu gierich vol hooverdyen swelt;
ghy, groote hansen, die met vergulde sporen // rydt,
& u contooren // wydt // vervult hebt met gelt,
overdinckt wat tegen u schriftuere vertelt,
Lucae, int eerste, tis sonder gecken:
den machtigen heeft Godt wt den stoel geveldt,
den rycken verlaten en ydel gestelt.
Noch vindy beschreven, op ander plecken:
men sou eer een kemel duer een naelde trecken,
eer de rycke inden hemel soude swermen.
Neemt exempel aenden rycken vrecken;
laet u verwecken // om ws naesten ontfermen:
doet u charitate den ermen huysermen.
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Ghy, menschen, die van uwen buyck uwen Godt // maeckt
pasteyen, pertrysen & hutspot // smaeckt,
die noch rispende wt der kelen stincken,
ghy, fortse dronckaerts, die schalen & noot // craeckt,
& Godts gebodt // laeckt //, wilt u broeders gedincken.
Hy sterft van honger, hy en heeft wat drincken,
hem en mach nu sat, water & broots gebueren;
ghy ryckaers, gebont, gefluweelt, in sweirels blincken,
ghy laet de motten u cleeren mincken,
& u broeder gaet naeckt voerby u dueren.
Och! hoe swaerlyc salmen u noch controlueren
u rekeninge, als comt den dach van wachermen!
Betert u, wilt met Martino, sonder trueren,
uwen mantel schueren // om slichaems verwermen:
doet u charitate den ermen huysermen.
Ghy, wellustige, diet mutsken int loeren // weeft,
u goet coppelersen, boeven en hoeren // gheeft,
die honden, peerden & vogelen onderhout;
ghy, die opt sweet & bloet vande boeren // leeft,
en int beroeren // sneeft // ws broeders erm en cout;
ghy, die groote sloten & palleysen bout
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& dlant metter mylen coopt in veel contreyen,
bisdommen, prelatueren, menichfout,
eeldommen, dingniteyten met silver en gout,
comt & aenhoort ws naesten bitter schreyen;
wilt compassie in u herte spreyen,
eer u de doot bestoot met hueren allermen;
gheeft; mildelyc eer ghy van hier moet scheyen;
tsal u bereyen // een eeuwich ontfermen:
doet u charitate den ermen huysermen.
Doet u charitate, sy maeckt u van sonden // vry;
gheeft aelmoessen, daer is salicheyt bevonden // by;
aelmoessen is een voerbidtster voer Godt almachtich,
aelmoessen schuert den hemel, hoe hy gebonden // sy,
aelmoessen orconden // wy // boven duechden crachtich,
aelmoessen is den grooten aflaet warachtich,
aelmoessen verlost u vander helscher pynen,
aelmoessen maeckt u Godts lyden deelachtich,
aelmoessen is u naerder doot gedachtich,
als vrinden, magen, gelt & goet verdwynen.
Godt is de heere, gheeft hem vanden synen,
& u broeder is doch u vlees, u bloet, u dermen;
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deylt mildelyc, u sal te meer verschynen,
tallen termynen //, tsy Hans, Claes oft Hermen:
doet u charitate den ermen huysermen.
Alle menschen // die wenschen // nae deeuwich verblyen;
bemint Godt //, dats meeste gebodt; // mer nae dyen,
weest uwen broeder // een behoeder // met sinnen;
deelt hem ter noot // u broot // en dranck by tyen,
wilt aensien syn lyen // wt rechter minnen.
Den pelgrim huyst//, syn onreyn cuyst//: ghy sult meer winnen;
den siecken laeft, // den dooden graeft//: Godt salt bekinnen;
den bedruckten helpt, // syn lyden stelpt //, geeft hem raet;
den jongen leert //, den sondaer bekeert // van syn misdaet;
vergeeft, // soo lange ghy leeft //, hoort de erme kermen;
doet elcken goet //, want soo ghy doet //, tsy goet oft quaet,
tis soo jaet //, dat wordt u saet //, ten baet geen schermen:
doet u charitate den ermen huysermen.
PRINCHE.

Ghy siet voncxkens wt herde steenen springen,
ghy siet iser & stael metter vier bedwingen,
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& noch blyffdy verherdt in u gierich leven.
Siet Jesum die de Joden aent cruyse hingen,
die alle dingen // soo mildelyc heeft gegeven:
syn lyff, syn bloet, syn siel boven schreven,
en was u Godt, u schepper, u meester & heere;
vermorwet u doch int heete bloet Christy verheven,
gheeft secretelyc, schout des weirels eere,
gheeft vanden besten, gheeft mildelyc & seere;
soo moechdy hooren: comt myns vaders beminde,
besidt dat rycke dat u tot allen keere,
naer myn leere //, bereedt is sonder inde:
doet u charitate & blust ws naesten allinde.
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- XXI - [Als een man gehout is, soo is hy gesint] aant.
Als een man gehout is, soo is hy gesint
dat hy hoorende dooff is & siende blint,
niet vragende waen dwyff comt dit of dat,
& sy hem tcatoen wt den ooren spint,
de blau huycke hem omhangende naden wint.
Hier is wel in te bevroeden wat;
al hiet hy Claes, hy is Jan geschat:
Jan goetbloet, Jan vlashoer, sorgende een stroo // niet;
Jan troost, Jan achterlam, Jan selden sadt.
Maer al noem ick dees Jans goet rondt, goet plat,
men vint veel Jans, al en heetense soo // niet.
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Jan drael, Jan saecht leven & gaet niet quyte,
Jan slobberick staet hem te verwyte;
Jan suercul, Jan ligt achter, Jan coopt blau,
Jan treet saechte, Jan ligtachter, Jan slapschyte,
Jan den hinnentaster, Jan splytmyte,
Jan laefcutte, Jan vleybaert, Jan flau,
Jan loeris, Jan albedryff, Jan hau snau,
Jan dout my, Jan bidtbout, vliende een vloo // niet,
Jan vuylpluyme, Jan druypnuese, Jan bietebau;
dese crygense, dragende bont oft grau:
men vint veel Jans, al en heetense soo // niet.
Dese Jans te samen, met meer ander Jans,
vervullen tgetal van goede mans;
Jan futselaert, die weet daer aff den gront;
Jan goeymoeyte tredt op thoopken bycans,
Jan blaespappe, Jan stuytvos maken den dans
met Jan duesaert & Jan middel gesont;
Jan drafsack, Jan cafsack, Jan al even ront,
Jan slonshose, Jan slodderbroeck, diemen botloo // hiet,
Jan luerefaes, Jan styff geteent, dier by stont,
willende wedden al dedt hem elck een pont:
men vint veel Jans, al en heetense soo // niet.
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PRINCHE.

Jans geslachte is met allen groot:
Jan vadde, Jan slap, gebracker ter noot;
Jan druypnuese, Jan sorgeloos, Jan selden wel,
Jan vuylfasoen, Jan suffaert, Jan bothoot,
Jan ongeraekt, Jan holcake, sonder broot;
Jan elffribbe, Jan slechtaert, Jan corstel,
Jan luys int oore, Jan strammaert & Jan schoon spel;
Jan futseler, diemen somtyts te Cantecroo // siet;
Jan blyfter tavont, Jan cranck gestel;
met desen wil ickt waer doen voer jemant el:
dat men veel Jans vint, al en heetense soo // niet.
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- XXII - [Wat is schadelycker, in sweirels stacie] aant.
Wat is schadelycker, in sweirels stacie,
dan den mensche die onrechtverdelyc leeft
& is listich & vals in synder nacie,
die synen broeder bedroch voer liefde geeft
& in synder ongerechticheyt behagen heeft,
niet aensiende syn verdoemenisse swaer,
opetende synen naesten, die daer sweeft
in aermoeden, die hem bekent is openbaer?
Wat isser doch boser? Het welck hier naer
soo wreet gestraft sal worden; die met practycke
& valsche coopmanschap om gaet, soo hier soo daer,
ja, met liegen en bedriegen nu worden rycke.
Ick en weet niet waer ick hem best by gelycke:
soo schadich een stadt, daer veel lydens duer gebuert,
als een wolff hongerich die de schaepkens verschuert.
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Een quaet, vals, erch herte heeft voer hem genomen,
& ten sal niet beweecht worden tot geender tyt.
Ja, het soeckt alle listen, hoet mocht bekomen,
het loert in holen, als den leeu, duer haet & nydt,
om te berooven synen naesten breet & wydt;
ten besoeckt niemant dan met ongelucke.
Sulcken coopman soo doende is vermaledyt,
seyt Davidt, die den ermen soo brengt in drucke
& vervalst syn ware van stucke te stucke;
wiens rycdom sal terstont als sneeu vergaen,
den beesten gelyc levende op de crucke
des vergancklycheyts; ten mach niet blyven staen.
Dees syn soo schadelyc, nae des wysemans vermaen,
die syn goet in de dierte den ermen ontvuert,
als den wolff hongerich die de schaepkens verschuert.
Hy en is niet werdich te voeren den name
van eenen coopman, die soo behendich stelen;
nievers willecome, en soo seer onbequame
als de wormen die het coren vermelen.
Jae, als de dierte daert al duer moet quelen,
die inden benauden tyt in haer giericheyt groeyen,
om te stroopen den ermen, sy altyt selen
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haer rasschen diese nochtans behooren te voeyen;
dees syn soo schadich, men machse wel wtroeyen:
als de dystel aen eenen eynde sy steken.
Waer toe synse doch nut die haer altyt spoeyen
tot bedroch, gierich wtsuypende duer haer treken,
den ermen buyck, dan om Godts toren op te wreken?
Soo onnut gelyc den Satan diese becuert:
als den wolff hongerich die de schaepkens verschuert.
PRINCHE.

Hoe selen dees cooplie Godts toren ontloopen,
die willens en wetens nu veylen met bedroch,
& haer valsche ware tegen Godts gebodt vercoopen?
Dees syn soo schadich als het duyvels soch;
& niet en leveren, tis haer al goeyen toch.
Eylaes! haren last selense selver dragen.
Wee alsulcke cooplieden! Esaias die seyt noch:
ghy ongerechtige, weerdt alle plagen,
ghy hebt de weeukens duer u brieven verslagen,
en eet de weeskens vlees en bloet;
als Godts oordeel comt, suldy u quaet beclagen;
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dwelck ghy duer u giericheyt u selven aendoet.
Die als den mist schueren der gemeynten voerspoet,
syn onnut en schadich, diemen opt feyt bespuert,
als den wolff hongerich die de schaepkens verschuert.

Den tweeden prys, op de vrage: hoe schadelyc dat den onrechtverdigen coopman
een stadt is, in het Landtjuweel tot Antwerpen, Ao 1561.
Per Verbeyt den tyt, Olyftack, den 14 Augusti.
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- XXIII Op de lisblomme.
Ick quam lest eens gaende ontrent den stadthuyse
daer eenen stuytvos stondt, die hem wonder vermadt,
die syn wormcruyt soo prees; van desen abuyse
was ick verwondert, soo ick vertoefde wadt;
daer vergeerde veel volcx, soo dat ick neder sadt.
Met dies, quamper eenen huysman beneven rollen
die oock toe luysterde, halff droncken doer dnadt,
want hy hadde een poose int ste sitten cnollen.
Dees vraechde hoe veel dat syn brifkens gollen
& waer touwe, datse mochten wesen dus goet.
- Ik heb een dochter, die is soo geswollen,
sprack den huysman, dat icker raet toe soecken moet:
- Segt my waert huer deert, tsy aen erm, been, oft voet,
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ick salt huer helpen, want myn cruyen syn te reyn.
Ja seker, vrint, verstadyt soo, ghy dwaelt serteyn.
- Waer heeftse tgeswil? Ick salse bestieren,
sprack den stuytvos, ick weeter me raet:
tot bleynen, sweiren, buylen, blutsen en clieren,
& voer theymelyc gebreck, is dees salve delicaet,
tegen loopende gaten, oft abstuemen quaet,
sweiren, cancker, pocken, ja al waest de peste.
- Ja seker, sprack den huysman; & vielt niet te laet,
ick sou u van dmeysken vertrecken de reste;
sy gaet heel dagen wel liggen te neste,
van dit geswil, meester, soo isse gestelt:
sy heeft eens spelen geweest met ons geweste;
wie ramp weet watter gebeurt is ievers int velt.
- Tselen wormen syn, seydy doen, dat haer quelt;
gheeft haer die resepten & laetse wat alleyn.
Ja seker, vrint, en verstadyt soo, ghy dwaelt serteyn.
- Souwent wormen syn, om datse qualyc rust?
sprack den boer, siet, tliecht haer binnen den lyve;
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Want op alle snuystermert isse soo belust,
groen fruytken, vers boterken, eetse soo ryve;
myn wyff moet wat weten van haren bedryve,
want heel dagen isser somtyds mede in rueren.
- Isse oudt? vraechde den stuytvos. - Jaes, tien jaren & vyve
sprack den huysman, sy heest soo vreemde cueren.
- Hola, sey hy doen, laetse desen dranck besueren;
ick wed dat haer tgeswil terstond sesseert;
al loey sy dwater, willet vry avontueren,
dit reseptien, heb icker toe geordineert.
- Ja, dievende water, sprack hy, hoe ghyt noteert,
hebdy anders geen verstant, soo acht ick u cleyn.
Ja seker, vrint, verstadyt soo, ghy dwaelt serteyn.
PRINCHE.

Een bueseler dacht: sal ick dit niet gerayen?
Isse vande galle niet geswollen, dus groot?
Heeftse den hertvanck niet gecregen duert nayen
tegen deerde, waer wtse dickwils lyden noot?
Het duerden my te lange, dies ick wat verschoot;
doen drong hy vast ane, men sach hem verstouten;
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doen wacht ickt eynde, siende dat hy hem boot
een groen salfken, om haren rug wel te smouten:
- Tis verloren gesalft, de pap is versouten,
sey den sueren. Ten baet niet den tyt en waer omme?
Doen blevense, heymelyc, noch wat staen couten,
& riep: haeren buyc is soo styff al waert een bomme.
- Wa, sy queelt van sinte Machuyt, sprack doktoor Domme,
gaet bevaert. Doen sprack, halff gram, desen veyn:
- Ja seker, vrint, verstadyt soo, ghy dwaelt serteyn.

Per Verbeyt den tyt
Olyftack in Antwerpen.
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- XXIV - [Gheen schoonder blomme op Libano gebloeyt]
Gheen schoonder blomme op Libano gebloeyt,
noch soeter van roke, daer melck honich wt vloeyt;
geen profytelycker en wasser ooyt gevonden,
die soo menich geloovich herte spyst & vroeyt,
daer hem dbieken smorgens soo neerstich toe spoeyt.
Wie mocht dees volprysen met duysentich monden,
die allen de weirelt is over gesonden,
waer aff dlammeken gedoodt den segel ontsloodt,
daer doch elck in mach blussen allen syn wonden,
ja, tot Godt den Vader comen sonder slach oft stoot?
En dees suyver blomme was, wt nydicheyt groot,
ooyt soo gehaet geweest van sweirels beginne,
duer den list des serpents, dwelck wt synen poot
veel luegens suycht & wiltser strooyen inne.
Insgelycx daelt oock de fenynige spinne
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opt bloemken; maer is altyt ongeschent gebleven,
om dbiekens leven // met fenyn te vergeven.
Wie mocht vertellen de fenynige treken
van der spinnen aert, altyt yverich om wreken,
aen derm bieken, dwelck dbloemken aen elcken cant
altyt soeckende is, van Godts geest ontsteken,
gevoelende de soetheyt wt dbloemken leken,
dwelck Godt onder syn gemeynte selver heeft geplant?
Maer de spinne, die onrust maeckt in elck lant,
die wilder quansuys oock wonder in soecken;
maer tgeen dat soet is wordt bitter onder haer handt,
het gebenendyen verkeertse in vloecken.
Dus syn haer gans onnut de schriftelycke boecken;
want om den gesonden wyn crachtich van virtuyten
te vervalschen, cruyptse wt haer verborgen hoecken,
met sweirels instellen isse altyt wtte,
dwelck Godt scherp gebiedt verstaende voer een cluyte,
connende seer listich veel stricken weven,
om dbiekens leven // met fenyn te vergeven.
Al daeltse opt bloemken en haer wonder onderwendt,
den smaeck des huenichs is haer gans onbekent;
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want tis haer al bitter, daerom isse pertye
tgeloovich bieken, dwelck nerstich & diligent,
de guer van dbloemken, duer Godts geest excellent,
int herte heeft & soo bereedt ten strye
tegen der spinnen onnutte fantesye.
Want in haer ydel wercken salse doch vergaen;
theeft gebleken aen Lusefers hooverdye
die Godts justicie niet en mocht wederstaen.
En wie altyt vast stonden op dedel graen
der bloyender blommen, diemen moet vermeeren,
dees heeft altyt de spinne veel verdriets gedaen,
wie tot haer fenynich ingeven niet en wilde keeren,
altyts verdragende den wege des Heeren;
aldus doende, comtse het bloemken beneven,
om dbiekens leven // met fenyn te vergeven.
PRINCHE.

Den rueck der blommen houdt in u memorie;
sy heeft haer figuere & haer historie,
haer verborgentheyt, tis oock de waerheid claer,
& haer gelyckenisse, nooyt schoonder glorie;
haer letter ende sin inde godlycke ciborie
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des geests besloten, haer schaye & licht voerwaer;
haer doot, haer leven, tisser al inne; maer
sonder Godts hulpe, en verstaet haer egeene;
haer wedt, haer evangelium & dan daer naer,
haeren Moysem en Christum, den vasten steene
die der spinnen aert bedorff & bracht in weene,
thooft vant serpent hebbende den camp verloren,
al is de spinne noch listich te beene
om den rueck der blommen altyt te versmooren,
soo heeft Christus, die de bloem is, tgelooffs hert vercoren;
al heeft haer de spinne nu dus opgeheven,
om dbiekens leven // met fenyn te vergeven.

Op de Violieren, op de vrage:
Waerom dat de spin op de bloem daelt
daer het bieken haren honich haelt.

Ao 1562, Per Verbeyt den tyt, Olyftack in Antwerpen.
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- XXV - [Cortelyc quam ick gegaen in een covente] aant.
Cortelyc quam ick gegaen in een covente,
om my te biechten als eenen paciente,
daer ick twee bruerkens vant te samen staen praten.
Deen sprak aenden confrater seer pertinente:
een blyde tydinge dwelck is inde prente:
dees hugenoosen, die ons plagen te haten,
syn nu verslagen, de maer gaet volder straten.
- Och neen, sprack dander bruerken, ick vrees voer misval;
sy hebben Calvinus geslacht sterck te baten
die ons Paus decreten bederven al;
ick hope dat monsuer Gewise remedieren sal.
- En twyfelt niet, sprack dbruerken, want soo ick spuere,
Condé is in handen, wy hebben dry vuere.
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Ick luisterden vast toe & sweech al stille.
My docht, tginck heel nae haren wille,
twas al van Condé datse hadden voer handen.
Deen bruerken sprack: men sal hem geven een pille
daer hy aen verworgen sal; tis minder geschille
dan oftmen daer eenen mutsaert om gonck verbranden.
Vigillien, sielmissen brengt hy al in schanden;
het vagevuer, den aflaet, & al ons gewin:
mettenen, complecten, ons goede provanden;
hy en acht bisschop, cardinael, ja den paus noch min;
ons roomsche edictie wilt hy breken in
met de confessie van Onsborch, dewelck is een luere:
Condé is in handen, wy hebben dry vuere.
Ick quam vast nadere om badt te hooren.
Sy begonsten haer in Condé heel te stooren;
deen bruerken sprack: wat hebben wy moeten lyen,
eer wy tsimpel volck costen verdooren
dat sy den offer brochten binnen der chooren,
dwelck dees valsche ketters al aff willen snyen.
Ja, by Swingelis en Johannes Hus tyen,
Melanton, Mertinus deden ons groot quellen,
maer met cracht van gelt moetmer tegen stryen,
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oft sy souden ons perdoenen in dassen vellen.
Maer wy sullen den interum weer op gaen stellen
die Gewiese sal trouwen in possessuere:
Condé is in handen, wy hebben dry vuere.
PRINCHE.

Ick ginck stracx by haer om tverstant te weten;
ick groetense minnelyc nae myn vermeten,
& sey: ghy, heeren, wat isser nieus int schuyte?
Sy spraken: Condé is gevangen gesmeten,
dat hem de raven op moeten eten;
hy heeft quispel & wywater doen liggen in muyte.
- Daer weet ick bescheet aff, sey ick ten besluyte,
hy is verwesen & moet sterven duer twiste.
- Dats voer ons, seyden sy, een goey virtuyte;
nu sullen wy weer vullen ons aflaet kiste
met inquesicien & subtylen liste,
& ons convent comt weder in synen fluere:
Condé is in handen wy hebben dry vuere.

Betrout in Godt, per Wygans te Breeda.
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- XXVI - [Godt die gaff syn volck duer Moysem een wet] aant.
Godt die gaff syn volck duer Moysem een wet,
op dat soo wiese hielt, die sou daer doer leven;
& diese oock niet en hielt, twert claer geset,
die moesten den doot sterven, soo daer staet geschreven.
Nu is van Adam allen vlees gebleven
onperfeckt & en costent niet gehouwen
Godts heylich gebodt, dat hy hadde gegeven.
Als Godt dit aensach, wou met rechter trouwen
ons selven saligen, op dat wy souwen
des wets gerechticheyt in synen soen aenmercken,
dat hy is den wech & niet ons benouwen,
als wy tot hem keeren, tsy leecke oft clerken;
maer dit beteeren en syn niet onse wercken,
dan duer u woordt, dwelck ons duer gracie behielt.
Heere, gheeft dat ghy gebiet & gebiet dat ghy wilt.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

114
Heere, ghy gheeft het gene dat ghy gebiet
in u woordt; wandt het is claer gebleken,
als Adam gecomen was in het verdriet
& was duer tserpent van u gebodt geweken,
soo woudt ghy ten trooste van Adam dit spreken:
dat duer des wyfs saet noch sou worden vertreden
tserpents hooft; want u woort had lust onbesweken
by smenschen kinderen, die geen goet en deden,
& tis vlees geworden hier op deerde beneden,
& tgeen dat ghy gebiet gaeft ghy hem te dragen,
op dat ghy ons sout brengen by u in vreden.
Liet ghy hem, om u volcx sonden wil, slagen,
u woordt ist dat gedaen heeft, Heer, u behagen
duer welck u gramschap tegen ons is gestilt.
Heere, gheeft dat ghy gebiet & gebiet dat ghy wilt.
Alle wat asem heeft looft den Heer der heeren,
dat hy gegeven heeft, soetst om vermonden,
tgeen dat hy geboot in synen sone vol eeren;
want het behaecht Godt, naer Paulus orconden,
dat in hem alle volheyt sou worden gevonden.
En van synder volheyt hebben wy alle ontfangen:
genade om genade, soethertige gronden;
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want hy voer ons, als eenen trooster der bangen,
vermalendyt werdt & aent cruyce gehangen,
op dat hy ons van de vermalendydinge
des wets verlossen sou, die ons woude prangen;
& ons daer voer geven eeuwige bevrydinge.
Dit mogen wy wel schryven voer een nieu tydinge,
die Godt gheeft & inder eeuwicheyt niet en smilt.
Heere, gheeft dat ghy gebiet, & gebiet dat ghy wilt.
PRINCHE.

Heere, die u gebodt gevende syt in u woordt,
dat ghy wilt, dat gebiet ghy hem oock eenpaerlyc.
Want gelyc eenen reigen op deerde brengt comfoort,
& niet weer en keert, seyt Esaias claerlyc,
hy maeckse eerst vruchtbaer; alsoo sal openbaerlyc
u woort niet ydel weer keeren oft alleene,
maer sal al doen dat ghy gewilt hebt vermaerlyc.
Wat hebt ghy gewilt? Dan dat u woordt seer reene
vertroosten souden allen die waren in weene,
& dat het de bedroefde herten soude genesen,
vercondigende de bly botschap int gemeene;
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dat elck om niet nu mocht drinckende wesen
van de levende fonteyne Christy gepresen,
die ons voer Sathan is eenen vromen schilt:
Gheeft, Heere, dat ghy gebiet & gebiet dat ghy wilt.
Men sach tantwerpen den eersten july doer eendrachticheyt
Van heeren en borgers wert al den twist en opruer neer geleyt.

Per Den noot doet vele ao 1554.
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- XXVII - [Comt, dochterkens van Sion, helpt my volprysen] aant.
Comt, dochterkens van Sion, helpt my volprysen
die goetheyt myns liefs die hy my heeft gejont,
ja & eeuwich betoont om myn verjolysen.
Myn tonge is te teere, te cranck is mynen mondt,
om synen loff te verbreyden wt den grondt:
dryendertich jaer heeft hy my gesocht seere,
dies hy, als icke, blyde was doen hy my vondt.
Veel arbeyts was doende myn lieff, mynen heere,
om my te verlossen, tot elcken keere,
wt de handen mynder vyanden crachtich.
Saechtmoedich, ootmoedich, van leden teere,
als een lammeken, ginck hy ter doot warachtich;
maer hy verrees weder, doer syn cracht voerdachtich;
waer door my alle troost is toegeschreven // fier.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier.
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Om mynen twille, soo heeft dit lieff wt liefden,
onder myn vyanden, veel geleden
my soeckende; sy hem seer qualyck geriefden,
maer hy heeft se cloeckelyc bestreden
als een vaelyant prinche in dorpen & steden;
my beschermende & verlost wtter noodt,
myn leven behoedt & my gestelt in vreden;
om mynen wille heeft hy, met crachte groot,
te niete gedaen helle, duvel & doot,
thantschrift geschuert duer groote liefde soet.
De wet heeft hy wtgevaecht & tserpents hoot
in stucken gedout & versmoort met syn bloet,
& heeft tonderbracht, duer syn goetwillicheyt goet,
alle tgheen dat my mocht doen beven // schier:
aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier.
Seer triomphantelyc heeft hy, duer dit werck,
myn leven gevonden dwelck was verloren;
duer syn volmaecktheyt heeft hy als opperste clerck
my gehaelt met crachte wt Babilons toren,
& heeft my lieffelyc troostende gesworen
dat hy my nimmermeer en sal verlaten.
Laet ick hem niet, hy heeft my wtvercoren,
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voer dbegin der weirelt tot mynder baten.
Dickwils heb ick hem versaeckt seer boven maten
duer den quaden raet mynder vyanden vals:
maer doen ick bekende myn boosheyt, verwaten,
quam hy my te hulpe sonder veel geschals;
my verlossende droech hy my op synen hals,
duer dblaken synder liefden, duer tverheven // vier.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Dit lieff is Christus, myn heer excellent,
myn hope, myn toevlucht, minnelyc van oogen;
voer wiens naem alleene, onder tfirmament,
alle knien hen eeuwich moeten boogen.
Den mens en is anders, naer schrifts betoogen,
geenen naem gegeven om salich te syn,
dan den naem Jesus, die de sonden can afdroogen.
Triomphantelyc heeft dit lieff dleven myn
gevonden, duer syn goetheyt vol trouwen fyn;
& hy is inde hoochte opgevaren,
met hem voerende alle thelsche fenyn.
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Die gevanckenisse, die my mocht beswaren,
de doot heeft hy met crachte doen verharen,
makende tsyne & dmyne al even // dier:
aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier.

Wel hem die in Godt betrout.
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- XXVIII - [Met wat onsprekelycker liefde minioot] aant.
Met wat onsprekelycker liefde minioot,
heeft my dit lieff gesocht met goeder gracie,
dryendertich jaren, eer hy my vant bloodt,
lydende veel noot // en tribulacie,
van die vremde liefhebbers oft nacie,
daer ick me boeleerde en hielt partye!
Twas de alder booste generatie,
die my verleyden tot afgoderye
en tot ongehoorsaemheyt; in weder sye
seggende: blyft ons by, het sal u baten:
ghy sult rycdom vercrygen met herten blye;
maer met hem armoede: dus wilten verlaten;
groote vervolginge van wegen in straten:
dus wilt u saten //, naer ons ingeven //, fier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
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Groote persecucie sal u wesen by,
& van elcken versmaet suldy oock wesen,
ist dat ghy syn leven naervolcht, verstaet wel my,
& nergens vry en werdy oock ten desen.
Maer ghy sult met ons, in vrolycheyt gepresen,
triompheren, boeleren & bancketteren;
in alder wellusticheyt, om sins genesen,
wilt nievers voer sorgen, maer verjubileren.
Hier is gout & silver, elck sal u honoreren
& eere bewysen: dit sal wesen u deel.
Soudy u dan tot hem willen verneren
daer aff niet comen en mach pant noch juweel,
maer u soude naken menich bitter morseel,
daer ghy in u selven behoort te beven // schier?
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
Nu dit lieff, siende dat ick was bedrogen
van dat quaet duertrocken saet, menichfuldich,
is met grooter liefden te mywaers getogen,
schendende haer bogen, // met sinnen verduldich,
duer syn bitter lyden & doot ontschuldich;
maer wt brandende liefde voer my, syn bruydt,
om dat hy my trecken soude gehuldich
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wt de handen vanden boosen vyandt ruydt,
& my te verwerven eeuwich save conduyt.
Ist dat ick hem dan by blyve, wt rechter duecht,
soo belooft hy my rycdom, solaes en virtuyt,
getrouwicheyt sweirende de edel juecht;
al had ick hem verlaten, myn eeuwige vruecht,
duer myn boeleren & vremt aencleven // dier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Gheen lieff ter weirelt nooyt soo geboren,
als dit lieff wesende alsoo getrouwe;
die syn leven soo gegeven heeft te voren,
blust svaders thoren // tot mynen behouwe,
doen hy strydende was, hier als de bouwe,
aen den boom des cruysen tussen twee dieven,
bespot, begekt, gegeeselt, gecroont daer touwe;
patientich blyvende om myns gelieven;
die nooyt misdaen en hadde, soo ons de brieven
in veel plaetsen wel naectelyc verhaelen;
maer om myn versoenen, doer svyants miskieven,
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& om syn eygen te wesen, sonder falen;
want hy en begeert den doot niet inder qualen
der sondaren, al hebben sy bedreven // tier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.

Tot Brussele het Marien cransken
Per Nochtans wel siende
al heet ick de Blinde.
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- XXIX - [Ick, die duer Adams val was inden doot] aant.
Ick, die duer Adams val was inden doot
gevallen, & vol van ongenaden
deur des vyans raet, sweirels prinche en hoot,
die Eva verleyde & heeft beladen
dat menschelyc geslachte, dwelck was verraden
om den eeuwigen doot te beerven onsoet;
van welcken ick een een vanden quaden,
heel troosteloos & met sinnen onvroet;
dit aenmerckende de liefde des vaders goet,
sant hy dit lieff, synen soon hier beneden,
& betaelde myn schult met syn dierbaer bloet;
& heeft my soo gesocht, duer der liefden seden,
op dat ick eeuwich sou leven in vreden.
Dies ick dan seggen moet, in dit aencleven // fier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
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Dit lieff, namelyc Jesus Christus reen,
heeft my, Sions dochtere, syn bruyt getrout.
Van syn beloofde woordt en wilde hy niet scheen:
my siende liggen seer derlyck benout,
is neder gedaelt in dit besneden woudt,
daer ick verloren lach vol allenden.
Priester en levyt streken beneven stout;
maer den Samaritaen, dit lieff, quam verbinden
myn dootlycke wonden, en wilde my vinden.
Als hy my dryendertich jaer hadde gesocht,
bracht hy my op syn schouderen: nooyt sulcken vrinden,
die dwerck der liefden soo hebben gewrocht!
& heeft my met synen bloede gecocht,
& synde verlaten den vyant bleven // schier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
Naer dit lieff hadden doude vaders verlangen,
die daer lagen, onder des vyants gewelt,
soo menich duysent jaer, gebonden, gevangen,
roepende: schuert de hemelen, rasch u versnelt,
& wilt neder dalen, wantet ons dleven gelt!
Dus en heeft dit lieff hem selven niet gespaert
& is ons broeder geworden, soo schriftuere melt,
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& my als den appel synder oogen bewaert;
my soeckende als een hin, die haer kiecxkens vergaert
voer der wouwen clauwen doer der liefden brandt,
& heeft hem soo lieflyk by my gepaert,
die verloren was, wroetende int dootlyc sant.
Maer dit lieff my omhelfde & gaff my de handt,
& stelde my vry als een vergeven // dier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Aldus vant dan dit lieff in liefden vernaemt,
my verdoemde, doot liggende, heel verwesen,
in des vyants gewelt; maer dit lieff ongeblaemt
heeft myn leven vonden & weder genesen
duer syn edel menschwerdinghe gepresen,
gebuerte & predicatie warachtich.
Noyt geen soo triomphanten opgeresen,
die des vaders thoren bluschte onsachtich,
duer syn doot & verrysenisse crachtich,
niet ontsiende noch vreesende eenich torment;
& soo duyvel, doot, helle, verwonnen machtich,
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ter neder geslagen & omme gewendt;
soo dat dit lieff heeft de macht geschent,
& voer my tonderbracht den verdreven // gier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.

In viericheyt groeyende
op Mooyses bosch tot Leeu.
Per Och est alsoo ware.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

129

- XXX - [Hoort ghy, Sions dochter, die noch syt clachtich] aant.
Hoort ghy, Sions dochter, die noch syt clachtich
in vreese geseten duer onkennisse blint,
wat my (eens u gespelinne warachtich)
geschiet is van hem die myn siele bevindt.
Als ick duer dboeleren, gans Adams gesint,
gewondt, ja doot, lach voer mynen vader goet,
heeft hy, myn lieff, als de getrouste bekint,
myn leven weder gesocht, gevonden metter spoet.
Waer duer, duer syn genade, liefde & ootmoet,
& menschwordinge, daer hy my me weckte
& op dede staen, my wassende van dbloet
des doots & der sonden dwelck my bedeckte;
syn siel hy voer my soo minnelyc streckte.
Dies ick wel seggen mach, duer dit aencleven // fier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
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Op dat ick syn liefde sou kennen in desen
& op niemant sien, dan op hem alleen,
heeft hy my voorts gesterckt duer tsienlyc wesen
syns levens, hier op d'aerde, net & reen;
duer tvasten, bidden, waken, druck & ween;
my bewaerende als een hin haer kiecxkens siet,
& met syn soete leeringe gemeen,
my altyt troostende in myn verdriet.
Waer duer hy my oock een exempel liet.
syn voetstappen vlytig te volgen naer,
op dat ick als een rancxken, soo hy my hiet,
in hem (den wynstok) sou blyven vruchtbaer.
Siet, geenen last voer my en was hem te swaer,
midts desen sterken brandt der minnen verheven // fier:
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
Ow elcken liefde hy my noch al toonde,
desen compassiuesen Samaritaen!
Siet, met welcken olie hy my verschoonde,
opdat ick de tweede doot niet en soude ontfaen!
Hy is selfs als een lam totten cruyce gegaen,
myn misdaet dragende duer sdoots torment;
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maer, van Godt weder verweckt, is op gestaen
ten derden dage, soo ick weet, ongeschent,
ten hemel gevaren, sittende present
aen Godts rechter handt; daer ick by hem sal comen,
ja, alree ben ick inden geest die my sulcx inprent,
duer tgeloove, de herboringe vol vromen.
Wech, doot, van hier! Dese heeft u cracht benomen!
Dits mynen roem tegen u ingeven // schier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Triomphantelyc wast dat hy ooyt dede
dese, myn & alder mensen lieff vol trouwen,
voer Godt, daer de waerheyt altyt grypt stede,
hoe wel de weirelt dit qualyc can verdouwen.
Dus, ghy liefkens, wilt opt sant niet meer bouwen,
maer op Christus, den steen die eeuwich sal dueren,
die ons leven vandt en vindt, soo wy ons houwen.
Hier roept, weent & clopt minlyc tallen hueren,
hoorende comen opdoen, eerst dat hy begeert;

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

132
opdat ghy syn goetheyt van u niet en weert,
soo moecht ghy met my elck seggen expeert,
tot synen prys, ten spyte den verdreven // gier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.

In viericheit groeyende Moysen doren
Schertogen bossche, per Cassiere,
ost Duer hope verwacht ick.
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- XXXI - [In wat allenden heeft my dit lieff hier vonden] aant.
In wat allenden heeft my dit lieff hier vonden,
vol miserien & dootlycke wonden,
dinerssen der sonden //, hun gevende logys!
Duer des appels bete, vaet myn orconden,
soo was ick gecondemneert, nae Godts vermonden,
in de afgronden, // soo my schristuere bewyst.
Maer dit lieff, wt wien alle liefde ryst,
seer triomphant is hy te mywaers genegen,
doer den brandt der liefden, daer hy met was gespyst.
Want doot, duyvel, noch helle en was hem tegen;
maer quam my besoecken in sdroefheyts plegen;
desolaet synde, duer sweirels ingeven // fier,
tot allen versmaetheyt was ick geslegen;
& dat doert ongehoorsamich sneven // schier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
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Aldus vant hier dit werdtste lieff plaeysant
myn leven, tot alder wellusticheyt vaelyant,
naer svyants trant, // heel volgende syn wercken.
Maer dit lieff is, wt liefden habondant,
te mywaers geneycht met bermherticheyt; want
hy ontbant // syn oprechte liefde, om mercken
dat hy my heeft wtvercoren in dees percken,
myn leven hier aennemende blootlyc,
om met my te vereenigen tsynder kercken,
my sweirende getrouwicheyt miniootlyc;
al heb ick gehoereert, geboeleert snootelyc,
& met vremde liefhebbers bedreven // tier,
in alder onachsaemheyt seer grootelyc;
liggende als een beeste, een aencleven // pier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
Dit lieff was inder liefden ontsteken
heel triomphantelyc, soot is gebleken,
dat hy myns geleken // wilde syn geboren,
in dit dal der tranen, catyvich om spreken.
Hy, die rechtverdich was, wilde comen wreken
svyants quaey treken // die hy my brocht voren,
willende my verlossen & hem versmooren
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die my getrocken hadde in tsondich quaet.
Want gelyc, doer eenen mensche vervooren,
de sonde is gecomen in sweirels saet,
doer dovertreden des gebodts, vroech en laet,
ongehoorsamich wesende, dbeschreven // dier
dat den mens bewesen hat den rechten staet,
maer licht vergeten, niet by gebleven // tvier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Syn liefde, boven alle liefde streckt
ongeveynst, soo ons schriftuerlyc wordt ontdekt;
van veel begeckt // nochtans hem selven niet gespaert,
maer hem triomphantelyc wt gereckt
aen den boom des cruycen, synen vader subieckt,
& duer syn cracht verweckt, // soo ons wordt verclaert.
Hy, die gerechtich was & hooge vermaert,
heeft myn ongerechticheyt, in desen ganck,
op hem genomen van desen quaden raet;
my suyver & reyn makende die was cranck;
om dat hy my trouwen soude tot syn bevanck
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inder eeuwicheyt, al was ick verheven // hier,
doer de sonde, totter verdommenisse stranck;
synde inden bant vanden bekeven // stier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.

Tot Brussele.
Niemant sonder gebreck
dan Godt alleene.
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- XXXII - [Aldus vant triomphant // dit lieff myn leven // soet] aant.
Aldus vant triomphant // dit lieff myn leven // soet,
wtter liefden vloet //: bee, siele & lichame.
Onsterflyc maeckt hy my, om leven // goet,
& vrolyc te wesen in Christus name.
Maer Adam, duer svlees bevel, brach ons in blame
& brack Godts gebodt; doen was syn werk al niet;
want de siel was sterffelyc gemaeckt infame.
Hier duer den vader, weer de lieffde geschiet,
om leven, daelde dwoort in een maget siet,
& wert vlees en bloet, om leven prophys.
By tconsent van den vader, de den soon dbediet
dat de siele, duert woordt, wardt leven jolys;
den soon maecte, metten offer, den vader prys
dat de siel levende was vant gedreven // dier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
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Soo quam dleven minnelyc wt den vader,
beede te gader // siel & lichaem, reen.
Die doot gemaeckt was, was ons ontlader;
van alle sonden maeckte hy ons leven een,
nae den wille des vaders, groot en cleen;
welck is myn lieff, om synder beelde bekent,
die in myn lichaem rust, heeft Chistus gemeen
dleven van materien aengenomen jent,
gegeeselt totter doot in swaer torment,
seggende: Aba vader, tis al voldaen!
Nu leeftse inden eeuwigen endt!
Wilt verhuegen, siele, ghy hebt gracie ontfaen:
aldus suldy blydelyc inden hemel gaen
leven, niet achtende het geheven // vier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
Aldus heeft dit lieff myn leven hier weer gepast,
daer ick doot lach getast, // u vaderlycke tael,
die my nu minnelyc laet leven. Nu, bruyt, wast
u alle vrindelycheyt aen, binnen svader sael;
want dleven vereenicht nu altemael
metter beelde des vaders, int lichaem binnen.
O lichaem, weest vrolyc met soeten verhael,
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duer den troost myns lieffs met al u sinnen!
Volmaeckt int geloove, u siel sal winnen
de eeuwige vruecht byden Vader gehouwen;
Vader en siele syn bey in een minnen,
als dlichaem nae Godts geest stelt syn betrouwen.
Dus sal de siel leven eeuwich, sonder flouwen,
inder eeuwiger vruecht: tstaet geschreven // fier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Princhelyc vader, om blyven leven is tslot:
u voer een nieu gebodt // is in liefden leven.
Soo myn Vaer lieff gehadt heeft, hebt liefde in Godt
& uwen naesten; de siel en sal niet sneven.
Als een beelde des Vaders wertse verheven
inden lichaem leven, // duer sheylichs Geests roeyen,
die u dat goddelyc woort inblaest, int aencleven;
dus comt de gracie des Vaders om groeyen;
duer den advocaet des soons, liefde doet bloeyen;
siele en Vader, tis een wesen waer.
Vander doot eeuwich levende, sonder vermoeyen,
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als dlichaem de siele spyst met dlevende woort claer,
soo blyft de siel leven, en niet stervende daer,
naer Christus verrysen, is dit beseven // schier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.

Met al te belachene, barbariste per Gent
Sinte Pieters muldere is hy bekent.
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- XXXIII - [Dwoort waer duer hemel & aerde is gemaeckt] aant.
Dwoort waer duer hemel & aerde is gemaeckt,
boven tverstant, seer playsant // syn syn wercken:
al dat leeft betrout in hem, den vyant versaeckt,
alleene nae hem haeckt; // syn liefde wilt aenmercken.
Dit lieff heeft ons wtvercoren sonder hercken,
doen hy Adam maeckte, nae syn eygen beelt schoon,
& syn gracie dleven gaff, sonder verstercken,
inder vruechden percken // des paradys troon;
sonder syn verdiensten, oft eenigen loon,
stelde hem over alle dieren als heere.
Triomphant verheft hy den mensche ten toon:
onderhout syn sermoon // en goede leere,
eeuwich suldy leven sonder verseere.
Synen loff vermeere // in alle herte, fier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven hier.
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Elasen! dleven dat Adam was gegeven
heeft hy //, segick vry, // duer syn cranckheyt verloren;
waer duer, wy menschen, alle moesten sneven;
des doots aencleven // en eeuwich smooren
hadde ons omvangen duer sulcx oorboren;
maer dat lieflyc woort, seer soet & delicaet,
quam Adam met synder gratien te voren,
en heeft hem vercoren //, al was hy desolaet,
hoorende nae dwoort, gecreech hy noch goeden raet,
die beloofte des saets het woort betrouwende,
niet wanhopende, al was seer groot syn misdaet.
Diet te recht verstaet // en sal niet syn flouwende;
die tlevende woort wel syn duercnouwende,
syn verdouwende // deeuwich doots dangier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven hier.
Met Adam was ick verloren doer den vyant,
doen hy int paradys, // onwys // brack tgebodt,
Godt hebbende verlaten, vloot aen eenen cant;
maer tgoddelyc woordt vant // Adam, diet wel onthot,
& heeft ons alle bevrydt van die bitter not.
Allendich, catyvich, was ick boven maten
geworden duer Adam; want dalder swaerster lot,
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die doot en thelsche cot, // wilt dit wel vaten,
op my was comen & ick van elcken verlaten,
onder die moordenaers berooft, ter doot gewont;
soo quam dat godlyck woort, soet als honich graten,
my sondaer te baten // en maeckte my gesont.
Hy heeft myn schult betaelt meer dan thien duysent pont,
den aldersuetsten mont //, duer syn lieflyc bestier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven hier.
PRINCHE.

Dit lieflyc woort des vaders almachtich
hevet dleven gegeven, anders egeene,
& gevonden duer syn bitter doot seer crachtich.
Blyft altyt stantvastich // in syn liefde reene,
O edel siele, verhuecht in hem alleene!
Want hy, geweldich heere, is over de doot
triomphantelyck verresen wt sdoots geweene,
ons allen gemeene // geholpen wtter noot.
Hy roept ons, die belast syn met sonden groot;
hy is den wech, de waerheyt en dleven voerwaer.
Laet ons alle tot hem loopen, broeders minioot,
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ons voerspraeck & hoot //, dit is openbaer;
betrout dit lieff, de fonteyne des levens claer;
volcht hem altyts naer // en vreest sweert noch vier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven hier.

Terwen bloeysel tot Aerschot a.o 1556.
Dwoort gheeft confoort.
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- XXXIV - [O lieff triomphant! Wt duysentich vercoren] aant.
O lieff triomphant! Wt duysentich vercoren,
edele, machtich, in thoochste de gecroonde,
minlycxste, werdichste van vrouwen geboren,
vrindelycste, properste, jentste gepersoonde:
wt dalder opperste ghy my u vertoonde;
van rycker, looyaelder en mocht men nooyt weten,
dalende wt den schoot, dwelck my hier verschoonde,
syns vaders, wt de goddelycke secreten,
my soeckende, die sieck lach, geheel verbeten,
dryendertich jaren, overmidts myn sonden.
U vierige liefde, te mywaerts vervleten,
getrouwer tot my en was nooyt lieff gevonden;
int dal der miserien, diepe verslonden,
heeft hy my gesocht in drucke & swaer sneven // fier:
aldus vant triomphant // dit lieff myn leven // hier.
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Wonderlyc is myn lieff, alsoomen mach mercken,
van dbegin totten ende in syn dingen;
onbegrypelyc in woorden & in wercken,
wien dengelen loff & eere toesingen.
Naer hem myn herteken & sin verlingen,
geboeyt liggende vande Madianieten;
ter doot gewont, dleven en mach ick niet gehingen;
ballinck van Jerusalem in swaer verdrieten,
liberteyt van dyen mach ick niet genieten.
In Jerico gedaelt, met druck overgoten,
prister en mocht my cureren noch leviten;
in des doots heerschappye moest al verscoten.
Mynen noot heeft een Samaritaen verdroten
die tot myn ontlasten hem heeft gegeven // schier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
Cloppende verclaert ons des propheets orconden:
staet op wtten slaep des eeuwich doots verwaten;
duer Christum, u lieff, wordt u het licht gesonden;
den dach is op handen, den nacht moet ghy laten.
Sy worden by de liefst die voertyds saten,
verre die oude cleeren wttreckende,
buyten, binnen, verchiert als schoone granaten;
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wtwendich, inwendich, ter duecht verweckende.
Myn lieff comt spacerende, ick ben ontdeckende
myn beddeken, strooyende met bloemkens pareren.
Als Baals propheten, met Godt niet geckende,
inde Wet myns liefs wil ick nu recreeren;
die myn leven gesocht heeft sonder cesseren,
ten lesten gevonden, de doot verdreven // ghier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Princhelyc lieff, in dalder hoochste perlement,
die dese woorden gesproken hebt troostbarich,
als ick verheven worde, als coninck potent
vander aerden, soo sal ick al syn gesparich.
Ick salt al tot my trecken, eeuwich gewarich,
triompherende int cruys, Moyses figuere;
gebraden in liefden, teer paeschlam verclarich,
gemest calff shemels vaders te dier huere.
Tis al vervult datter stont in de schriftuere
om dleven te vinden, datter was verloren.
De prinche deser weirelt verjaecht int suere,
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thantschrift geschuert van Godt des vaders thoren.
Wt liefden dyns, wil ick dees woorden orboren,
ontfaen den trourinck vol werden voorschreven // dier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.

Al vloeyende groeyende
de Plomblom van Nineve.
Per La vertu donne racyne.
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- XXXV - [Aldus spreekt Christus, ons bruygom, duer Salomoen] aant.
Aldus spreekt Christus, ons bruygom, duer Salomoen,
tot synder bruyt, gemeente oft vrindinne:
och, hoe schoon sydy, myn suster, in al u doen,
die ick lieff hadde voer sweirels beginne!
Boven andere sydy in mynen sinne,
& sult altoos de alderliefste blyven;
al heb ick veel boelen tot cleenen gewinne,
meyskens sonder getal met ander bywyven.
Maer een is myn duyve, die sal beclyven
myn moeder de liefste, al sonder verlaten,
die my soeckt in gehoorsaemheyt sonder bekyven,
met tranen, dach & nacht lancx der straten;
al sloegen haer myn wachters wonden & gaten,
sy blyft my getrouwe sonder begeven // fier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
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Och, hoe soudick u vergeten, myn lieff schoone,
daer ghy my waert soo soeten wyngaert rancke?
Myn ledekens gaefdy u vruechden te loone,
den eenen tot spyse, den anderen tot drancke.
Ghy cleedet den naeckten & versoecht de crancke,
& wrocht in mynen wyngaert vol gebreken,
als ander leech stonden, twas my te dancke.
Waerdy vander hitten der sonnen gesteken,
ghy achtet al cleen, lieff, sonder te wreken,
duer de liefde die ghy my draecht, niet om gronden;
in myn avontmael quaemdy oock in gestreken
met u lampe versiert, vol olie gevonden;
ghy hielt dat ghy hadt tot dat ick was gesonden,
& hooptet wat beters als een verdreven // dier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
Noch heb ick veel boelen die my bemercken
& jonste dragen, al om te vryen;
maer, lasen! sy versaken my met de wercken,
want sy en derven myn liefde niet belyen;
sy schamen haer myns tot allen tyen.
Alsoo en is dit lieff niet die my heeft gesocht
& de wachters nae my gevraecht tot allen syen,
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tot dat sy my vonden hadde, wel bedocht,
heeft syt al verlaten & my haer selven brocht
voer een welrieckende offerhande;
om een nieu creatuere heeft sy vlees vercocht,
& sweirels leven heeft sy geacht voer schande.
Ja, vlees & bloet heeft sy gelaten te pande
duer myn liefde die in haer was becleven // schier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Ick ben dat eeuwich leven & den wech claer,
myn suster & bruyt, daer ghy syt ingegaen,
daer eenen dach is te achten als duysent jaer,
int nieuwe Jerusalem dat eeuwig sal staen.
Hier en suldy geen hitte der sonnen ontfaen,
noch honger noch dorst en sal u belagen,
& de doot en mach u nimmermeer bevaen;
dit is al gedaen //, lieff, om u te behagen.
Nu sal ick u tranen van u oogen vagen,
om dat ghy u cleedt wiest in mynen bloede:
in grooter tribulacien, tallen dagen,
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hebdy gestreden, lieff, ende en sydt niet moede
om de eeuwige croone, als de vroede,
die u nu bereedt is, schoon boven schreven // fier:
aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.

By de Barbaristen te Gent.
Liefde verwinnet al.
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- XXXVI - [Ick was by nalycx tot der doot toe verbeten] aant.
Ick was by nalycx tot der doot toe verbeten
van dlistich serpent dat Adam heeft bedrogen,
doen hy uyt den paradyse wert gesmeten,
duer dbevel syns vaders; twas syn vermogen.
Dus had ick oock van tserpents fenyn gesogen;
maer een resepte is my gepresenteert
van myn alderlieffste lieff, die is getogen
wt syns vaders ryck, en heeft hem verneert
geboren te worden, ongeblameert,
van een suyver maecht; tis Esaïas beroemen.
Dus wordt dit lieff van my boven al gelaudeert;
want hy heeft my bevrydt van deeuwich verdoemen;
syn graciuesheyt streckt boven alle bloemen:
soo lieflyc is dit lieff int aencleven // fier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
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Triomphantelyc heeft dit lieff voer my gestreden,
in dees bedruckte weirelt, dry & dertich jaer;
veel schandelycke smaet heeft hy geleden
van de beminders der weirelt, tis openbaer,
om my te verlossen wt het peryckel swaer
daer ick vanden vyant mede lach gebonden.
Maer myn lieffste lieff, treyn goddelyc pilaer,
en heeft my verlaten tot geenen stonden,
duer syn groote liefde niet om volgronden,
die hy tot mywaerts droech seer excellent.
Hy is seer ryc van machte bevonden:
maer om mynen wille, met ermoede duerrent,
op dat ick, duer sy ermoede, ryck bekent
sou worden & leven sonder sneven // schier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
Myn lieff heeft my erfgenaem in syn ryc gemaeckt;
synen vader heeft my voer syn kint vercoren;
ist dat svaders liefde soo tot my blaeckt,
soo en can my geen boosheyt der weirelt versmooren.
Dit lieff heeft voer my gesoent des vaders thoren,
& syn genade is in my geresen;
dus mach ick wel solaes & vruecht oorboren,
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dat hy my vanden fenyne heeft genesen,
dwelck my van Eva was aengepresen,
waer duer ick lach in een groote quale.
Ick en can nimmermeer myn lieff wtgelesen
te volle gedancken van syn duecht loyale,
dat hy my soo dickmaels & soo menich male,
verlost heeft vanden boosen verdreven // stier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Dit princhelyc lieff, diamantich bepeyrelt,
wiens duechden boven alle creaturen streckt,
syn ryc en is niet van deser weirelt,
daerom achten hem sweirels beminders suspeckt;
maer tot hem alleene myn herte treckt,
midts dat hy gestorven is voer myn misdaden,
gegeeselt, duerwont, ja aent cruys gereckt,
begraven, ter hellen gedaelt wt genaden,
den derden dach verresen, suet als sucaden.
Op dien troost heb ick alleen myn betrouwen,
dat hy my vanden swaren last heeft ontladen,
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& heeft my met synen geest onderhouwen,
al lach ick gevangen in Babels landouwen,
hy bant den draeck die nae my gaepte even // gier.
Aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier.

Het Leliken van Calvarien
wt liefden geschiet.
Per Een tyt sal comen.
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- XXXVII - [Eerde bemint eerde tot allen stonden]

aant.

Eerde bemint eerde tot allen stonden:
met sweirels vonden // & solacie,
duer svlees lusten, had ickt me onderwonden;
&, by nae verslonden //, in condemnacie,
was ick duer des vyants insperatie.
Want de weirelt toonde my haer lieflycheyt groot,
waer duer tvlees nam syn volle recreatie;
wt sduyvels raet myn onsalige vruecht sproot;
dus vondick myselven, hier levende, doot.
Duert overpeysen my therte noch bitterlyc schreyt;
maer duer genade, een, die liefste, dit verdroot,
die haer tot myn salicheyt rasch heeft bereyt;
want syt alleen vermocht de suyver waerheyt
in onderstant // valiant //; soo cocht sy my dier.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven hier.
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Als myn lieff, hier aldus myn crancheyt aensach,
daer ick in verdoemt lach binnen mynen leven,
soo heeft hy, wt rechter liefden, sonder verdrach,
myn allendich bejach // willen beseven,
& heeft haer voer my int lyden gegeven,
nemende op haer alle myn misdaet.
Want voer my anders geen offerhande en was bleven,
die voldoen mochte alle myn boosheyt quaet,
dan haer doot, voer my een levende toeverlaet;
op dat ick met haer wederom sou verrysen,
soo heeft sy haer geoffert tot mynder baet;
ja, over al de gene die daer verjolysen,
in haer voldoeninge huer levende prysen,
haer offerhandt // playsant // voer svyants dangier.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven hier.
Midts dat wy alle, duer Adams overtreden,
moesten dalen beneden // voer Godts thoren,
dwelck ons dede tserpents liftige seden,
dat wy niet in vreden // dat hy hadde verloren
besitten en souden, als Godts wtvercoren;
soo heeft hy den mens in verdoemenisse gebrocht,
alsoo dat oock geen soenoffer, hier te voren,
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tot eenige verlossing, geensins en docht;
soo heeft de liefde in dit lieff gewrocht
tot hueren beminden; dus namp sy tot haer
myn misdaet, & heeft my seer diere gecocht.
Want syt alleen vermocht //, & wert een middelaer
die voldaen heeft dat aen my gebrack voerwaer;
in respondant // haer lyff te pant //, in sdoots bestier.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven hier.
PRINCHE.

Aldus vant myn lieff myn leven in victorie;
die reyn ciborie // & heeft in vreden gestelt
des vaders thoren // in grooter glorie,
tonser memorie // doen wy waren verfelt;
thooft des serpents vertreden met gewelt.
Met haer geloovige sy nu triompheert;
soo datse nu niet meer en worden gequelt,
maer met haer leven eeuwich ongecorumpheert;
& heeft doot, duyvel, helle, haer macht gespoelyeert,
voer haer geloovige gedaen wt minnen.
Op dat ick niet en sou worden gecondemneert,
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maer doer tgeloove, in liefde, haer genade winnen,
haer voldoening voer my als genoch bekinnen,
duer der lieffden trant, // heeft se geplant // dees liefde fier.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven hier.

Wt rechter liefde tot Breda.
Per Jespere en Dieu
G. vander Eycken.
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- XXXVIII - [Groote benautheden namen my gevaen // saen] aant.
Groote benautheden namen my gevaen // saen,
midts dat ick de lieffste niet en mocht aen // gaen,
nae Venus vermaen // staen, // die daer schoot haer stralen
tot mynder qualen.
O Cupido, wat hebdy doen gedaen // graen,
dat ghy myn sinnen liet inder liefden baen // staen?
Dus had ick ontfaen // tspaen // van druck in die palen,
om dat ick moest falen.
Och! myn vruecht ginck smalen // in sweirels salen;
myn bloet root als coralen // wou ick wt gieten // fel.
Dit druckich verhalen // hoorden dlieff vertalen;
dies sy, sonder dralen, // mynen verdrieten // rel
troostelyc salveerden, om te duerschieten // wel
thert desolant, // met onderstandt // verheven // dier.
Sonder haer moest ick den doot genieten // snel.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier.
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Dalida Samson nooyt soo in minnen dwanck // stranck,
als my de liefste, die der liefden dranck // schanck.
Dies met cleynen danck // cranck // hieltse my vigorues
in liefden gratiues.
Ick werdt disperaet, duer tVenus gevanck // lanck,
my willende ontlyven met een sweert blanck // ranck,
waer doer mynen ganck // manck // swaer was & dolorues,
seer coragiues.
De liefste gloriues //, niet synde rigorues,
met liefden preciues, // heeft gemerkt perfeckt // al
myn leven vitiues; // dies sy met woorden hues
sprack lieflyc, amorues // tot mynder effeckt // smal:
verblydt u selven, met my, in dit bevlekt // dal;
syt constant, // niet ignorant, // sonder sneven // fier,
haren troost verfrayende therte dwelk bevleckt // qual.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier.
O desolacie! wat grooter misbaer // schaer
is in my gebleken, // vuer menich jaer // claer,
om dat ick voerwaer // haer // dus hadde vercoren,
die my dede smooren.
Moetwillich was ick, om my openbaer // daer
te dooden pynlyc, als Venus martelaer // swaer.
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met sinnen eenpaer // naer // seer moesten verstooren,
duer sdroefheyts sporen,
therte wou erbooren // vruecht, soo ghy muecht hooren;
sulck derven als voren // bracht my den grooten // last;
desen scherpen doren // ginck dlichaem verschoren,
waer sy, sonder thoren, // hoorden dexplooten // vast;
my vertroostende in noot als verschoten // gast.
Lieff playsant // & elegant, // wilt niet beven // schier:
ick sta u by, met liefden, wtgegoten // wast.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Princhersse lieff, schoon edel delicaet // saet,
mynen gheest en heeft geen ruste noch en ontfaet // baet,
doer Venus mandaet, // raet // heb ic vexatie,
met swaer gravatie.
Als Dido is myn herte heel desolaet, // jaet.
Dies moet ick my ontlyven in sweirels // quaet;
op den dageraet // laet // lydick turbatie
vol dubitacie.
Mocht ick, ter spacie, // met consolatie,
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sonder solatie, // myn lieff aenhangen // fyn,
myn desperatie // werdt recreatie,
als dexaltacie // moet sonder prangen // syn.
Doen de lieffste hoorde dat groot verlangen // myn,
heeftse, met verstandt // habundant, // verdreven // tvier
dwelck my was dreygende om te ontfangen // pyn.
Aldus vant // triomphant // dit lieff myn leven // hier.

Godt is myn hope.
Per me Godtschalck den lesten mey
op de retorycke sonder erch.
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- XXXIX - [Inden beginne was dwoort, & is crachtich] aant.
Inden beginne was dwoort, & is crachtich;
& Godt was dat woort selve inden beginne.
Hy schiep hemel & eerde, weest dit gedachtich,
Adam & alle vruchten, tot onsen gewinne,
int paradys gestelt, naer syns selfs sinne:
Adam tot een hooft van alle creatueren
van alderley lieflycheyt, was daer inne.
Maer Adam liet hem vant serpent becueren;
waer duer hy de doot verwerff tot dier hueren,
& bracht alle menschen in groot verdriet.
Maer Christus selve quam dit hantschrift schueren
om myn leven; want myn doot en socht hy niet,
& heeft verwonnen helle, vyant & doot: siet,
hy heeftse geacht als een verdreven // dier.
Aldus vant triomphant // dit lieff myn leven // hier.
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Dit lieff vant myn leven seer goedertierich,
doen ick gevallen was in temtacie;
hy heeft my geleyt als een licht manierich,
op my gestordt syn godlycke gratie.
Als hy sach dat ick, duer sulcken turbacie,
in myn quaet soude hebben gegaen verloren,
soo heeft hy my gevolcht in corter spatie;
doen heeft hy my voer syn bruyt vercoren,
tot eenen hulde heeft hy my gesworen
& bemint; hy en wilde my niet laten.
Waer duer ick was nieu inden geest herboren;
hy vant soo myn leven tot mynder baten,
al had ick gedoelt, hy en wou my niet haten,
maer heeft my met synen geest verheven // schier.
Aldus vant triomphant // dit lieff myn leven // hier.
Als tverloren schaepken heeft hy my gesocht
dat gegaen was inde wilde woestyne;
hy is my nae gegaen & weder om gebrocht,
& my getoont blydelyc syn aenschyne;
met lieffelycke woorden getroost ten syne,
laten geeselen syn leden onbevleckt,
galle gedroncken gemengt met asyne,
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van deene bewesen, van dander begeckt,
aent cruys laten hangen syn leden wtgereckt,
voer my geleden veel smertige wonden.
Sy hebben hem mismaeckt, bebloeyt, bepleckt;
maer hy heeft myn banden alsoo ontbonden.
Hy sou bewaren, weert om vermonden,
myn siele; al wou ick my selven geven // tvier.
Aldus vant triomphant // dit lieff myn leven // hier.
PRINCHE.

Myn lief is Christus, den oppersten Heere,
die my verlost heeft wt allen mynen noot.
Hy bedeckte myn schande & socht myn eere,
hem selven gegeven voer my inde doot.
Als een slaechschaepken heeft hy syn bloet seer root
voer my gestort & liefde bewesen.
Ick mach my wel verblyden in syn liefde groot;
want hy voer my gestorven is & verresen;
opdat hy myn smerte soude genesen,
is hy waerachtich ten hemel gevaren,
by synen vader als middelaer gepresen,

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

168
hem selven voer my niet willen sparen.
Als een oprecht lieff ginck hy my openbaren
trycke syns vaders, lustich boven schreven // fier.
Aldus vant triomphant // dit lieff myn leven // hier.

Met vieriger liefden
Op de lavender blomme
Per Niet van my selven.
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- XL - [Ghy, diemen geestelyc noemt in ons provinche] aant.
Ghy, diemen geestelyc noemt in ons provinche,
en sorcht niet, en vreest niet, en wilt niet vlien;
hoe wel dat nu peys is met den prinche
van Araengien, u en sal niet misschien;
want de staten des Lands hebben doen gebien
datmen u sal laten ongemolesteert.
Dus sedt op uwen huysraet sonder omsien,
u kercken, cloosters, eerlyc met belden stoffeert,
de stormers van desen syn nu gepanseert,
soo bekeert, & geworden als de goederhande.
Die tegen u hebben gerebelleert
syn onderwesen met volck van verstande;
het catholycx schipken, geturbeert met schande,
en sal wt syn haven niet meer soo swack // dryven:
al trecken de Spaenyaerds nu wt den lande,
syt te vreden, ghy sult in u gemack // blyven.
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Ghy sult noch ledich gaen & oock niet wercken;
deerste sitplaetse sult ghy oock behouwen;
men sal u noch Raby heeten in alle percken,
ghy sult noch bichten maechden & vrouwen,
ghy sult noch pelsen dragen tegen tvercouwen,
men sal noch voer u coopen de beste spyse
die ter merckt veyl comt in elcx aenschouwen:
daer en leyt niet aen al isse dier van pryse.
Ghy en sult noch gheven geen axcyse,
mer vry syn, al ist voer de steden cleyn profyt;
ghy en sult oock binnen uwen logyse
gheen soldaten houwen, om dat ghy geestelyc syt;
want ghy moet voer ons bidden talder tyt,
studeren & al werm onder tdack // schryven.
Ghy en sult oock niet waken, ist oorloge ost strydt:
syt te vreden, ghy sult in u gemack // blyven.
Ghy sult u ware even diere noch vercoopen,
want tgemeen volck heeft tot u een devoot opset.
Dus sullen sy om aflaet noch touwaers loopen
& onderhouden des Paus heylige wet;
sielmissen, wtvaerden & jaergetyden met
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sullen blyven even groot van crachten.
In manus tua, in u cuecken vet,
salt al volle vloet syn, by dagen, by nachten;
die gesongen missen, van gulden & ambachten,
sullen noch dagelycx worden gedaen;
u lange gebeden salmen oock salich achten.
Aldus suldy wel in uwen offer ontfaen;
ghy sult metten siecken noch metter schellen gaen;
ghy sult noch crygen in uwen sack // schyven.
Al hevet hier eens qualyc met gestaen:
syt te vreden, ghy sult in u gemack // blyven.
PRINCHE.

Mindebroeders, princhelycke religiuesen,
u vette caken en syn noch niet gesmaelt;
al hebdy verjaecht geweest van de Guesen,
ghy sult noch halen, soo ghy hebt gehaelt,
den rinschen wyn met cruycken; hy sal werden betaelt:
men vint noch goey herten diet u wel jonnen.
Augystynen, prekerien, hout ongefaelt
u dorptermynen, soo ghy hebt begonnen;

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

172
ghy sult gelt & cost crygen & bier met tonnen;
want de boeren syn tuwaert liberael & milt.
Spreeckt oock u cruysgebet, bagynen & nonnen,
ghy sult al hebben al wat ghy wilt,
& even vet gemest gaen, geborst, gebilt;
ghy en derft om taerten oft om geback // kyven:
tis touwent overvloedich; dus weest gestilt,
syt te vreden, ghy sult in u gemack // blyven.
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- XLI Een dichte vervolgende de vers deerst letter vanden A.B.C. aant.
Aenhoort doch, Heere, dyn dienaer belast,
die totter hellen geheel is gesoncken;
myn wederpartye haer haestelyc rast:
om my te verdrucken staen sy & loncken,
& hebben my bitteren dranck geschoncken.
Ontfermt myns, Heere, doch midts dynder duecht;
gheeft my dat u apostelen droncken:
vanden nieuwen most die den geest verhuecht;
leert my bidden, dwelc ghy vermuecht;
doet open myn lippen: myn stemme sal rysen,
treckt my naer u & vernieut myn juecht;
dynen loff sal ic volcomelyc bewysen:
de heydenen u met veel woorden prysen.
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Besiet myn allende, aenhoort myn kermen,
myn gebet laet in u ooren clincken:
ic roepe tot u, wilt myns ontfermen;
o Heere, wilt myns doch vroech gedincken.
Overvloedich my de tranen ontsincken,
ontfangt myn cryschen, myn suchten, myn beven;
ic en can gerusten, eten noch drincken;
die wateren des drucx syn hooch verheven,
myn gebeenten verdort, myn crachten begeven;
u pylen hebben my alle seere duerwont.
Haest u geringe, vernieut myn leven;
myn wederpartye soeckt soo menigen vont:
maer, Heere, als ghy wilt, soo ben ic gesont.
Cranck van machte & heel verduystert,
van boven tot beneden, ist al geschent.
Mynen vyandt ledt soo nau & luystert;
in my en is geen cracht meer bekent:
waer ic gekeert ben oft gewent,
aen alle canten, is druckich lyden.
Die hooge bergen syn nu present
op my gevallen aen alle syden:
maer ghy, Heere, alleene muecht my verblyden;
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ontfangt my allendich die ben versteken.
Ghy weet de jaren, uren & tyden;
al ben ic vanden wech geweken:
die den Heere betrout en sal niet gebreken.
Ducht, ancxt & sorge syn wy vercnapende;
onmachteloos vinde ic my selven gestreckt.
Myn wederpartye siet my nu slapende;
dies is hy subtylyck tot my verweckt,
om dat ic duer sonde ben onperfeckt,
duer myn gecorumpeerde broosche natuere;
soo siet hy my naectelyc, ongedeckt,
& wilt my verschueren aen elcke uere.
Maer, Heere, aensiet ghy u creatuere
verdruckt, ter aerden liggende, beproeft,
& hoe de vyant, de wreede figuere,
mynen geest inwendich duer tvlees bedroeft:
die den stryt sal winnen Gods hulpe behoeft.
En is dit niet wel een selsaem wondere,
datse huer tanden dus hebben gewet?
Sy spannen haer bogen, secreet, bysondere,
haer schutten nydich op myn siele geset;
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sy spreyen behendich een bedriechlyc net;
om my te vangen sy neerstich waecken.
Maer, Heere, aenhoort doch myn gebet:
helpt my vernielen dees aertsche draken;
op u wil ic myn hope staken,
anders moest ic huer hope subiect // syn;
gheest my den wille & tvolbringen der saken;
soo sullense van u duer my begeckt // syn:
wt hem selven en can geen vlees perfect // syn.
Faelgeert my niet, Heere, in deser noot:
leert myn voeten opt rechte treden;
syt my een casteel van machte groot,
dynen rechten erm brengt my in vreden.
Al comt myn wederpartye gestreden,
met gesperde caken & meynen ontsinnen,
leytse onder myn voeten beneden,
op datse u mogende handt bekinnen.
Met u wil ic den strydt beginnen;
soo wordt huer voernemen heel versaecht.
Al syn sy stout om my te verwinnen,
doer u is menigen strydt gewaecht:
tis goet te vervolgen daer den Heere verjaecht.
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Ghenadige Heere, wilt myns ontsetten;
ghy syt de toevlucht die ic belye.
Myns vyants voernemen wilt doch beletten;
mynen schilt, mynen beschermer, Heere, syde gye.
Die menschelycke hulpe set ic op dsye;
myn borcht, myn steenrotse, myn stercheyt al,
daer ic op betrouwe op elcken tye;
mynen troost, mynen toeverlaet, myn meeste getal,
ghy, die my bevrydt voer svyants val,
een victoriues prinche, soet int aenschouwen;
anders geenen hulpere int artsche dal.
Wie can hem voer u macht onthouwen?
vermalendyt is hy die hen op menschen betrouwen.
Hoort doch, Heere, huer stoutelyc dreygen,
huer blasphemich verwoedende quaet:
sy doen my heel te gronde neygen;
ic stae, ic en weet nau hoet met my gaet.
Hoe syn sy verheven inden hoochsten graet,
ende en dencken om geen dessenderen!
maer hoe tgras lustiger & ryper staet,
hoe den maeytyt waerder is om mineren;
al siet mense nu hoochelyc triompheren,

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

178
gelyc den roock siet mense verdwynen;
ten baet subtylheyt noch arguweren,
de Heere vernieltse met heele dosynen:
der weirelt voerspoet vergaet met pynen.
Ic hebbe gelooft wt den gront van mynder herten:
daerom spreckt mynen mont voerwaer.
De Heere aensiet ons bitter smerten,
& geneest ons derlyck lyden swaer.
Al was ic in ancxte & in grooten vaer,
dat hy my midts sonde hadde vergeten,
ic sien syn goetheyt soo openbaer,
hy sal myn siele vruecht laten weten,
myn oogen kenlyc doen hooge secreten;
dies wil ic my voer syn oogen stellen,
synde met Davidt in drucke geseten;
wil ic myn gebreken voer hem vertellen:
Godt helpt syn vrinden wt diepste der hellen.
Keert tot my, Heere, myn boosheyt beken ick:
de sonde is my altyts tegen gestaen.
Voor u oogen alleen een sondaer ben ick,
& tegen u heb ic dit quaet gedaen.
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Ontfermt u myns, Heere, naer u vermaen;
soo blyven u woorden rechtverdich gepresen,
& ghy verwint alle oordeel saen;
wy syn doch al in sonden geresen,
ghy moet ons verlosser, ons toevlucht wesen,
den steen des aenstoots, ons vast confoort;
des sondaers mismaecte crancheyt genesen;
diet al gefondeert heeft op deeuwich woort,
dees sotheyt heeft sweirels wysheyt verstoort.
Laet u genuegen myn teere complexcie:
myn moeder heeft my in sonden gebaert,
& niet dan boosheyt en is myn affectie;
ic ben metter brooscher natueren beswaert.
Tgoet dat ic wille, hebbe ic gespaert,
& tquaet dat ic hate, dickwils volbrocht;
dus heb ic wt my selven de sonde vergaert,
& duer u groote gracie de duecht gesocht.
Myn vleesch en hadde dat noyt gedocht;
want alle menschen syn als hooy gemeene;
ghy hebt voldaen dat ic niet en vermocht,
onse rechtverdicheyt is besmet onreene:
daer en is niemant die goet doet, ooc niet eene.
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My selven mach ic dan wel verfoeyen,
als ick my spiegele in dyne wet;
om huer te volbrengen wil ic my moeyen;
maer tvlees is tgene dat my belet.
Sy leert ons een leven reyn, onbesmet,
publicerende, Heere, wat ghy begeert,
heyschende dwerck & den wille met.
Och! sy is soo goet & soo heel expeert;
maer, laes! als een tweesnydende sweert,
slaetse my misdadich heel te gronde:
als overtredere soo ben ic weert
verdoemt te syne, tot elcken stonde:
duer de wet en comt maer kennisse van sonde.
Niet en gaet, Heere, met uwen knechte,
in dyn rechtverdicheyt, om syn saken te vermonden // iet;
want in u tegenwoordicheyt, naer tgerechte,
en wordt gheen levende rechtverdich vonden // niet.
Wy syn de gene die Adam in sonden // liet;
ons wtterste wercken syn heel vileyn;
maar, Heere, tot my in dese stonden // siet,
om dyns geloofs wille soo ben ick reyn.
Dyne gerechticheyt die ist certeyn
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diet al can genesen dat vleesch bevleckt,
al syn ons duechden, eylachen! cleyn,
& smenschen natuere tot sonden treckt:
u bermherticheyt boven al u wercken streckt.
Opent myn oogen, soo crych ick tgesichte,
ende myn salicheyt sal u terstond aensien;
hy quam in de weirelt met synen lichte:
de duysternissen moesten rasch van hem vlien;
hy heeft de sacreficie voer alle lien,
naer Melchisedechs oorden selve voldaen;
hy is degene certeyn doer wien
wy int huys des Heeren nu mogen gaen;
tis hem al onder syn voeten gestaen;
alle oordeelen syn hem toegeschreven.
Wie in hem gelooft, heeft genade ontfaen
& is vast geerft int eeuwich leven;
den mens en is anders geenen naem gegeven.
Proeft de goetheit nu vanden Heere;
want hy en begeert tot geenen stonden
den doot vanden sondaer, maer dat hy bekeere
& worde in hem dan levendich vonden.
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Hy bedeckt ons boosheyt, vaecht wt de sonden,
reynicht de nieren, maeckt heel sneeu wit,
wast met isopen, cureert de wonden.
Syn troostelycke botschap is doch dit,
al dat gevallen is staet op & sidt;
om niet moechdy wyn & melc halen,
al waren wy voermaels tot sonden verhidt,
als de Heere vertoeft, wie mach ons dalen?
Die hem selven betrout, moet dickmaels falen.
Quaet waren wy menschen duer overtredinge,
gaende van deen quaet in dander voort;
quaet was de offer, onsen dienst, ons bedinge;
doer tquaet was Godt vadere te rechte verstoort;
maer tgeloove in Godt sone gheeft goet confoort,
ons stellende met Godt heylich geeft in vreden;
soo dat wy ons lichaem, alst heiligen behoort,
tot een levende offerhande besteden,
om wapenen te syne der gerechticheden,
die de vurige pylen des vyands blusten.
De sonde en crycht geen macht meer onse leden
gehoorsaem te maken tot hare lusten:
wel hem, die den Saboth des Heeren soo rusten.
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Rasch, felle vervolgers, subtylyc, & sneeft,
ic diffier u macht & al u knechten,
want myn verlosser nu crachtelyc leeft;
hy sal syn goetheyt aen Sion hechten,
die mueren van Jerusalem weder oprechten,
daer al u macht voer moet beswycken.
Al condy brieschende als leeuwen om vechten,
doer mynen standaert moetty nu wycken.
Meyndy dat ic betrouwe op schilden & pycken,
rosvolck, bolwerck oft op smenschen kinderen?
Al quamen op ons al der weirelt rycken,
sy en souden ons palen niet verminderen;
is Godt met ons, wie mach ons hinderen?
Slaet op, trompetten, maeckt groot geclanc,
de vyanden beginnen voer my te vluchten;
ic cryge victorie tegen hueren danck
& jaechse naer in alle gehuchten.
De Heere heeft gestoort al huer geruchten;
sy worden ter schanden, die my benyden;
hy heeft in vruecht verkeert myn suchten.
In Jacobs stercheyt wil ic verblyden,
hy leert my stoutelyc int her nu ryden
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myn hooft opheffen, myn vingeren rueren,
myn voeten oorlogen, myn handen stryden;
ic springe met mynen Godt wel over de mueren:
wie kan tegen syn mogende hant gedueren?
Totten Heere wilt u, myn siele, verheffen:
myn vervolgers syn nu ver verjaecht;
hy sal my leyden op den wech soo effen,
dat ic niet en slippere, hoe seer dat vlaecht.
Hem sy loff die alle gerechticheyt behaecht!
Hy heeft aengesien ons swaer allende
& onser vyanden voernemen geplaecht;
hy verlost de gevangene & verlicht de blende;
hy bewaert onder syn vluegels de bekende,
ghelyc den schelappel vander oogen;
tsweert der godloofe brengt hy ten ende,
de betraande wangen can hy verdroogen,
den hoogen verneren, den nederen verhoogen.
Vrolyc laet ons nu wesen verhuecht,
den Heere volmaecte kennisse bewysen;
hy sal dlant vervullen met synder duecht,
ons dorstige laven, die hongert spysen,
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die bedruckte van herten weder veriolysen.
Hy doet in hemel, in aerde syn macht,
die vruchten wassen, die planten rysen.
Wat can hem gebreken, die op hem wacht?
Hy heeft syn gelooften altyts volbracht,
die hy Abraham, Isaack & Jacob dede;
hy is den pilaer myns levens cracht;
dies stort ic dagelycx voor hem myn bede:
hy brengt syn vrinden in deeuwige vrede.
Xperiencie doet my syn werck orconden,
siende hoe wonderlyc hyt al regeert,
sy verbreyden synen loff met alle monden,
want elck het syne gestadich useert;
die hemelen der hemelen, reyn gefondeert,
loven, vercondigen, wtspreken syn leere;
looft hem ghy engelen, alle menschen verneert:
coningen, princhen, rechters, haest u seere,
jongelingen, maeghden, looft oock den Heere,
in dorpen, in steden, in sprinchen hoven;
hy conforteert ons crancke leden teere,
& salft ons met gracie onder & boven:
al wat adem heeft moet den Heere loven.
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Yoecht, singt, danst & maeckt in roeren;
looft hem met salmen, herpen & snaren,
speelt op simbalen, pypen & tamboeren;
looft hem alle, ghy hemelsche scharen;
ghy, dochters van Syon, wilt nu vergaren,
wt alle poorten Godts eere vertellen;
& wilt uwen broeder synen naem verclaren,
u instrumenten op tsoetste stellen;
vergadert in een alle Israhelsche gesellen
& singt een nieu liet, reyn, onbesmet.
Hy en sal syn volck met honger niet quellen,
maer leydense in een weyde seer goet & vet:
der auder herpen is der heyligen gebet.
Zonne & mane, & tfirmament,
looft hem, ghy sterren & alle planeten;
blicxem, donder wtten wolcken gesendt,
doen ons de mogentheyt des Heeren weten.
Dlicht, duysternisse, alle hooge secreten:
regen, dau, wint, mist, hagel, sneeu, ys,
bergen, dalen, dafgronden niet om meten,
vier, water, locht, aerde, geeft loff & prys;
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cruyden, vruchten, elcken boom oft rys,
alle metalen, gemmen, hoe vaste gestaeckt,
loven, dancken & maken ons wys
huer scheppers werck, dwelc niemant en laeckt,
want syn handen hebben dit al gemaeckt.
& loven hem alle cruypende dieren,
draken, serpenten, der aderen geslachten;
hoe wonderlyck besorcht hy de cleyne mieren,
die jonge raven, die op hem wachten!
Dies sy hem loff wt alle gedachten.
Hy spyset al tsamen, minst metten meesten,
oft tsoude vergaen & van honger versmachten;
het loven hem alle manieren van beesten,
in bosschen, in weyden, in wilde foreesten.
Looft hem, ghy visschen, die hem int water geneert,
looft hem alle, ghy levende geesten,
looft hem, ghy vogelen, die syt geveert,
want Godt is doch alder eeren weert.
9forteert u alle, ghy christen menschen,
die hier in druck oft tribulatie lydt;
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wilt met bedinge om hulpe wenschen,
want dleven der menschen is eenen strydt.
Siet met wien ghy vechtende syt:
tegen u eygen lusten met vlees & bloede,
tegen sweirels regenten, tegen svyants nydt.
Waeckt, weest nuchteren, syt op u hoede,
bekent u overtredinge als de vroede;
de Heere der heerscharen sal u ontfermen,
als ghy gecocht syt met Christus bloede;
gheeft hem de eere, gedenckt den ermen,
dit sal u siele inder eeuwicheyt beschermen.
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Aanteekeningen.
I. bl. 4. v. 8. besnesen. Dit woord komt, aldus geschreven, in het H.S. voor. Die
schrijfwijze is waarschijnlijk eene dichterlijke vrijheid, en het woord staat daar voor
besneden.
II. bl. 5. v. 10 en 11. Vrou Grimmare enz.
Men weet door de legende, dat Gommarus, die na zijne dood heilig verklaard en
tot patroon der stad Lier uitgeroepen werd, in zijn leven veel te lijden had van de
losbandigheid en den boozen aard zijner vrouw Grimma (Grimmare, Gwinmaria).
Nochtans heeft hij, door zijn buitengewoon geduld en zijne andere deugden zijne
echtgenoote op den rechten weg gebracht. De legende stelt hem derhalve voor als
de beschermer der ongelukkige echtgenooten.
II. bl. 6. v. 8. Ter neer. In het H.S. staat Ter ner. Op vele andere plaatsen treft men
aan: mer voor maer enz.
II. bl. 8. v. 2. beele. De Heer van Beers zegt ons dat het woord beelen in
Vlaamsch-Belgie nog algemeen gebruikt wordt in den zin van: zijn gegeven woord
intrekken of verbreken.
III. bl. 10. v. 10-13. De zin dezer vier regels is niet duidelijk, wij vermoeden hier
eene woordverwarring.
III. bl. 11. v. 5. Zou men hier niet kunnen lezen:
hout u als schaepkens onder de wolven want.

IV. bl. 13. Dit stuk is eene uitbreiding van verscheiden sneden uit het C a n t i c u m
C a n t i c o r u m . De Rederijkers hebben, evenals
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de Mystieken, fel op Salomons gezangen geblokt. Uit deze gunstige bron hebben
zij, als het ware, met genoegen veel duisternis geput. Het zij dan eens en vooral
gezegd, dat, wanneer onze refereinschrijvers bij het Hoogelied of Joannes' Openbaring
te rade gaan, wij minder dan elders verzekerd zijn hen goed te verstaan.
IV. bl. 16. v. 7.
Uwen mantel te recht hoete vreeselyke lieffde goet.

Dit vers is onverstaanbaar, en wij weten hier niets duidelijker voor te stellen.
VI. bl. 22. v. 13. Het H.S. bevat somtijds myns hertsen voor myns herten; wij hebben
den laatsten vorm aangenomen.
VI. bl. 22. v. 13. In het H.S. staat:
der brooscher menschen, maer niet met des regels brouwen.

Wij denken dat het woord met daar overbodig is, en laten het bijgevolg wegvallen.
VIII. bl. 31. v. 13. Non fortse, zoo staat het in het H.S. Zou men niet moeten lezen:
eene non sonder fortse, ofwel eene non met fortse; dat is te zeggen: hebt gij niet meer
fortse dan eene non?
IX. bl. 35. v. 11.
Wilt toch den ongeleerden liefflyc leeren.

Dit vers schijnt te bewijzen, dat dit referein uit Lier heerkomstig is. De Leden der
Liersche kamer de J e n e t t e b l o e m hadden den naam ‘de ongeleerden’ aangenomen.
IX. bl. 36. v. 3. In het H.S. staat: met schimpige stichten.
X. Dit referein is van Anna Byns. Het komt ook voor in het H.S. no 19547 der
BurgondischeBibliotheek:R e f e r e y n e n e n a n d e r e g e d i c h t e n v a n A n n a
B y n s , van omtrent het jaar 1540. De kostbare band is voortkomstig van J.F. Willems.
Het stuk bevindt zich daarin op bl. 84. Wij doen hier opmerken, voor dit en andere
stukken, dat in den bundel van Jan de Bruyne een twaalftal refereinen zonder den
naam van den dichter afgeschreven, in de verzameling van Willems
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onder de gewrochten van Anna Beyns gerangschikt zijn. Eenmaal slechts lezen wij
achter een referein: Anna Byns fecit. Daaruit maken wij op, dat een goed deel der
gedichten van de Antwerpsche Sapho, in naamloos handschrift gedurende de XVIe
eeuw te Antwerpen in omloop waren. Hadden deze stukken de goedkeuring niet
verkregen, en konden zij derhalve in den gedrukten bundel niet opgenomen worden?
Dit is wel mogelijk. Het is nochtans verwonderlijk, dat Jan de Bruyne den naam van
Anna Byns onder de voormelde stukken niet aangeteekend heeft; éen uitgezonderd,
hetwelk noch in het handschrift, noch in den gedrukten bundel te vinden is.
Verwonderlijker nog is het, dat hij een enkel reeds gedrukte referein in zijnen bundel
heeft ontvangen. Het referein, dat wij onder no X mededeelen, komt niet gansch
overeen met het afschrift van Willems. Hierna laten wij de varianten volgen, ten
dienste der toekomende uitgevers der volledige werken onzer vermaarde dichteres:
X. bl. 37 v. 11. veel gelts & veel goets (Willems H.S.).
38 v. 9. veel borghen.
38 v. 12. daer cruyt & menigherly.
38 v. 15. d'aelmoessen souden haer sonden wel heelen
38 v. 16. wildense me deelen
39 v. 1. van haren daden.
39 v. 6. flouweelen tabbaerden, swert, peersch & root.
39 v. 15. dat den rycken man een druppel water gebrack om dat hy was vrac.
40 v. 9. haer schipken seyldt hier nu al voor den wint
40 v. 12. al souden sy eeuwich derven
40 v. 15. en syn begheerten daer.
41 v. 4. dan laken sy tghene dat.
41 v. 5. de lippen blauwen.
41 v. 7. het haer is hen van vreesen gheresen
41 v. 12. & segghen hen van biechten dwelck haren ooren.
41 v. 13. es pynlyc om hooren
41 v. 17. tot den vleessche
42 v. 4. Wat doet ghy geboren?
Verder zijn in Willems' H.S. de strofen 1, 3, 2, 4 gerangschikt.
XI. Insgelijks van Anna Byns, in Willems H.S.f. 33. Het is een
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der talrijke nieuwjaarsstukken der dichteres, die bijna allen op een bijna gelijkvormig
referein of stokregel gebouwd zijn. In Willems H.S. draagt het deze twee verzen
voor titel:
Vuyt reynder Jonsten overvloedich claer,
Wensch ic u een nieu salich, voorspoedich iaer.

Afwijkingen:
XI. Bl. 43 v. 3. ontbreekt; in tegendeel, na v. 4 staat, voor vijfde vers: en tyrannye.
43 v. 9. vro & blye.
45 v. 6. verwoedich & gram.
45 v. 10. met innigher beden
45 v. 11. de quaey begheerten, de oude seden.
45 v. 18. den ouden aer.... (arend?)
46 v. 5. mildelyck schonck
46 v. 9. nuttet fruyt.
46 v. 11. maer Maria in haer schemels.
Verder luidt de laatste snede daar:
Prinche, bemindt myn vrindt vuyt vercoren seere,
feestelyck ontfanct den nieuwen gheboren heere;
rasch offert hem myrrhe, wieroock ende gout,
al u sonden vuytspout.
Neemt myrrhe des berous, op dat Gods thoren keere;
claer gout der liefden gheeft God al voren eere;
innich wieroock des ghebets den Heere betrout.
Siet dat ghy wel onthout:
cleyn acht u selven & bekent u schout,
weest niet lau oft cout, maer suvert u vaten;
sydy in sonden verschimmelt, verout,
eest dat u berout, God en sal u niet laten;
noemt altyt Gods passie syn wonden te baten,
nestelt in die gaten, al sydy een sondaer;
doet gheerne wercken van charitaten,
niemant en wilt haten, verre oft nare:
vernieut in duechden met den nieuwen iare.

XII. Dit mooi gedicht is van Anna Byns: in Willems H.S.f. 18. Verschillende lezingen:
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XII. Bl. 50 v. 2. Wel... wel... ontbreken.
50 v. 10. tis bracker dan bryne (bryne beteekent pekel. Die lezing is deftiger)
52 v. 10. in schyn van heete minne
52 v. 16. wiens herte aen andere
XIII. Nog van Anna Byns, in Willems H.S.f. 43. In dit Handschrift bestaat er een
ander refereyn der dichteres, met eenen omgekeerden stokregel:
ongebonden best weldich man sonder wyff.

Het is uitgegeven door Willems, in het Belgisch Museum.
Verschillende lezingen.
XIII. bl. 55 v. 8. dagelycx bevroye.
56 v. 6. binnen min
56 v. 20. soo werdt sy geslagen
57 v. 16. sy alleene verteert
58 v. 7. Siet toe als u laven
58 v. 8. en gelooft niet soo saen
58 v. 14. die moeten ghedoghen
De laatste snede is aan Princhersse, niet aan Prinche, opgedragen.
XV. In onze geschiedkundige bronnen hebben wij niets bijzonders gevonden
aangaande den O.-L.-V. ommegang van 1563. Waarschijnlijk werd hij, zooals te
voren, volgens de o r d o n a n c i e geregeld. Doch onze devisen schijnen niet
toepasselijk te zijn op de orde beschreven in de A n t w e r p s c h e o m m e g a n g e n ,
door ridder Leo de Burbure uitgegeven (uitgave der Antwerpsche Bibliophilen, no
2, bl. 13). Misschien geldt het hier alleen puntdichten, ter gelegenheid van den
ommegang uitgekomen op een oordjesblad, en in de straten verkocht.
Bl. 64. v. 8. Zou men hier niet moeten lezen:
Maer tis al niet dan idelheyt in de weirelt.

Bl. 66. v. 14. polosynen, peluwe zijde? (Poult de soie)?
XVI. Wij doen hier opmerken dat onder no XIV een ander referein, op den zelfden
stokregel gedicht, voorkomt. Waarschijnlijk zijn het stukken, die gemaakt werden
ter gelegenheid van eenen wedstrijd tusschen Kamers.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

194
Wie was die ma Maria de Pit, schrijfster van dit zeer merkwaardig gedicht? Wij
hebben haren naam nergens ontmoet. Behoorde zij wellicht tot het aanzienlijk
Antwerpsch geslacht Van der Piet?
XVII. Tusschen de menigvuldige gewrochten der Fransche pléiade van Ronsard treft
men eenige sonnetten of rondeelen aan, die veel overeenkomst hebben met ons lief
referein. Dit is echter oorspronkelijk; jammer is het dat de Bruyne ons den naam van
den dichter niet bekend gemaakt heeft.
Bl. 74. v. 17. Het H.S. draagt: tot reigen of misschien: reigren, doch deze lezing
maakt den zin niet meer verstaanbaar.
XVIII. Dit schimpdicht schijnt ons hier en daar wel wat duister. De lezer zal de
gespierde verzen, waarmede het doorzaaid is, zeer wel verstaan. Wij hebben den
naam van den schrijver, onder de zinspreuk: ‘Spe labor levis’ verborgen, niet kunnen
ontdekken.
Bl. 80. v. 18. Malandere beteekent: een stuk hout met rotte knoopen, en hier,
figuurlijk gebruikt voor een lichaam met versleten ledematen.
XIX. Referein vau Anna Byns, dat zich in de gedrukte uitgave bevindt. Zie editie
Bogaerts, bl. 77. Wij hebben het hier behouden uit oorzaak van het verschil dat
tusschen beide afschriften bestaat. In de 4e snede ontbreekt in ons H.S. het 9e vers.
Wij hebben het uit den druk overgenomen.
XXI. Dit koddig referein levert ons een groot getal benamingen van JANS, waarvan
de verklaring veel moeite zal kosten aan wie zulks zou willen ondernemen. Moet
men b.v. in v. 8 niet lezen Vlas haer? Men neme ook op bl. 94, v. 3 en 4 in
aanmerking; hier staat ligtachter en daar ligt achter.
XXII. ‘Ve r b e y t d e n t y t .’ De dichter van dit stuk leverde dertien refereinen aan
onzen bundel. Deze zijn gedagteekend tusschen de jaren 1559 en 1567. Hij was een
werkzaam lid van den O l i j f t a k , en onderscheidde zich op het Landjuweel van
1561. In dien wedstrijd voerden de O l i j f t a k en de G o u d b l o e m twee spelen uit
in vorm van prologen ‘alleen ter eeren der Stadt van Antwerpen ende wt liefde.’ Een
dezer stukken, zijnde eene lange samenspraak tusschen We t e n s c h a p ,
Ve r n u f t i g h e n S i n , e n z . is onderteekend
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‘Verbeyt den tyt.’ In denzelfden wedstrijd bekwam hij den hoogsten prijs met de
oplossing van eene der vragen, en den tweeden met die van eene andere. Vele onzer
refereinen zijn door hem opgedragen geweest aan verscheidene kamers of
letterkundige feesten.
Wie was die ‘Verbeyt den tyt?’ Onze nasporingen daaromtrent zijn vruchteloos
gebleven. Gaarne zouden wij verondersteld hebben dat Jan de Bruyne zich zelven
achter deze zinspreuk schuil hield.
Het aanzienlijk getal stukken van ‘Verbeyt den tyt,’ die hij afschrijft, de opgave
van jaren en dagen en andere bijzonderheden, deze stukken aangaande, die hij
mededeelt, bewijzen eene bijzondere genegenheid voor den dichter er van. Dit alles
zou dus onze veronderstelling komen staven, ware het niet dat, zooals wij het in onze
inleiding hebben doen uitschijnen, Jan de Bruyne: ‘Godt gheeft, Godt neemt’ voor
zinspreuk nam.
Het besproken referein leert ons eene bijzonderheid kennen van het Landjuweel
van 1561. Zooals men weet, bekwamen slechts drie der vier en twintig onderwerpen
door de Violieren voorgesteld, de goedkeuring der overheid. Welnu, de vraag waarvan
de oplossing aan ‘Verbeyt den tyt’ den tweeden prijs verschafte, bevond zich noch
tusschen de drie aangenomen noch tusschen de een en twintig verworpen, ten minste
niet in den hier vermelden vorm; hetgeen ons doet vermoeden dat, buiten den
openbaren strijd, er een geheime kamp moet plaats gehad hebben tusschen kamers
of gezellen. Daarvan zullen wij later nog andere voorbeelden aanhalen.
Van dezen bijzonderen strijd wordt geen gewag gemaakt in het uitgebreid en
prachtig verslag over het Landjuweel, door W. Sylvius uitgegeven.
XXV. Dit referein heeft betrekking op de geschiedenis van Lodewyk I van Bourbon,
prins van Condé, opperhoofd der Hugenoten, die in den slag van Dreux (19 december
1562) overwonnen en gevangen genomen werd door Frans van Lorreinen, Hertog
van Guise.
Het stuk is geteekend: Wygans, te Breda, waarschijnlijk een lid der kamer de
O r a n g i e b l o e m , onder zinspreuk ‘Uyt rechter liefde’, de aanzienlijkste der drie
kamers van
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de stad. Een ander lid, G. van der Eycken, levert twee refereinen aan onzen bundel.
Men bemerke de zonderlinge uitspraak, of liever spelling van eenige namen en
woorden, zooals: Hugenoosen, Gewise, complecten, edictie, Onsborch, enz. Wij
denken dat het met inzicht is, en schimpend, dat de dichter die woorden zoo door de
twee paterkens doet verknoeien; daarom hebben wij ze zorgvuldig behouden zooals
wij ze aantroffen.
XXVI. Wij trekken uit de Cronycke van de Stadt Antwerpen, door Louis van
Caukercken, 2de deel, f. 68. (Handschrift in de Burgond. Bibl. te Brussel, no 7363-67),
een beknopt verhaal van het voorval. (Men zie ook Mertens en Torfs,
G e s c h i e d e n i s , e n z ., IV, p. 100).
Alsoo de heeren van de Stadt een wet hadden laeten wtgaen dat men nergens geen
bier en soude moeghen brouwen als inde nief stadt, en hadde ook seekere biere
verboede die hier ontrent gebrouwen weren, hetwelck het gemeyn volxkens een
groote ontsteltenisse & gespraeck mackte, hier viel noch by dat den Keyser begeerde
dat de borgers tsynen dinste ten oorloghe souden trecken, ofte in steede van dien een
somme gels geeven; waer door de herte der gemeynte van dach tot dach verbitterde
teghen de heeren; waer door eenigh spytighe woorden ontstonden tegens de stads
machten op de gemeyne Plaetse voor het stadtshuys, al waer veel vant gemeyn volck
vergaedert was, al waer een van de stadts cnechten tegens tgemeyn volckxken seyde:
gylieden hebt het segghen & de heeren hebben de daet, met meer andere spytighe
woorden & ten versaecke desselven stadts dienaer, en hadde de vlucht genoomen
opt stadthuys & voortsweghe gevlucht, sy souden aen hem de handt geslaeghen
hebben & sy wilden hem volgen opt stadthuys. Door dese beroerte quam de gansche
Stadt met hirte inde waepen; op 8 & 9 July, waer over op den 12 ditto sulcken rumoer
was, datse sommighe vande heeren wilden dootslaen principaelyck doctoor Jacob
Maes, pensionaris & Gillebert van Schoonbeeck, inventoor vande niewe Brouwerye;
want dese waeren gehaet om haere grootheyt wille. Dan sy bleeven opt stadthuys tot
dat de beroerte gedaen was het welck geschiede door het tusschen beyde coomen
van sommi-
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ghe van de treffelyckste borghers, segt Guicciardin (dat ick meyne de gulde geweest
te syn), die hebben terstont eenige straeten vande mert ingenomen, & soo op de mert
gesackt & hebben het gemeyn volckxken soo met goede woorden als met drygementen
beveelen naer huys te trecken, het welk eyndelyck geschiede; waer door de heeren
beschermpt bleeven. In dese beroerte bleef een van de schutterye, oft gulde, doot die
de heeren wilde beschermen & dese was coninck van den ouden voetboogh, ende
hiet Herman in de Swaen & dese was weert inde Coeperstraet inde Swaen, hy wert
met eenen steen gequest int hoost, daer van binnen 4 dagen stirf & wert seer beclaeght
& desen wert begraeven met 4 coninghen vande Gulde. Om alles verder te verhoeden
wert haeftelyck, tusschen de heeren & het gemeyn volckxken, een verdrach gemaekt
& eenighe ordonantie opt bier gestelt te niet gedaen & andere toegelaten & verleent;
waer door alles wert gestelt. Maer corts hier nae sont den Keyser hier Lasarus Zuyendy
met een hoepe duytse lanscnechten, & terstont volghden de governante & andere
heere wt de Cancelerye van Brabant om bescheet te weeten vande vorige beroerte,
ja den Keyser hadde selver gekoomen; te waer hem het flereys en hadde belet want
was seer vergrampt. Toch alles wel ondersocht synde, wert de mishandelinghe seer
cleyn bevonden onder eenen hoep vant gemeyn volck, waer van dry oft vier wirde
gestraft; ende al wat in dese beroerte vervallen ende toegelaeten was wert behendich
te niet gedaen & het geschrift doorschrabt, soo dat alles in synen vorigen staet bleef.
In Mey vertrocken de duytse soldaten weer wt de Stadt, en voerden met hun veel
dochters mede wt dese Stadt nae Duytslant.’
De dichter D e n n o o t d o e t v e l e is ons onbekend. Zou de zinspreuk eenen
van der Noot verbergen? In het hoog-zeldzaam boek: D e u c h d e l y k e S o l u t i e n
ghesolveert by vele ingenieuse componisten van diveersche
C a m e r e n v a n R h e t o r y c k e n . Antw. Gielis van den Raede (1574), uitgegeven
voor de Loterye van het vernieuwen van St-Jacobs kerk, vindt men een Referein van
de zelfden dichter; het is geteekend: D e n n o o t d o e t v e l e . Olijftack.
XXVII. De twaalf achtereenvolgende refereinen, waarvan dit het
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eerste is, behooren blijkbaar tot eenen zelfden rederijkers-kampstrijd. Het is, met
den Bundel der Gendsche refereynen van 1539, het eenigste voorbeeld, dat ons
bekend is van zoo groot een getal mededingers. De verscheidene verzamelingen der
S p e l e n v a n S i n n e deelen alleenlijk het bekroond gedicht mede, zoo dat wij
niet weten volgens welke gedachten de prijs toegekend werd. Hier, met het twaalftal
refereinen onder de oogen, kunnen wij onze keuze zelf doen.
Wij leeren ook in deze verzameling de voornaamste bepalingen van eenen wedstrijd
kennen; zoo zien wij, bij voorbeeld, hoe de stokregel, die een volkomen raadsel
uitmaakt, met vele andere moeilijkheden aan de mededingers opgegeven werd.
De dichter met zinspreuk: ‘Wel hem die in Godt betrout,’ is P. Heyns. Men treft
van hem nog een ander referein aan in den bundel. Hij was lid van den B l o e y e n d e n
W y n g a e r t van Berchem, en hij onderteekende, in het verslag van het Landjuweel
van 1561, de P r e s e n t a c i e e n P r o l o g h e v o o r ' t s p e l v a n S i n n e n ,
door zijne kamer gespeeld, evenals een tweede P r o l o g h e , en de laatste F a c t i e .
De heer Serrure heeft in zijn Vaderlandsch Museum, III, 293, aan den vermaarden
Antwerpschen Schoolmeester een belangrijk artikel toegewijd. Bij de daar
medegedeelde gewrochten van P. Heyns, verdienen bovengemelde refereinen
opgenomen te worden.
XXVIII. Betreffende den Brusselschen rederijker ‘de Blinde,’ hebben wij niets
gevonden.
XXIX. De dichter ‘Och est alsoo ware’ is ons onbekend. Er bevindt zich van hem
nog een ander referein in onzen bundel.
Hij wordt hier vermeld als lid van de kamer ‘Op Moyses bosch in vierigheyt
groeyende.’ Wij vinden geene melding gemaakt van deze kamer, die denzelfden
naam en zinspreuk droeg als eene der kamers van 's Hertogenbosch. In het Antwerpsch
Landjuweel van 1561 was tegenwoordig uit Sant Leuwe de L e l i k e n s w t d e n
d a l e , met spreuk: ‘Jonst voor Const.’ Bestond er in het Brabantsch stedeken een
tweede gezelschap, of heeft de Bruyne eene verwarring begaan?
XXX. De kamer van 's Hertogenbosch, die hier M o y s e n d o r e n
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genoemd wordt, droeg volgens Herman (Geschiedenis der Rederijkers in
Noord-Braband, bijdrage tot de geschiedenis van 's Hertogenbosch, 1845, I. 1-106),
den naam van M o y s e s b o s c h o f d e V i e r i g e d o r e n . De leden dier kamer
behoorden tot eenen meer aanzienlijken stand dan die der drie overige gilden. De
dichter van dit referein teekent CASSIERE, ‘Duer hoop verwacht ik.’ Onze bundel
bevat overigens nog een ander referein van hem met dezelfde kenspreuk, een derde
stuk geteekend CASSIERE, ‘Waer schuylt de Waerheyt,’ en een vierde eenvoudiglijk
CASSIERE geteekend. Dit laatste stuk verwierf, den 21 Augusti 1559, in de
V i o l i e r e n te Antwerpen, den vierden prijs, zijnde een stoop. De opgegeven vraag
luidde: ‘Wie werdich is Christus geschonken genade.’
In het jaar 1562, den 16 Juli, behaalde CASSIERE ‘Wa e r s c h u y l t d e
Wa e r h e y t ,’ den derden prijs, in het refereinfeest te Brussel gehouden; zijn bekroond
stuk staat op bl. 60 in R e f e r e y n e n e n d e L i e d e k e n s v a n d i v e r s c h e
Rhetoricienen.... gelesen en gesonghen op de Corenbloeme
c a m e r e b i n n e n B r u s s e l e e n z . Brussel, Michiel van Hamont, 1563.
In de D e u c h d e l y k e s o l u t i e n g h e s o l v e e r t , e n z . (1574), vindt men
nog een referein geteekend: CASSIERE. Verders bestaat er in de Brusselsche Boekerij
een Handschrift, met titel: E e n p r e s e n t v a n J o n s t e , v r i e n t s c h a p e n
trouwe. Tpresent is eenen Bybel per Cassiere. Ghespeelt den
21 January ao 1560 a Nate, op dolyftacxcamere, op een
t a c x k e n . En aan het einde: ‘Wa e r i s d e w a e r h e y t , CASSIERE c o m p o s u i t
ao 1559. Ut vis fac alteri. Scripsit Dalem, den 25 decembris
a o 1 5 5 9 . D i t s p e l i n l a n c k i n d i c h t e 4 1 4 .’
Nu doet zich eene vraag op: Heeft men hier een of twee Cassieren voor? Kan men
voorbeelden aanhalen van rederijkers, die onder twee zinspreuken geschreven hebben,
of zou men ten minste mogen aannemen dat het in de wedstrijden aan eenen
mededinger toegelaten was zich onder verschillende kenteekens te verschuilen?
Wij doen hierover geene uitspraak; wij denken echter dat er twee Cassieren geweest
zijn.
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Van hetgeen wij van hunne werken kennen is af te leiden, dat zij de nieuwe leer
verkleefd waren, en voor verdienstelijke dichters mogen gehouden worden.
XXXI. In dit gebrekkig Brusselsche stuk treffen wij verscheidene regels aan, waarvan
wij niet zeker zijn den rechten zin gevat te hebben. De klinkwoorden fier, tier, pier,
enz. schijnen ons hier, meer dan elders, bij toeval geplaatst te zijn.
XXXI. bl. 134 v. 3. In het H.S. staat: naar svyants tant.
XXXI. bl. 136 v. 1. In het H.S.: was ick verheven bier. Alhoewel het uit de Farostad
komt, hebben wij dit laatste woord niet durven behouden. Lange nasporingen hebben
wij niet gedaan om den naam des dichters te ontdekken.
XXXII. Twee stukken van ‘S i n t e P e e t e r s m u l d e r e ’ zijn in onzen bundel
afgeschreven. Onder welken naam is deze dichter op den Vlaamschen Helikon te
plaatsen? Zou het Francies Hieman zijn, deken der rethorijkkamer van Ste-Barbara,
volgens Blommaert (Nederl. scrijvers van Gent, bl. 162) ‘te zijner tijde zeer geacht,
wegens zijne dichterlijke bekwaamheid, maar van den welken tot alsnu geene
gedichten zijn bekend?’ Wat er van zij, zijne refereinen schijnen ons eenen mystieken
hutsepot te zijn, zoo zonderling dat men zich zou afvragen of deze MULDERE de
zinspreuk zijner kamer ‘M e t a l t e b e l a c h e n e ’ niet al te ernstig opgenomen
heeft.
XXXII. bl. 137 v. 2. Bee (beide) zie bl. 138 v. 2.
XXXIII. H e t Ta r w e b l o e i s e l , onder zinspreuk: ‘door Jonst en min’ was eene
der twee kamers van Aarschot. De andere heette: h e t W y n g a e r d s r a n k e n ,
zinspreuk: ‘Fomentum amoris.’ Twee stukken, voortkomende van de eerste, bevinden
zich in onzen bundel: het hier uitgegeven en een ander geteekend: ‘Wt liefden’. Van
den dichter: ‘Dwoort gheeft confoort’ kennen wij nog een stuk, in het licht gebracht
door van Ertborn (Geschiedk. aanteekeningen, enz., 2e uitg. bl. 18), en door hem
gevonden ‘in de gedenkschriften de dato 18 September 1556’ als gezonden tot
Antwerpen. Het referein luidt:
Waer 't een opinie zoo ging 't ter wereld wel.

XXXIV. Van den dichter ‘La vertu donne racyne’ bevinden zich
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twee refereinen in onzen bundel. Hij was lid d e r P l o m b l o m van Ninove. Deze
kamer droeg ook den naam: d e W i t t e Wa t e r r o z e n . De twee uitdrukkingen
geven dezelfde bloem te kennen, namelijk: de plompbloem of nenuphar.
XXXV. De dichter ‘Liefde verwinnet al’ van de B a r b a r i s t e n van Gent, leverde
aan de verzameling van de Bruyne twee refereinen. Wij kennen zijnen naam niet.
XXXVI. H e t l e l i k e n v a n C a l v a r i e n was eene der kleine Antwerpsche
kamers. Hare zinspreuk luidt ook: ‘In liefde groeyende.’ De dichter ‘Een tyt sal
comen’ is ons onbekend.
XXXVII. Onze bundel bevat twee refereinen van G. van der Eycken, lid der
O r a n g i e b l o e m van Breda.
XXXVIII. De ‘retorycke sonder erch’ is waarschijnlijk de kamer: de K o r e n b l o e m
van Waesmunster, onder zinspreuk ‘sonder erg’ of ‘jong sonder erg.’ GOTSCHALCK
levert aan onzen bundel nog een ander referein, niet minder mateloos dan dees. Zijne
verzen, met allerhande valstrikken vervuld, zijn altijd niet verstaanbaar, en de
puntstelling brengt gewoonlijk niet meer klaarheid in den zin.
XXXIX. Van wat land was de dichter ‘Niet van my selven,’ van wien wij twee
refereinen in den bundel aantreffen? Twee L a v e n d e r b l o e m e n worden vermeld,
de eerste in Amsterdam: de W i t t e L a v e n d e r b l o e m , onder zinspreuk ‘Wt
levender jonst,’ deze werd echter eerst omtrent het jaar 1585 gesticht; de tweede was
de L a v e n d e r B l o e m e te Westerhey, waarvan de zinspreuk niet opgegeven is.
(Schotel, Gesch. der Rederykers II, 291). Over deze laatste hebben wij niets gevonden;
zelfs weten wij niet waar de stad, dorp of gehucht Westerhey gelegen is.
XL. Dit nog al snijdend referein schijnt ons van omtrent den tijd der Gentsche
Pacificatie (8 nov. 1576) te dagteekenen. In dit jaar namen de Staten der Provinciën
het gezag in handen, en verbonden zij zich nauwer met den Prins van Oranje. De
Gentsche vrede verjaagde de Spanjaards uit het land, en verbood stellig de katholieken
‘te molesteeren’.
XL. bl. 169. v. 9. gepanseert. Dit woord komt ons vreemd voor. Zou men het mogen
afleiden van het Fransch panser, zoodat de
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zin zijn zou: Syn nu verbonden, of geheeld. Of mag men lezen: Syn nu gepasseerd,
eene spreekwijze die te Brussel nog geldt voor: onlangs?
XLI. Dit merkwaardig stuk is reeds door Serrure, in het Vaderlandsch Museum (V.
bl. 381.) uitgegeven. Hij bezat er een fraai uitgevoerd afschrift van, op perkament,
voortkomende uit de boekerij van R. Heber, en twee gedrukte uitgaven, waarvan
zijne exemplaren alleen hem bekend waren; de eerste voert voor titel: E e n e n
gheestelyken A.B. wt de heylighe schrift in dichte ghestelt.
M a t h e u s C r o m i u s , g e d r u k t Ta n t w e r p e n . M . D . e n X L I I I ,klein-8o,
16 bladz. De tweede uitgave draagt: D e n g e e s t e l y c k e A . B . g h e t o g h e n
wt den Psalmen van David. Ende is seer profitelyck ende
oorboorlyc voor alle kersten menschen, enz. gheprint tot
L o v e n , b i j m i j H u g o C o r n w e l s M . D . L . I . klein-8o 16 bladz.
De twee uitgaven zijn naamloos, zooals het opschrift van de Bruyne. Het
geschreven boekje alleen des heeren Serrure, geeft ons den naam des dichters,
CORNELIS CRUL, te kennen. Deze naam wordt ons veropenbaard door eene retrograde,
die, met nog vier andere stukjes achter het groot alphabetisch gedicht voorkomt.
Wij hebben niet geaarzeld het nogmaals te herdrukken, zoowel om den bundel
van de Bruyn in zijn geheel te laten, als om reden der talrijke varianten, welke
tusschen onzen tekst en de voorgaande bestaan.
Evenmin als Serrure, kunnen wij iets over den dichter mededeelen; al wat wij
weten is, dat hij in 1533 te Antwerpen leefde. Wij meenen, dat hij tot eene Gentsche
familie, uit het land van Waas afkomstig, toebehoorde.
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[Deel II]
- XLII - [Om dat Godt een gheest is, so sint Jan ontbint]
Om dat Godt een gheest is, so sint Jan ontbint,
salmen hem warachtich inden gheest aenbeden;
want al dat wtwendich is een gheest verslint,
belettende des gheests inwendich seden.
Den inwendigen mensch van Christus leden
versmaeyt alle ertsche dingen verganckelyck,
verblydende in Gods beloften, vol vreden,
dwelck hem eenen dranck is seer ontfanckelyck.
Wat batet vleesch of iet int wesen cranckelyck?
Inwendich en cant gheen vrucht inbrengen;
den man inwendich verhuecht en valt danckelyck,
duer den wyn der belooften in alle dingen;
al comt hem hier droefheyt oft blyschap bespringen,
gheenen dranck en verhuecht hem meer int leven
dan Godts belooften lieflyck den man geven.
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Hoe dorste Adam, nae den dranck der genaden,
inwendich, nae dbreken tgebots syns Heeren!
Eertsche wynen en costen hem niet versaden,
oft syn droeffheyt tot eenige vruecht verkeeren;
maer doen hy den dranck der belooften vol eeren,
inwendich proeffde, wert los van rouwe,
van Godt den vadere, vol soeter leeren:
hoe dat hy vyantschap setten souwe
tusschen tsaet des wyffs & tserpent ontrouwe,
& dit selven sal vertreden thoot
des serpents, Adam tot uwen behouwe.
O vrolycke rancken daer den wyn wt vloot!
Geenen tydtlycken wyn, in crachten soo groot,
meer vrolycheyts stichtende boven schreven,
dan Godts belooften liefflyck den man geven.
O wyn der belooften, die Noe smaeckte
Nae dat de deluvye was gedaen!
Godts lieffde vierichlyck doen themwaerts blaeckte,
sterckelyck geloovende, met een salich vermaen,
hoe dat hy voort meer niet en soude slaen
al datter leeft; waer is meerder vruecht bevonden,
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inwendich den man verhuegende saen,
dan die belooften Gods? Klaer schrifts orconden,
Abraham, u is disgelycx gesonden
van den selven wyne, salichst om drincken,
hoe dat u saet, menichfuldich niet om gronden,
vermeeren soude in een eeuwich gedincken.
Waer machmen minlycker wyn in schalen schincken,
inwendich verhuegende Godts vrint verheven,
dan Godts belooften liefflyck den man geven?
PRINCHE.

Due, duer Jesayam doet een liefflyck bediet
tot al die geschapen syn naer u beelde,
seggende: compt, coopt wyn & melck; com, coopt om niet;
voer den man inwendich noyt meerder weelde.
O wyn medesynael, die noyt en verveelde,
maer verhuecht den man inwendich syn sinnen!
U beloofte die sterckt den genen die queelde,
als daldergoddelycxte wyn der goddelycker minnen:
onder u-appostelen mocht men bekinnen

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

4
den wyn der belooften des heylicheyts crachtich,
diese alsoo verhuechden van binnen,
dat sy der belooften vast waren gedachtich.
En twyfelt niet, Prinche, tis den wyn warachtich;
anders geenen en weet ic, om vruecht aencleven,
dan Godts belooften liefflyck den man geven.
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- XLIII - [Hoe ongestadich is dlant ter weirelt wydt!] aant.
Hoe ongestadich is dlant ter weirelt wydt!
Deen is gierich, hoeverdich, in synder tyt;
met onrechtverdicheyt, ten mach haer niet baten,
muyterye maken over dlant & grooten stryt,
metten cortsten, in alle boosheyt, verwaten
oorloge, dierte & sterfte in alle straten;
syn onsalicheyt en is niet om schryven,
noch min des lants salicheyt & staten.
Maer dlant, dat in ruste & in vrede wilt blyven,
moet alleen Godts wysheyt aenclyven,
& syn eygen vernufticheyt gaen te buyten wel;
want wanneer hy slapen sal, nae des doots geryven,
soo en sal hy niet met hem dragen dan gequel,
gelyc de rycke vrecke dede, wiens siele, snel
nae die doot begraven, wordt in eeuwicheyt vertreden.
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Laet u giericheyt varen, leeft nae Godts bevel:
wysheyt can die landen best houden in vreden.
Ghelyc die sonne die mane te boven gaet,
soo canmen, door die wysheyt des Heeren raet
die landen best houden in vrede goet;
want sy is moeder der lieffden, sy en werkt geen quaet;
in haer is gracie door haer liefde soet;
vrede can sy maken, sy en soekt geen bloet;
sy maeckt eendracht in die landen bekent,
want sy regeret dlant met een goddelycke spoet.
Met die waerheyt comt syse verlichten present,
want sonder de wysheyt bleven de landen geschent;
want sy is een gave Godts, den menschen gegeven
om te gebruycken, wt lieffden gewent,
tot smenschen salicheyt niet meer te sneven;
want sy is een goddelycke schat verheven,
eenen sleutel des vreedts met goddelycke seden,
vanden Heyligen Geest gecomen beneven:
wysheyt can die landen best houden in vreden.
Die wysheyt geeft Godt wt lieffden alleene;
doer wysheyt comt kennisse & anders geene;
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want Salomon badt Godt om swysheyt gronden.
Beter is sy dan peerlen oft gout seer reene:
geenen beteren schat, in sweirelts ronden,
dan wysheyt van Godt gegeven wt synen monden,
ons tot een leere om des lants verstercken.
Dus, bidt om wysheyt tot elcken stonde;
soo blyft ghy in rusten tot alle percken,
haer wegen syn duechdelyc & goede wercken;
want sy bewaert in ruste, in vrede, dlant,
& maeckt de menschen tot wyse clercken,
waerdoer sy gebruycken een goddelyc verstant.
Haer naeste beschermt sy doer Godts crachtige hant,
doer Godts wysheyt in landen & steden;
geen beter solucie dan dese; want:
wysheyt can de landen best houden in vreden.
PRINCHE.

Godt heeftse lieff die hem vreesen alleene meest,
& met synder wysheyt woonen in dit foreest;
want sy is schoonder dan der sonnen aenschyne,
sy is gecomen van den Heyligen Geest.
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Geen peerlen ost gesteenten, hoe goet van myne,
en isser niet by te gelycken; midts haer doctryne,
subtyl, welsprekend in haer conversatie;
sy is voorsichtich met Godts woort ten fyne;
by haer is kennis, verstandt, met Godts gracie;
oock is sy die spiegel een van Godts nacie.
Allen dingen vermach sy doer wysheyt claer;
want met Godts woort hout sy haer rengnacie;
Godt blyft in haer & sy in Godt voerwaer,
sy blyft in die waerheyt, sterck als een pilaer,
een met Godts woort, met vieriger beden;
geenen costelyckeren schat int openbaer:
wysheyt can de landen best houden in vreden.

Per Conste bemin ick,
Wyngaert rancke van Berchem.
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- XLIV - [Ghy, vrecke spaerpotten, van herten geltgierich] aant.
Ghy, vrecke spaerpotten, van herten geltgierich,
bedervers ws selfs lichaems & der natueren,
met den schat der boosheyt sydy gequelt vierich;
want in overvloedicheyt siet men u trueren.
Segt waer toe dat ghy tgoet vergaert tallen hueren,
als ghy des niet vrymoedich en derft genieten?
Oft idel glorie moet dyn hert berueren,
dat ghy u derm leven niet en laet verdrieten,
& verwacht hoe ghy in aermoeden moecht vlieten,
naer u doot, duer tryck sterven en een groote fame.
O gierige dwasen, die ooyt daerom lieten
dlichaem te gevene syn nootdruft eersame!
Eenen goeden naem is beter, tuwer vrame,
dan veel rycdoms om eere te verwervene:
sot is hy die erm leeft om ryc te stervene.
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Noch is de miere veel wyser dan ghy syt;
want sy alleene tsomers haer nootdruft bejaecht,
& soo haest als den somer weer voorby lyt,
dan blyft se voort in rusten, wien dat mishaecht,
verterende dat sy vergaert heeft onversaecht,
u tot een exempel, ghy gierige vrecken!
Want alsmen de rechte waerheyt gewaecht,
men siet u om tgelt & goet rasen als gecken,
loopen & draven sonder eenich vertrecken,
nimmermeer gerust, vol onvreedts menichfout.
Nochtans en hebt ghy tgebruyc, tot geenen plecken,
als Midas, die niet en mocht handelen dan gout,
oft Tantalus, die alleen de vruchten aenschout,
maer tgebruyc van dien staet hem te dervene:
sot is hy die erm leeft om ryc te stervene.
Gheen meerder sotheyt en canmen beseffen // toch,
dan met rycdom hem in aermoeden generen;
boven Godt siet men u Mammon verheffen // noch;
deerts kiesen voer themels, tmach elc wel deren;
want al moechdy doer recht oft onrecht vergeeren,
ghy moetet hier al laten: schadt, gelt & goet.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

11
Hoe comt dan, dat ghy daer niet aff en derft teren,
& dat ghy u selven geen gemack aen en doet?
Maer al hebdy den rycdom, u gebreckt den moet;
des gelts gesichte doet u herte verblinden;
soodat ghy Godts liefde verlaet met onspoet.
Streckt liever schatten die ghy namaels moecht vinden;
den armen bystaende, wilt u onderwinden.
Godt werdt bereet u in syn ryc te ervene:
sot is hy die erm leeft om ryc te stervene.
PRINCHE.

En wilt geen schatten vergeeren op eerden // schier,
die roesten, vermotten, oft worden gestolen;
maer Godts woort wilt geloovich aenveerden // fier;
maeckt u doch schatten, in den hemel verholen,
daer roest noch motten en is, oft ghy sult dolen,
& eenlyc derven den schat der genaden;
want giericheyt te schouwen wordt ons bevolen,
als dienst der afgoden, oorspronck alder quaden.
Al wat sulck vreckaert verspaert, wordt met onstaden,
nae syn door, van ander onnuttich verquist.
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En is hy dan niet wel dwaeslyc beraden,
dat hyt voer andere spaert & selve gemist?
Dus winnen & verteren sonder ergelist,
dunckt my dbeste syn om druck aff te kervene:
sot is hy die erm leeft om ryc te stervene.

Vol ghebrecx, Tuernout.
Den hoochsten prys: dry onsen silvers.
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- XLV - [Hoe lange suldy, o ghy sotten mispresen] aant.
Hoe lange suldy, o ghy sotten mispresen,
schatten vergeeren die u schalyc wesen,
& niet en dorst tot ws nootdrufs ontpluycken,
geensins gebruycken?
Sydy niet naeckt, hier op dees weirelt geresen?
En naekt moesty weder wech boven desen.
Wat baet u van den schat die ghy gaet beluycken?
Segt, verdorde struycken,
ghy vult u kysten & laet idel de buycken,
ghy brengt gelt te samen als slyc & sant,
ghy vergaert veel ackers, erm eerde cruycken!
haest wordy gebroken: de dood comt op de hant;
wat suldy dan medragen? Niet een en pant,
u ghierige pynt dese dwaesheyt te dervene;
gebruyck u goet soo lange alst by u is; want
sot is hy die erm leeft om ryc te stervene.
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Godt en hevet goet niet te vergeefs gegeven;
maer om dat een mensch daer by soude leven
& syn deel daer aff nemen, wie dat mach haten,
eerlyc by maten;
want al waert dat wy hier twee duysent jaer bleven,
& ons goet niet en dorsten comen beleven
noch gebruycken; wat sout ons dan al baten?
Wy moetent doch laten.
Denckt ghy daerom niet, ghy gierich volck, verwaten?
Eenen goeden naem sal voor duysent schatten gaen.
Ghy slacht rechts Tantalus, ghy en condt niet vaten;
nochtans dwater & dappelen neven u staen;
tgoet hebdy sonder redene, dblyft onverdaen.
Rasch begint dees idelheyt aff te kervene,
oft tot uwer schanden sal elck u roepen aen:
sot is hy die erm leeft om ryc te stervene.
Sot is hy die catyvich leeft erm, naect & bloot,
nacht & dach woelende om aertsche schatten groot,
die den roest & de motten duerschaven,
oft dieven nae graven,
& van syn moeyte, en derff hy nau eten broot;
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maer ontrecket syn siele, & lydt grooten noot;
want synen Mammon, die hem niet en laven,
dient hy als de slaven:
om achter te laten huysen & haven,
en groote rycdommen is alle syn geraes.
O ghy vrecke! Verlaet u schrapen & draven;
want in desen nacht wordt u siele, seyt Godt u, dwaes,
gheysschet; dat ghy vergaert hebt, ey! wormen aes,
dat sal eenen vremden bestaen te ervene.
Leeft dan eerlyc, deylt darme ryckelyc; elaes!
Sot is hy die erm leeft om ryc te stervene.
PRINCHE.

Ist dat u rycdom aenvloeyt boven getal,
soo en setter u herte niet op heel en al;
maer opden levenden Godt, die ons voerspoedich
geeft overvloedich
alle dinck te gebruykene, groot & smal.
Soo en is dan niet beters, dan dat elck sal
van syn goet eten & drincken vrymoedich,
segt Salomon vroedich;
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want dats een gave Godts, die elck is behoedich.
Als wy hier voetsel & decsel hebben eenpaer,
laet ons gepaeyt syn, & schouwen rycdom woedich;
maer bereyden Godt een rycke siele hier naer;
want rycdom helpt niet in den dach der wraken swaer:
tryc volck is ontseyt tryck Godts te verwervene.
Hy is wys die milt leeft op syn goeden; maer
sot is hy die erm leeft om ryc te stervene.

Per Siencie verheft, Liere.
Den tweeden prys: twee onsen silvers.
Per A. Van Molle, fesit.
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- XLVI Retrograde. aant.
Hout vast thouwelyc //, malcanderen bemint,
Verblydt volcomelyc //, verwinnet quaet, doet goet;
betrout Godt getrouwelyc //, Christum alleen bevint,
Strydt hier vromelyc //, thellemet vierich aendoet.
Ao 1568 den eersten July.
Minnelyc voer Godt, ja, een behagelyck Iolydt,
Eest als man & wyff altyt leven Openbaer,
Eerlyc nae Godts gebodt, sonder twist oft Nydt,
Soo Tobyas met vlydt & Sara leefden Claer.
Tot dien fijn, stelde Godt dien staet in Voerwaer:
Een vlees, eens mans & wyffs eenpaer, duer hen diet Regeert,
Rustich int hantwerck, godtvruchtich voer Godts Outaer,
Behoort de man te syne, daer hy toe is Verordineert.
Als een wyngaert vruchtbaer // de vrou hier oock Iubileert;
Recht, als Davidt nareert //, in Godts vreese Obedieert,
Namelyc soot de Heere, duer uwer liefden Hanteert:
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Aen dyn tafel gestoffeert //, en syn oock geensins Absent
Eel olyfplantkens, u kinderen tot duecht niet Negligeert;
Reyn danckt dan pertenent // Godt & anders Niemant,
Diet u al verleent, van sweirels vernuft u hert Afwent.
Christus, u hooft excellent //, vlocht hier naer Vaelyant,
Op dat ghy goey vruchten muecht voortbrengen Abondant.
Leeft inden geest playsant //, herboren in Noveteyt;
Acht sweirels gewin verlies; lydy smaet, blyft Constant;
Elck erme reyckt u hant //, met loff scheeren naem Verbreyt.
Reden gebruyckt in al & wyckt van dwase Ydelheyt;
Tlams maeltyt is bereyt //, siert u met witte Cleeren,
Salich syn sy die hen tot Godts genade Keeren.
Ter liefden van u & u vader Colaert mede,
Prins der Jenetten reyn//, daer vruecht duer vermeert//is,
heeft uwen Mol dit nu gedicht duer jonst & vrede,
die oock een cleyn Jenetteken ongeleert // is.

Incarnatie.
Een componist //, voerwaer //, noode tyt verquist:
Godt geve waert sy!
Al is in bedwanck // dlyff teer & cranck,
een geest is vry.
Ao 1568, den 1 July. Per A.V. Molle.
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- XLVII - [Als een sterre der see, alderclaerste van lichte] aant.
Als een sterre der see, alderclaerste van lichte,
oft als Abigael, die Davidts gramschap swichte;
ja, als Rachel, o ghy dochter van Sion vercoren!
schoone, idoone, reyn Davidts nichte;
oft als Hester, die seer bloeyde int gesichte;
ja, als Cedrus int velt, wilt hier nae hooren,
die de slangen can verjagen en verstooren;
oft als cisterne, daer dry sterren om streden,
sulck is, seyd Christus, tot onsen oorboren,
myn beminde, myn vrindinne; verstaet de reden
om de welcke, segt hy, ic hebbe geleden
de doot, en gedaelt wt shemels troone.
Ja, rieckende als balsem, die niet en is om vertreden;
ja, al is Cypres edel, eer daer is aff gesneden:
sulck is myn vrindinne, myn beminde, myn schoone.
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Want ic hebse gereynicht, segt hy waerachtich,
duer myn eygen doot, wt lieffden crachtich,
& huer habyten gewassen in myn bloet, al wit,
als sy onreyn was, syt dit gedachtich,
& met de sonde belaen seer onmachtich;
maer nu machmense wel noemen, verstaet wel dit:
puer, suyver van sonden, & heel onbesmet;
want dat warachtich is, soo Paulus belydt;
want Christus, op huer synde verhit,
heeft hyse gereynicht & in syn doot bevryt,
& willen sterven voer huer, ja, vermalendyt
vande goddeloosen, met nydigen toone.
Dus al is mirre costelyck, sonser respyt,
& de sonne claer, secht hy sonder nyt:
sulck is myn vrindinne, myn beminde, myn schoone.
Sy is de weirelt gestorven & alle haer heerschappye,
& niet meer genegen, segt hy met melodye,
op tytelycke saken, te geenen dagen;
maer heel nieu geboren, sonder envye,
wtten geeste ende water, los van melancolye;
& nu wandelt sy ootmoedich, sonder vertsagen,
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als een die niet en vreest svyants plagen,
noch sweirels torment, noch sulck aencleven.
Sy wandelt inde lieffde, naer Christus gewagen,
ende int geloove, dits warachtich beseven;
sy heeft twee oogen, segt hy sonder sneven,
als twee duyven oogen, dats thueren loone;
de roose Jericho is costelyc in dit leven;
Christus die segt ooc, naer Salomon beschreven:
sulck is myn vrindinne, myn beminde, myn schoone.
PRINCHE.

Wie is dese, spreekt Christus tot haer, overluyt
als de bruydegom tot syn beminde bruyt,
die voort comt schoone als de dageraet,
claer als de mane, vol van virtuyt,
wtvercoren als de sonne daer den dach wt spruyt,
huer aensicht bloeyende als de granaet,
huer kele seer liefelyck? Dit nu verstaet:
sy is genegen tot goede wercken;
seer ootmoedich ist dat sy hier gaet,

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

22
met eenen schilt inde hant, tot haer verstercken;
sterck int geloove, soo ic can bemercken;
overstraelt met lieffde, op huer hooft een croone;
maer al is sy volmaeckt, nae dbelyden der clercken,
Christus die seyt: het hooft der heyliger kercken,
sulck is myn vrindinne, myn beminde, myn schoone.
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- XLVIII - [Schaemt u, catyvige herten vol nydt]
Schaemt u, catyvige herten vol nydt,
mans ende vrouwen, wie dat ghy sydt;
als ghy siet uwen even naesten dolen,
dan maeckt ghy blydelyc veel jolyts.
Vermaent doch uwen broeder tot duecht in tyts:
soo vergaert ghy op syn hooft vierige colen.
Ons wordt in devangelie bevolen:
siet ghy sulcke die wt den wege gaen,
weet ghy syn gebreken, houtse verholen;
en segt niet: ghy syt een Samaritaen.
Al doolden in sonden een publycaen,
hy creech genade by den Heer der Heeren:
de sulcke doolt wel, hy mach noch wederkeeren.
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Al wert de sulcke in dolen gevonden,
ghy diet wel weet, muecht hem ter duecht orconden.
Niemant en mach doen den anderen befamen:
doet hy onrecht, bidt voer hem tallen stonden.
Christus is inde weirelt gesonden
dat hy de verloren schaepkens soude versamen;
de propheet segt: ghy sout u selven pramen,
ghy die den verdoolden sondaer veracht;
niemant en mach oordeelen: tmoet Godt betamen.
Hebt compassie met den sondaer dach & nacht,
wy syn in sonden al ter weirelt gebracht;
misdoet uwen broeder, wilt hem beter leeren:
de sulcke doolt wel, hy mach noch wederkeeren.
Dolen & wederkeeren, Godt mach vergeven;
men siet elck doolt wel eens in syn leven,
tsy int begin, middel, eynde, cleyn oft groot.
Die apostelen doolden, stater geschreven;
sy syn gekeert & in Godts rycke verheven,
sonder Juydas; dit tuycht schriftuere bloot.
Den schaker doolden, sondich tot in syn doot;
hy is gekeert & rust in glorie perfekt.
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Wilt uwen naesten dan niet versmaden in synder noot,
mer wilt elck anderen in liefden syn subieckt;
& siet dat ghy den balck eerst uyt u ooge treckt,
eer ghy een ander verwydt tsondich verseeren:
de sulcke doolt wel, hy mach noch wederkeeren.
PRINCHE.

Al dolen de sulcke & doen overspel,
en werpt den eersten steen niet, tis Christus bevel;
maar segt: bekeert u, wilt sonden vlien.
Moyses, al was syn volck tegen Godts wet rebel,
hy badt voor de kinderen van Israhel.
Doet dan goet, soo mach u dan oock goet geschien;
vermaent hun met liefden, tis Godts gebien;
wiltse met Godts woort troostelyc aenspreken.
Elck sal syn hoofken eerst wel duerwien
& sien wel op syn eygen gebreken;
& valt uwen broeder, wilt hem niet versteken;
maer bidt Godt voor hem tot synder eeren:
de sulcke doolt wel, hy mach noch wederkeeren.
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- XLIX - [Comt herwaers, vertoeft niet, hoort de majesteyt] aant.
Comt herwaers, vertoeft niet, hoort de majesteyt:
de basuyn syns woorts slaet in Sion met cracht,
de wynstock gheeft syn vruchten: tis al bereyt;
de bruyloft des lams is gecomen; niet en beyt:
comt ter bruyloft, ghy vercoorne, wys bedacht,
toeft niet, want dlam is van dbeginne geslacht.
Salich syn de geroepene tot deser feest;
treckt u cleerkens aen reyn wit, blinckende & sacht;
die u geschenckt syn, dwelck is u geloove eest,
waer duer ghy versekert syt, duer den Heyligen Gheest,
dat Godt u geroepen heeft tot dees maeltyt bly,
met al diet gelooven, & overwinnen meest
de weirelt, vlees, sonden & Sathans listen; want sy
sullen eten vant verborgen manna, dat hy
dongeloovige ontseyt heeft int beginnen,
maer dees geroepen tot des lams avontmael vry
diet gelooven & in Christo overwinnen.
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Siet, ick stae & clappe voer de duere gestadich,
spreekt de Heere, ist dat iemant myn stemme hoort
& opdoet, ick sal tot hem comen genadich,
met hem myn avontmael eten beradich,
gelooft hy slechs, dat hy is geroepen & voort
overwint in my al wat de sonde oorboort.
Sy sullent al erven, ick sal haer Godt wesen
& sy myn kinderen: dits dlam Christy Jesus woordt.
Syt getrou totter doot int gelooff gepresen,
soo hebdy verwonnen in Christo, tot desen
syn u namen in slevens boeck geschreven;
maer oordeelt ghy u selff in twyfel geresen,
soo behoort ghy niet tot dees maeltyt verheven;
want Godt wilt die alleen syn geloovige geven,
die in hem haer volcomen salicheyt kinnen
& in lydsaemheyt besitten dit haer leven,
diet gelooven & in Christo overwinnen.
Niemant is dan vremt van dees maeltyt voorwaer,
dan diet niet gelooven & haer selfs verdoemen;
want de Heere roept de gansche geloovige schaer.
Maer die de sonde in haer laeten heerschappen swaer,
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can tot geen gelooff & overwinninge comen;
al gebruyckt hy hier de maeltyt met den vromen,
hy slaecht syn oogen opt wtterlyc wyn & broot;
maer de geroepene, die Godt heeft aengenomen,
slaen huer yverlycke oogen op des lams doot,
sy cruyssen haer vlees & betrouwen devoot
datse de tweede doot niet en sullen smaken,
maer nae dees doot int leven gaen; ja, dat, minioot,
het lam sal wasschen de tranen van haer kaecken,
& gelyckformich den beelde Christy maken,
dat geen ooge en heeft gesien, geen hert en can versinnen,
wat hy bereyt heeft, die in syn liefde blaken,
diet gelooven & in Christo overwinnen.
PRINCHE.

Dees synt diet gelooven & overwinnen al
in Christo, die de Heer tot dees maeltyt in laet;
die hem alleen dienen & haten dafgoden mal,
die huer selven tellen int vercoren getal,
die Godt meer gehoorsaem syn dan dmenselyc saet,
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die hem duer Christum verlost hout van syn misdaet,
die den naem Jesu belyen voer de menschen hier,
die syn cruys op hem neemt & dlammeken naegaet,
die werdich wandelen den evangelio schier,
die hen selfs niet leven maer Christo goedertier,
die haer cleederen gewasschen hebben in slams bloet,
die volstandich blyven totten eynde fier,
die erm & sachtmoedich syn van geeste soet,
die truerich & bermhertich syn, geneycht tot goet,
die de gerechticheyt lieffhebben & beminnen,
die roept Godt ten avontmael; want tsyn dese vroet
diet gelooven & in Christo overwinnen.
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- L - [Ghy, cleyne schaer, hier verdruckt int leven] aant.
Ghy, cleyne schaer, hier verdruckt int leven
van sweirels kinderen niet turbacie,
vreest niet; dbehaecht den Vader u te geven
syn eeuwich rycke vol jubilacie.
Al schynet dat hy lang beyt syn gracie,
wilt pacientich verwachten in u lyden;
al doet u tvlees aen groote temtacie,
denckt niemand dan dien, die wettelyc stryden
werden gecroont; al roept den geest tallen tyden:
wie sal my van dit lichaem des doots bevleckt
verlossen, op dat ick mach verblyden
met mynen Godt, daer therte inwendich nae treckt?
Twyfelt niet; syn belooften sal hy perfeckt
volbringen; dus peyst, met begeerten duerstraelt:
hy en beydt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
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Lang te beyden verweckt de begeerten seere;
dus besidt u siele met patientie;
denckt den knecht is niet beter dan synen heere.
Hebben sy my vervolcht met violencie,
sy sullen u oock dooden, sonder mencie;
want onder dien wolven, als schaepkens desolaet,
sende ick u; maer op myn assistencie
stuendt, en syt listich als serpenten tuwer baet;
sonder valsheyt als duyven schouwende tquaet,
verwachtende den Heere nerstich wakende.
Al schynet dat hy lang beyt, standvastich staet
op syn woordt; sydt vierich nae hem haeckende,
wetende dat u salicheyt is nakende.
Dus denckt vry als een die syn hope niet en faelt:
hy en beydt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
Neemt exempel aen ons vaders verlangen,
die om verlossinge riepen dach & nacht:
schuerdt, ghy hemelen; comt, wilt ons ontfangen!
In uwe bescherminge, toont, Heere, u macht!
Dus, mede lydtsamich u salicheyt verwacht;
comende, sal hy comen & niet verthoeven;
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al schynet dat hy op syn schaepkens niet en acht:
dat doet hy om u als tgout int vier te proeven.
De weirelt sal lachen, ghy sult u bedroeven;
maer u droefheyt, seyt hy, sal in vruecht verkeeren;
als den appel syns oogs, tot uwer behoeven,
sal hy u bewaren int persequeren;
hy en sal u geen weesen laten; wilt vermeeren
u selven, & peyst, als synen geest in u daelt:
hy en beydt niet lang, al schynet, diet eens betaelt.
PRINCHE.

Al saten die kinderen van Israhel
benaudt & verdruckt onder Pharaons hant,
duer Godts groote goetheyt, wt al haer gequel
werden sy wonderlyc verlost seer triomphant.
Al sadt syn volck int Babilonische lant
gevangen, ja verlaten, voer smenschen oogen,
al scheen hy lang te beyden, hy verlostese: want
syn belooften niet faelgeren en mogen.
Dus, al sydt ghy me int verdriet getogen
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vanden gepurpurden hoet opt best geseten,
staet vast op u hope; ghy & wert niet bedrogen.
Jae, hoe hooch dat sy haer selffs gaet vermeten,
die u geschapen heeft en sal u niet vergeten.
Dus denckt vryhertich opden regel dick verhaelt:
hy en beydt niet lang, al schynet, diet eens betaelt.

Per Heer buycht myn harte.
Egbert Meynert factuer in Amsterdam.
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- LI - [Wysheyt, een moeder alre goeder dingen] aant.
Wysheyt, een moeder alre goeder dingen,
heeft Rethorica eerst geordineert,
op dat de menschen, die naer boosheyt dringen,
& ooyt van begin die ydelheyt aenhingen,
daer duer gesticht souden worden & geleert.
Douders, voertyts, in wysheyt gefondeert,
hebben duer Rethoricas excellencie
die volcken vermaent, onderwesen, geregeert,
duer geschierde woorden & eloquencie,
stellende rechten, wetten vol sciencie,
om redelyc te doen leven tvolck obstinaet.
Hier toe hielp hun Rethoricas invencie,
die oorspronck vande duecht is, beletster van tquaet,
der benauder conciencien toeverlaet,
die sy duer vertroostinge steldt te vreden.
Maer twerdt beclaecht van menich geest boven maet,
dat onverstandt dese const dus doet vertreden.
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Alle dien, die tvolck tot duechden willen trecken,
moeten in dese const syn vervaren;
want geen redenen en doen den geest verwecken,
ten sy datmense lustich weet tontdecken.
Met dispositie den sin openbaren
voort eloquencie: dat is jent verclaren
die woorden met reyne prononciatie,
op dat die hoorders uit hert mogen bewaren
tegen dat geseyt wordt sonder turbacie.
Die aldus tvolck leert, hebbende gracie
van Rethoricas conste, werdich om prysen,
die doet veel menchen, duer syn informacie,
berou & leetwesen van sonden bewysen.
Doemen eerst Rethorica sach oprysen,
was dit haer officie in alle steden;
maer tdeert jonge geesten & oude grysen,
dat onverstandt dese const dus doet vertreden.
Alle dat const genaemt wordt opder aerden,
machmen duer nerstigheyt leeren metter tyt;
maer Rethorica, seer hooge van waerden,
can niemant duer syn selfs crachte aenvaerden;
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want tis een gave van Godt gebenedyt,
een chierage syns woorts, doende profyt
alle dien, die hem wt der herten beminnen;
een schoon instrument, dwelck costelyc afsnydt
die boosheyt van veel verdoolde sinnen.
Cranckheyt des vlees doet sy dick gewinnen,
midts dat sy inwendich conforteert den geest,
onstekende therte vierich van binnen;
duer levende personagien aldermeest,
thoonende veel oude geesten diemen leest,
recht oftmen geschien sach dat lange is verleden.
Dus ist moeyelyc te sien, in dit foreest,
dat onverstandt dese const dus doet vertreden.
PRINCHE.

Als voermaels heeren oft princhen yet bedreven
dat haer gemeente mochte mishagen,
twert hun behendich te kennen gegeven
duer die conste van Rethorica verheven,
op dat daer vrede syn soude tallen dagen.
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Wilde tvolk murmureren oft clagen
tegens haer regenten? Twert haest geslicht
van subtyle geesten, die verre sagen,
duer wien oock kennisse der dingen comt int licht.
Aldus is Rethorica lieffelyc int gesicht
eerst gestelt, om den mens te maken bekent
redelycheyt; want meest Godts geboden opricht
hebben wt die redene haer fondament.
Alle bequame policyen, pertinent,
syet men duer Rethoricas daet verbreden:
maer droefheyt menich geest nu duerpre nt
dat onverstandt dese conste dus doet vertreden.

Per Heer buycht myn herte
Egbert Meynert factoer
in Amstelredam, den tweeden
prys & was dry schalen.
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- LII - [Als den mensche tgebodt Godts hadde gebroken] aant.
Als den mensche tgebodt Godts hadde gebroken,
& geenen troost van niemant en cost verwerven,
soo heeft dan Godt den vader ontploken
de belooften syns soons, als soete conserven,
hoe dat hy geboren sou syn, & oock sterven
om den mensche weder te brengen in synen staet;
sulcx dat hy eeuwich soude mogen beerven
syn ryck dwelck alle rycken te boven gaet.
Hier beloofden Godt Adam dat duer syn saet
tserpents hooft noch soude worden vertreden;
de mens hadde mogen worden disperaet,
& hadde Godt hem niet gestelt te vreden.
Daer naer wast meer dan vyfduysent jaer leden
eer Christus quam, die nu noch nimmermeer en faelt:
hy en beydt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
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De propheten riepen lange met een accoort:
ghy, hemelen, dauwet neder van boven;
ghy, wolcken, brengt regen der gerechticheyt voort;
ghy, eerde, moet oock open syn gecloven
om dat onse salicheyt, groot van vergroven,
opwasse; dit baden sy met verlangen;
dat Christus soude comen, niet om volloven,
& soude verlossen de erme gevangen,
duert storten syns bloets aent cruyce gehangen,
betalende de schult van Adam gemaeckt,
wt grooter lieffden, soo int boeck der sangen
vertelt wordt van syn lieve bruydt ongelaeckt,
de welcke hier duer syn bitter doot heeft gesmaeckt
& syn vrindekens oock wtter hellen gehaelt:
hy en beydt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
Disgelycx oock den mens vanden wyve geboren
vol onrusten is levende eenen corten tyt;
hy gaet op als een schoone bloeme vercoren,
& valt aff als een schaduwe die verslydt.
Al schynet seer lange, tgebuert soo subyt:
syn dagen & maenden syn doch al getelt;
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tperck is gemaeckt daer hy niet verby en lydt.
De schult moet betaelt syn, al en heeftmer geen gelt;
de natuere heeft over elckerlyck gewelt;
tschynt dat noch al lange is, alst wat verbeyt;
maer als den tyt daer is van Godt gestelt,
dan comt de doot fel, vol sieckten verbreyt;
ten can al niet gehelpen, geroepen, geschreyt,
natuere hout regel al comtse gedraelt:
hy en beydt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
PRINCHE.

Den mens dan gestorven, dlichaem geconsumeert,
mach blyven in deerde veel duysent jaren,
verdroncken, verbrandt, gesoden, verrot, verteert,
sulcx dat daer niet aff en can openbaren.
Nochtans sullen, naer Ezechiels verclaren,
die doode weder levendich opspringen;
want Godt canse soo wonderlyc bewaren,
ja, gelyc den appel syns oogs fonderlingen;
niemant en canse wt synder handt gedringen,
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al schynt datse geheel syn verlaten,
& dat Godt soo lange beydt int wederbringen
haers lichaems tsynder alder eersten staten.
Weet dat Godt alle dingen doet met maten
& tgetal alst hem past; hier sietmen ongedwaelt:
hy en beydt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
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- LIII - [Hertneckich volck, die hier int eerts foreest] aant.
Hertneckich volck, die hier int eerts foreest,
syt gaende ingnorant
naer u behagen, en leest onbevreest,
thoonende elck samblant;
niet achtende des Heeren woordt vaelyant,
& nae sweirels hoocheyt altyt wilt staen,
aenmerkt hoe de Heere, duer syn stercke hant,
met de roede syns monts sal straffelyc slaen,
& synen thoren sal snel als tvier opgaen
over de gene die de waerheyt haten.
Dus doet met Davidt naer Nathans vermaen,
& volcht de waerheyt, met redene, by maten;
dinckt dat ghy maer en sydt als broosche vaten
& als dblaeyken, dat vanden wint afdaelt;
op hoocheyt of joncheyt wilt u niet verlaten:
hy en beyt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
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Hy en beyt niet lange; dus soeckt den Heere:
het is nu den tyt
vanden slaep op te stane telcken keere;
want de doot comt subyt.
Den vyant loopt omme, groot is den stryt;
als getrouwe knechten weest op u hoede,
& verlaet den Heere niet om een cleyn jolyt;
met de wyse maechden, doet als de vroede.
Des Heeren gaven neemt al te goede,
& van synder liefden en wilt u niet scheyen;
maer vliedt de boosheyt, tis tuwen voerspoede.
De Heere sal comen & niet lange beyen;
syn schaepkens die sullen in Sion weyen:
bekeert u tot den Heere, niet langer en dwaelt,
& wilt u tot synder bruyloft bereyen:
hy en beyt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
Ghelyc den blicxem opgaet int oosten,
& schynt int westen claer,
soo sal de Heere comen & vertroosten
syn kinderen eenpaer,
die hem boven al eeren & volgen naer,
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in synder liefden oprechtelyc bedacht.
Maer ghy, die syn compste en acht niet een haer,
u selven verlatende op hoocheyt & cracht,
al ist dat de weirelt & tvlees op u lacht,
bemint de waerheyt voer alle saken.
De Heere sal comen als een dieff inder nacht;
dus nae de gerechticheyt wilt altyd haken;
wilt vierich in des Heeren liefde blaken;
gaet hem te gemoete, niet langer en draelt;
weest nuchteren, wilt altyt bidden & waken:
hy en beyt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.
PRINCHE.

Die eens betaelt (dus wandelt in syn paden),
is de Heere perfeckt;
de bocken sal hy van hem versmaden;
maer syn schaepkens subjeckt
sullen met hem gaen in syn ryck onbevleckt.
Onder syn crachtige hant wilt u verneren;
den dorstigen laeft, den naeckten deckt,
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in Christus liefde wilt persevereren:
hy is den hoecksteen, wilt u daerop fonderen,
opdat ghy eeuwich met hem mocht leven.
In syn heerlycheyt sal hy triompheren;
syn kinderen sullen met hem syn verheven;
sy syn int boeck des levens geschreven;
hy heeftse wt den doot int leven gehaelt.
Wt genaden sal hy haer syn rycke geven:
hy en beyt niet lange, al schynet, diet eens betaelt.

Per Liefde verwint vele.
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- LIV - [O eeuwige wysheyt, vol alder genaden] aant.
O eeuwige wysheyt, vol alder genaden,
beloofte des Vaders, mynder sielen een spyse,
ghy syt alleene die myn siele heeft ontladen,
als ick bedroeft was met swaren advyse.
Duer u duecht, lieff, ist dat ick vruecht versyse;
ick was eens bedroeft, maer vruecht nu ten tyen
oorboor ick, lieff: tis noot dat ick u pryse.
Myn droefheyt comdy met u woort bevryen,
vrede & solaes vindick aen alle syen;
myn swaermoedigheyt is duer u duecht geblust.
Hoe soudick sonder u, lieff, connen verblyen?
Want den bant der droefheyt is duer u gesust;
ghy hebt vervult svyants begerten lust;
syn nydich opstel is duer u duecht vertreden.
Dies ick mach seggen, daer myn siele in rust:
lieff, uwe duecht // maeckt my verhuecht // & vol vreden.
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Een fonteyne der claerheyt sydy, lieff, alleene;
u minnaers liefdy met uwer borsten dranck;
ghy syt den minsten eenen standtvastigen steene.
Duer u, lieff, heb ick, erm wormken cranck,
tot ws vaders erve eenen vryen toeganck;
duer uwe duecht, lieff, is my dit al geschiet,
daerom ben ick vol vreden, lieff, u weet ick danck,
dat ghy alleen myn qualen hebt genesen siet;
& dat valsche serpent, dat Eva riet
die weirelt vol twist & discoort te stellen,
hebdy syn hooft vertreden, en anders niet
dan wt rechter duecht ick moet vertellen.
U duecht beschermt my voer den twist der hellen;
ghy sydt ons hooft, & ick een van u leden;
duer u duecht, lieff, en vrees ick geen quellen:
lieff, uwe duecht // maeckt my verhuecht // & vol vreden.
Den schat uwer duecht en sal ick niet vergeten;
want ghy verhuecht my thert, sin & gemoet;
ghy hebt my ontdeckt u svaders secreten,
duer uwe duecht alleene, wt liefden soet;
ghy syt neder gedaelt inde weirelt onvroet,
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persecucie geleden dryendertich jaer;
& valsche leeraers, die als wolven verwoet
op my grunden & liepen, met nyde swaer,
heeft u duecht van my gekeert wt liefden lofbaer.
Hoe soudick, lieff, u dan connen gehaten,
om dat ghy mynder sielen sout doen lichten claer,
die als den nacht was doncker & verwaten?
Verhuecht is my therte, nu boven maten,
duer u duechdelycke duecht & soete seden;
& noch hebdy u leven om my gelaten:
lieff, uwe duecht // maeckt my verhuecht // & vol vreden.
PRINCHE.

U princhelycke duecht en can ick niet volschryven,
die ghy my beweest, als ick lach gevangen
in Babel swaerlyc, duer tsondich bedryven
van Adam aengeerft tswaermoedich in prangen.
U duecht heeft my verlost: ick mocht wel verlangen,
doen my Pharo hadde in Egipten gebonden;
daer toonde ghy my u lieffelycke wangen,
& hebt my int lant van belooften gesonden
met Moyses u knecht, getrou bevonden.
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U duecht, tallen plecken te mywaerts bekent,
uwen loff moet ick allomme vermonden,
die my van u geschiet, eeuwelyck sonder endt.
Sou ik u duecht verlaten, soo waer ick geschent;
want vol vruechden ben ick duer u sduechs reden,
die my wt der eeuwicheyt is toe gesent:
ieff, uwe duecht // maeckt my verhuecht// en vol vreden.

Per Niet sonder Godt
Wilt alle discoort bergen.
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- LV - [Als ick bemercke hoe nu de weirelt gaet]
Als ick bemercke hoe nu de weirelt gaet,
den rou overboort // slaet //, myn oogen leken;
want tvolck in archheden soo gestoort staet,
saeyende haer discoort // saet //, achterclap te spreken.
Elck wilt hem onderwinden ander menschen gebreken,
hoet comt gestreken //, tsy op leecke oft clercken,
niet aensiende huer selffs quade treken,
den balck gesteken // in huer oogen niet en mercken,
maer de splinter in eens anders sien sy wel vlercken
te verwercken //, te benyden tallen tyen.
Men acht ook niet meer opt geestelyc van de kerken,
dat sy leeren niet en verstercken, seggen sy sonder vermyen.
Sinte Peeters leeringe stellen sy op syen,
die seyt: Wildy verblyen, obedieert tallen termyne
goede overste, ooc quade die luttel bedyen;
willet niet achten al siedese over dmaetken schryen:
ghemeene is tgebreck, elck sie opt syne.
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Wie is nu soeckende deeuwich leven // soet
met wercken even // goet // van charitaten?
Weest my beradich, wilt my geven // moet,
ghy, die sneven // doet // de onnoosele vaten
met quade opinien, die luttel baten,
benydende u prelaten //, u overste blyvende.
Geven sy u quaet exempel in kercken, in straten,
wiltse daerom niet // haten //; tvlees is dat bedryvende;
tvlees is contrarie den gheest, soo Paulus is schryvende,
altyts kyvende sonder ophouwen.
Dus syt ghy altyts in duechden beclyvende,
& niet verstynende noch te verflouwen,
wilt niet vonnissen op tgeen dat sy brouwen;
tmocht u rouwen // hier namaels in pyne.
Wilt de leeringe der duyven aenschouwen,
cleyn synde van geesten alle menschen ter trouwen:
ghemeene is tgebreck, elck sie opt syne.
Als Christus van deertryck machtich // schiet,
syn woort even crachtich // liet // tonsen profyte:
nochtans en is tvolck soo eendrachtich // niet;
tis waerachtich: // siet //, synde sonder verwyte:
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die de taverne schout, is nu een splyt myte,
een ipocryte, // die Bachus kinderen wilt vlien.
Twaer beter dat sy huer maecte sulcx claps quyte,
eer huer, tot cleynen jolyte //, erger mocht geschien.
Sy hoorent seer dicwils preken & geken,
maer tis te besien // wie dat treckt te beene.
Dat een iegelyck syn hoveken wilde wien,
ic seg u lien //: verlost waren wy wt weene;
maer, lacen! ons salicheyt achten wy soo cleene,
Godts gratie reene // & syn edele doctryne.
Dus kent selve u gebreken alleene,
& niemant doende blamatie geene:
gemeene is tgebreck, elck sie opt syne.
PRINCHE.

Weest onderdanich, altyt Godts wille doet,
met eenen stille // moet // tot inder doot,
in tegenspoet patientich, // in geschille // vroet,
tis doch een pille // soet //, voer svyants stoot.
En moeyt u met niemant, tsy cleyn oft groot,
ick segt u bloot //, soo vindy u selven in vreden.
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Siedy u broeder gevallen inder sonden schoot,
duer Godts wonden // root //, verwint hem met goeder leden,
soo verlosty syn siele wt svyants treden.
Malcanderen beden // behooren wy te decken,
alsoo lange als wy syn hier beneden.
Ter salicheden // laet ons tvlees doch wecken,
soo mogen wy afdwaen ons sondige vlecken,
tot Godts gracie trecken //, die te crygen ten fyne.
Dus en wilt u soo verre te boven niet stecken,
met u eigen vlees & bloet te gecken:
gemeene is tgebreck, elck sie opt syne.
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- LVI Tvelteecken der Fransoysen. aant.
Anno dryentachentich is dit geschiet,
Janus seventhien tAntwerpen inder ste;
maer Godt heeft ons geholpen wt dat verdriet,
doen sy riepen: tue, tue, la ville gaingné!
O ghy lang gelobte knietasters cortooys,
archlistich volck, Fransoys // ontrou van gronde,
slangen onder palingen gecropen seer loos,
vermomt Huygenooyt //, luegenachtich van monde!
Haddy inde Paryse moort geen stonde
u cousens te binden om sdoots tontvlien,
twaer nochtans tyt dat mense eens opbonde,
& niet en sloddercouste tot over de knien.
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O vals wtgeven, verraderlyc spien
des lants, om rooven Antwerpen, de stadt!
Parysche moorders, moest men u oock hier sien
met groote buycken op een gebroeckillit gat?
Was dit u knietasten nae cousbanden prat?
Neent; maer oft sloddervelteecken waer vergeten,
tsy moorderslose van bloede niet sadt.
Moetmen u ontrou al de weirelt doerweten?
U syn nu cousbanden met spiesen gemeten;
leertse opbinden thoont beter noblesse,
& roept niet meer, of ghy wordt doot gesmeten:
Ville gaignée, vive la messe!
Ter messe hebdy gheweest, tis claer gebleken,
ons wacht doersteken//, die ghy bloots hoofts vont staen;
& deden u eere: schaemt u moorders treken!
Maer quaemdy ter weken// noch eens monsteren voortaen,
u souder weynich naer Vranckeryc gaen
victorie roepen, dwelck veel beclagen mach.
Maer hadden wy u te Parys sulcx gedaen,
ghy soudt ons gemoort hebben tien dagen na dien dach;
wy vermochten u oock te doen een hert gelach;
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wy syn sulcx aerts niet, maer hebben u verschoont,
meer als duysent gevende stoot noch slach,
maer gevanckelyc geset, genade betoont,
getracteert nae dat elck was gepersoont.
Danckt Godt der goetheyt & ons hert getrouwe,
ghy die ontroulyc by ons hebt gewoont;
tscheen dat elck hert ons deylen wouwe,
soo gingdy voer open, maer cnoopt u nu touwe.
Ghy creecht knopgaten, rooy riemen, bindt op u tesse;
maer roept niet meer tAntwerpen soo bouwe:
Ville gaignée, vive la messe!
Ville gaignée, riept ghy me; tsal ons gedincken,
met tsweert al blincken //, om tvolck aen te vueren.
Die ons souwen moorden, de vrouwen verdrincken,
sach men u tvolck wincken //, boos van natueren.
Siet, riept ghy, tcanalye springt over de mueren:
Ville gaignée! Want, met loose listen,
hadt ghyer vier duysent uit stadt te dier hueren
in buscade, daer geen borgers aff en wisten;
tgewer was in u hoff, met tonnen & kisten,
voer bagagie brocht, om ons te vernielen.
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De cans liep verdraeyt, daer ghy luttel op gisten;
want de moorders spouden meest selfs haer sielen.
En ghy, bedenckende dmisdaet, liet sien u hielen,
vreesende tgeschut, te sterck was u Godts hant.
Ghy meynden ryck maken u fransche fielen;
sy roofden te vroech, te laet stichten sy brant.
Dacht ghy een nieu Vranckeryc te maken van dlant,
& u moeder daer in te stellen als vochdesse?
Riep daerom u volck, & ghy als thirandt:
Ville gaignée, vive la messe!
Ses daech te voren, heeft u volck, tis blyckelyc,
gesocht practyckelyc // baggen, coppen, schalen,
by alle juweliers gesteenten ryckelyc,
die sy gelykelyc // smaendaechs souden halen
sonder Godts penninck, met moorden betalen.
Sulcx was u meyninge, dexploot vanden spele,
tschreyen der vrouwen, tsmeeken onser quale,
en soude gebaet hebben int afsteken der kele?
Maer neen; tis beter dat wy u ele
opt straet ontblooten, al acht ghy ons onsterck;
dry hondert sloechter vystien hondert niet te vele;
sy mochtender meer gedoot hebben int perck.
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Maer twas genoech om graven int bolwerck.
Alst u belieft, moecht ghyse besoecken commen;
maer niet op sulcker wyse, oft ghy wordt den serck.
Comt devotich om een misken, met switsers trommen,
heydense wyse, bidden den stommen,
voer de siele na tdecretaels confesse,
sonder meer te roepen met grooter sommen:
Ville gaignée, vive la messe!
Seer naer een jaer hebdy hier liggen vermotten,
het balleken doen botten //, geen vyanden vercleent.
Als u quamen clagen goey patryotten,
die liet ghy gaen trotten //, met troost ongemeent:
hebt patiencie; mon grandt troupe vient.
Twas waer; ghy en spraeckt nooyt waerder woort:
haer toecomst wordt noch van weduwen beweent,
want sy tAntwerpen meynden te doen een leelycke moort.
Was dit uwen eedt, doen ghy ons quaemt aen boort,
& wy u ontfingen als een hertoch geeert?
Ten is niet te verantwoorden; maer hoort:
wildy dat uwen goeden naem weder keert?
Justiceert sulc raedstlie, u qualyc geleert,
& dat ghy als een jonck vorst sydt bedrogen,
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bekent soo u foute op dat u loff vermeert:
ghy wint weder de herten u afgetogen.
Maer hebdyt wt ws moeders borst gesogen?
Soo is te vergeefs dees voergaende lesse;
want ghy sout al weder te roepen poogen:
Ville gaignée, vive la messe!
Wy hebben u als een princhelyc vorst aenveert,
ingehaelt seer weerdt //, met veel jolyten;
maer wy haelden in het Troyaens peert,
want met vier en sweert //, woudt ghy ons doerryten.
Hebdy aen Joab geleert dus cussende byten?
Oft heeft u Roboams jongen raet gepraemt?
Oft socht ghy als Achab singulier profyten?
Spreckt wt u herte, oft ghy blyft beschaemt.
Deen huer waerdy hertoch, dander moorder genaemt;
tis claerlyc: sydy verleyt, oft hebdys schult?
Soo macht u spyten dat ghy ooyt tAntwerpen quaemt;
want den put, die ghy ons groeft, heeft u volck gevult;
den geveynsden hinckaert bleeff oock in tumult;
daer en was int dootslaen oft graven geen favuer.
Vive la messe creech vast slagen op den bult.
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Dus werdt de lose: o Monsieur, Monsieur,
miséricorde! ghy waert int getruer;
oock u volck, met menich gecuste ducesse,
die biddende mocht roepen, achter de duer:
Ville gaignée, vive la messe!
Een comedie speelden die van Parys,
dat wy hier onwys // & sonder hert waren.
Wy hebbent u volck getoont; segt grand mercys;
leeft nae beter advys //, wildy wel varen;
oft wy sullen thertoochs cleet niet sparen
een ander om te hangen, datmen u omhinck.
Maer wildy ons een goed heer syn al u jaren?
Voldoet den eedt die ghy swoert doenmen u ontfinck;
laet varen tcarstpel, het steken nae den rinck,
steeckt nae vyanden, thooft haer monstreert.
Dit brengt den tyt me: het spelen is kinderdinck;
volcht de Romeynen, ons alsoo governeert,
doer wysen raet & crygslie wel gemonteert,
soeckende den vyand & geen speelbanen;
het sal worden vergeten, hebdy u verabuseert.
Staet weder op, uwen val sal niemant vermanen;
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gelooft des lants staten, niet u cortesanen:
sy kennen onsen aerdt niet, maer wy haer finesse,
duer troepen in Antwerpen, met vliegende vanen:
Ville gaignée, vive la messe!

Per Theeft al synen tyt.
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- LVII - [Die hier onwetende altyt syn beste // doet] aant.
Die hier onwetende altyt syn beste // doet,
oft sonder kennisse, goetdunckende, voort vaert,
is te prysene, in sweirels geweste // soet,
boven dien die wetende swoorts veste // goet,
misbruyckt, veracht, den heyligen geest beswaert.
Nochtans om salich te syne, soo de schrift verclaert,
is dit niet genoech; want die hier nae wil leven,
moet wetende syn beste doen, midts tgelooff gepaert
in Christo, welck ons de salicheyt can geven;
want wat niet wt den rechte geloove even
en geschiet, is voer Godt onrecht, quaet oft sonde,
& onwetentheyt, en can niet aencleven
tgeloove, de timmeringe van gronde.
Dus en wordt niemant salich, tot geenen stonde,
noch en is de geschoncken genade weert,
dan die, soot ooyt de schrifture orconde,
die wetende syn best doet geloovich volheert.
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Sout anders wesen, soo ick can mercken // hier?
Sou ons sgeloofs wetentheyt weynich baten?
Soo mochten oock veel heydensche clercken // schier,
Machometisten, Joden, som van wercken // fier,
soot schynt, die oock Christum noch syns woorts mandaten
niet en kennen, maer met verachtinge haten,
salich worden; dwelck niet mach wesen.
Wie niet en gelooft, seyt Christus, elck macht vaten,
is verdoemt: wat dient dan sulcke daet gepresen?
Die hier syn best doet, duert tgelooff wtgelesen,
wordt alleen een herboren Godts kint genaemt;
die is reyn & van alle qualen genesen;
daer donwetende onreyn cranck blyft befaemt:
de genade Christy, soot recht is en betaemt,
wordt hem alleen toegeschreven expeert.
Dus en wordt niemant salich, dan diet soo raemt:
die wetende syn best doet, geloovich volheert.
Waerom heeft Godt syn woort & leere // jent,
sacramenten & alsulcx voer oogen geleyt?
Dan om datmen van donwetentheyt keere // blent
totter waerheyt, die altyt Godts eere // ment.
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Daer duer sou gaen, als nieu creatuere bereyt,
sou donwetende, bestdoender der salicheyt,
in tsyne, als dander, hier nae beerven.
Wat? Waer dan Christus geloove, der liefden feyt,
dan een idel niet, datmen wel can derven?
O neen, broeders, neen; Christus leven & sterven
is die contrarie, soomen merckt & siet.
Die wetende syn best doet, bruyckt soete conserven,
daer dander niet dan bitter pyne en bespiet.
Sonder tgeloove en machmen Godt behagen niet.
Hoe sterck hem dypocryt hier tegen weert,
dus wordt alleen salich, naer swaerheyts bediet,
die wetende syn best doet geloovich volheert.
PRINCHE.

Hier om, Prinche, waeckt & syt int weten // cloeck,
namelyc int gene dat u Godt heeft bevolen;
doet u beste, niet inden secreten // hoeck,
als sulcken secktenstichter oft verbeten // roeck,
maer als een christen openbaer onverholen.
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Siet ghy donwetende falen oft dolen,
duer u wetentheyt wilt hem saen onderrichten;
want sulck meynt hy gaet byde waerheyt ter scholen,
daermen niet en hoort dan leugenen dichten.
In Gods oordeel, wilt u tonge swichten
die ongrondelyc syn, & wy niet en verstaen
dan sententien nae des schrifts verlichten.
Muecht ghy, om beters wille, wel wtspreken saen,
soo wy, in desen, hier oock hebben gedaen:
dwelck ghy, Prinche, wyselyc hebt begeert.
Dus niemant en wordt salich, dan nae schrifts vermaen,
die wetende syn best doet geloovich volheert.

Op de vrage van Brussel oft die mensch mach salich
worden, onwetende syn best doende.
Per Waer schuylt de waerheyt? Cassyere vanden Bossche.
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- LVIII - [O warachtich woort, dwelck was inden beginne] aant.
O warachtich woort, dwelck was inden beginne,
by Godt vlees geworden, voer my seer gestadich,
ter bequamer tyt, hier troost ick my inne,
van een maecht geboren, nu elcken beradich.
Dit warachtich woort en sal my niet versmadich
syn, o Vader, al is myn siel in getruere;
tis my geschoncken vol liefden genadich,
voer u, myn schult betaelt met syn bloet puere.
Neemt desen troost met vader, van u figure,
daar ick op stake, soo ghy my duert woort bevaelt.
Ende tis de waerheyt die oprechte duere,
Christus, uwen gesalfden, van boven gedaelt,
die my, duert woort der waerheyt, heeft weder gehaelt,
dryendertich jaer voer my gearbeyt // seere.
Nut dan: die spys is duer uwen geest bestraelt,
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere.
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In Christo woont de volle goetheyt int wesen,
my geschoncken, Vader, loff heb synen name,
inder eeuwicheyt, nooyt te volle gepresen,
die my na syn beloofte maeckte bequame
syns rycx, duert dragen van myn eygen blame.
Dit woort is geworden mynder sielen bate,
duer tslagen van myn sonden aent cruysen rame,
heeft my gebrocht inde warachtige strate.
Sterkt my, o Vader, dat ick den wech niet en late;
nemet bloet des gerechtigen soet van treke;
van my niet siet doch in wat benauden state
ben ick, spyst den mont wt de vloeyende beke
der genaden, dat ick des vyants net breke.
Ghy, die wt u woort allen donclaerheyt //; teere
ben ick & roep, om dat ick int vlees noch steke:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
Neemt dit fondament niet wt myns hertsen gronde,
Christus uwen sone, gecruyst in geender tyt,
op dat ick mach belyen, met mynen monde,
dat in hem de waerheyt is, die my heeft bevrydt.
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Van u comt hy costelyc gebenendyt,
syn weerde streckt verre boven den goude,
& heeft my met uwen woorde alsoo verblydt,
dat myn siel een is met Christus diese troude.
Soudy my dees hoop nemen? Neen ghy; geen froude,
Vader, men ooyt eenichsins aen u en vant;
want u rechtverdicheyt hem alsoo benoude,
dat hy moest sterven, & heeft alsoo triomphant
uwen thoren in genade verandert; want
myn hope was wech, dies troost my naer leyt //; eere
moet u alleen syn, Vader, ick roep om bystandt:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
PRINCHE.

Princhelycke Vader, een God der erven,
daer ick duer uwen sone gegoeyt ben binnen,
neemt wt mynen mont niet, als ick hier sal sterven,
dit woort Christus, regent van myn vyff sinnen,
die duer syn doot duergedrongen is wt minnen,
by u, mynen Vader, daer hy te voren sadt
int leven; op dat ick als dan sou gewinnen
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een gerechtige voorsprake, neemt my doch niet dat
ghy my gegeven hebt: den genadigen schat
Christus, mynen broeder; soo is recht myn sake.
Met inwendige oogen van traentkens nat,
schreyt myn siele & hout met hem de wake.
Dits myn hope; & als ick deynde genake,
voer my, o Vader, en valt geen swaerseyt // meere;
& om dat den vyant haet sulck myn voersprake:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.

Ghestelt op de Goublom int jaer
1564 den 4 april per Verbeyt den tyt
Olyftack in Antwerpen.
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- LIX - [Heere, hoort myn woort, merckt op myn reden] aant.
Heere, hoort myn woort, merckt op myn reden,
hebt acht op myn schreyen & myn gebeden;
myn Godt, myn coninck, seer geweldich & groot,
leyt my in u gerechtige seden;
verlicht my, dat ick niet ontslape inden doot.
Wy hebben seer ghetreft ancxt ende noot,
nochtans heb ick lust aen uwe wet;
want u woort en is niet dan de waerheyt bloot;
tduert eeuwelyc, thout de luegen verplet,
tvermaeckt de herten in droeffenis geset,
tgeeft wysheyt in onverstandige gronden,
tverlicht de oogen, worter wel op gelet;
tis costelycker dan gout, twaerschout de sonden,
tis soeter dan honich mynen monde;
daer om bid ick u, nae schrifts eenpaerheyt // seere:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
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Ontneemt ghy de lanterne mynder voeten
dlicht opden wege, soo sal my ontmoeten
duysternis, die my in alles is schadelyc.
Maer gondt ghy my, tot mynder sielen versoeten,
dit woort der waerheyt, ghy toont u genadelyc;
dan sal mynen mont over al gestadelyc
uwen loff verbreyden, u dancken & prysen.
Myn vyanden, die tegen my mordadelyc
met luegenen & list dagelycx oprysen,
sal ick nae uwen woorde met goetheyt spysen,
& metter waerheyt heel verwinnen.
Dan u, o Godt, bid ick, wilt my onderwysen
& duer uwen geest onderhouden van binnen;
oock al loopen somtyts verkeert myn sinnen,
oft dat ick my tot slevens onclaerheyt // keere:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
Hadt ghy my niet duer u woort bygestaen,
soo waer ick in myn ellende heel vergaen;
mynen troost & hulpe waer geweest seer cleyne.
Dan altyt was my u goddelyc vermaen
een gewisse toevlucht, eenen schilt seer reyne;
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naemt ghyt nu van my, schande waer my gemeyne.
Dan ick heb, biddende, een ander betrouwen:
mynen mont blyve een levende fonteyne,
daermen waerheyt wt vloeyende mach aenschouwen.
Leydt my daer in, leert my u woort onthouwen;
want ghy syt Godt, dien ick tot hulpe verwachte;
laet liefde in my geensins vercouwen,
sterckt myn geloove, ghy stercke Godt van machte;
sonderlinge gondt my daer ick om doe clachte,
op dat myn hert u eens sonder swaerheyt // eere:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
PRINCHE.

O Prinche, wilt my van u woort niet berooven;
want het is voer alle, die daer aen gelooven,
een cracht Godts, die dmerch duerdringt, ja, geest & leven;
tgeeft warachtich geluyt niet om verdooven,
theeft als de waerheyt altoos boven gedreven.
Ick verhuech my soo seere over syn aencleven,
gelyk een die den buet crycht daer hy nae vertoeft;
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tis myn erve, een schat van my hooch verheven,
duer louter silver sevenmael beproeft.
Ick hope daer op, als myn vlees is bedroeft,
dwelck ghy metten inblasenden geest condt stercken;
neemt ghy dbroot wt mynen mont dwelck myn siele behoeft,
soo blyff ick onvolcomen in alle myn wercken;
daerom, o woort, wilt op u knechts woorden mercken,
op dat ick met Davidt swoorts vruechtbaerheyt // leere:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.

Per Weest dat ghy syt, Fruytiers
den oppersten prys tot Antwerpen
ses onsen silvers.
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- LX - [O opperste waerheyt, diet al regeeren // moet] aant.
O opperste waerheyt, diet al regeeren // moet,
aenhoort myn bedinge, hier int dal van weene;
maeckt my weerdich u woort & int gronderen // vroet,
dwelck ghy my verleent hebt duer Christum alleene.
Al is myn vleesch luegenachtich & onreene,
mynen gheest, Heere, die is tot u genegen:
laet den vooys myns monts dan, voer elcken gemeene,
getuygen u woort, opdat ick vande wegen
der duysternisse, duer de sonde vercregen,
mynen broeder afleyde als hy is cranck.
Want bleeff dan den troost synder sielen verswegen,
synen gheest mocht benaut blyven duer sdoots bedwanc:
jont my dan wt gracien dat ick vroom & vranck
hem trooste, als hem belast svlees swaerheyt // seere;
op dat hy mach smaken den genaden dranck,
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere.
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Neemt wt mynen mont niet, maer laet my houwen // vast
den gheest ws woorts, op dat den dangeruesen tyt
my niet en verleyde, gheeft duer dbetrouwen // rast
myn siele in u genade gebenendyt.
Want ick weet dat ghy alleene myn verlosser syt;
maeckt my dan levendich nae uwen woorde,
& gheeft my verstant, als my hier naeckt den strydt;
neycht myn herte tot u met soeten accorde,
boosheyt doet van my; want als ick tquaet oorborde,
soudick u, Heere, mynen schepper verlaten.
Roept my dan; my waer leet dat ick u verstoorde
wt den godloosen raet, die de waerheyt haten;
midts dat u woort soeter is dan honich graten,
ick my tot u sonder ancxt oft sebaerheyt // keere
u biddende, ootmoedich wt charytaten:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
Dwoort der waerheyt, gedaelt wt svaders // schoot,
dwelck my is gegeven tot een dierbaer pont,
op dat ick niet en ben van syn versmaders // groot,
sal ickt wtdeylen; want sulck inhout myn verbont;
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& du er tgeloove & tbelyden metten mont,
is den bekeerden sondaer tot Christum gewent.
Laet my dan, o Heere, al wordt ick gewont,
dwoort der waerheyt blyven tot een testament;
soo mach ick alleene, in desen tyt present,
aenroepen uwen goddelycken name.
Want, sonder u woort, waer my noch onbekent
de wetentheyt van u, o schepper bequame;
maer wt genaden heb ickse tot mynder vrame,
soo ick in devangelysche claerheyt // leere.
Dus op dat salich blyve siel & lichame:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
PRINCHE.

Heere, laet u genade comen over // my,
tot mynder salicheyt, soo ick heb gebeden;
op dat ick u goetheyt een belover // sy;
soo sal ick antwoorden, op den dach van heden,
myn leeraers & straffen haer boose seden;
midts dat ick my verlaet op u woort verheven,
om dat my versterckt; want theeft de doot vertreden.
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Soo U, sal ick niet sterven, maer eeuwich leven
& vertellen, nae dat my is gegeven,
de wercken van uwer mogentheyt crachtich,
die in al bevesticht syn & geschreven,
doer dwoort der waerheyt, o Vader almachtich.
Laet mynen mont dan niet wesen leugenachtich;
maer u alleen spreke met lofbaerheyt // eere,
op dat ghy myn siele muecht syn gedachtich:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere.

Per Goetwillich van herten, Vioeliere
den derden prys, dry onsen silvers.
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- LXI - [O Israhels Godt, myn wthelper crachtich]
O Israhels Godt, myn wthelper crachtich,
keert u doch tot my, o myn troost & raet;
ondersoeckt my, Heere, hoort myn bidden clachtich,
want ghy syt op wien dat myn hope staet.
Siet hoe ick van elck eene hier worde gehaet;
veel vyanden benouwen aen alle syen,
my seggende: laet ons hem vervolgen met smaet,
hy hoopt in Godt, laet hem die bevryen.
O Heere, vernielt doch myn wederpartyen,
die rondom my loopen met tanden bloedich,
van alle cant dat sy my bestryen,
& brengen my tondere geheel onvroedich;
als rasende wolven loopen sy verwoedich.
Maer op u ick hoope, met eenpaerheyt // meere,
biddende tot u, duer benautheyt gloedich:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
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U woort, Heere, leydt my op de rechte bane,
& duer tselve verwin ick alle tempeest;
met u woort, Heere, ick u wet vermane;
u woort is de spyse der sielen meest.
O Heere, nae u woort haeck ick inden geest;
het is mynen padt, een claer lanterne,
een licht inde duysternisse onbevreest,
waer duer ick tquaet van my pyn te werne.
U woort, Heere, en staet my niet tontberne;
want het is alleene mynder sielen confoort.
U woort der waerheyt bemin ick gerne;
want het selve duyvel & helle verstoort.
Ick waer als een doode, Heere, sonder u woort;
maeckt dat van my alle swaerheyt // keere,
biddende waer ick ben; oost, west, suyt oft noort:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
Als huenich, Heere, is my u woort soete,
seer goet van smake ist in mynen mont;
int selve vindick myns lydens boete;
doer u woort, Heere, soo wordick gesont.
Nemet my dan niet, maer tselve my jont;
soo mach ick myn vervolgers tonder bringen,
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die om myn bederven soecken menigen vont;
sy bereyden stricken om my te bedwingen.
O Heere, en laet sulck doch niet gehingen,
dat myn vyanden behouden de overhandt;
siet hoese my als stomme honden bespringen.
Midts dat u woort in haer niet en is geplant,
latet my niet gebreken, o myn Godt vaelyant;
want myn siele haeckt nae dopenbaerheyt // seere;
midts dat ick bin in mynder vyanden lant:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt //, Heere.
PRINCHE.

U woort der waerheyt, Heere, ick vierich beminne,
latet my niet gebreken, o Heere Godt;
plantet wel vast in mynen sinne,
jondt my doch tselve voer myn deel & lodt.
Want ick weet, Heere, ghy syt myn sterckte & slodt,
eenen metalen muer niet om te mineren.
Al ben ick hier geworden der weirelt spot,
u woort, Heere, dat can my doen floreren;
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dies ickt boven al oock moet exalteren,
want u woort ist oprechte hemelsche broot.
Sonder u woordt soude ick faelgeeren:
ontrecket my doch niet in desen noot,
o Heere, wiens ontfermen is seer groot;
maeckt dat ick u woorts claerheyt // leere,
roepende tot u, o myn Godt minioot:
neemt wt mynen mont niet dwoort der waerheyt//, Heere.
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- LXII - [Wat is een stadt met poorten & mueren]
Wat is een stadt met poorten & mueren,
de macht van volcke daer in belooken?
Sonder volck en mochtse niet lange dueren,
maer vervallen & worden gebroken.
Ten proposte van desen gesproken,
wat is de weirelt & tvolck dat daer binnen // is?
Al mach tvolk inde weirelt wonder coken,
dat hatich, neydich, vol onminnen // is,
peyst dat de weirelt, van int beginnen, // is
vol gebrecks, & sal tot haren fyn.
Dus, ghy menschen, in wien tgoet beginnen // is,
stroeyt rooskens van minnen & geen fenyn,
& laet de weirelt de weirelt fyn.
Wat wiltmen erch vande weirelt seggen?
De weirelt is goet, maer veel volcx is quaet.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

84
Willet cruyden, heffen, leggen & herleggen,
oft de weirelt niet schoon en listich & staet,
vol boomen, vruchten, cruyden, waer ghy gaet.
De see vloeyt & ebt, de sonne claer // is,
de mane ons geen swycke en slaet,
de sterren lichten, oft hier oft daer // is,
den schyn dier elcken openbaer // is;
menich is ongelyck synen schyn,
en oordeelt niet oft luegen oft waer // is.
Merckt u selffs gebreck in elcken termyn,
& laet de weirelt de weirelt syn.
O mensche, die subtyl syt & schalck,
ghy siet wel in eens anders gesichte,
een cleyn splinter, maer eenen grooten balck
in ws selffs oogen, niet al te lichte.
Al siedy tvolck, midts sweirelts gestichte,
vol sonden, oft neder oft hooge // is,
geestelyck, weerlyck van wat gewichte
hoewel dat reyn in den tooge // is,
al ist dat mismaekt in u ooge // is;
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doet altyt water in uwen wyn,
syt niet te heet, oft nat oft drooge // is,
duerwiet altyt wel thofken dyn,
& laet de weirelt de weirelt syn.
PRINCHE.

De weirelt staet soo sy plochte,
den hemel boven deerde, hier ondere;
twas een meester die de wereld wrochte,
daer geen mensche en mach sondere.
Al gebuert inde weirelt groot wondere,
duer de mensche die broos & vranck // is,
en verslaet u niet vanden dondere,
maer peyst dat meest den ouden ganck // is.
Tis natuerlyck, oft cort oft lanck // is;
den siecken behoeft den medesyn;
elck schout gerne de plaetse daer stanck // is.
Vliet ghy oock alle sondich gepyn,
& laet de weirelt de weirelt syn.
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- LXIII - [O Godt, die alle herten kent] aant.
O Godt, die alle herten kent,
in wat nooden ben ic nu ter tyt!
Noyt hert en leet swaerder torment,
dan myn erm herte nu en lyt.
Gave sy my troost, ick waer verblyt;
dien ick minne & seer vreese te verliesen,
van grooten drucke myn herte splyt:
want voer u en sal ick geen ander kiesen.
Gherechtige lieffde, in u gesticht,
wt grooter lieffden, moet ick dit schryven;
om uwen wille heb ick dit gedicht,
op dat ghy daer duer mocht vruecht bedryven.
Och! lieff, mocht nu u jonste beclyven;
van minnen sal ick myn sinnen verliesen;
al soudick my selven daerom ontlyven,
voer u en sal ic geen ander kiesen.
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Ander en kiese ic nimmermeer,
al soudicker om sterven duysent doode;
van lieffde doet my myn herte seer.
Troost my doch om de lieffde van Gode;
lyff & siele staet tot uwen gebode.
Van minnen sal ick myn sinnen verliesen;
troost my nu, lieff, ic ben in noode,
want voer u en sal ic geen ander kiesen.
Och, lieff, mach ick tegen u niet spreken,
soo is myn hopen al gedaen;
van lieffde sal myn herte breken,
van rouwe en weet ick wat aengaen.
Troost ghy my nu niet met woorden saen,
van minnen sal ick myn sinnen verliesen;
al soudicker de doot voer ontfaen:
voer u en sal ick geen ander kiesen.
Wat heb ick menigen heeten traen geweent,
daer my natuerlyck lieffde toe dwanck!
Nochtans was u herte soo versteent,
dat ghy u verblyde als ick was kranck.
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O Godt almachtich, ic neemt in danck,
van minnen sal ic myn sinnen verliesen;
laeft my nu, lieff, met troostigen dranck,
ic en sal voer u geen ander kiesen.
Och! is dit de trouwe, is dit de duecht,
is dit myn goede vrinschap reene,
is dit den troost van mynder jonger juecht,
die was tusschen ons beyden alleene?
Ick macht wel beclagen met swaren weene:
van minnen sal ick myn sinnen verliesen;
troost my nu, lieff, en latet u gaen te beene,
want voer u en sal ick geen ander kiesen.
PRINCHE.

Daerom, Princherssen, alle ghy amoruese sinnen,
als ghy wilt minnen, mint al by maten,
& laet u lieffde dus niet volkimmen;
ic hebber by geleden groote achterbate.
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Ic loope gelyc eenen hont achter strate;
van minnen sal ic myn sinnen verliesen;
gheeft nu troost my, die u niet en verlate,
want voer u en sal ic geen ander kiesen.

Mistroostich doet versuchten.
Espoer me sustient.
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- LXIV - [O du, slymige spyse der wormen eerdich]
O du, slymige spyse der wormen eerdich,
tsy wt dyn wanckelbaer condicie hooverdich,
daer brooscheyt dyn catyvighe natuere omringt,
niet vreesende Godts oordeel snydende sweerdich,
maer met dyn verwaende wysheyt onweerdich
dyn even kerstenen te jugeren dinckt;
niet achtende dat Godt dyn misdaet gehinct,
die als gras der eerden syn menichfuldich;
siende in ws broeders ooge een stoff geminct,
maer den balcke die heel tgesichte dwinct,
die mineert ghy als onbeschuldich.
O verkeerde generatie, ter verkeertheyt gehuldich,
bedwingt doch u tonge alle duecht mineerlyc;
al syt ghy op iemants gebrek onverduldich,
swycht, menschen onwys, Godts oordeel is ongrondeerlyc.
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O ghy, die sonder redene oft mate
elck anders gebreck, tsy van wat state,
by uwer verwaender wysheyt jugeert;
den eenen verdoemt ghy ten helschen verwate,
den anderen verheft ghy vroech & late,
recht oft ghy Godt waert, diet al bestiert;
scheynende seer heylich & wel gemaniert,
maer als Schriben & Phariseen syt ipocryten;
soo Esaias seet & Christus ongefaelgeert:
dit volck my met den monde eert & viert,
maer therte en wilt hem te mywaerts niet quyten.
Dus, blinde, verdoolde, vol sondiger vyten,
die in dwase sentencien syt consenteerlyc,
eer ghy iemants sonden oft gebrek wilt verwysen,
swycht, menschen onwys, Godts oordeel is ongrondeerlyc.
U domme sentencie, van Gode mispresen,
op geestelycke persoonen men siet geresen,
die van uwer sielen syn voocht en regent,
seggende: ist soo sy preken & lesen,
de helle sal veel te cleene wesen,
want giericheyt & luxurye den hoop verblent;
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niet denckende dat Godt alle herten kent,
oft dat sy menschen syn, soo wel als ghy,
& selve soo syt totter quaetheyt gewent,
dat den roock dynder sonden tfirmament
& den hemel duerclimt Godts aenschouwen by.
Dus en vonnist niemant dan u selven vry;
soo en wordt u Godts vonnisse niet persequerlyc.
Al dunckt u dat iemant de archste sy,
swycht, menschen onwys, Godts oordeel is ongrondeerlyc.
PRINCHE.

Siet ghy deene in voerspoet prospereren,
terstont soo gaet ghy tvonnis passeren
& seyt: Godt is rechtverdich, hy jont hem duecht.
Siet ghy dander by armoede declineren,
die gaet ghy oordeelen en wilt arguweren
dat hem Godt plaecht om syn sonden ontvuecht,
niet denckende hoe luttel dat ghy vermuecht,
& dat Godts wysheyt smenschen verstant ontreckt.
want die hier versteken syn van sweirels vruecht,
worden som in den hemel meest verhuecht.
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Daer aff ons theylich evangelie claerlyc spreckt,
hoe dapostelen waren met verwonderen bedeckt,
vanden blinden geboren wien Godt was conforteerlyc.
Dus, al dunckt u een ander met sonden bevleckt,
wyckt, menschen onwys, Godts oordeel is ongrondeerlyc.
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- LXV - [Duer Adams misval in tgebots overtreden] aant.
Duer Adams misval in tgebots overtreden,
was gecorumpeert tgeheel menselyc geslachte,
vol catyvicheyt duer der sonden seden,
elck met onleden //, niet dan boosheyt & wrachte,
totter tyt toe van Noe, dat elck man achte
een eyselyc gedachte // te misbruycken de vrouwen,
waer wt quamen ruesen van grooter machte,
die met crachte // tvolck wilden subieckt houwen,
om dat sy inde boosheyt hun volgen souwen.
Men wist van geen trouwen // oft houwelycken staet,
waer duer sy alle quamen in sdoots benouwen.
Dit hadde gebrouwen // die groote ruesen quaet;
al werden sy van Noe vermaent vroech & laet,
sy bleven obstinaet // erch int bekeeren
& terchden hem met spot, lachter & smaet;
om dat noch soo gaet // soo seg ick met verseeren:
duer smenschen sonden crycht elck lant veel heeren.
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Noe heeft Canaams geslachte vermalendyt
doer dbespotten van Caym, doen hy naeckt lach int velt;
van welcken volcke gesproten is, doen ter tyt,
den fellen Nemroth, die subyt // hem heeft gestelt
vuer hun als deerste coninck, & met gewelt
heeft hy elcken gequelt // als erme slaven.
Veel onrusten stelden hy, soo de Schrift vermelt;
sulck was de vreeste helt // die tvolk meest de draven.
De Romeynen eertyts slachten den graven;
met sweerden & staven // wonnen sy veel landen;
van veel nacien, oock Beyersche & Swaven,
hun goet & haven // maeckten sy ter schanden.
Elcke stadt quam eenen governuer in handen;
als den vaelyanden // moestmense noch eeren,
sy dreven elcken in benautheyts banden.
Dus segt: wyse verstanden //, naer sregels leeren:
duer smenschen sonden crycht elck lant veel heeren.
In voorleden tyt, de kinderen van Israhel
tegen Godts ordinancie murmureerden;
sy eysten eenen coninck, met sinnen rebel;
dwelck Godt & Samuel hun accordeerden,
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& cregen coningen, die vuer hun regeerden,
die niet en faelgeerden //, soot was voorseyt
van Godt, die tvolck na synen wille hanteerden.
Oock domineerde // Iesabela, tot quade bereyt,
over Israhel; in Juda, heeft elck beschreyt
die tirannicheyt // van Athalia woedich,
die Davidts heel geslachte, sonder onderscheyt,
hadde overleyt // te vernielen bloedich.
Daer tirannen regeeren is dlandt onspoedich;
met branden gloedich //, als quaey helsche beeren,
rasen sy altyt, soo elck mach syn bevroedich.
Dus segick ootmoedich //, duer sregels vermeeren:
duer smenschen sonden crycht elck lant veel heeren.
PRINCHE.

De mens sondicht altyt; dies blyft Godt verbolgen,
soot hem over al nu dagelycx openbaert,
Aen de grausaem plagen, dies wt volgen,
twordt gulselyc geswolgen // wat elck een ontspaert.
Veel heeren syn tot slants verderven vergaert,
dwelck out & jonck gejaert // wel mogen beclagen.
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Dlant wert eertyts geregeert van vrouwen vermaert,
met schattingen beswaert //, niet om verdragen.
Duck Dalve de met wreetheyt elcken versagen;
nae hem, een weinich dagen //, quam de comandaduer,
die Hollant & Seelant, nae der papen behagen,
met listige lagen // bracht in groot labuer.
Nae hem quam don Jan, die duer tirannich riguer
& verraders ranckuer //, rooft goet, gelt & cleeren.
Hy schent allen dlant, tis al adieu honuer;
ick seg duer derruer //: spyt allen de Spaensche weeren,
duer smenschen sonden crycht elck lant veel heeren.
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- LXVI - [Het nieuwe jaer my op vrinden doet // dincken] aant.
Het nieuwe jaer my op vrinden doet // dincken,
want vrinden malcanderen giften goet // schincken.
Dus wensch ick u, myn vrint, een eerlyc leven,
wt jonsten geschreven;
de lieffde int herte van buyten moet blincken,
al en volchter gheen gifte, vrints woorden soet clincken.
Neemt in dancke myn jonste als vrint verheven,
duecht salder aencleven;
want een eerlyc leven //, tis claer beseven,
behoet voer sneven // & doet duechden groeyen.
Duer een eerlyc leven // wert sonde verdreven,
& onstucken ghewreven // der plagen roeyen.
Wilde hem een jeghelyck eerlyc te leven moeyen,
Godts gratie sou vloeyen // op ons ter noot;
geluck & welvaert, wilt dit bevroeyen,
souden ons besproeyen //, maer boven al ist groot:
nae een eerlyc leven volcht een salige doot.
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Een eerlyc leven salichlyc sterven // doet;
die in sonden leeft alle eere derven // moet;
want schande is sonde & sonde schande swaer,
dats elcken openbaer.
Een eerlyc leven is boven conserven // soet;
het doet Godts rycke hier naer verwerven // goet.
Sonder duecht en is der weirelt eere, voerwaer,
niet te achten een haer.
Sulck is hier wel in state verheven, maer
Godts oogen sien claer // syn schandelyc leven quaet;
edelheyt der geboorten en helpt niet hier naer,
maer alleene helpt daer die duechdelycke daet.
Een eerlyc leven is een vruechbaer saet;
maer, my wel verstaet //, alser duecht wt sproot.
Soeckt eerlyck te leven, tis seer goeden raet;
die niet en versmaet //; want hier leet den cloot:
Nae een eerlyc leven volcht een salige doot.
De wolff wel somtyts een slams habyt // draecht,
maer Godt hier nae elcken ypocryt // plaecht;
want schyn sonder syn en sal niet salich maken,
dit syn waer saken.
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Maer die eerlyc leeft, der sielen profyt // jaecht
& syn conscientie sonder respyt // vaecht;
dorstige herten, die na gratie spaken,
sal Godt genaken.
Dus, die nae een eerlyc leven wil haken,
in duechden moetty waken //; want eere is duecht,
& duecht is eere, wilt dit wel smaken,
& dat nootken craken // op dat ghy muecht:
een eerlyc leven vercrycht deeuwige vruecht.
Dus, elck jonge juecht //, vliet des duyvels poot,
schout sondige schande, ghy wort nae verhuecht,
tot eeren u vuecht //; want ick segge noch bloot:
na een eerlyc leven volcht een salige doot.
Maer die eerlyck wil leven houtmen voer sot // nu;
meest elck leet in sonden alst verken int cot // nu.
Men eertse die vercrygen geest, schat & gelt,
doer fortse & gewelt;
maer diese sullen sien, verstaet myn slot // nu,
den genen diese hebben begeckt, bespot // nu,
int oordeel als schapen ter rechter hant gestelt,
kinderen Godts getelt,
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inde lucht verheven; sy, daer neder gevelt
& eeuwich gequelt //, vindense hen bedrogen;
deertse rycdom, daer sy toe waren gehelt,
daer werden sy aff ontschelt // want heeft gelogen.
Dus, elck wil nae een eerlyc leven poogen;
met duechden duertoogen // en vreest geenen stoot.
Wildy tsoch suygen dat Godts vrinden sogen?
Soo moetty hier doogen //, denckt oft u verdroot:
na een eerlyc leven volcht een salige doot.
PRINCHE.

Duermerckt myn dicht, & willet cnouwen // wel,
& ter duecht u schickt, wilt sonden schouwen // wel;
recht sal Godt elcken nae wercken loonen,
tis claer om toonen;
& die eerlyc leeft twert hem vergouwen // wel,
natuerlyc vueget mans & vrouwen // wel.
By desen werckt wel, want duecht salmen croonen,
ick en wil u niet hoonen;
in reyn eerbaer herten sal Godt oock woonen.
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Nu, eerbaer persoonen //, weest tempels ons Heeren,
siet toe, acht deertsche eere niet twee boonen;
alle duechden verschoonen // den naem van eeren.
Nu, wilt dan eerlycker wercken vermeeren
nae myn simpel leeren //, dwelck jonste ontsloot,
altyt synde duechdelyc de beste cleeren.
Rasch wilt u keeren // tot dat Godt geboot,
soo suldy wel sterven een salige doot.
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- LXVII -[Daer wert gevraecht, dwelc wel vragens weerd // is] aant.
Daer wert gevraecht, dwelc wel vragens weerd // is,
oft yet sonder eere profytelyc mach wesen;
& het schynt wel jaet.
Maer profyt sonder eere quaet inden steert // is:
al wordet van sulcken grootelycx gepresen.
Men siet nu hoet gaet:
tsoeckt al profyt, ondersaet & prelaet,
& deere wert achter rugge gestelt;
want ist eere oft schande, ja goet oft quaet,
theet al profytelyc, crychtmen tgoet oft tgelt.
Sulck crycht profyt duer fortse & gewelt;
men heetet profyt, dwelc is sonde & schande;
tis oneerlyc profyt, daer de siele om quelt,
& namaels verwyst ten helschen brande;
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voerwaer, dit dunckt my nae mynen verstande.
Gheeft ghy hier aff oock vonnisse, ghy bekinde:
al dedent dalder edelste vanden lande,
profyt sonder eere wert verlies int inde.
Profyt sonder eere is tegen Godts gebodt;
want niet en is schande, ten is sonde;
wilt dit wel knouwen.
Nochtans syn de menschen soo dwaes & sot,
& bedriegen malcanderen met valschen gronde,
om dat sy souwen
veel rycdom vergaren, daer sy in betrouwen,
& laten hen duncken, het is profytelyc.
Maer waert, dat sy deynde wel mercken wouwen,
al schynet profyt, ten is maer tydelyc;
Godt salt hem noch swaerlyc syn verwytelyc;
sulck profyt doet deeuwige glorie derven.
Nochtans arbeyden sy hier soo vlytelyc,
al oft sy nimmermeer en souden sterven.
Sy ontwegen, sy ontmeten, sy ontkerven,
waer duer sy comen inde helsche allinde,
& werden berooft van de hemelsche erven:
profyt sonder eere wert verlies int inde.
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Profyt sonder eere is bedroch hantieren,
om datmen veel gelts soude vergaren,
tuysschen & spelen.
Profyt sonder eere is valsheit versieren
in coomenschappen, & geen leugenen sparen,
maer de waerheyt helen.
Profyt sonder eere is rooven & stelen:
die sulck profyt soeckt is qualyc bedacht,
want daer isser veel gehangen byde kelen
daerse profyt sonder eere toe heeft gebracht.
Sulck profyt wert vanden goeden veracht,
want tis schalck profyt, daer eere absent // is;
om profyt sonder eere wort veel quaets gewracht,
menig maecht daer duer bedrogen & geschent // is.
Profyt sonder eere een vals serpent // is.
Wys waer een jegelyc dat hyt versinde,
peysende om den steert, daer tfenyn ontrent // is:
profyt sonder eere is verlies int inde.
Waer sydy die voermaels dermen verdruckt // hebt?
Waert dat wy tegen u mochten spreken,
wy souwen u vragen:
wat baet u dat ghy donnoosel gepluckt // hebt?
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Oock wat profyt hebdy daer aff gestreken?
Een bitter knagen,
het derven Godts aenschyn ten eeuwigen dagen,
schreyinge der oogen & deerlyc singen,
tgeselschap der duyvelen, noyt sulck mishagen,
daermen tanden sal byten & handen wringen,
dit is den loon die de gheene ontfingen,
diet profyt sochten tegen tgebot ons Heeren.
O christen mensche, u hier aff wilt dwingen!
Syt rechtverdich, soo crychdy profyt met eeren,
& doet niemant onrecht nae Christus leeren,
soo werdy van hem de wel geminde.
Besitty iet qualyc, willet weder keeren:
profyt sonder eere wert verlies int inde.
PRINCHE.

Bemint rechtverdicheyt, doet als de vroede;
oneerlyc profyt is verlies der sielen:
neemt de woorden waer.
Al hebdy ondersaten onder u roede,

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

109
wiltse oock niet schatten oft vernielen,
& syt niemant swaer.
Niet en isser verborgen voer Godts oogen claer;
tis kennelyc: elck moet voer hem reden geven
waer ghy tgoet vercregen hebt, hier oft daer.
Reyn profyt der sielen doet eeuwich leven;
alle rechtverdige werden hier nae verheven,
alleen besitten sy den hemelsche vrede,
niet donrechtverdige, maer werden verdreven;
noyt onrechtverdich en nam daer stede.
Al is hier gemist mate, dicht oft snede,
latet licht wayen metten winde,
& soeckt eerlyc profyt, dit is myn bede:
profyt sonder eere wert verlies int inde.
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- LXVIII - [O eeuwich, onbegrypelyc, goddelyc woort] aant.
O eeuwich, onbegrypelyc, goddelyc woort!
ghy syt wtten schoot ws Vaders gedaelt;
vlees worden in Marya, ghy maket accoort;
ghy syt die alle onse schult hebt betaelt,
& tschaepken heeft vonden dat liep verdwaelt.
Ghy syt die verlichten moecht ons arme blinde,
die sonne daer alle licht schynsel aen haelt,
alpha & o, beginsel & inde;
ghy syt die tot ons siet als moeder totten kinde,
ontfermich olyfboom wtvercoren // tack,
wtgestorte olie, uwen naem ick vinde.
Ghy syt die tot Moyfes inden doren // sprack,
ghy syt die op Pharao uwen thoren // brack,
ghy syt dat serpent inde micke verheven,
ghy syt den wech, de waerheyt & dleven.
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Ghy syt in Sion den vercoren hoeck // steen,
ghy syt den leeu wt Juda ghesproten,
dlam dat ghedoot is, dwelck aenden boeck // reen
de seven segelen heeft ontsloten.
Ghy syt den wyngaert, die de Vader wilde pooten,
daer donvruchtbaer rancxkens aff werden gesnoeyt;
ghy syt de fonteyne met vyff wyde goten,
daer de sacramenten syn wtgevloten.
Ghy syt de roose van Jericho aen tcruys gebloeyt,
den cedrus opden berch Libano ghestaen;
ghy syt den stierman die Petrus schipken weyt;
ghy syt den bermhertigen Samaritaen,
die den gewonden halff doot hebt minlyc ontfaen.
Ghy syt die alleene moecht salicheyt gheven;
ghy syt den wech, de waerheyt & dleven.
Ook syt ghy dlammeken dat op den troon // sit,
daer de vier & twintig ouders voer knielen.
In u bloet maken wy ons cleeren schoon // wit;
ghy syt de herder & bisschop onser sielen;
ghy syt die alle ketters sult vernielen,
metten sweerde ws monts, alder sterckste Heere;
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ghy syt daer de Egiptische goden voer vielen,
der christenen croone, glorie & eere.
Ghy syt ons Godt ghevende nutte leere;
ghy syt de hertoge die de Moabiten versloech
& die Anteochie plaechde soo seere,
ghy syt de hant die Baltesaers wercken woech;
ghy syt dlam Godts dat der weirelt sonden droech,
daer alle helsche geesten voer beven:
ghy syt den wech, de waerheyt & dleven.
Noch syt ghy tpaeslam, dat voer ons geoffert // wert;
ghy syt dat warachtich levende broot,
dat inde suyverste arcke geoffert // wert,
de speyse der pelgroms in duere der doot.
Ghy syt ons hulpe, onsen troost ter noot,
o Rex Emanuel, ghy syt ons Vadere;
ghy syt der kercken bruydegom, der kerstenen hoot,
den steen Horeb, die ons laeft alle gadere.
Ghy syt een bloeme des velts, niemants versmadere,
den sluetel Davidt, den septer van Israhel;
ghy syt een milde overvloedige versadere:
alle creatueren leven duer u bevel.
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Ghy syt dat licht der weirelt, wy wetent wel;
die u volcht en mach in geen duysternis sneven:
ghy syt den wech, de waerheyt & dleven.
PRINCHE.

Alderhoochste prinche, recht coninck der Joden,
Nasarenus, bloeyende in alder duecht,
natuerlyc soon Godts, God boven alle goden,
almachtich als Godt vader, gy alle dinck vermuecht.
By u, alle themelsche heer is verhuecht;
in hemel, eerde, helle is u macht ghebleken.
Jont ons gratie, ons leven tot duechden vuecht;
noyt en hebdy uwen trouwen vrint besweken;
siet op ons, eertwormkens vol alder gebreken.
Ghy syt een brandende slindende vier,
coude herte condy in lieffden ontsteken;
ghy syt dalder liberaelste almoessenier;
ghy syt den eenhooren, seer sterck & fier,
die inder maget schoot ghevangen syt bleven:
ghy syt den wech, de waerheit & dleven.

Per Anna Byns fesit (sic).

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

115

- LXIX - [Menichfuldicheyt der boecken is onendelyc] aant.
Menichfuldicheyt der boecken is onendelyc,
waer duer de menschen, die Godt behendelyc
recht op heeft geschapen, dolen blendelyc
in haerlieden verstant.
Hier om heeft dopperste meester bekendelyc
ons ghetoont een open boeck wtwendelyc,
in syn bitter passie allendelyc,
duer der lieffden brant.
Dit is den boeck, den costelycken pant,
daer Paulus in vant // dat vat vercoren,
smakelycke wysheyt, die hy in menich lant,
daer hem de Heere sant //, heeft laten hooren.
Bernardus, Bonaventuere, sonder stooren
beleden als voren //, dat dit boecxkens contempleren
huer meer geleert heeft dan meester of doctoren.
Ontsluyt u ooren //, laet u dit moneren:
int boeck des cruysen moet elck studeren.
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Tegen dit boeck moet eertse wysheyt smalen,
& pompiuese eloquentie moet dalen.
Cicero, Philo, Homerus, soet van talen,
werden stom geacht;
tverstant wordt plomp, redene moet falen.
Tis onbegrypelyc, al wordet verstant stalen;
nochtans macht elck lesen, weer Duytsen oft Walen,
by dach ende nacht;
in dit boeck is al ons salicheyt ghewracht,
& elck heeft de macht //, tsy in wat staten,
hier wt te leerene: dies syt wel bedacht,
ghebruyckt ghy cracht //, Godt comt u te baten.
Nestelt als tduyfken in de open gaten,
wt charitaten //, wilt dit speculeren:
weer coningen, princhen, heeren, prelaten,
die dondersaten // wel willen regeeren,
int boeck des cruysen moet elck studeren.
Dit boeck is met dry letteren geschreven:
eerst een gulden lettere, weerdich verheven,
dat is de lieffde Christy aen alle becleven,
want hy is ons hoot.
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& hy heeft ons ondanckbaer menschen gegeven
syn siele, syn godtheyt, syn bloet, syn leven,
des vyants cracht vernielt, verdreven,
duer syn bitter doot.
Die tweede lettere is bloetverwich & root,
die beteeckent den noot // & bitter pyne,
die Christus aent cruyse leet, daer hy ons boot
soet smakelyc broot, der sielen medesyne.
Die druyve wert gheperst, aldersoetst van wyne,
als een schaep int schyne //, sonder murmureren.
Noyt beteren boeck, noyt schoonder doctryne.
Ic blyve by dmyne // & wilt confirmeren:
int boeck des cruysen moet elck studeren.
De derde is swert; hoort, nydige honden,
& beteeckent ons vuyle stinckende sonden,
die Christus Jesus, nae Petrus orconden,
aent cruyse heeft gedragen.
Sgelycx seyt Esayas, wilt dit wel gronden,
Godt heeft ons gebreken, ons sieckten, ons wonden
op hem gheleyt, waer duer wy syn ontbonden.
Och! ost wyt aensagen
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hoe ons coninck mismaekt was, seer swert geslagen,
nae svaders behagen // voldaen ons gebreken!
Kersten menschen, hoe moechdy dus vertragen?
Sucht allen u dagen, laet u oogen leken,
siet syn herte om u sonden duersteken,
dbloet vloeyende als beken //; wilt daerme stofferen
u siele; & sydy van Christus geweken,
comt tot hem gestreken //, hy sal u conforteren:
int boeck des cruysen moet elck studeren.
PRINCHE.

Loff teecken van Thau, triomphelycke standaert,
daer aff thelsche gespuys is vervaert;
die coninck der glorien, ons prinche vermaert,
heefter aen gestreden,
den vyant verwonnen, soo schriftuere verclaert.
Alle duechden werden ons geopenbaert
in dboeck des cruysen, daer Christus ongespaert
aen reckte syn leden:
lieffde, reynicheyt, met verduldicheden,
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heeft Christus ghebeden // den Vader gepresen
voer syn vyanden, die hem den doot aendeden.
Alle goede seden // machmen hier in lesen:
armoede, naeckt hangende met gereckte pesen,
waer duer is genesen // ons gierich tromperen;
gehoorsaemheyt heeft hy oock grootelyck bewesen.
Dus blyff ic by desen // sonder cesseren:
int boeck des cruysen moet elc studeren.
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- LXX - [Och, hoe ongestadich, broos en wanckelyc] aant.
Och, hoe ongestadich, broos en wanckelyc
is troost der menschen! Al neempt men sulck danckelyc,
tis inder waerheyt niet anders dan wint;
& die daer op rust, die rust seer cranckelyc,
want eertschen troost vergaet als mist stanckelyc;
een yegelyc dit aen hem selven bevint.
O weduwe! u man heest syn leven geint,
wie is nu u vrint?
Tis u bekint:
al haddy eens vrinden, ghy & vint nu geene;
men pluckt u, men teest u, tgoet wort geschint.
Och! syt ghy wys ghesint,
Godt den Heere bemint,
niemant & mach vertroosten dan hy alleene.
Peyst: alle menschelycken troost is cleene,
& veel lieden spreken wel met twee monden;
maer den troost des Heeren is suyver & reene.
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Ic raets den weduwen alle ghemeene:
bint u met den Heere, nu ghy syt ontbonden.
Bint u met den Heere, ghy wort verblyt;
stelt in hem uwen troost, verduldelyc lydt,
hy sal u inwendige soeticheyt gheven.
Wilt vredelyc leven, draecht haet oft nyt;
blyft in huys, schout den mensche & vromelyk stryt.
Merct Judich, die heylige weduwe verheven,
is in haer camerken besloten bleven
in een eenich leven,
soot is beschreven,
datmen gheen quaet van haer & coste ghespreken.
Geselschap der menschen doet weduwen sneven,
duecht wert verdreven.
Wilt vastelyc cleven
aen Godt, syn gracie sal op u leken.
Verongelyckt u iemand, hy salt wel wreken,
want tis een vande roepende sonden;
syt ghy pacientich, vliet sondige ghebreken;
Godt vertroost de weduwen, het heeft ghebleken:
bint u met den Heere nu ghy syt ontbonden.
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Ghy, weduwen, syt innich devoet & vierich,
niet curiues, wtwendich oft menich chierich,
maer chiert u siele, datse Godt mach behagen.
Syt stichtich, rype, sedich en manierich,
& den ermen mensche goedertierich,
comt haer te hulpe by nachten & dagen;
syt simpel in cleeren & in allen u dragen,
soo weduwen u plagen,
als schriften gewagen.
Judich dede wt haer cleederen der rouwen,
op datse Holofernus mocht behagen,
dien sy heeft verslagen
sonder versagen,
want inden Heere stont allen haer betrouwen;
dus wert sy ghepresen boven veel vrouwen.
Ghy, devote weduwen, wilt dit wel gronden,
& acht niet dat u de menschen verdouwen,
maer wilt dit regelken onderhouwen:
bint u met den Heere, nu ghy syt ontbonden.
Christus heeft de arme weduwe ghepresen,
die twee myten offerde, & heeft bewesen
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dat haer devotie de gifte maeckte groot.
Insgelycx in devangelie wy lesen
dat der weduwen soon is verresen,
die wtter stadt te grave wert gedragen, tis bloot.
Doen, duer Helias gebet, den hemel sloot,
geenen reigen en goot,
oft coren en sproot,
sont Godt Heliam der weduwe te baten.
Heliseus halp de weduwe wt wederstoot,
dat haer olie vloot
& overschoot.
Nimmermeer en sal Godt sulcke weduwen laten,
die hem beminnen & de weirelt haten,
alleene hem soeckende tot allen stonden,
gerne inde kercke, selden opde straten.
O weduwen, wilt doch dit woort wel vaten:
bint u met den Heere, nu ghy syt ontbonden.
PRINCHE.

Die totten eynde volherdt, die sal ghecroont // syn:
een eerbaer weduwe mach wel verschoont // syn,
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die haer oeffent in duechdelycke wercken.
Sulcke weduwe sal sestichfout gheloont // syn;
lichtveerdige weduwen sullen gehoont // syn;
die mesten in weelden gelyc een vercken,
loopende ter feesten in allen percken,
daer leecke & clercken
cleyn duecht aenmercken.
Dit en syn gheen rechte weduwen warachtich.
Maer een weduwe, die gerne gaet ter kercken
beweenen de sercken,
die sal Godt stercken.
Dus syt oock der sielen ws mans gedachtich;
als de tortelduyve truert om u gaeyken clachtich,
& de Heere sal salven al u wonden.
En begeert geenen man meer dan Godt almachtich,
& hoort noch dit woort, want tis warachtich:
bint u metten Heere, nu ghy syt ontbonden.
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- LXXI - [O sluetel van Davidt, septer van Israhel] aant.
O sluetel van Davidt, septer van Israhel,
die hemel & eerde hout onder u bevel,
dat ghy sluyt & can niemant ontsluyten el,
dan ghy alleene.
Al hebben wy tegen u gheweest rebel,
ghy syt goedertieren, dat weet ic wel,
niet wreet of niet fel // ach! hoort ons suchten snel,
hier int dael van weene.
Rex Judeorum, Jesu van Nasareene,
ghy syt een bloeme des velts gemeene,
voer niemant ghesloten;
die u soecken, vinden u, groot & cleene;
wie clopt, comt inne; ghy en verjaecht geene,
want die wyde goten
van uwer gratien eenlyc vloten;
waer aff de pooten // van duechden sprooten.
O herder der schapen, leytsman der blinden!
wie aen u troost soeckt, sal troost vinden.
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Ic ben den ween, dleven & de waerheyt,
seyt Christus, ic ben der weirelt claerheyt;
comt alle tot my, de ghene die aerbeyt,
ic sal u ontladen;
in my vindy ruste, hy dat openbaer seyt,
inde weirelt ancxt & swaerheyt;
eer ghy hier naer schreyt //, rasch van hier scheyt,
wiltse versmaden.
Ic ben dlevende broot; ic mach u versaden;
ic ben den raetsman, die u wil beraden
& salicheyt leeren;
al sydy ghedwaelt wt myne paden,
ic en sal niet ghedincken uwer misdaden,
wildy u noch keeren.
Hoe minnelyc roept ghy ons, Heere der Heeren!
Mocht ic vermeeren // loff tot uwer eeren,
ic sout my seer geerne onderwinden:
wie aen u troost soeckt, sal troost vinden.
Troost vant de sondersche, die niet en myde
de voeten Christus, dwelck Symon benyde.
Die schaker aent cruyse, ter rechter syde,
en wert niet versteken;
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al quam hy spade, hy quam noch te tyde.
Troost vant Davidt, doen hy syn sonden belyde,
Godt Manassem vryde //, dies hy verblyde,
soe schriftueren spreken.
Al syn wy cranck, vol vleeschelycker treken,
Godt en sal ons misdaet soo swaerlyc niet wreken.
Laet ons tot hem kermen;
den Vader heeft den soone van veers gekeken,
& is hem vrindelyc tegen gestreken,
met openen ermen.
O Heere! u natuere is ontsermen;
wilt ons beschermen //, ons herten verwennen;
een voncxken uwer lieffden wilt in ons sinden:
wie aen u troost soeckt, sal troost vinden.
PRINCHE.

Princhelycke prinche, ootmoedich befaemt,
die op een eselken te Jerusalem quaemt,
alle loff, alle eere u wel betaemt,
diemen mach bedincken.
Die verstroyde schaepkens hebdy versaemt:
die in u betrout, en wert niet beschaemt.
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O Godt ongeblaemt //, Emanuel ghenaemt,
u woorden clincken!
Ghy roept: alle die dorst comt tot my om drincken,
ic sal u levende water schincken;
niemant en deyse.
Al hebben wy gegraven putten die stincken,
siet onsen behoeder vrindelyc wincken.
O Prinche van peyse,
ghy hebt ons verlost vanden helschen forneyse;
stiert oock ons reyse // ten hoochsten paleyse;
eer ons de helsche draken verslinden:
wie aen u troost soeckt, sal troost vinden.
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- LXXII - [Kinderen van Eva, laet staen u suchten] aant.
Kinderen van Eva, laet staen u suchten,
de fonteyne des genadens spruyt overvloedich;
tduyfken comt inde arcke, de rave moet vluchten,
segt de dochter van Sion, en wilt niet duchten;
siet, u coninck comt u tegen seer ootmoedich.
Ontfangt den jongen bruydegom bloedich,
dochters van Sion, cierlyc hem tegen // gaet.
Siet coninck Salomon seer voorspoedig
& merckt hoe Assuwerus, wt minnen gloedich,
tot Hester der slechter deernen genegen // staet.
Soeckt dat kint niet, nae Herodes plegen // quaet,
maer gelyc de dry coningen, ghy sullet vinden;
in Bethleem is Abrahams wel bedegen // saet:
int cribbeken opt hoy daer ist gelegen; // jaet
voer de beesten die haren schepper kinden.
O minnende bruyt, soeckt hier uwen geminden;
hy comt als de hinden // op de bergen gesprongen.
Singt den nieuwen coninck nieu loff met nieuwe tongen.
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Siet, een nieu wonder isser gebuert:
een maecht heeft eenen man omvangen,
gedragen & gebaert; den hemel is geschuert,
de verlosser is gedaelt, dies niet meer en truert.
Nu is geboet de oude vaders verlangen:
een vrou heeft vertreden thooft vander slangen.
Verblydt u al tsamen, ghy Christen nacie,
Mardocheus is verheven & Aman gehangen,
Assuwerus gebodt, niet om verstrangen,
is weerroepen, Hester heeft vercregen gracie.
O Israhelliten, maeckt nu jubelacie,
wt de handen van Pharao syt ghy verlost;
Godt wil metten mens hebben conversacie,
den Vader is versoent, hy sendt salutacie
de maecht van Nazareth, Gabriel is den post.
Gaet ter bruyloft, die liggen in sonden vermost,
sorcht niet voer den cost//, comt oft ghy wordt gedwongen.
Singt den nieuwen coninck nieu loff met nieuwe tongen.
Looft den cleynen Davidt, die tgevecht // wan
tegen den grooten Goliadt, jonck van dagen.
den Heere heeft den rock van synen knecht // an;
den coninc der coningen schynt nu een slecht // man;
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die de weirelt draecht, die wert gedragen.
Salomon heeft in Raab gecregen behagen,
& Moyses heeft de moorinne getrout.
O volck van Bethulia, laet staen u clagen,
Judich heeft Holofernem verslagen.
Wy syn verlost, niet doer silver oft gout,
maer met slammekens bloet, dat, acht dagen out,
quam bloedich besneden in syn smoeders ermen,
weenende met pynen met ledekens cout;
die alle creatueren in wesen hout,
moeten nu de stomme beesten verwermen.
O christen menschen, laet u dies ontfermen;
met nieuwe termen //, soo dingelen songen,
singt den nieuwen coninck nieu loff met nieuwe tongen.
Laet den gheest nu nae Bethleem vliegen;
siet, hoe deeuwige wysheyt daer leet & weent
als een jonck kindeken inder wiegen.
Op dat hy svyants waen sou doen liegen,
heeft hem dalmachtige Godt aldus vercleent,
een mens als wy gevleest, gebeent,
heden besneden, een kint van eender weken.
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O eeuwige Godtheyt, wat ist dat ghy meent,
dat ghy u metter menscheyt dus hebt vereent,
willens aennemende menschelycke gebreken?
Al licht ghy ootmoedich in cribben versteken,
nochtans buygen voer u de hemelsche vorsten.
Al leyt deeuwige wysheyt sonder spreken,
stil swygende, in syn ootmoedicheyt besweken,
die al de weirelt speyst voer honger & dorsten,
der Engelen broot, aldersaechts van corsten,
hangt aen de maget borsten // wel vast gedrongen.
Singt den nieuwen coninck nieu loff met nieuwe tongen.
PRINCHE.

Aensiet uwen coninck, een onsterffelyc // prinche,
om onsent wille een knecht geacht;
deeuwich woort is worden een sterffelyc // minsche,
Altyt eere elck hem erffelyck // winsche,
hy heeft ons salicheyt seer lieffelyc gewracht;
een nieu licht is gesien van die saten inder nacht,
nieu blyschap condicht ons de engelsche schare,
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tis ons gegeven dat lange is gewacht.
Vernieut inden gheest, die in sonden liggen versmacht,
reynicht den ouden deesem metten nieuwen jare,
als Saba brengt Salomon dierbaer ware.
Al is de Godtheyt met snoode doecxkens bedeckt,
nochtans syn oogen sien alle dinck int clare;
niement en vreese, Godt is smenschen care;
alle die slapen werden nu ontweckt.
Vernieut in den geest, den ouden mens wttreckt;
wert nieu deech onbevleckt //, out metten jongen,
singt den nieuwen coninck nieu loffmet nieuwe tongen.
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- LXXIII - [Waer sal ick blyven, spyse der wormen] aant.
Waer sal ick blyven, spyse der wormen,
daer soo veel vyanden om my swermen,
die tcasteel mynder sielen swaerlyc bestormen?
Ic en heb gheen macht dat ic my can beschermen.
Dus roep ick: Jesu, Davidts sone, wilt myns ontfermen.
Al ist dat ghy straft die woelende schare,
nochtans sonder ophouden, sal ic tot u kermen
tot dat ic u comste worde geware.
Myn begeerte is dat ic mach sien int clare,
want tot noch toe heb ic geweest verblint,
hoe ouder hoe erger, van jare tot jare,
my selven gesocht en de weirelt bemint.
O Heere, de helle hadde my lange verslint,
en haddys niet belet; dus behoeff ic dyns.
Wilt my ontfangen als verloren kint:
Jesus, Davidts sone, ontfermt u myns.
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Heere, gelyc een schaepken sonder herder,
ben ic verre van uwer cooyen gedwaelt;
u goddelycke geboden een overterder,
buyten den wech die ghy my hebt gepaelt.
Dlicht uwer gracien, heeft my duerstraelt,
ic en heb niet gemerckt u goddelyc wincken;
ic blyff verloren, ten sy dat ghy my weerhaelt,
want wt myn selven en can ic niet goets gedincken.
Ghy roept: alle die dorst ic sal u schincken:
o levende fonteyne, diet al moet laven,
u heb ic gelaten, & cisternen die stincken,
oft putten sonder water heb ic my gegraven,
den vyant gedient als een van syne slaven.
Dus is my nakende veel swaer gepyns,
al heb ic misbruyct u goddelycke gaven:
Jesus, Davidts sone, ontfermt u myns.
Ic en weet niet waer keeren, soo ben ic verbaest,
als ic dencke dat ic sal worden gedaecht
om rekeninghe te doene metter haest;
ic en weet niet, Heere, wanneert u behaecht.
Den vyant die wroecht, consciencie die cnaecht,
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& ic moet daer compareren alleene;
wat sal ic seggen, o rechter, als ghy my vraecht?
Voer duysent en mach ic antwoorden niet eene.
Soecty vruchten aen my, ghy en vinter geene;
want tgeen dat ghy my verleent hebt, heb ic verquist;
myn sonden syn groot, myn goet is seer cleene,
& tegen u en helpen practycken oft list.
Ist dat myn rekeninge int passeren mist,
soo is my nakende veel swaer gepyns.
Al en heeft myn juecht hier op niet gegist,
Jesus, Davidts sone, ontfermt u myns.
PRINCHE.

Ic mach wel sorgen voer de lange reyse,
die ic alleene sal moeten bestaen,
ten hemel oft ten helschen forneyse,
ic en weet niet van beyde waer dat ic sal gaen.
Als ic myn rekeninge gae overslaen,
voerwaer soo naeckt my disperatie;
maer dan peys ic weder opden publicaen,
die ootmoedelyc badt & hy creech gracie.
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O Heere, ic doe oock alsoo myn supplicacie:
ic hope, ghy en sult my niet versmaden;
ic was bedrogen doer svyants temtacie,
tvlees heeft my verleyt, de weirelt verraden;
tvlees is cranck, de weirelt vol overdaden,
de weirelt is loos, seer ongelyc haer schyns.
Heere, ghy syt alleene die my mach versaden:
Jesus, Davidts sone, ontfermt u myns.
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- LXXIV - [Als een schaepken dat voor den wolff is vluchtende] aant.
Als een schaepken dat voor den wolff is vluchtende,
als een die staet tussen duysentich sweerden,
ben ic versaecht, weenende, suchtende:
aensiet myn wercken cleyn van weerden.
Den geest soude geerne wat goets aenverden,
maer tvlees soeckt wellust nae syn oude plegen.
Myn leven is eenen strydt hier opder eerden;
den vyant verwoedt is my altoos tegen.
Dus, erm & blint, sit ic by de wegen,
almoese biddende, want hulpe soo behoeff // ic.
De boose natuere is tot quaet genegen,
sy is verganckelyc, haer ontrouwe soo proeff // ic.
O salvator mundi, naer u soo toeff // ic;
my en mogen genesen geen medesyns:
O Heere, Davidts sone, ontfermt u myns,
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Och! Waer sal ic blyven, spyse der wormen,
daer soo veel vyanden nu om my staen,
diet casteel mynder sielen willen bestormen?
Ic en heb de macht niet dat ict mach ontgaen.
Dus roep ic: Davidts soon, wilt myn sonden aff dwaen;
al ist dat my straft de Heere der engelen schare,
ic bidde u, Heere, wilt my ten beste raen,
tot dat ic u comste worde geware.
Myn begeerte is dat ic mach sien int clare;
want tot noch toe heb ic geweest heel blint,
hoe ouder hoe erger, van jare tot jare,
my selve gesocht & de weirelt bemint.
O Heer, de helle hadde my lange verslint,
hadde ghyt niet belet; dus blyff ic dyns:
O Heere, Davidts sone, ontfermt u myns.
Als een verloren schaepken sonder herdere,
ben ic verre wt uwer cooyen gedwaelt;
u goddelycke geboden een overterdere,
in sonden geboren, in quaetheyt gepaelt.
Ic ben verloren, ten sy dat ghy my weder haelt,
want wt my selven en can ic niet goets gedincken;
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dlicht uwer gracien heeft my dikwils gefaelt,
ic hebt misbruyckt, niet gemerckt u minlyc wincken.
Ghy roept: alle die dorst, comt, ic wil u schincken.
Levende fonteyne, diet al moet laven,
u heb ic verlaten; cisternen die stincken,
& putten sonder water heb ic my gegraven,
den vyant gedient als een van syn slaven.
Dus is myn siele vol dootlyc fenyns:
O Heere, Davidts sone, ontfermt u myns.
PRINCHE.

O alder hoochste Prins, en wilt my niet verrasschen,
noch en laet u eygen hantwerck niet verloren.
Niet anders en ben ic dan stoff & asschen,
van Adams generacie, in sonden geboren,
boos, cranc van duechden, naeckt geschoren,
in sonden ontfangen, tot quaet geinclineert.
Ic bid u, en straft my niet in uwen thoren,
naer u bermherticheyt, Heere, my corrigeert.
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Tgetal mynder sonden myn siele verneert;
maer tot uwer genaden ic my keere.
O Godt, laest myn herte dwelc is verturbeert,
verstoot my niet, nae u gerechticheyt, Heere;
op myn misdaet en gedenckt niet meere,
maer giet in myn wonden wat olie & wyns:
O Heere, Davidts sone, ontfermt u myns.
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- LXXV - [O ghy dwase menschen, cranck, eerdich // stoff] aant.
O ghy dwase menschen, cranck, eerdich // stoff,
wat hebdy vore? Waer sydy hooverdich // off?
Als tgelas broos, saen onstucken gewreven,
soo is u leven.
Ghy syt hier sueckende altyt volherdich // loff,
waer duer dat ghy verliest Godts eeuwich weerdich//hoff;
want de hooverdige worden daer verdreven,
de cleyne verheven.
Och! denckt om duyterste, ghy en sult niet sneven,
maer suchten & beven //, peysdy opt sterven.
Want daendincken der doot, tis daer beseven,
& oock beschreven //, doet sonden derven.
Siet toe intyts, wilt duechden opkerven,
soo suldy verwerven //, tot uwer baten // goet,
Godts rycke hier naer, daer suldy in erven.
Daendincken der doot veel sonden laten // doet.
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Daendincken der doot doet veel vergeten // tquaet,
ist niet alsoo? Nae myn vermeten, // jaet.
Want als wy op onsen sterffdach dincken,
ons vruecht moet crincken.
Tegen de doot en is geen secreten // raet,
& nae dat ons schult dan afgequeten // staet,
soo sal de siele in glorie blincken
oft neerwaerts sincken;
dlichaem moet in deerde rotten & stincken,
daert de wormen mincken // selen & duercnagen.
Dwelck haer in wellusten woude eten & drincken,
hoveren & schincken // nae syn behagen,
dat wort dan walgelyc, in corte dagen,
voer vrinden & magen //: elck dit wel vaten // moet,
Sterft eer ghy sterft, wildy nae niet clagen:
daendincken der doot veel sonden laten // doet.
Peyst om u ende, ghy sult omkeeren // snel;
als de doot ons sal komen visiteeren // fel,
soo moeten wy van hier, eylaes! maer
wy en weten waer.
Och! waer willen wy doch studeren // el
dan om ons somme te calculeeren // wel,
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op datse dan effen mach syn & claer?
Want dat gelt hiernaer.
Bernaerdus betuyget ons openbaer:
een reyn herte sal daer // meer wesen geacht
dan alsulcken geladen met goude swaer.
Voer dien dach hebt vaer //, soo sydy wel bedacht;
de rechter is van seer grooter cracht;
die syn comste verwacht // is boven maten // vroet,
want sy is onseker, weer dach oft nacht:
daendincken der doot veel sonden laten // doet.
Denckt, waer es Samson, die vroem int werck // was?
Oock mede Virgilius, die een groot clerck // was?
Alexander Magnus, daer elcx macht voer vloot?
Al gestorven den doot.
Och! den camp der doot is voerwaer een sterck // pas;
ten baet geen vroemheyt, legt hier aengemerckt // ras:
het moeter al ane, soot Godt geboot,
ondersaten & hoot.
Dit maeckt elck herte swaerder dan loot.
Dus ist wel noot //, dat wy altyt waken
& sorgen intyts voer der sielen broot;
want met goude root // en muecht ghys niet ontraken;
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peyst om de note, seer bitter om craken.
Als die souden smaken // boven garnaten // soet,
denckt hoe therte sal breken, den mont sal spaken:
daendincken der doot veel sonden laten // doet.
PRINCHE.

Waert dat wy dit altesamen wel gronden wouwen,
serteyn my dunckt, wy souden de sonden schouwen;
want der natueren schult moet elck betalen
Duytschen & Walen.
Ten waer niet muegelyc, dat wy vermonden souwen
wat suerder bier de helsche honden brouwen
voer die sy ter hellen in dootsonden halen;
dus wacht u voor dwalen.
U en selen daer helpen borchten oft salen,
croesen oft schalen //, treckt dit wel te beene;
want, lacen! als ons de doot sal duerstralen,
dan salt al falen // sonder de duecht alleene.
Diet bruyloft cleet derft, blyst eeuwich in weene.
Peyst, ghy onreene //, die der armer aten // bloet,
hoe swaer dat sal syn vande weirelt te scheene:
daendincken der doot veel sonden laten // doet.
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- LXXVI - [Gheen meerder wysheyt men ter weirelt en vint] aant.
Gheen meerder wysheyt men ter weirelt en vint
dan verduldelyc verdragen wat Godt toe sint;
want een goet vader syn wtvercoren kint
aldermeest castyt.
Dus castyt Godt syn vrinden, die hy meest mint.
Och! doet open u oogen, weest niet verblint;
al werdy berooft, u goet geschint,
verstooten & benyt,
weest daerom niet bedroeft, maer grootelyc verblyt;
seer vromelyc stryt & hebt patiencie.
Verblyt u, als u iegelyc vermaledyt:
die voor de waerheyt lydt, hoort dees sentencie,
is salich lyden; groot is u excellencie;
doer abstinencie // & tegenspoet,
moeten wy comen voor Godts presentie.
Stelt hier in credencie // & neemt eenen moet:
die in lyden verblyden, die syn seer vroet.
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Die hier opder eerden soeckt syn wellusticheyt,
hier naer deeuwige droefheyt verbeyt.
Salich is hy dan, die nu weent & schreyt
in dit schreyende dal;
de vruechde des hemels is hem bereyt,
want den wech des hemels, soo Christus seyt,
is hert & scherp, vol doornen ghespreyt,
seer nau & smal;
& die hier duer wandelen cleen is tgetal.
Nochtans syn sy mal, // die anders speculeren;
de schapen die willen comen in Christus stal,
tes noot datse al // desen wech passeren.
Spelen, boeleren, // drincken, bancketteren
& triompheren // inder weelden vloet,
dits den wech die ter hellen doet descenderen,
laet u niet tromperen //, maer u daer voer hoet:
Die in lyden verblyden, die syn seer vroet.
Dexempel laet ons Christus hier aff weten:
den rycken man, die dagelycx adt lecker beten,
is gestorven & in deeuwich vier gesmeten
onder svyants poot;
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derm Lasarus, die niet en hadde om eten,
vol wonden, vol sweiren, van elcken vergeten,
is nae syn doot met vruechden geseten
in Abrahams schoot.
Die overvloedich leefde in weelden groot,
die den wyn in goot //, moet nu nae water gapen;
& tis hem geweygert, peyst hoet hem verdroot;
& die naeckt & bloot opt strate moest slapen,
hongerich, verlaten van meester & cnapen,
werdt nu onder de schapen // Christus gevoet.
Die hier op de weirelt solaes willen rapen,
weer clercken oft papen //, sy syn verwoet:
die in lyden verblyden, die syn seer vroet.
PRINCHE.

Verduldich lyden is een groote gratie,
want de duecht wert sterck inde temtacie.
Hier aff neem ic myn fondacie
wtter schriftueren.
Laet ons dan maken geen excusatie,
maer blydelyc lyden sonder murmuratie,
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al lyden wy hier een corte spacie,
ten sal niet dueren.
De weirelt sal haer verblyden & ghy sult trueren,
maer u besueren // sal in vruechden verkeeren;
dit seyt Christus; oock hebben wy veel figueren,
die hier aff rueren tot onser leeren:
disraelsche verdruckt sachmen vermeeren,
die Heere des Heeren // moest duer syn bloet
& duer syn lyen gaen in syn rycke met eeren:
die in lyden verblyden, die syn seer vroet.
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- LXXVII - [Staet op, gaet wtte, o dochter van Israhel] aant.
Staet op, gaet wtte, o dochter van Israhel,
den bruydegom comt, rasch gaet hem te gemoete;
hy comt u sachtmoedich, niet wreet oft fel,
een kindeken cleyne, niet om versoeten.
Gaet nu voer tcribbeken & wilt hem groeten;
al ist dat ghy u selven vol misdaden // siet,
met vollen betrouwen, valt hem te voeten,
roept om gracie, hy en sal u versmaden // niet,
want wt hem de fonteyne der genaden // vliet.
Belydt u sonden, & wilt niet overtreden // meer,
hy sal u ontlasten, sydy beladen // iet,
die hem liet besnyden in syn jonge leden // teer.
Om onse misdaden die hem deden // seer,
heeft hy willen weenen, lyden & suchten.
Gaet te Bethleem, maer laet u oude seden // eer:
offert den nieuwen coninck nieuwe vruchten,
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Den nacht is voerby, den dach begint te nakene;
mistroostige, u naeckt een nieuwe verblydinge:
het is nu tyt wt den slaep tontwakene,
segt de dochter van Syon, haer naeckt bevrydinge;
Esaias brengt ons een nieuwe tydinge:
een maecht heeft een kind ontfaen & gebaert,
den nieuwen Adam, naer Paulus belydinge,
alle dinck vernieut; doude is verhaert,
peys & rechtverdicheyt syn te samen gepaert.
Daer is gheopenbaert // een nieuwe sterre,
die verstrooyde schapen syn by een vergaert.
De heydenen sagen dnieu licht van verre.
Comt, geestelyc & weerlyc, niemant en merre,
edel & onedel, wt steden & gehuchten,
comt alle, die gevallen syn vande kerre:
offert den nieuwen coninck nieuwe vruchten.
Den quaetsprekenden mont wilt van u werpen // snel,
looft den nieuwen coninck met nieuwe tongen;
speelt een nieu liet opder herpen // spel,
verhuecht u inden gheest, ouden metten jongen.
Goliat is verslagen, tserpent is bedwongen,
van Davidts seden houtmen memorie,
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dengelen hebben een nieu liet gesongen,
den goetwilligen prins een goede glorie.
Thouwelyc is ghemaeckt inde consistorie
der dryvuldicheyt, dwoort is nedergedaelt
in die suverste eerde, looft die siborie.
Een nieu licht is inde duysternisse ghestraelt,
tverloren schaep is vonden, transoen is betaelt,
de sonne is oppe: wech, stinckende luchten!
Comt, verloren sone, al hebt ghy lange gedwaelt,
offert den nieuwen coninck nieuwe vruchten.
Treckt wt den ouden mensche, vernieut inden gheest,
doet aen den nieuwen, die naer Godt ghemaeckt // is,
gaet wiegen tkindeken, tis nu al feest,
te Bethleem int huysken, dat dun gedaeckt // is;
wandelt tewyl dat licht is, want den dach wort cort;
vreest niet tsvaders thoren, die heel geslaeckt // is
duer syn bloet, dat dlammeken heeft gestort.
Een nieu leere is ons seer sterck gesport,
daer wy me mogen climmen int beloofde lant.
Wakende syt sober, u lendenen op schort,
brandende lichten neemt in u hant;
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doet olie in u vaten, dat u lampe brant,
oft anders moest ghy wtter bruyloft vluchten;
syt gheen dwase maechden, maer wys int verstand:
offert den nieuwen coninck nieuwe vruchten.
PRINCHE.

Jonstelycke prinche, vernieut u conversatie,
op dat ghy niemant en schandaliseert;
hertelyc neemt waer des Heeren vocatie,
als den ouden arent, u juecht renoveert;
nieu deech wert in Christus, den ouden deesem purgeert,
nu wandelt nieu wegen nae Godts gheboden;
u naeckt nieuwen stryt, want den vyant u temteert,
svlees treken, sweirels lusten u nooden.
Pynt de weirelt te vliene, tvlees treken wilt dooden,
en laet u niet verwinnen, als u den vyant bevicht;
alle wortelen der sonden wilt heel wtrooden;
tot den Heere roept, die allen arbeyt verlicht,
& neemt den schilt des geloofs tegen svyants schicht;
aenveert dat sweert des geests tegen svyants geruchten.
Alle staten ter weirelt, neemt dancklyc myn dicht:
& offert den nieuwen coninck nieuwe vruchten.
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- LXXVIII - [Menschelycke natuere, brooscher dan scherven] aant.
Menschelycke natuere, brooscher dan scherven,
vliet deertsche genuchten & leert nu sterven,
want tis al ydelheyt haer aencleven;
ghy moetse niet laten, ghy en moechtse niet erven;
sy en mach u niet versaden; dus wiltse derven.
Deynde alder vruecht is suchten & beven.
Salomon, van Gode hooch verheven,
heeft in syn leven
veel bedreven.
Boven andere in wysheden seer excellent
heeft hy hem tot alle conste gegeven,
wonder beschreven.
Hy hevet al beseven
& geproeft, dat geschien mach onder tfirmament.
Veel peerden, veel knechten waeren hem ontrent.
Ten eynde hy hem selven ecclesiasten hiet,
dats een wtspreker, dus bewees hy jent
alle eere, alle ryckdom een ydel riet:
Godt ist alleene, want alle dinck is niet,
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Alle dinck is niet, bewysen ons schriftueren,
want tis vergankelyc, ten mach niet dueren;
dus ist al niet datmen eens moet laten.
Waer syn nu de weeldige schoone figueren,
die voermaels in vruechden leeffden sonder trueren?
Sy songen, sy speelden & sy aten,
sy liggen in deerde, vol wormen, vol gaten.
Is de siele verwaten.
wat mach dat baten
wellusticheyt, eere & domineringe,
steden, borchten, casteelen vol ondersaten,
croonen, ducaten,
oft gulden vaten?
Och! tis al ydelheyd, niet dan tromperinge,
een schyn sonder syn, een crancke fonderinge,
een blafe vol wints, een stromende vliet.
Dus stelt in Gode al u contempleringe,
die u siele geschapen heeft van niet tot iet:
Godt ist alleene, want alle dinck is niet.
In Gode wilt allen u betrouwen setten;
alle creatueren syn strikken & netten,
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&, soo ons de wyseman ontbint:
die tpeck wilt raken sal hem besmetten.
Doen Davidt ginck op creatueren letten,
wert met Bersabea besmet, verlieft, verblint.
In de figuere men oock beschreven vint:
Dina, Jacobs kint,
wert ontschaeckt, geschint;
dbesien der creatueren heeft haer berouwen.
Salomon heeft syn leven schandelyck geint;
die soo wys was ghesint
ende van Gode bemint,
die aenbadt afgoden ter liefden van vrouwen.
Dwaes synse, die in creatueren betrouwen,
want sy syn besmettelyc, soomen dagelycx siet.
Maer mint Godt & wilt syn gheboden houwen;
noyt berouwich herte Godt en verstiet:
Godt ist alleene, want alle dinck is niet.
Alle dinck is niet, ick wilt bewysen,
want ten mach de siele versaden noch spysen,
en in alle solaes sietmen bitterheyt mingen.
Dus machmen alle vruecht voer niet wel prysen.
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Sot synse die om niet seer loopen & bysen,
want die nae niet loopt, sal ooc niet thuys bringen.
Al machmen bancketteren, hoveren & singen,
dansen & springen,
tsyn ydel dingen;
want alst voerby is, moet therte onsachtich // wesen.
Sy wetent die oyt eertsche vruecht ontfingen.
Dus, jongelingen,
wilt u bedwingen,
soeckt troost aen Godt, die sal seer crachtich // wesen.
Sint Jan seyt: en wilt niet deelachtich // wesen
der genuchten der weirelt, die de siele duerschiet;
scheyt u daer aff, & wilt voerdachtich // wesen,
sy wondt veel swaerder dan sweert oft spiet:
Godt ist alleene, want alle dinck is niet.
PRINCHE.

Bemint Godt, die alle begeerten versaden // mach;
och! hy ist alleene, die ons beraden // mach.
Niet ist al waer wy anders nae haken:
alleene hy onsen last ontladen // mach.
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Wel hem die Godt mint: wie ist die hem schaden // mach?
een godtminnende herte mach vrolyc waken.
Niet ist al gout, silver & syde laken;
therte moet spaken.
Wat wy smaken,
reyn lieffde Godts therte meest verhuecht.
Alle die hier in Godts lieffde blaken,
sullen hem genaken,
ten hemel geraken.
Al ydel, verganckelyc is deertsche vruecht;
neemt dit voer u oogen, elck jonge juecht:
natuere leert sterven, al ist u verdriet,
aen Godt legt u sinnen, voedt altyd duecht:
Godt ist alleene, want alle dinck is niet.
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- LXXIX - [Wt der diepten roep ick met herten ootmoedich] aant.
Wt der diepten roep ick met herten ootmoedich,
duer de kennisse aensiende myn groote misdaet
van myn jonkheyt, als seer overvloedich:
o Godt der genaden, weest myns behoedich,
want myn sonde myn hooft verre te boven gaet,
& boven der bergen gewichtich, soo is myn quaet,
gedaen van dbegin mynder dagen,
duer de sotte begeerte & jongen raet,
versmadende u waerheyt & u goet behagen.
Nu aensiende myn misdaet, soo moet ick beclagen
myn groote onwetentheyt van myn jonck leven;
dus en gedinckt de sonden niet, die ick moet dragen,
maer meer u genade & u goetheyt verheven.
Nu aenmerck ick wel dat my dede sneven,
myn jonge sotheden die voer u stincken;
nu biddick, als van uwen goeden geest gedreven,
o Heere, en wilt de sonden myns jonkheyt niet gedincken.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

164
De sonde mynder jonckheyt synde gedachtich,
soo duncket my nu therte van rouwe schueren;
want naer u rechtverdicheyt, o Godt almachtich,
als ghy die aensiet, dit weet ick warachtich,
soo en mach niemant staende blyven noch gedueren;
want de sterren onreyn syn, nader schriftueren,
& faute is in u ingelen gevonden.
Dus moet nu mynen geest veel dancx besueren,
als ick dincke om alle myn misdaden & sonden,
ende noch, alsoo den heyligen Petrus can orconden,
syn nauwe behouden, die oot rechtverdich waren.
Waer sal ick den sondaers, ten eeuwigen stonden,
ons voer u vertoogen oft openbaren?
Maer met een betrouwen op u genadich verclaren,
die ghy duer Christum alle penitentien wilt schincken,
dus biddick, duer syn lydens & doots beswaren:
o Heere, en wilt de sonden myns jonckheyt niet gedincken.
Als Jeroboam heb ick, onwyselyc bedocht,
o Heere Godt, u eeuwige wysheyt versteken,
& der jonge sotten onwysen raet volbrocht,
& nae myn wulpse sinnelycheyt in als gewrocht.
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Dies syn de thien geslachten van my aff geweken:
dat syn alle myn duechden, dit mach ick wel spreken,
& met clagende woorden duer tsondich aenmercken;
maer noch is een hope crachtich in my gebleken
op u genade, die gaet boven u ander wercken;
want ghy en begeerde de doot niet tot tsondaers verstercken,
maer dat hy hem bekeere & leve nae Ezechiels woort.
Dus doet wt myn boosheyt & duyster vlercken,
naer u ontfermhertigheyt, soomen dander hoort;
aensiet myn cranckheyt altyt voort & voort,
oft met den sondaren soudick in duysterheyt versincken.
Dus noch biddick met alle berouwende accoort:
o Heere, en wilt de sonden myns jonckheyt niet gedincken.
PRINCHE.

Princhelycke genade, Godt vol eeuwiger eeren,
noch beclaech ick seer myn sondige jonge tyden,
dat ick duer myn jonck sinnich wulps vermeeren,
u niet gevreest en heb als Heer der Heeren,
noch niet bekent in u goetheyt, naer Salomons belyden.
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Leert my duer uwen geest nu mynen geest bevryden,
duert schryven uwer wet in myn herte binnen;
leert my daer duere sonder handt besnyden;
als de heylige Magdalena soo verandert myn sinnen,
met Jeremias, duer ons geests bestralicheyt.
Maer siet op Christus, myn eeuwich gewinnen,
ons geset tot gerechticheyt & tot salicheyt,
dan sal ick mueghen, naer schrifts verhalicheyt,
met die rechtverdige voer u aenschyn blincken.
Dus biddick, my siende inder sonden regalicheyt:
o Heere, en wilt de sonden mynder joncheyt niet gedincken.
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- LXXX - [Hoe hebt ghy my, Cupido, met uwer stralen] aant.
Hoe hebt ghy my, Cupido, met uwer stralen,
duer dbevel ws moeders, duerschoten soo vierich,
my stellende in bedwanck, dies tprincepale
der lieffden, om een, de schoonste goedertierich,
die therte bespuert heeft, int wesen manierich?
Sy is de lieffste onder tschyn der sonnen,
in myn gesichte boven maten sierich.
Dus, Venus, u bystant wilt my doch jonnen:
als ghy Hipomine deedt, die heeft begonnen,
duer uwen raet, om syn lieffste puere,
Atalanta, die hy heeft gewonnen
met loopen veerdich, al vielt hem suere.
Toont aen my oock, Venus, alsoo u cuere;
want lieffs absentie doet hert & bloet // haecken:
die in slieffs bedwanck is, moet suer & soet // smaken.
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Al moest ic als Perseus stryden vromelyc,
die duer Andromeda, syn wertste lieff,
den stryt aennam, twaer my schroemelyc,
& tegen tsee monster vocht, dwelck hy duer gerieff
ter doot gebrocht heeft, om der minnen brieff.
Brenkt my al dese feyten te voeren;
dbedwanck der lieffden doet my ongerieff;
maer, Venus, ghy en wilt myn beden niet hooren:
al moest ic als Leander in druck versmooren,
die hem te water gaff, soo lieffde riet,
om dat hy troost soude mogen oorboren
van Hero, dwelck dicmaels soo was geschiet;
hoe wel dat hem dwater ten lesten liet
onder hem schuylen, ic en wil geenen moet // staken:
die in slieffs bedwanck is, moet suer & soet // smaken.
Laet my eens gebruycken, toont, Venus, u cracht;
troost van de lieffste, duer wien ghy duersteken
hebt het herte vierich, & my gebracht
int bedwanck ws kints, diens oogen leken
overvloedich van tranen, den mont gespreken
seer weynich can nu duer lieffs bedwanck,
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Dus, Venus, toont rasch u soete treken
& laet nemen Cupido tot haer den ganck;
dat sy tot mywaerts genegen worde eer iet lanck.
Want als ghy, Venus, soo is sy schoone:
Mercurius sprake & oock den sanck
der Serenen heeft de bloeme te loone,
de getrouwicheyt van Themis & oock idoone,
als de maecht Jesse, wie sout elc vroet // maken.
Die in slieffs bedwanck is, moet suer & soet // smaken.
PRINCHE.

O princhesse Venus! jont my eens duecht,
als ghy Pharis deedt van Trooyen ryckelyc,
die ghy hebt doen cryghen de alder soetste juecht,
Helena de schoonste duer practyckelyc.
Oft wilt my jonnen, als ghy deedt blyckelyc,
Ancontius Sidippe, de maecht vol rouwe,
oft als Ulissis, die ghy onbeswyckelyc
Penelope gaeft vuer syn eygen vrouwe.
Toont aen my, Venus, alsoo u trouwe,
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dan soude ic u dancken tot elcker stede,
& therte soude dan, dwelc nu als de flouwe
verlicht syn, soo mocht ic leven in vrede.
Maer tis al om niet & verloren bede;
den regel geseyt my swaermoedich doet // waken:
die in slieffs bedwanck, is moet suer & soet smaken.
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- LXXXI De twelff Artyckelen des Christelycken Geloove. aant.
Per Verbeyt den tyt, anno 1567
den achsten dach in Mey.

Voorreden.
Opdat ick een oprecht christen mochte gevonden // worden,
ende een iegelyck te antwoorden, diet van my begeren // sal,
soo wil ick in dees hope, wt genade, tallen stonden // torden,
al wast dat tserpentelyc saet my tot sonden // porden;
wt een onverganckelyc saet ick my voordaen generen // sal.
Nu ick van tvercoren volck ben, wie ist die my deren // sal
opden hoecksteen te timmeren, daer ick op gebout // hebbe?
Want hy is voer my gestorven, die de doot van my weeren // sal,
in wiens warachtich woort ick troost menichfout // hebbe,
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alsoo de schriftuere seyt, daer ick my op betrout // hebbe,
waer in geen bedroch en is, dan salicheyt & leven // soet;
dlicht dwelck ick liever dan silver oft gout // hebbe:
hier duer ick rekenschap van mynen geloove geven // moet.

I. - Het eerste artyckel des geloofs.
Ick geloove in Godt den Vader inder eeuwicheyt gepresen,
in dat oneyndelyc goet, dryvuldich int wesen,
bermhertich, lanckmoedich, die altyt syn volck verschoont,
getrou & rechtverdich; ick weet dat buyten desen
geenen anderen Godt en is om ons te genesen;
die boven inden hemel & hier in onse herten woont;
die hem niet en heeft onbetuycht gelaten, maer is gecroont
met glorien; den Vader, daer heden den Soon is wt gewonnen
almachtich, dwelck hy wonderbaerlyc wel heeft betoont;
die voer alle beginselen was, eer den dach is begonnen,
wiens oogen op ons sien; ja, heeft ons meer liefde willen jonnen,
dan den vader eenichsins can bewysen syn kint;
een sterck geweldich Godt, die wy niet wederstaen en connen,
een oprecht levende Godt, daer al wat ruert dleven in vint.
By desen Godt en is niet onmogelyc, hy bint & ontbint,
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die duer weynich als duer veel helpt, hoe sterck van wapen,
Schepper, eeuwige wysheyt, die al wat wesen heeft versint;
sienlyck, onsienlyck, dach, nacht, tmoet hem al vercnapen,
die hemel & aerde vervult & van niet heeft geschapen.

II. - Het tweede artyckel.
En in Jhesum, myn salichmaker, & in Christum synen
gesalfden, des Heeren sweirels middelaer & mynen
broedere, den eenigen geboren duert goddelyck aencleven;
sone Godts, duer de cracht des heylichs Geests beschynen,
eer hem de maecht ontfinck, die hem baerde sonder pynen,
is hem desen naem in den stoel Davidts in eeuwicheyt gegeven.
Onsen Heere, in geenen anderen naem en is salicheyt noch leven,
die ons syns Vaders rycke heeft vernomen duer syn bloet.
Den Vader heeft hem lieff, gaft hem al; ja, hy is dat even
beelde des Vaders, dwoort dat in hemel, aerde allen dingen doet,
den heyligen Heere des Sabaoths, dbegin van alle goet;
niemant dan desen en heeft alleen deere des Vaders ontfangen.
Godt in Christo is oprecht getrou, genadich, wys & vroet,
tsaet dat belooft was om te vertreden den cop der slangen,
den Messias daermen doude vader, roepende, nae sach verlangen
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diet wt trouwer liefden altemael heeft volbrocht,
al watter belooft was in prophesye, in gesangen,
& heeft alle die aen hem gelooven duer syn bloet gecocht
& den peys tusschen ons & den Vader troulyc gewrocht.

III. - Het derde artyckel.
Die ontfangen is vanden heyligen Geest,
niet wt de wille des vlees, maer wtten goddelycken keest;
ware mens sonder vader, ware Godt sonder moeder,
soo dengel sprack, dies Joseph te min was bevreest;
tvrouwen saet, daer de beloosten aff getuychden meest,
wt de lendenen Davidts is voorts comen sweirels behoedere:
niet in vele, maer in dyn saet sal Christus, u broedere,
geboren worden, die onse herten duer synen geest wil bestralen.
Int saet der engelen en ginckt ons geensins voerspoedere,
maer int saet Abrahe genas hy onse qualen;
al was hy in goddelycke gedaenten quam hier beneden dalen,
waer in hy ons gelyck werdt, niet dat dwoort is verandert, maer
nam aen dat hy niet en was, daelde wtter hoochster salen,
om te vervullen Esaias prophesye; dits claer.
Siet: een maecht sal ontfangen & bevrucht worden swaer,
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in haren lyve, duer een onwtsprekelyc begorden;
dit was die evangeliese botschap & dat aengenaem jaer,
daer tvaders brant der liefden den sone toe porden;
soo dat dwoort, dwelck Godt was, vlees is geworden.
Gheboren wt der maget Maryen,
die vruchte haers lyfs, diemen hoorden gebenedyen
Elisabeth, int geberchte daersyse willecom hiet,
& baerden te Bethleem, by keyser Augustus tyen,
soo de engelen vercondigden tot een eeuwich verblyen,
doen den septer van Juda was gecomen te niet;
duer welcken sone wy syn verlost wt allen verdriet;
daer ons de genade duer verscheen, verdempende de sonde.
Wt den sade Davidts naden vlees, die ons niet en verliet;
sonder begin, voer Abraham; wt Godt, nae schrifts orconde,
maer wtten stamme Juda; dats wtter maecht, die genade vonde
by Godt, van haer vlees & bloet der kinderen geworden deelachtich.
Nu, ware Godt & mensche vereenicht, die ons syn ryck jonde;
in eenen persoon twee natueren onvermengt seer crachtich;
onsen oppersten prister: wie hem siet, siet den Vader warachtich,
& heeft die de macht des doots hadde, gebrocht in dolacien,
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& ons van den vloeck verlost & van al die over ons waren clachtich,
ende de wet overgeset, in eenen tyt der gratien,
& wil getroulyc by ons syn inden dach der tribulatien.

IV. - Het vierde artyckel.
Gheleden onder Pontio Pylato, der Joden rechter,
die ons in een verbont & in geduerige echter
trouwen, getrout heeft, opgeoffert aent hout;
een man der smerten worden, die den twist was een beslechter;
veel lydens is hem omringt, onser alder voervechter,
& hebben hem sonder oorsaeck duerwondt menichfout.
Op syn schouderen droech hy de sonden van jonck & out,
als een slachschaepken, swygende, sonder woorden oft reden.
Wat soude hy de wyngaert meer doen, die hy hadde gebout?
Duer syn eygen bloet is hy int heylige gegaen & ons verbeden,
den eenigen prister eens geoffert op Calvarien te dier steden;
gecruyst, gestorven, bringende hier doer dleven tonser baten,
begraven in een nieu graff, nader Jotser seden;
nedergedaelt duer syn pyne, verwon hy de helsche potentaten.
Syn siele en is inder hellen niet gelaten,
maer heeft, duer syn doot, de doot in victorien versonden,
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& duer syn vernederinge ons verhoocht boven maten,
& die geloovige den bant der gevanckenissen ontbonden:
wiens geboorte, lyden, sterven, is die betalinge onser sonden.

V. - Het vyfde artyckel.
Ten derden dage is hy verresen vander doot;
waer duer wy alle leven sullen in eeuwicheyt, alzoot
aen Jonas, figuerlycker wyse, wel is bewesen.
Christus sprack: ontbint desen tempel, tis noot;
in dry dagen sal icken opmaken. Hier aen blycket bloot
dat hy, ten derden dage, warachtich is verresen.
Syn verrysenisse is sekerlyck gebleken by desen
dat de engelen spraken tot de vroukens & ander vrinden:
hy is opgestaen, hy en is hier niet, soo wy claerlyc lesen;
siet, gaet in Galylea: daer suldy hem vinden
& is daer van vele gesien; daer haren druck duer quam inden.
Nu voortane en heeft de doot over hem niet meer gewelt;
ons borgerschap is inden hemel, by svaders eenigen beminden,
& heeft ons doer Christum inde onbevleckte erffenisse gestelt,
& is nu byden Vader ons voorsprake, die behouwen heeft het velt;
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als ons den Sathan voor Godt wilde accuseren.
Want, alsoo wy duer Adam met de doot syn gequelt,
soo sullen wy duer Christum leven, die ons brocht wt verneren,
& hem sien, soo hy is, inder eeuwicheyt, met Godt triompheren.

VI. - Het seste artyckel.
Hy is opgeclommen ten hemel, in ons Vaders lant,
sienlyc, duer syn cracht, buyten smensen verstant,
in eender wolken, opden berch van Olyveten,
met vruechden & clinckender basuynen; want
hy moeste inde hoochte varen, sitten ter rechter hant
syns Vaders, opdat hyt boven, beneden, duer syn cracht ongemeten
allomme vervullen soude; op dat elck eene sou weten
dat hy, nae synder mensheyt, den hemel heeft genomen inne,
& heeft nu alle gewelt, in hemel & op aerden, geseten
inde cracht syns Vaders, soo hy dede voerden beginne.
Desen Heere en slaept niet, want dengels gesinne
& alle gewelt is hem onderdanich; hy is coninck & almachtich.
Die rechte hant Godts hout de victorie; tonsen gewinne,
heeft Godt Christo verweckt, dies ben ick sekerlyc gedachtich
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dat is, weer ick leve oft sterve, soo hoore ick den Heere warachtich.
Wie sal ons dan beschuldigen oft wie sal ons mogen pramen?
Hy bondt die gevanghenisse & maeckten ons levendich, seer crachtich,
& syn duer hem verweckt: dies hem Sathan wel mach schamen
ons met Christo, in een hemels wesen, vereenicht altesamen.

VII. - Het sevenste artyckel.
Van daer sal hy weder comen, daer elck geloovich hert nae wacht,
oordeelende goede & quaede; ja, alle dmenschen geslacht,
sienlyck in eender wolken, nader basuynen geschal.
Wy en sullen niet al ontslapen, hier op heb ick acht,
maer sullen alle verandert worden; subyt, als een dieff inder nacht,
sal syn toecomst syn & ons verlossen van alle ongeval.
Christus met synen heyligen de weirelt oordeelen sal,
& dat nae dwoort syns Evangeliums, hier int cort gesomt,
soo hy duer de ganse weirelt te prekene beval.
Wie in my gelooft, seyt hy, en derff niet wesen verschroemt;
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hy en sal int oordeel niet comen; maer dees sullen wesen verdoemt,
die niet en gelooven, noch en hebben dwoort niet willen aencleven.
Comt, seyt hy, gebenedyde, u nu mynder beroemt,
in myn rycke, ghy hebt de behoeftigen spyse gegeven;
gaet, vermaledyde, ghy moet eeuwich syn verdreven
int vier u bereyt vanden beginne met alle helsche draken;
maer de volstandige sullen met Godt worden verheven
& de eeuwige verblydinge sal sulke genaken,
die Godts woort gelooven, nuchteren syn, bidden & waken.

VIII. - Het achste artyckel.
Ick geloove inden heyligen Geest,
die inder waerheyt is leyende aldermeest,
den trooster van alle herten, die haer bedroeven;
die alle swacke versterckt, die syn bevreest;
die ons wedergebaert heeft & tegen thelsche tempeest
bewaert & versegelt al wat wy behoeven,
& getuycht onsen geest, dwelck wy sekerlyc proeven
dat wy Godts kinderen syn & roepen: Vader! in ons gebet;
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die wt Godt gegaen is & heeft van Christo sonder thoeven
genomen & ons vercondicht, dat wy syn suyver & net,
gewassen duer dlammekens bloet, & syn salich, niet duer de wet,
maer duert geloove. Desen trooster verscheen ons inder Jordanen,
daer Godt sprack: dit is myn sone, die ick minne, u mede let.
Hoort hem hier toe, van ons desen heyligen Geest recht vermanen,
daer syn wel veel diensten, maer een Heer, die ons socht met tranen;
een Godt, veel gaven, maer eenen Geest gehuldich,
die duer den adem syns monts alle wegen can banen;
die dwoort in syn appostelen, geloovigen, verbreyt menichvuldich:
dus syn wy Vader, Sone, Heylich Geest gelycke eere schuldich.

IX. - Het negenste artyckel.
Ick geloove datter is een christelycke Kercke,
die de weirelt niet en kent, dies icker nae hercke,
daer Christus alle dage totten eynde by wil blyven;
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diens hooft hy is, op desen steen gaet te wercke,
syn dienaers prekende, soo ick bemercke,
dat elck in Christus naem vergevinge der sonden sal beclyven,
& is alghemeyn verstrooyt, getimmert, nae Paulus schryven,
op Christus Jesus, dats den grondt der appostelen & propheten,
& opt louter reyn woort, al sietmense verdryven.
Christus heylichtse duert waterbat int woordt ongemeten;
gemeynschap der heyligen heeftse, soo elck mach weten,
& syn in Christo een lichaem & been van syn leden.
Wie dees leere niet en heeft, tsyn Johannes secreten,
en sullen wy niet ontfangen in eeniger steden;
maer wie de rechte herders hoort leerende de rechte seden,
hooren Christus selver & salse onder syn schaepkens tellen.
Dese synt daer hy synen Vader om heeft gebeden;
geen ander fondament en machmen hem te leggen quellen:
dees kerck bewaert Godt tegen alle gewelt & poorten der hellen.

X. - Het thienste artyckel.
Ick geloove datter is vergevinge der sonden,
wt genaden, duert woort dwelck hem liet duerwonden,
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hebbende hem selven tot eenen soeten rueck gedreven.
De vrindelycheyt des Vaders verscheen ons te dier stonden,
doen tusschen Godt en den mens desen middelaer was gegeven;
& is eens opgeoffert & aen den cruyce verheven.
Daer en is niet verdoemlycx in haer die Christus aencleven,
niet om de wercken des gerechticheyts, maer
hy maeckten ons salich, doen wy waren verdreven,
duer Jesum Christum, wt genaden onsen eenigen middelaer,
& beval vergevinge der sonden te preken int openbaer.
Alle die gedoopt worden sullen duert geloove syn behouwen
aen Jesum Christum, want al ons wercken syn vuyl & onclaer;
want sy hebben al gesondicht: kindt, mans & vrouwen,
& behoeven Godts genade, goetheyt & dbetrouwen
datter anders geenen middelaer oft anderen naem en is.
Hier op de geloovige onbewegelyc vast bouwen
& worden, doer Christus doot, getroost, sterck, vroom & fris,
& syn wt genaden, om niet, vergevinge haerder sonden gewis.

XI. - Het elfste artyckel.
Ick geloove dat tvlees, ten lesten sal verrysen,
soo Christus warachtich voer heeft willen bewysen,
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& sal ons ten lesten eynde wederom versamen.
Hy salse vander doot verlossen, om hem eeuwich te prysen:
die boose ten oordeel; de goede sullen haer verjolysen;
want de doode sullen leven & opstaen met haer lichaem,
met dese myn huyt, met myn oogen; dits Jobs ramen.
Mynen Heer, mynen verlosser ick aenschouwen sal
& my wtter aerden opwekken; och! den aengenamen
tyt, duere comt, dat de stemme wil gaen over al,
soo dat die inden grave sullen voorts comen nae tgeschal
der lester basuynen; dan soo sal ophouwen de doot,
& dat men onverganckelyc gesaeyt heeft in dit aertse dal,
sal onverganckelyc, eerlyck in heerlycheyt groot,
wederom opstaen in een hemels wesen; geenen tytelycken noot
van houwen noch trouwen en salmen daer huseren;
dat wy nu door een doncker woort sien, sullent dan claer & bloot,
van aensichte tot aensichte, aenschouwen & gronderen,
& sullen inder eeuwicheyt altyd byden Heere triompheren.

XII. - Het twelfste ende leste artyckel.
Ick geloove datter is een eeuwich leven hier naer;
al ist dat wy verlaten, duer tytelycke vaer,
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huys, hoff, ouders, broeders, kinders, vrouwen die wy aenhangen,
soo is ons gewisselyc belooft duer onsen vasten, pilaer,
hondertfout hier vuere in deser tyt, & te comen daer
wy de croone des eeuwigen levens sullen ontfangen,
dwelck nooyt ooge en heeft gesien, daer elck wel nae mach verlangen.
Als ons dees weirelt is aendoende verdriet & torment,
al verblytse haer, & al trueren wy duert verstrangen,
tis om eenen cleynen tyt te doene; Godts beloofte is ons wel bekent:
wie inden sone gelooft, hevet eeuwich leven present,
daer wy de Godtheyt sullen aenschouwen, nae ons selfs behagen,
& heeft ons een onverganckelycke erve in den hemel excellent
bewaert, daer wy vry sullen syn van sonden & plagen.
Want gelyc een schaduwe oft domp vergaen ons dagen;
maer duysent jaer is als den dach van gisteren hier tegen.
Dan sal hy ons tranen afdwaen, dan sal eynden ons clagen;
nu Chistus duert geloove in ons woont, wie sal ons toch bewegen,
die ons inder eeuwicheyt tot erfgenaem duer syn doot heeft vercregen?
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In dit geloove, o Vader der heerscharen,
hoet met my gaet, in geluck, lyden oft plagen,
wilt my stercken duer uwen geest, & hier inne bewaren
int begin, middel & int eynde van myn dagen;
want sonder tgeloove ist onmogelyck Gode te behagen.

Finis per Verbeyt den tyt fesit
1567 in Mey.
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- LXXXII - [Keert wedere, o huys van Israhel] aant.
Keert wedere, o huys van Israhel,
soekt my, spreekt de Heere, & ghy sult leven;
ic en wil des sondaers doot niet of syn gequel.
Bekeert u, syn goetheyt is groot verheven;
volcht syn paden, ende en wilt niet beven;
aenveert den schilt des geloofs seer crachtich,
den helm der salicheyt laet aen u cleven.
Hoopt in syn goetheyt, want hy is warachtich,
hy die Israhel spysde van honger clachtich;
hy was met Davidt als hy Golyadt verwan.
Vergeeft, u wort vergeven, syt eendrachtich;
de wellusten des vlees wilter scheyden van.
Vast ghelooft, betrout, hoopt duer lieffden; want als dan
waerschou ic u, broeders, suldy tvyants verseer // vlien,
sal Godt, als Vader bermhertich, sterc neer // sien.
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Saechtmoedigheyt, bewyst doch alle menschen;
wat ghy den minsten doet, dat doedy den Heere;
verdraecht wt lieffden van die u quaet wenschen;
soeckt hem, hy en sal u nu noch nimmermeere
verlaten, al sydy vol van verseere,
want salich syn sy alle die op hem hoopen.
Salichmaker der weirelt, vol alder eere,
laet voer uwen broeder u hant staen open;
versmaetse waer datse comen geloopen,
valsche leeraers, want, broeders, den tyt is hier.
Met menschelyck aes, ja, daer sout cnopen,
souden sy de rechtverdige verleyden schier,
maer verbeyt, broeders; want als een sterck bernende vier,
crachtich, met gewelt, dus wilt hem eer // bien,
sal Godt, als Vader bermhertich, sterck neer // sien.
Leyt van u aff der duysterheyts wercken,
rechtverdicht u wesen;
hy is vuer ons, de Heere, wilt dit aenmercken.
Volcht syn woorden, en wilt niet vreesen;
acht niet op Jesabels plucken & teesen,
al siedy Athalia persevereren,
sittende onder Pharo als de meesen.
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Inden slach looft Godt, wilt niet murmureren;
Vliet Babel, de Heere wiltse verdestruweren,
als Daniel Bel en Bels propheten mede.
Als Helias, wilt glorificeren
Godt in u wercken; helpt, nader lieffden sede,
uwen naesten volder goedertierichede.
Wilt als geloovige des Heeren Heer // plien;
sal Godt, als Vader bermhertich, sterck neer // sien.
Als een vader syn kint, sal hy u ontfermen,
blyffdy vast in hem, duert geloove geplant.
Hy roept u minnelyck, met openen ermen,
blyft vast inde hope als campyoenen vaelyant.
Duer syn stercke bermherticheyt, hy verwant
sonde, duevel, weirelt, ja, & de doot;
nedersiende, by syn bermherticheyt sant
op der menschen kinderen in grooter noot,
liggende gevangen in des vyants schoot.
Dus laet ons lieffde tot hemwaerts rysen;
elk betere hem selven, hoot vuer hoot.
Soo sal ons Godt duer hem int geloove prysen;
want soo doende tot onsen veriolysen,
versmayende die u anderen keer // rien,
sal Godt, als vader bermhertich, sterck neer // sien.
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PRINCHE.

Princhelycke Godt der weirelt excellent,
al hebben wy, als Jeroboam, verlaten
u geboden & onsen naesten geschent,
wy bidden genade; wilt niet verwaten
u hantwerck, Heere, maer comt haer te baten;
inder noot roept tot u smenschen geslachte;
elc een sal hem beteren, tsy van wat state.
Niemant, Heere, dan ghy, hoe groot van machte,
en mach ons hinderen; ghy diet gedachte
der menschen weet, een jaloers Godt tot alder tyt,
beminnende den vrede, seer groot van vrachte.
Verleent ons een nieu herte, o Godt gebenedyt!
Want soo, sonder naemaels te hebben verwyt,
levende na dwoort, alle dage dat meer // wien,
sal Godt, als vader bermhertich, sterck neer // sien.
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- LXXXIII - [Verloren sone, van Gode gekeert]
Verloren sone, van Gode gekeert,
bekent, beweent & betert u sonden groot,
eer ghy wort ontgoeyt, ontwyt, onteert;
want die heden leeft, die is morgen doot.
Belyt u misdaet, hebt berou, tis noot;
staet op & gaet uwen vader inden schoot;
haest u, bidt hem genade, erm & rycke,
gaet aen syn tafel, eet met hem dbroot;
schout de doornen, gaet inde roosen root,
& vroet met de verkens niet meer int slycke.
Syt u sonden bekermende, Petrus gelycke;
met rouwe hebt als Magdalena versycke;
betrout Godt, als de schaker de met hem gestaen,
eer u landt verdrinckt, haest u, maeckt den dycke:
het is beter heden, als morgen gedaen.
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Verloren siele, maeck dat ghy wert vonden;
peyst wie & van waer dat ghy syt;
staet op & gaet wt den put der sonden;
werckt heden, sorcht voor den morgen altyt.
Haest u, doet aen u bruyloft habyt;
draecht den rinck des geloofs om profyt,
hebt hope, geloove & charitate;
hoopt in Godt, bemindt Godt, draecht geenen nyt;
doet wt u schaemschoenen sonder respyt,
ende en gaet inden wyngaert niet te late.
Wint goede vruchten, het wert u baten;
maeckt dat u siele, veel olie vate;
wilt als tvrouken tot Jesum gaen;
belydt u schult, stelt u in goede state:
het is beter heden, als morgen gedaen.
Verloren schaep, wacht u voer dry wolven:
voer tvlees, de weirelt & voer de vyant.
Al waerdy tusschen vier mueren gedolven,
ghy moet sterven & wech in een ander lant.
Staet op, & doet aff den sondigen brant,
nemet cruys der penitencien in de hant,
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& laet u leet syn u quade wercken;
vreest Godts oordeel, ontsiet der hellen brant,
voecht u in de gebeden: want
daer sonden syn en mach geen duecht verstercken.
Open is den schat der heyliger kerken;
de priesters verwachten daer leecken & clerken;
wilt Davidts beteringe gade slaen;
wilt de dronckenheyt ws levens merken:
het is beter heden, als morgen gedaen.
PRINCHE.

Sydy een verloren sone?
Wilt voer u misdaet suchten & kermen,
gaet tot uwen vader alder duecht gewoone,
laet hem tranen van berou verwermen.
Begeirt genade, hy sal ws ontfermen,
minnelyck cussende, ontfangen u in synen ermen,
syn ryck u als syn erfgenaem geven;
hy sal u voeden, ophouden & beschermen,
& vergeven u, u voerleden quade termen,

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

194
u foute, misdaen, misseyt & misschreven.
Betert u sonden als heden bedreven;
ghy en weet niet of ghy morgen sult leven.
Staet op & gaet; ghy sult gratie ontfaen.
Ghy wetet doch wel, Prinche verheven:
het is beter heden, als morgen gedaen.
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- LXXXIV - [Meest is elck gierich als den rycke vrecke]
Meest is elck gierich als den rycke vrecke
en heeft op derm huysman geen ontfermen,
maer veracht hem in dermoe als een slecke.
Lasaro en baet suchten, cryten oft kermen;
derm huysman heeft nu, Godt, betert cleyn beschermen.
Tis meest al gierich, meester & cnapen,
donnoosele en weten nievers waer ochermen;
soo mordadich is de vrecke int betrapen,
want hy verschuert Godts onnoosel schapen.
Al heeft Christus voer elcken gestorven de doot,
elck wilt op donnoosel bloet gieten & gapen,
op Lasarus den huysman, die heeft gevens noot,
makende als den koeckoeck blooter dan bloot,
& laet hem, och lacen! met honger duerkerven:
de rycke vrecke laet Lasarum nu sterven.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

196
De vrecke schynt op Lasarum heel verbolgen,
midts dat hy hem van honger laet sneven.
Wie sietmen nu Marcum Curtium na volgen,
die voer tgemeyn volck gewillich gaff syn leven?
Meest elck leert nu Marcum Crassum aencleven,
wiens giericheyt noyt en was te payene,
den welcken gesmolten gout wert ingegeven
om syn giericheyt bat te versayene.
Exempel neemt, oft trat eens quaem te drayene,
o vrecke, die Lasarum doet den achterspoet;
dermoede begint voer Godt te crayene,
datmen aldus suypt der onnooselen bloet.
Meest worpt hem selven int helsche gloet,
recht oft hy trycke Godts niet en wou verwerven:
de rycke vrecke laet Lasarum nu sterven.
De vrecke is als een dieff, een moordenaere;
want waer hy can, sluyt hy Lasaro den mont.
Sulck erm huysman sterft nu bycans van vare,
geldeloos, nerloos, ick maecket u cont;
diet beteren souwen en doens niet goet ront;
Lasarus gaet nu allomme verloren.
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Is dit gehouden trecht doopsels verbont,
daer ghy Godt hebt vaste trouwe gesworen?
Lacen! neent: hoe suldy verbeyden Godts thoren,
als ghy sult rekeninge doen, verre & by,
van dat ghy ontfaen hebt van achter tot voren?
Dan moechdy wel thoot crauwen, want Christus seyt vry:
wat ghy mynen minsten doet, dat doedy my.
Maer al seyt dit Christus, men achtet voer scherven:
de rycke vrecke laet Lasarum nu sterven.
PRINCHE.

Duysentich dooden sterft Lasarus serteyn,
doer den vrecke gierich boven maten.
Die Lasarum nu tvel aff stroopt, als een deyn,
is dat een werck van charitaten?
Des naesten met honger verdrucken & haten,
is dit den hongerigen gespyst, die sucht & weent?
Is dit van twee tabbaers den eenen gelaten?
Is dit Godt gedeylt van dat hy u verleent?
Is dit met uwen vyant in Godt vereent?

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

198
Is dit den dorstigen gelaeft, vroech & spade?
Is dit Godt gevolcht, och! herten versteent?
Is dit Lasarum gedaen genade?
Is dit gedaen soo ghy wout dat men u dade?
Ick segge: neent! al soumen my bederven:
de rycke vrecke laet Lasarum nu sterven.
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- LXXXV - [Hoe comt eenich mensche soo slom verweert] aant.
Hoe comt eenich mensche soo slom verweert,
soo vol erchs, soo verkeert, dat hy vrouwen onteert,
daer ooyt duecht & vruecht by voort gebrocht // is?
Ghy, mans, die vroukens vermomboort begeert,
doet soo natuere leert, vrouwen loff vermeert;
want tot behulp van den man tvrouken eerst bedocht // is;
naer tbelde Godts sy int paradys gewrocht // is,
daer Adam, deerste man, // buyten int velt began;
met Christus bloet sy oock gecocht // is,
hoe wel nochtan // tserpent haer eerst verwan.
Waer een vrouwe is, daer is gemack, elck genieter van;
van vrouwen wordet bequaemste voetsel gesogen;
sonder vrouwen qualyc iemant wel geleven can;
by vrouwen syn selden mans bedrogen,
midts vrouwen syn dickwils vyanden vertogen.
Dies vrouwen, soot recht is, veel voordeels verwerven;
hebdy vrouwen geplogen? Segt vry ongelogen:
wie can tsolaes van vrouwen gederven?
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Dat Davidt, lust soeckende, troost & gemack,
synen houwelyc brack // & Uriam duerstack,
tonrechte geeft men Bersabea tverwyt:
syn eygen sinlycheyt bracht hem inden sack
dat hyse soo lieff sprack //, die soo tot hem track.
Als mans lieffde verwint, crygen vroukens gecryt:
Ick seg: vrouwen volck is der weirelt jolyt,
dbysyn van vrouwen verhuecht int aenschouwen,
dworstelen tegen vrouwen geen bequamer strydt;
vrouwen by trouwen // best liefde onderhouwen,
en, daede Godt, elck wenschte nae darmkens sonder mouwen.
Vrouwen syn dbegin van alle staten,
duysent menschen van couwen bederven souwen,
en deden vrouwen niet wercken van caritaten.
Vrouwen gaen ter kercken, mans achter straten;
en deden de vrouwen, de weirelt moeste heel versterven.
Antwordt, heeren, prelaten // & ondersaten:
wie can tsolaes van vrouwen gederven?
Prysdy Adam, Noe oft Abrahams wercken?
Wildy mans loff stercken // met patriarchen?
Pryst dan oock Sara, Rachel & Liam.
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Prysdy docktoors & geleerde clercken,
verlichters der kercken //? Wilt disgelycx oock mercken
op Delboram & Moyses suster Mariam,
stelt vry de Sibillen by Esaiam
& siet wat figueren & schriften sy rueren:
ghy vint Martham //, Magdalena by Messiam,
als Christus mebrueren //, tallen uren // verdueren.
Siedy martelaers voer Christus tsaemen besueren?
Ghy vint Catharinam & meer mertelerssen.
Vindy Josephs voer haer eere staen als mueren?
Ghy vindt oock Agnes & maegdelycke princerssen.
Siedy Maers by oorlogen quaetwillige perssen?
Siet Panthasileum oock houwen & kerven.
Mans prys ick; mer vroukens geen meerder oft soeter troosterssen:
wie can den tsolaes van vrouwen gederven?
PRINCHE.

Eert den boom daer de vruecht des levens wt sproot:
bracht Eva de doot, // Marya ons boot
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voer den serpents beet dierbaer medesyne;
sweirels salicheyt, tsacramentelyc broot,
tvrouwen lichaem besloot // & bracht voort sonder noot.
Alle vroukens bevryende van schimpers fenyne,
vrouwen leestmen van Christus begraciet te syne
duer tgroot onderstant dat hy aen haer vant:
een vrouken crycht tpatroon van synen aenschyne;
waer hy reysde duer tlant//, altoos vrouwen byder hant;
de vrouwen hebben dappostelen Godts vermant,
al schreyende met haer ter doot, waert gaende.
Op vrouwen hy den heyligen Geest oock sandt;
de vrouwen vertoonde hy hem eerst vander doot opstaende;
vrouwen syn allen druck vander dood afslaende;
vrouwen als mans in hemel in aerde erven.
Dies ick noch sluyte soo ick eerst vermaende:
wie can dbehulp van vrouwen gederven?
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- LXXXVI - [Ghy, erm gierich mens, die dongeloof aencleeft] aant.
Ghy, erm gierich mens, die dongeloof aencleeft,
wiens herte doert sorgen van gebreke beeft,
die geen ruste inwendich, midts tgierich spueren
des goedts becueren,
hier en moecht vinden, maer tot een slaeff u begeeft,
vanden schat des boosheyts, daer ghy doch maer en leeft,
eenen cleynen tyt in veel dolueren,
fiet, u sal gebueren
een haestich sterven: wetty dit niet van vueren,
eer ghy de weirelt volcht, met haer lusten swaer,
daer ghy siele & lyff om gaet avontueren?
Weer recht oft onrecht is, ghy slypet al naer:
vreck van leven, inwendich & openbaer.
Hoe pyndy tgemack van u goet te dervene!
Ter redelycker wys sorgen, prys ick wel; maer
sot is hy, die hier erm leeft om ryc te stervene.
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Ghy leeft hier ermhertich, nau en dorffdy eten,
& denckt om geen sterven, in ryckeyt geseten.
Ghy sorgt voer gebreck: siet, u ryc en mach niet staen;
het vergaet seer saen.
Hoe moechdy dan uwen naesten ontwegen, ontmeten?
En den ermen buyck hebdy altemael vergeten!
Die selve mate suldy van Godt ontsaen;
menigen droeven traen
suldy namaels beschreyen; u valschen waen,
uwen schat sal verdwynen gelyc een blomme;
dat ghy verspaert hebt, sal u int leste afgaen.
Wat helpt doch den dooyen een groote somme?
schoudt uwen afgodt, want den wech gaet cromme;
ghy en wordt niet misnaemt, dits trecht; seyt daeromme:
sot is hy, die hier erm leeft om ryc te stervene.
Hoe moechdy in u dwaesheyt soo verstyven?
Condy tvier des giericheyts niet verdryven,
dwelck u erm doet leven om veel te vergeiren?
Het doet seer deiren
u hert, dwelck versot is opde roode schyven;
die ghy niet en gebruyckt, sullen hier blyven,
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ander sullent verteiren.
Hoe moechdy u aldus vreck, gierich geneiren,
& laet u erm siele liggen wroeten int sant,
die gestelt sal worden byden oncleiren!
Wat leven leydy? Merckt toch u misverstant:
diendy niet den Mamon, een knecht vanden vyant?
Den cnagenden worm staet u te verwervene.
Blyfdy even wreckgierich, tis dwaesheyt; want
sot is hy, die hier erm leeft om ryc te stervene.
PRINCHE.

Waer wildy met de sake in deynde henen?
Wat onschult wetty? Godts woort is verschenen:
dit hebdy gans verlaten & stelt uwen moet
opt verganckelyc goet.
Als ghy van sieckten hier sult liggen stenen,
& hope van leven is al verdwenen,
wat sal u uwen rycdom baten & tsparen vroet?
Siet wel wat ghy doet:
sterfdy dan in eenen onsaligen voerspoet,
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hebbende den boosen schadt voer eenen godt,
dan heeft u de giericheyt onder haren voet.
Wordy met recht niet wel genaemt eenen sot?
En hebbet qualyc gebruyckt tegen Godts gebodt?
Wat sekers staet u doch hier te ervene
dan dwoort datter is volgende hier mede tslot?
Sot is hy, die erm leeft om ryc te stervene.

Gestelt op de Goubloem feeste
per Verbeyt den tyt Ao 1564 4 Appril
Olyftak in Antwerpen.
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- LXXXVII - [Om datter niemant en mochte salich wesen] aant.
Om datter niemant en mochte salich wesen,
maer moeste alle duer Adam den doot sterven,
soo heeft Godt gesonden synen sone gepresen,
om datse die al soude genesen,
die in hem geloofden, dat die souwen beerven
Godts eeuwich rycke, & niet bederven
dwelck dat ons duer Christum moet aencleven.
Want van ons selven en consten wy niet verwerven
dan den eeuwigen doot; dus wilt sonder beven
vast in hem gelooven, die ons belooft heeft dleven,
gelyc Abraham geloofde, sonder versagen
dat hem Godt, op dalder sekerste, soude geven
tgene dat hy hem beloofde in syn dagen.
Dus, wie in hem gelooft, syt sonder clagen;
want het sal u voer gerechticheyt, in Godts aenschyn,
gerekent wesen, al wiltmen u daerom verjagen:
die persevereert totten eynde, sal salich syn.
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Weest vroom int geloove, wilt dat vry belyen
dat wy van Godt hebben wt genade ontfaen;
want wy syn daer op besegelt, tonser verblyen,
met synen geest der waerheyt, die ons sal bevryen
van het voortbrengen der geslachten der slangen.
Dus, en wilt haer leeringe niet aenhangen,
al ist dat sy seggen: Christus is hier en daer;
maer stelt alleene op Christum u verlangen,
die ons dit te voren heeft geseyt seer claer,
datter veel valsche propheten opstaen sullen voerwaer.
En weert mogelyc, sy souden oock verleyden
duytvercorne Godts; maer vreest niet een haer:
synen geest en sal van ons niet scheyden,
maer sal synen troost in ons herte verbreyden,
als sy ons willen doen drincken van haer fenyn.
Dus, laet ons vast int geloove Christum verbeyden:
die persevereert totten eynde, sal salich syn.
Paulus doet ons totten Colosensen een vermaen:
dat wy ons niet en souden laten bedriegen
van de gheen, die op haer eygen gerechticheyt staen;
want met den geest syns monts salse Godts verslaen.
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Dus, en laet u niet met geene fabelen wiegen;
al ist dat de geveysde de hoecken duervliegen
om een Jode te maken, soo Matheus vermondt,
& acht niet hoe dat sy geveysdelyc liegen.
Christus is onsen steen, daer wy op syn gegrondt,
die sal ons bewaren tot eeuwiger stont;
want duer hem soo mogen wy persevereren.
Al leggen sy ons menigen loosen vondt,
met Christum soo sullen wy daer wel duer passeren.
Al ist dat sy u totter doot toe persequeren,
syt vroom int geloove, in elcken termyn,
& weest gedachtich Christus declareren:
die persevereert totten eynde, sal salich syn.
PRINCHE.

Al wiltmen u om u geloove verbannen,
oft dat ghy daerom moet lyden eenich verdriet;
al siedy de nydige haer bogen spannen,
strydt vroom int geloove, als ridderlycke mannen;
want den knecht dan als synen meester geschiet.
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Dus blyft int geloove, en wilt niet slachten het riet,
dat men daer met allen winden siet wayen;
want dit was Christus propoost, & ooc anders niet,
dat wy ons niet en souden laten beschayen
met valsche leeringen, die ons mochten verlayen,
& als dan soo van den geloove keeren.
Dus latet ons genoech syn & daer me payen,
dat ons dit voerseyt heest de Heere des Heeren:
blyft vast in my, en acht op geen verseeren,
al ist dat sy u doen tormentelyc gepyn;
wilt int geloove synen loff vermeeren:
die persevereert totten eynde, sal salich syn.

Den noot doet vele.
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Aanteekeningen.
XLIII. bl. 8. De W y n g a e r t r a n c k e of de B l o e y e n d e W y n g a e r t van
Berchem, met zinspreuk: ‘Niet sonder God’ nam een aanzienlijk deel aan het
Antwerpsche Landjuweel van 1561, en ook volgens La Serna (Mémoire hist. sur la
biblioth. de Bourgogne, p. 160) aan het Haagspel te Vilvoorden in 1560.
Men vindt een referein van den dichter C o n s t e b e m i n ik in de Refereynen,
enz., op de Corenbloeme binnen Brussele Ao 1562, enz. Brussel, 1563. - Zijn echte
naam is ons onbekend.
XLIV. bl. 12. Vo l g h e b r e c k x is het schuilwoord van een lid der Turnhoutsche
Kamer H e t H e y b l o e m k e n , met zinspreuk: ‘Wy Heybloemkens bieen vrucht
met bliiscapen’ Dezelfde dichter onderteekende het Spel van Sinnen, door de Heibloem
in het Landjuweel van 1561 uitgevoerd. Een tweede stuk, ter zelfder gelegenheid
gespeeld, eene Factie, is geteekend: Vo l g h e b r e c x . D e H o s e . Dit laatste
woord, echter, mag men niet, denken wij, voor den naam des dichters aannemen; het
is, nevens de zinspreuk, een tweede raadsel. Men vindt meermaals dergelijke
naamwoorden aan het einde van andere spelen, zooals b.v. Leerze, Poortier, enz.
XLV en XLVI. De onderteekenaar van dit eerste referein: A. van Molle is ook de
opsteller van een ander stuk, dat in den bundel van de Bruyne voorkomt (no 86)
namelijk de Retrograde op het huwelijk van meester Barnaerd Colaerts met joncfrou
Johanna
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van Cuyck, den 1 july 1568. Het draagt in onze verzameling het volgnummer XLVI.
Hij behaalde den oppersten prijs op het Prinsfeest, welk te Brussel gevierd werd, op
de C o r e n b l o e m e , in het jaar 1562. Zijn bekroond Referein komt voor in de
Refereinen ende Liedekens.... op de Corenbloeme kamere binnen Brussele, anno
1562, enz. bl. 24. Al wat wij van hem weten, is, dat hij lid was der J e n e t t e n
o n g e l e e r d te Lier. Deze dichter is niet te verwarren met een ander ‘Rhetorisyn’
die teekent: L a e t w r u e t e n d e M o l . Deze laatste heeft het Brusselsche
Refereinboek van 1562 met een stuk versierd, en was lid der Goudbloem van
Antwerpen. In de Brusselsche boekerij bestaat er van hem een handschrift: Van Eneas
en Dido, twee amorose spelen ghemaekt ende ghespeelt Tantwerpen, Ao 1561.
Snellaert spreekt in zijne Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst, bl. 169,
over deze twee stukken, en doet opmerken, dat het spel van Eneas en Dido van de
Mol, zich in den bundel van J.-B. Houwaert bevindt, aldus betiteld: Den handel der
amoureusheyt, en hij vraagt: W i e i s d e w a r a c h t i g e s c h r i j v e r ?
XLVII. Dit stuk is eene der zoo talrijke behandelingen van het Hoogelied, destijds
in het licht gegeven. De meeste dezer stukken zijn even duister van zin als gebrekkig
van vorm. Hier ook ontmoeten wij woorden en spreekwijzen, welke eenige
opheldering noodig hebben, om verstaanbaar te worden, zoo b.v. bl. 19, v. 14: Ja,
al is Cypers edel..., en bl. 20, v. 14: sonser; misschien moet men daar sonder of wel
tonser lezen.
XLIX. Dit referein komt tweemaal voor in den bundel van de Bruyne; eens onder no
122, en eens onder no 133. De afschrijver doet dit zelf opmerken bij middel eener
kantteekening. De afwijkingen der twee teksten zijn zonder belang.
L en LI. De dichter Egbert Meynerts is ons gansch onbekend. Wij vinden hem nergens
vermeld, noch in Witsen Geysbeek, noch in Jonckbloet, noch in een der talrijke
bundels refereinen die wij ter hand hebben. Hij was waarschijnlijk facteur op de
kamer 't B l o e y e n d e E g l e n t i e r te Amsterdam, met zinspreuk: ‘In liefde
bloeyende’. De werken dezer kamer, zegt Schotel, Geschiedenis der Rederijkers in
Nederland, II, 229, zoowel in handschrift als in druk, worden vermeld in het Catalogus
der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, I. 224, enz.
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LII en LIII. Zooals men ziet, hebben de refereinen L, LII en LII denzelfden stokregel.
Waarschijnlijk maakten zij deel van eenen kamerstrijd. Het stuk LIII is onderteekend
p e r L i e f d e v e r w i n t v e l e . De Refereynen ende Liedekens op de Corenbloeme
binnen Brussele, ao 1562 enz. bieden ons ook een referein van denzelfden dichter;
het staat daarin aangeteekend als volgt: 19. Antwerpen, V i o l i e r e L i e f d e
v e r w i n t v e l e . Ziedaar al wat wij nopens den schrijver kunnen mededeelen.
LIV. Twee Kamers hadden voor zinspreuk ‘Niet sonder Godt’: de Vilvoordsche
kamer de G o u d s b l o e m en de Berchemsche de Wyngaertsrank. De zinspreuk der
eerste nochtans, luidde meermaals ‘Niet sonder Godts in liefde groeyende.’
Wij denken dat de dichter van dit Referein, met den schuilnaam W i l t a l l e
d i s c o o r t b e r g e n , lid der Berchemsche kamer was, alhoewel wij zijnen naam,
noch zijne spreuk ergens aangetroffen hebben. Vele zijner medeleden zijn ons bekend,
onder andere: O n g e l e e r t v e r k e e r t . - C o n s t e b e m i n i c k . - (Zie hierboven
no XLIII). - Ve r b l e y d t u i n d e n H e e r e (Berckelaer). - D e n g h e e s t
v e r h e u c h t . - We l h e m die G o d t b e t r o u t (P. Heyns). - B l y f t i n d e
w a e r h e y t s t e r c k . - O n d e r s o e c k t m y, H e e r e . - I n t h e r t v e r s t o o r t .
- J o n c k h e y t s u e k t v r e u c h t . - (C.V. Damme). - D e L i e f d e i s s t e r c k ;
welke alle voorkomen in de Refereynen, enz..... op de Corenbloeme te Brussel, anno
1562, enz.
LVI. Tvelteecken der Fransoysen.
In het Belgisch Museum, deel IV, bl. 225, jaargang 1840, heeft de Heer Lambin
het volgende medegedeeld: Vertoogschriften aen het Magistraat der stad Antwerpen
ingediend in de jaren 1564 enz. en: Memorie van het apparent verraet van de stadt
van Hantwerpen van den garnisoene van Ducq d'Anjou (gheseit Ducq d'Alanchon)
alsdan ligghende in Garnisoene in de voornomde stadt ende duer dien (met Godts
hulpe) zy faulte hadden, zoo was van de burgers van Hantwerpen de naervolghende
balade ghemaect tot schande van de Franchoisen.
Bij deze Wethouderlyke verklaring ‘door den druk in handen van elkeen gekomen’
voegt de Heer Lambin een stuk, dat, zoo hij zegt, als eene navolging van het memorie
mag be-
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schouwd worden. Het is de hier op nieuw uitgegeven ballade.
Hij heeft ze getrokken uit een familieregister van het einde der XVIe eeuw. Wij
hebben hetzelfde stuk onder oogen, het is als plakbrief in Duitsche letter gedrukt.
Dit blad, dat men destijds op de straten voor een oordje verkocht, is nu een kostbaar
bibliograpisch voorwerp geworden; het eenigste exemplaar, dat wij ervan kennen,
bevindt zich in de Cronyck van Antwerpen door Caukerken, waarvan het tweede
boekdeel te Brussel, in de Burgondische boekerij, bewaard is gebleven (no 7563).
De heer van Vloten heeft er in zijne Nederlandsche Geschiedzangen eenen nieuwen
afdruk laten van verschijnen.
Eenige afwijkingen tusschen het oud gedrukte blad en onzen tekst bestadigt men,
met dezen laatsten te vergelijken met de uitgave van van Vloten. De titel van het
eerste, b.v. Veldtcecken is verkieselijk. Wij vermoeden dat het oordjesblad uit de
Plantijnsche drukkerij herkomstig is; men vergelyke den druk ervan met dien van
de Corte verclaringe ghedaen by Burgemeesteren... nopende den aenslach teghen
de stadt aengericht den XVII deser maandt January, gelijktijdig bij Chr. Plantijn
verschenen.
Wie was T h e e f t a l s y n t y t , de dichter van dit kernachtig stuk? Waarschijnlijk
een Antwerpsche rederijker.
LVII. Dit stuk is een antwoord op eene vraag der Brusselsche kamer: H e t b o e k ,
o m b e t e r s w i l l e . Wij hebben over deze eenige bijzonderheden medegedeeld
in het Brabandsch Museum van Edw. van Even. De Register van het Boek bevindt
zich in de Burgondische boekerij te Brussel.
Wij hebben over Cassiere gehandeld in het eerste boekdeel, bl. 198.
LVIII. De drie achtereenvolgende stukken LVIII, LIX en LX, behooren tot eenen
dichtstrijd. Er bestonden vier kamers, die de G o u d b l o e m voor naam voerden: de
eerste te Antwerpen, met kenspreuk ‘Groeyende in deuchden’; de tweede te Gouda,
met spreuk: ‘Wt jonste begrepen’; de derde te St Nikolaas had voor zinspreuk:
Behouden simpel van sinnen’; en de vierde te Vilvoorden: ‘Nyet sonder Godt in
liefde groeyende’.
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Uit het stuk no LIX blijkt, dat de strijd te Antwerpen in de G o u d b l o e m plaats
had.
LIX. De onderteekenaar van dit Referein, Jan Fruytiers, is, in de tijden van onzen
opstand tegen Spanje, een zeer aanzienlijk man geweest. Er is nochtans weinig van
hem gekend. ‘Hij is waarschijnlijk in Brabant geboren, zegt het Biographisch
Woordenboek van A.J. Vanderaa; en dit is dan ook al wat wij van dezen man melden
kunnen, die door zijne beschrijving van de belegering en het ontzet van Leiden niet
alleen aan die stad, maar aan geheel het Vaderland een gewigtige dienst bewezen
heeft; die door zijne geschriften de hervorming, welke hij zeer was toegedaan,
behulpzaam geweest is, en daarom eene eervolle plaats verdient naast een Marnix,
een Coornhert en andere vernuften der XVIe eeuw, en die eindelijk als dichter zich
kennen deed als een man van smaak en gezond oordeel, en wien wij om zijne
krachtige, sierlijke, regelmatige en zuivere taal onder de bekwaamste taalbeoefenaren
van zijnen tijd moeten stellen’.
Die lof zal misschien wat te overdreven voorkomen, daar de naam zelf in
Jonckbloet's Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde niet vermeld is. Het ware
niettemin te wenschen, dat deze naam het voorwerp eener opzoeking werd. Was
Fruytiers een lid van het Antwerpsche geslacht dat in de XVIIe en XVIIIe eeuwen
eenige schilders en etsers voortbracht; was hij de broeder van Lucas Fruytier of
Fruterius, den uitmuntenden humanist, te Brugge geboren in 1541? Zeker, zegt
Vander Aa, was Jan Fruytiers zijn bloedverwant.
Wij hebben de geslachtstafel der Brugsche Frutiers onder oogen; tusschen de
namen der broeders en zusters van Lucas is er geen Jan Frutiers te vinden. Wij kunnen
dus verder niets bepalen aangaande het bloedverwandschap der twee schrijvers. Van
zijne oudste literarische voortbrengselen kennen wij het volgende: In de ‘Spelen van
sinnen.... op de vraghe:
Wie den meesten troost oyt quam te baten
Die schenen te syn van Godt verlaten.

ghespeelt..... binnen die stede van Rotterdam.... den XX dach in julio, ao 1561. Tot
Antwerpen, Silvius, 1564’ bl. 42-63,
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vindt men het spel door Rynsburch ingezonden. Het is eene groote samenspraak
tusschen Joden, Heidenen, Apostelen, enz. met een stuk muziek versierd, en is
onderteekend: We e s t d a t g h y s y t , Johan Fruytiers. Hij was dus in dit jaar lid
der Rynsburgsche kamer de R o o d e A n g i e r e n met zinspreuk: ‘'t woordt is
crachtich’ eene kamer, die, volgens Schotel, in 1561 was opgericht.
In het meermaals aangehaalde Prinsfeeste op de Corenbloeme, te Brussel den 26
dach in Julio 1562, zond hij een antwoord in op de strijdvraag: Wat de landen can
houden in rusten. Het stuk is aldus vermeld: Refereyn 45, Rynsburch in Holland.
Fruytiers. Genoffele. We e s t d a t g h y s y t .
Een vraghe beantwoordt van een roode Angiere,
Wt Rynsburch te comen, cost het hem noch lusten,
Om te Bruessel te sien de rechtste maniere
Wat dat de Landen can houden in Rusten.

Op het referein volgen twee Liedekens, het eerste op Psalm XXI; het tweede is een
Responce op den Psalm Exaudiat.
Bovengemelde stukken en het hier uitgegeven referein zijn de eenigste
dichtgewrochten van voor zijne gedrukte boeken, die wij ontdekt hebben. De gedrukte
werken, reeds door Witsen Geysbeek, Willems, Scriverius, de la Rue, enz. vermeld,
zijn door van der Aa nauwkeurig opgegeven. Zie ook Catalogue des livres, etc., chez
Olivier, Bruxelles, 1880, no 1038. Van zijn levensloop weten wij verders niets, dan
dat hij waarschijnlijk in Brabant geboren is, en requestmeester van Prins Willem I
is geweest; voorts, dat hij de laatste jaren van zijn leven in Zeeland doorbracht, van
waar zijne nazaten althans afkomstig zijn.
LX. De medekamper van J. Fruytiers, in dezen kleinen dichtstrijd: G o e t w i l l i g
v a n H e r t e n is de beroemde Willem van Haecht, wiens levensloop niet veel beter
gekend is. Witsen Geysbeek en Willems (Verhand., I. 256) hebben bijna al wat ervan
gekend was medegedeeld. Sedert is er nog wat bij te voegen.
De Liggeren van St. Lucas Gilde melden dat hij ‘quam in de Bloeme’ in 1552. In
het zelfde jaar vindt men aangetee-
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kend, dat: ‘de regeerders hebben doen spelen het spel van Scipio gecomponeerd van
M.W. van Haecht, facteur van onze camere in Mey.’ Dit stuk is waarschijnlijk
verloren; wij kennen er noch afdruk, noch afschrift van; het is het ondste zijner
vermelde gewrochten.
Hij heeft in hoedanigheid van Facteur der V i o l i e r e n veel voor deze kamer
gewerkt. Aan het Landjuweel van 1561 namelijk, nam hij een groot deel. De Violieren
waren de opzetters van dit merkwaardig feest, en Willem van Haecht was de
werkelijke bestuurder der spelen. De meermaals aangehaalde bundel der Spelen van
Sinnen van dit Landjuweel bevat de volgende stukken van hem: De Wellecome, met
vyf personadjen, gespeelt door de Violieren; het Oordeel van Tmolus, tusschen Apollo
en Pan, met acht personadjen, de Prologhe, spel met drie personadjen, den Verloff
oft adieu van de Violieren op het Landjuweel, den Willecom op Thaech-spel den
Oorlof uit ghemeyn, alle aanzienlijke stukken.
In het jaar 1557 werd van hem gedrukt een Spel van Sinnen opt derde, vierde ende
t vyfste capittel van Twerk der Apostelen. Aan het einde staat: ghedruckt tot Embdem
(sic) bij mij Willem Geylliaert. Anno 1557.
Is dit spel te Antwerpen vertoond geweest? Ziedaar eene vraag die wij niet met
zekerheid kunnen beantwoorden. Wij houden het niettemin voor waarschijnlijk,
alhoewel de melding, dat dit boek te Embden gedrukt is, hier zou doen twijfelen.
Men weet inderdaad, dat vele verbodene boeken, door de aanhangers der hervorming
geschreven, aldaar in het licht gegeven werden; en Willem van Haecht was een vurige
voorstander der nieuwe godsdienstige gedachten. Het moet zekeren bijval genoten
hebben; want wij kennen er nog eene andere uitgave van, zonder aanduiding van
stad of jaar, wellicht vroeger te Antwerpen in het geheim gedrukt. Het bestaat uit 40
bladeren, klein 8o, zonder cijfers. De Brusselsche boekerij bezit de twee uitgaven,
buiten een handschrift van hetzelfde spel. Dit zijn de eenigste exemplaren, die wij
er van kennen. Willems, noch Witsen Geysbeek hebben, die eerste bewerking van
het Boek der Apostelen gekend.
F.A. Snellaert heeft in het Belgisch Museum, X, 322, onder
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den titel: Drie Spelen van Spinnen uit den tyd der Reformatie, de Prologhe en eene
kleine brok van dit gedrukt spel uitgegeven. Hij voegt erbij: ‘Volgens de
aanteekeningen van den Heer Willems, is het eerste dezer spelen (het Spel der
Apostelen), gedrukt te Dordrecht in 1592, in-8o. Zie Catalogus van boeken verkocht
te s'Hage, 8 october 1764, no 3255. Volgens het Catalogus der boeken van de
Maatschappij van Leiden, bl. 126, zou dit stuk ook gedrukt zijn te Gorichem, bij Jan
Kaensberch, in 1608.
Buiten bovengenoemd spel, zijn er nog vier andere, volgens hetzelfde boek, door
Willem van Haecht behandeld. Zij berusten in de Brusselsche boekerij, en zijn
voortkomstig uit de rijke verzameling van J. Koning van Amsterdam. Daar werden
zij door Willems en Witsen Geysbeek gezien. (Zie Willems, Verhand. I, 255; Witsen
Geysbeek, III, 2.)
Het handschrift, dat van Koning naar van Voorst overging, en van daar tot Brussel
kwam, is een groot in-folio van 56 bladeren, in goed geschrift. Op het eerste blad
draagt het voor titel: Spel van Sinnen van twerck der Apostelen, Sinne regel:
Wt Israhels val, maer en beroemt u niet,
is de heydenen salicheyt geschiet.

en daarnevens: gespeelt den IX April 1563.
De Prologhe is geteekend p e r H a e c h t . Dit spel is bewerkt volgens kap. 16, 17,
18 en 19 der Acta Apostolorum. Het is verdeeld in Pausen, of zoo als men nu zegt,
in tafereelen, waarin noch eenheid van onderwerp, noch eenheid van tijd of plaats
te ontwaren is. Hier en daar komen er aantrekkelijke gedeelten in voor; de derde
pause, b.v. getiteld Athenen, die ons de lotgevallen van Paulus in de beschaafde
Grieksche hoofdstad te kennen geeft.
Niettegenstaande het ongunstig oordeel over van Haecht in 1822 door Witsen
Geysbeek uitgesproken, aarzelen wij niet te verklaren, dat er meer leven en merg in
te vinden is dan in vele andere, en zelfs vermaarde tooneelstukken. Wij deelen er
hier, om ons gezegde te staven, een gedeelte van mede.
Paulus bevindt zich te Athenen, in de ‘Liberye’ daar
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wandelt hij door, en, het opschrift van den onbekenden God ziende, treedt hij binnen.
Daar bevinden zich een astronoom, Dionysius Areopagita, een poëet, verscheidene
philosofen, enz. Zij spreken met elkander en met Paulus. Op zeker oogenblik spreekt
de Apostel zijne bekende rede uit:
O ghy, mannen van Athenen! ick sie dat gy syt
hertneckich in u gelove, want voerby gaende
& siende uwen godsdienst, sach ik staende
eenen outaer; daer oppe vondick geschreven:
Den onbekenden Godt. Daer ick acht was op slaende.
Nu vercondich ick u den selven, die gy hebt verheven
& onwetens dienst doet; Godt, die doer syn aencleven,
de weirelt gemaeckt heeft, al datter is inne;
want hy is een heer des hemels, eeuwich int leven,
& der aerden. Dus en woont hy niet (hoort met sinne!)
in tempelen, die met handen syn gemaeckt;
oft hy en wert oock niet geeert tsynen gewinne
met menschen handen, recht oft hy behoefde, naeckt,
onse hulpe; maer hy ist selve die voir ons waeckt.
Soo en heeft hy dan ons niet van doen. Siet hoe gy sneeft!
Want hy selfs alle menschen adem & leven geeft;
ende hy heeft gemaeckt, & dat van eenen bloede,
alle geslachten die op aertryck souden woonen
& her gestelt besette tyden, & tot hoede
deynde haerder wooningen, op dat sy, als de vroede,
den heile soecken souden oft sy hen souden hoonen,
gevoelen & binden mochten & ootmoet toonen.
Tis waer; hy en is niet verre van yegelycken,
want in hem leven wy &, om ons verschoonen
oock beweegt, & in hem syn wy sonder beswycken,
alsoo oock sommige hebben laeten blycken
& geseyt hebben van ouwen poeten geacht.
Wy syn van syne geslachten, arm metden rycken;
ist dat wy dan syn vant goddelyck geslacht,
soo en sullen wy niet meynen, naer ons enge gedacht,
dat de Godtheyt gelyck is de versierde wercken,
den goude, den silver, oft der gesteenten cracht,
want hy moet selfs alle cruyt en gesteente verstercken.
NIEUSGIERIGE BEGEERTE.
Hoordy wel, Sorge?
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SORGE.
Ja ick; tis al vant vercken:
Waerent al sulcke clercken // tsouwer haest al verloren // gaen.
STOÏCI.
Ist dan al quaet dat ons voorouders hebben gedaen?
Swygt toch sulck vermaen //: wy weten wel betere,
op Zeno's leeringe ben ick een vermetere;
wy en begeiren geen swaericheyt oft sinnen bedruckt.
EPICUREI.
Ick seg dat den mensch saelich is diet wel geluckt
& die hier leeft nae syn eygen wellusticheyt.
Meyndy dat Godt denckt op smenschen ongerusticheyt?
Neen; hy hout syn gemack, hy en slaet ons niet gaede.
PHILOSOPHI.
En om den onbekenden Godt comdy te spaede.
Meynde gy ons dien te laten kennen perfeckt?
Wy weten wel: dees stadt was eens met peste bevleckt,
daerom ded' Epimenides den naem oprechten.
ASTRONOMI.
Hoe naer houdy ons elck hier als den slechten,
Oft onnutte knechten? // Neen; de waerheyt is ons bekent:
wy ondersoecken locht, aerde, water, vier & tfirmament,
dwelck wy vinden diligent //, elck in syn natuere.
POETA.
Verachte gy dan dat wy eenige figure
naer de Goden maeckten, die alsulckx regeren?
Oft als Pallas & Neptunus, die daer domineren
boven Vulcanium oft Ops & Martius vreet?
DIONYSIUS.
Oft neen; toont gy ons daer af beter bescheet?
Wy en hebben anders geen weet // dan ons ouders seden,
die houden wy toch op den dach van heden.
Leeft naer recht & reden //, was hun meeste gebien.
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PAULUS. (spreekt suetelyck).
Tis waer; Godt heeft de tyt der onwetentheyt aengesien;
maer nu gebiet hy de menschen op alle eynden,
dat sy hun betere souden & tot hemwaert wenden,
om dat hy eenen dach geset heeft, sonder swycke;
op welcken dach hy rechten wille heel aertrycke
met gerechticheyt, & dat deur eenen man
in welcken hyt besloten heeft; & elck seer autentycke
dat gelove voorhout, na dien dat hy hem van
den dooden verweckt heeft, want niemant en can
dit oordeel ontgaen, maer sal als hy verrysen.
Dan sal hy een rechtveerdich oordeel wysen.
EPICUREI.
Ick seg u dat gy dwaelt, wiet mocht misprysen,
want deur de doot, lyf & siel saemen sterft;
soo dat elck naer dit leven alle leven derft
& anders niet en aenerft // dan tgruys der eirden.
STOÏCI.
En al mocht den geest een nieu leven aenveirden,
hoe can een verrot lichaam vanden doot opstaen?
PAULUS (spreekt hertelyck).
Jaet! & niet een haer en salder gebreken aen!
Dit leven en is maer eenen tyt van verseeren.
Hoe meyndy; dat de menschen als beesten vergaen?
Och! neen; wy moeten al sien den dach des Heeren.
Wie oyt leefde oft leven sal, niet om vermeeren,
sal hy Godts stemme hooren als der basuynen slach.
Dus wilt u, tis tyt, van boosheyt keeren;
op dat u niet te swaer en valle den grooten dach;
want in dit selve lichaem, hoe wel dat mach
in deerde verrotten & in assche verdwynen,
sal elck weder opstaen, & sonder verdach,
Godts mogentheyt sien, die daer sal schynen
boven de wolcken, den verdoemden tot pynen,
maer de saelige tot een glorie.
Wel haer, die hier dan stryden met victorie!
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De samenspraak wordt voortgezet, de aanhoorders onderbreken of spreken
redevoeringen uit. Paulus spreekt voor de tweede maal. Dionysius noodigt hem uit
in zijn huis te treden, waar vele vrouwen en kinderen zich verzamelen. Zij waren
daar zoo bewogen dat zij allen het nieuwe geloof omhelsden.
Het hier aangehaalde gedeelte van Willem van Haecht schijnt ons niet zoo
gebrekkig te zijn voor wat taal- en dichtkunst betreft; onzes dunkens is het tamelijk
rijk aan gedachten, en komt er beweging in voor. Evenmin als Shakespear heeft W.
van Haecht er afschrik van, gemeen volk op het tooneel te laten verschijnen, en de
nederigen te laten spreken volgens hun vernuft. Zijne helden hebben niet in eene
hoogeschool gestudeerd, en staan niet altoos in eenen kansel of op stelten; zij zeggen
ronduit wat zij te zeggen hebben.
Er valt stellig veel aan te merken op een spel van dien tijt: het bevat veelal meer
gesprek dan actie; doch men treft er gewoonlijk meer waarheid, meer natuur in, dan
in menig gewrocht van latere en beschaafdere tooneelkundige tijdstippen.
In de eeuw van Bilderdijk, wanneer Witsen Geysbeek onze Willem van Haecht
beoordeelde, was het bijna niet mogelijk iets goed te vinden in de werken van den
facteur der Violieren. Heden nochtans, durven wij ons op hooger recht beroepen, om
de waarde van zekere stukken te schatten, en wij wenschen, dat zoowel de ongedrukte
als de gedrukte voortbrengselen van Willem van Haecht eens verzameld en uitgegeven
worden.
Nu nog eenige woorden over de drie andere Spelen:
Het tweede spel is het vervolg der Geschiedenis van Paulus: Epheseen, Cesareen,
en is bewerkt volgens de kapittelen 20 tot 24.
Het derde is eene uitbreiding van het 25e kapittel: Paulus te Jerusalem en op het
schip.
Het vierde is betiteld: de Bekeeringe Pauli.
Het eerste spel werd opgevoerd den 9n april 1563; het bedraagt 1476 regulen. De
vertooning van het tweede, dat 1712 regulen bedraagt, had plaats op 9 april 1564.
Het derde, groot 1417 regulen, werd gespeeld den 17en november 1564; het vierde
eindelijk, dat geen jaartal draagt is uit 952 regulen samengesteld.
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Dikwijls treft men de volgende onderteekening aan; P e r H a e g t , V i o l i e r e ;
B e h a e g t G o d s w i l l e ; en twee stukken dragen deze goedkeuring: ‘gevisiteerd
ende onderteekent bij mij heer Jan Huysmans, priester vicaris ende prochiaen der
kercke van St. Jeuris binnen der stadt van Antwerpen, blyckende by de originalen
berustende onder Willem van Haecht, facteur van de Violieren.’
Deze spelen zijn nooit gedrukt geweest; zulks is niet te verwonderen, wanneer
men bedenkt, dat, toen zij opgesteld werden het bloedjaar naderde.
In de Refereynen, enz., op de Corenbloeme te Brussel ao 1562, ziet men
aangeteekend op bl. 68, ‘het Refereyn 31. Antwerpen. Violieren. Den tweeden prys
Goedwillich van herten, per Haecht.’De eerste prijs werd behaald door A. van Molle,
lid der O n g e l e e r d e van Lier. (Zie hierboven de nota betreffende de refereinen
XLV en XLVI.) In de Deuchdelyke Solutien, enz. (1574) vindt men een stuk
geteekend: B e h a e c h t G o d t s w i l l e V i o l i e r e en een liedeken, met muziek
op de wijze: Les filles de Barbentine, met dezelfde zinspreuk.
Witsen Geysbeek en Willems maken verder nog melding van: Dry lamentatien
oft Beclaghinghen, inhoudende dmisbruyck ende onverstandt die tegen Godswoordt
nu van vele gheuseert en gheleert worden. Gedrukt in 1567, in-4o, zonder melding
van plaats noch drukker. - Wij hebben dit werk niet gezien.
Voor onze oogen hebben wij een ander werkje liggen, waarvan Snellaert, in zijne
bekroonde Verhandeling over de Nederlandsche Dichtkunst, enkel den titel mededeelt,
zonder het gezien te hebben. Het is: Een Dialogus van twee personagien, deen
gheheeten den Vertrooster in Leyden, dander den danckbaren Gheest. Ghecomponeert
op de wonderlycke verlossinghe van Leyden, anno M.C.LXXIIII, den 4 octob. Nu
corts ghespeelt van den Schilders. Noch met meer ander Refereynen, Baladen, op
den tyt voorleden en den tyt present, gheprint anno M.C.L.XXVIII, een boekdeel
in-4o.
Het boekje behelst: een Prologhe bedragende 3 bladzijden; den Vertrooster in
Leyden groot 6 bladzijden, onderteekend: B e h a e c h t G o d s w i l l e , eene
derzinspreuken van van Haecht,
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en verders een refereyn oft Waerschouwinge, ghedaen anno 1573, dat 2 bladzijden
beslaat, en ouderteekend is: Per Haecht. Het is eene hevige klacht tegen Spanje.
Ons exemplaar bevat niets meer, noch de Refereinen, noch de Balladen op den
titel vermeld. Wel is waar, dat een andere druk, met het jaartal anno 1570 en 1571
(sign. ai en aij) nog twee refereinen bevat; doch niets bewijst, dat zij aan van Haecht
mogen toegeschreven worden.
Buiten bovenstaande gewrochten kent men nog: Die vyf claechliederen Jeremie
over Jeruzalem ende dlant Juda. Per Haecht. THantwerpen, 1578, in-8o, dat in het
Vaderlandsch Museum, 1, 205 vermeld is, doch zonder beschrijving, en eindelijk De
CL Psalmen Davids in dichte gesteld door Willem van Haecht. Antwerpen, 1579;
meermaals herdrukt en beschreven.
Wij kunnen ten slotte nog verscheidene stukjes van hem aanduiden, voorkomende
in het Geusen Liedboek.
Het eenige doel dezer, misschien al te uitgebreide aanteekening is eenige
bouwstoffen opteleveren aan hem die later de levensbeschrijving van onzen dichter
zou ondernemen.
LXIII. bl. 90. M i s t r o o s t i c h d o e t v e r s u c h t e n . E s p o e r m e s u s t i e n t .
Deze bevallige dichter is ons onbekend.
LXV. Dit stuk werd stellig ten tijde van Don Juan van Oostenrijk, dus tusschen 1577
en 1578 geschreven.
LXVI. Nae een eerlyc leven volgcht een salige doot is een voortbrengsel van Anna
Byns. Het komt ook voor in het handschrift van Willems, no 19547 der Burgondische
Bibliotheek, bl. 31, doch met eenig verschil. Het werd onlangs uitgegeven in de
Nieuwe refereinen van Anna Byns, door Dr W.J.A. Jonckbloet en Dr W.L. van Helten.
Groningen 1880. Eerste stuk, bl. 5, volgens een handschrift toebehoorende aan den
Heer Eugène van Damme, te Brugge, en met de varianten van het Brusselsche
handschrift.
Niet onaardig is het de drie verschillende Clausulen van den Prinche te vergelyken.
De eerste, d.i., die van het Brugsche handschrift, luidt volgens de uitgevers, aldus:
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Beminde vriendt, myn dicht wilt cnouwen wel,
Op deuchden let, wilt zonden schouwen wel.
Na syn wercken sal God een yeghelyck loonen,
Als schriftueren ons thoonen.
Vvie eerlyck leven, Gods geboden houwen wel.
Een eerlyck leven vuecht oock mans & vrouwen wel.
Noeyt en sachmen eere sonder duechden croonen.
Tquaet sal elcken hoonen.
Vvien sal de gratie Gods bewoonen?
Reyn eerbaer persoonen, tsyn tempels des Heeren.
Al deertsche eere en is niet weert twee boonen;
Maer duecht moet verschoonen den naem van eeren.
Altyt wildt eerlycke wercken vermeeren
Na myn simpel leeren, dwelk jonste ontsloot;
Namaels syn duechden der zielen beste cleeren.
Altyt wilt u keeren tot dat God geboot,
Soe suldy wel sterven een salighe doot.

In het handschrift van Willems, is het slotkoeplet op eene andere wijze bewerkt:
Beminde vriendt, myn dicht wilt cnouwen wel,
Reyn duecht vermeerdt, wilt sonden scouwen wel;
Ons eyghen wercken sal God ons loonen,
En laet u niet hoonen.
Die nu eerlyck leeft, twerdt hem vergouwen wel,
Een eerlyck leven vuecht mans & vrouwen wel.
Recht eest, datmen eerlycke duecht sal croonen;
En ick wilt bethoonen.
Noyt en liedt de Heere eerlycke persoonen.
God wilder in woonen, tsijn tempels ons Heeren.
Eere der weerelt en is niet weerdt twee boonen:
Laet dan duechden verschoonen den naem van eeren.
By desen wilt eerlycke wercken vermeeren
En vaedt myn slecht leeren, dwelck jonste ontsloot:
Eerlycke duechden syn dalderbeste cleeren.
Rasch wilt u keeren tot dat Godt gheboot.
Tot dat ghy verwerft een salighe doot.

Zooals men ziet, dragen de drie clausulen verschillende namen in acrostiche. De
eerste naam is Bonaventura Anna; het achter elkander stellen der eerste letter van
ieder vers, voor
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wat de tweede lezing betreft, levert den naam van Broeder Engelbert op, terwijl het
derde den naam van Biins Anna inhoudt. Wij zijn zelfs geneigd te denken, dat men
in de voorletters der zes eerste regelen lezen mag: Merten, alleenlijk met het eerste
woord Duermerckt om te keeren en Merckt duer te lezen.
In zijne hooggeschatte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (tweede
uitgave. 1873. Eerste Band) heeft Dr Jonckbloet, met veel scherpzinnigheid gehandeld
over de namen, voorkomenden in de gedichten van Anna Byns. Hij heeft de aandacht
getrokken op de naamverzen en de dubbele clausule; en hij legt er zich bijzonder op
toe, de namen Bonaventura, Fraciscus, enz. te verklaren. (Deze twee namen komen
voor in een stuk, door ons in het eerste boekdeel uitgegeven.)
Van de driedubbele slotsnede van dit Referein, die wij hier mededeelen, had
Jonckbloet geene kennis. Het is ook het eenigste voorbeeld daarvan, dat wij in Anna
Byns hebben aangetroffen.
Dr Jonckbloet houdt het er voor, dat Bonaventura, zoo dikwijls in hare refereinen
voorkomende, de naam is van een ‘ontrouwen minnaar’ der dichteres, en dat het de
pseudoniem is van Matthys Castelyn, den schrijver der Conste van Rhetorycke.
Wij zullen de diepzinnige gissingen van den hooggeleerden schrijver hier niet
nagaan, alleenlijk moeten wij zeggen dat de door hem medegedeelde beweegredenen
ons niet overtuigd hebben. Wij bepalen er ons hier bij, de stukken mede te deelen.
Het schijnt nochtans, dat A. Byns veel in betrekking is geweest met paters uit
verschillige kloosters van Antwerpen. Ter gelegenheid van bovengemelden Merten,
zullen wij doen opmerken, dat er in het jaer 1529 een Martinus Cuperus, prior der
O.-L-. Vrouwenbroeders of geschoeide Carmelieten was. In hetzelfde klooster leefde
er ter zelfder tijd een Matthias de Rhete, en een Matthias van Mechelen; doch geen
Bonaventura. Zie Graf-en Gedenkschriften der Provincie Antwerpen. Kloosters; bl.
340.
Onzes inziens, is die Bonaventura niets anders dan de H. Bonaventura, dien onze
dichteres bijzonderlijk vereerde,
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evenals de H.H. Bernardus en Franciscus. Zie referein LXIX, bl. 115, v. 13.
Bernardus, Bonaventura, sonder storen, enz.

In dit vers zijn die Heiligen aangehaald als de eerste opvolgers van den apostel Paulus.
En wie weet niet, dat Bonaventura, de doctor Seraphicus, gehouden wordt voor den
meester van het innige leven? Zijne werkjes, waarvan menigvuldige dietsche
vertalingen bestaan, zijn altijd het handboek geweest der godvruchtige vrouwen.
Niet wonder, dat Anna Byns eenen bijzonderen eerbied gevoelde voor den heilige,
waarvan het gekende woord luidde als volgt: ‘Eene goede vrouw kan beter God
beminnen dan een uitmuntende Godsgeleerde’. Zulk man moest onze dichteresse
wel bevallen.
LXVII. Dit referein is van Anna Byns. Het bevindt zich ook in Willems H.S. Burgond.
Biblioth. no 19547, bl. 46, en is uitgegeven geweest door de H.H. Jonckbloet en van
Helten. Ref. VI, bl. 12.
Verschillende lezingen:
Bl. 105. v. 1..... dwelck op my begeerdt es,
Bl. v. 4..... seer letter weerdt es..
Bl. v. 9. Eest eere oft scande, dits der weerelt staet.
Bl. 109, v. 5. Waer ghy tgoet vercregen hebt, hier oft daer.
Vele andere varianten tusschen het H.S. van Brugge en dat van Brussel zijn in
bovengemelde uitgave aangeteekend.
LXVIII. Dit stuk is het eenigste, dat in de verzameling van de Bruyne aan Anna Byns
toegeschreven wordt. Het bevindt zich niet in de gedrukte bundels, evenmin als in
Willems H.S., noch in het eerste stuk der Nieuwe refereinen van Anna Byns, door
Dr Jonckbloet en Dr van Helten uitgegeven. Dat het van Anna Byns is, valt echter
buiten twijfel; men bemerke inderdaad, dat de rede aan Prinche het acrostiche Anna
Byns oplevert.
LXIX. Referein van Anna Byns. Door Jonckbloet uitgegeven op bl. 62.
LXX. Insgelijks van Anna Byns. Men treft het aan in het Brusselsche H.S., no 19547,
bl. 44, en het werd door Jonckbloet uitgegeven, bl. 38.
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LXXI. Nog van Anna Byns. In het Brusselsche H.S., no 19517, bl. 96.
LXXII. Dit referein treft men aan in de gedrukte refereinen van Anna Byns, IIIe boek,
referein XXVI (uitgave Bogaers bl. 307). In het afschrift van de Bruyne bevat het
slechts vijf strofen, terwijl men er zeven telt, in het gedrukte boek. In dit laatste is
er, bij het referein, eene conclusie gevoegd, van negen verzen, welke bij middel van
tusschensneden, een driedubbel naamvers uitmaken, op de woorden A n n a B y n s .
Doch die conclusie is zoo gebrekkig, dat wij ze niet als eene bewerking der dichteres
kunnen aannemen. Nog eene bijzonderheid levert het H.S. van de Bruyne op, namelijk,
dat er twee verzen uitgelaten zijn (het vijfde der derde stroof, en het 16e der 4e stroof).
Deze woorden: ‘hier gebreekt eenen regel’ roepen de aandacht daarop in. Dit laat
vermoeden, dat de Bruyne zijn afschrift volgens eenen anderen tekst heeft genomen,
dan het gedrukte boek, en dat hij zelfs de uitgave van 1567 niet zou gekend hebben.
Ziehier nu nog eene bijzonderheid: In het gedrukte referein draagt de Princhelijke
stroof het acrostiche: B o n a v e n t u r a A n n a V. W. S . In het afschrift van de
Bruyne is daar klaarblijkelijk eene omwerking van te bemerken; daarin blijft
alleen...e n t u r a A n n a V. W. S . bestaan. Deze zeldzaamheid zou meer dan eene
vraag kunnen uitlokken. Is deze kleine omwerking aan Anna Byns zelve toe te
schrijven? Zou zij misschien de vijf eerste regelen der slotstroof verward hebben om
de bedoelde namen aan het profanum vulgus te verbergen?
LXXIII en LXXIV. Deze twee refereinen zijn, zooals de voorgaande, van Anna
Byns. Zie de gedrukte uitgave, boek III, ref. XXXIX. (Uitgave Bogaers, bl. 355). In
dien afdruk bevat het eerstgenoemde referein zeven strofen van A tot G gerekend.
Ons referein telt de strofen B.C.D. en A. Met de drie hier ontbrekende strofen, en
bijvoeging van twee andere, aan dit referein ontnomen, heeft men het volgende
samengesteld. Is dit de oorspronkelijke bewerking? Eene tweede vraag kan men zich
hier nog stellen, namelijk, hoe het komt dat de Bruyne, nadat de eerste uitgaaf van
het derde boek reeds verschenen

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

229
was, hetwelk. zoo men weet, in 1567 in het licht gegeven werd nog eenen anderen
tekst heeft willen afschrijven. Het is toch te veronderstellen, dat hij in 1579 het thans
gedrukte referein, kennen moest.
LXXV. Dit stuk van Anna Byns is opgenomen in Willems' H.S. no 19549, bl. 40. en
in de uitgave van Jonckbloet, bl. 8.
LXXVI. Anna Byns, zie Willems H.S. no 19547, bl. 78. Jonckbloet, bl. 72. In het
H.S. van de Bruyne ontbreekt de stroos D der gedrukte uitgave.
LXXVII. Dit referein komt reeds in de uitgave van het IIIe Boek voor. (Zie editie
Bogaers, bl. 304), doch met zonderlinge verschillen. Het bevat daar, ten eerste, eene
stroof meer, eene vijfde voor de slotsnede; en ten tweede, is onze slotsnede volkomen
omgewerkt.
Het is gemakkelijk op te merken, dat in den gedrukten tekst de kopletters der stroof
van den Prinche oorspronkelijk de namen B o n a v e n t u r a A n n a uitgemaakt
hebben.
B.n.v.n t u r a A n n a bestaat er nog van; die letters zijn blijkbaar verward, om
den lezer uit het spoor te drijven. In onze lezing maken de verzen de volgende
woorden: J o h a n n u s P e . t e .. Hier ook is er klaarblijkelijk eene verwarring gebeurd.
Leest men in het ne vers IIe vers, En alle, in het 14e Rukt dat sweert, laat men in het
15e het woord alle wegvallen, en leest men verder: Staeten der Weirelt, dan bekomt
men den naam P e e t e r s . Onze gissing is, denken wij, zeer aannemelijk. Wat er ook
van zij, de aanvangletters dezer slotrede zijn niet uit de lucht gevallen, om den naam
J o h a n n u s te doen voorkomen. Dergelijke voorbeelden meer zijn aan te halen; de
reden echter van deze veranderingen ontsnapt ons.
LXXVIII. Stuk van Anna Byns; komt voor in de uitgave van Jonckbloet. bl, 24. De
Prinche is alweer een acrostiche op dezelfde namen: B o n a v e n t u r a en A n n a .
LXXIX. Dit reserein is geheel in den trant der boetsgedichten van Anna Byns, die
in het algemeen uit de Psalmen voortvloeien, opgesteld. Hetgene wij hier aanhalen
is eene uitbreiding van het De Profundis. Onder de verzen, welke Dr Jonckbloet
aanhaalt, om te bewijzen, dat onze dichteres in hare jonge jaren
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niet altijd ‘een bedaagd, godvruchtig kwezeltje’ is geweest, leest men het volgende:
De sonden mynder jeucht en wilt niet ghedincken.

Dat is de slotregel van referein XXXVII van het derde Boek (zie Bogaers, bl. 348).
De stokregel van ons referein verschilt daarvan weinig. Wij schrijven dit eerste echter
aan Anna Byns niet toe. Het opstel er van schijnt ons niet op de hoogte harer gewone
voortbrengselen te zijn. Men zal opmerken, dat er in den Prinche een regel ontbreekt.
LXXX. De lezer zal bemerken, dat de stokregel van dit referein op de zinspreuk van
Anna Byns: ‘meer suer dan soets’ zinspeelt. De dichteres heest menigmaal deze
woorden tot spil van een referein gebruikt. Men zie o.a. het stuk in de nieuwe uitgave
der HH. Jonckbloet en van Helten voorgebracht, waarvan de twee stokregels luiden
als volgt:
Een suer inde doeget soet begin vergeten,

en:
Die tsoete wilt proeven, moet tsuere ooc smaken.

Dit stuk draagt voor opschrift:
Een claginge van eender eerlycker vrouwen
Wiens man absent was door fauten van trouwen.

Het is eene soort van Héroïde, die, met ons hier uitgegeven stuk, veel overeenkomst
heeft. Dit is ook wel een minneklachtlied, doch van eenen man uitgaande, een
tegengedicht, om zoo te zeggen, zooals men er vele aantreft in het land van Rhetoryke.
Zou het aan Anna Byns mogen toegeschreven worden? Wij denken het niet. De
schrijftrant schijnt ons niet op hare hoogte te zijn, en het gebruik van talrijke persoonsen zaaknamen aan de fabelleer ontleend, die er in voorkomen, is niet in de gewoonte
der Antwerpsche Sapho. Hier en daar, wel is waar, spreekt zij van vrou Venus; zij
kende ook Saturnus en den naam van Virgilius; doch veel verder trad zij niet in het
heidendom. Met de zaken van Israël is zij beter bekend, en de Bijbel is gewoonlijk
de bron harer dichterlijke geleerdheid.
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Wij zien dan, in ons referein, enkel eene verruiling van dichterlijke gedachten, eene
soort van liefelijken strijd tusschen twee bij Rhetorika ingewijde geesten. Wij zouden
nog andere dergelijke voorbeelden kunnen aanwijzen, die zoo wel van den invloed
onzer dichteres als van den toenmaals heerschenden letterkundigen geest zouden
getuigen. Wanneer nog andere oorkonden zullen aan den dag komen, zal men, denken
wij, verwonderd zijn, hoe levendig en groot de iever voor letterkunde, kunsten en
wetenschappen nog was, bij de Antwerpsche bevolking, in die reeds zoo onstuimige
tijden.
LXXXI. Elk vers van dit groot gedicht van den onbekenden Ve r b e y t d e n t y t
is, in kantteekening, vergezeld van eene melding uit de Schriftuur. Het is dus eene
uitbreiding van teksten uit het Oud en Nieuw Testament geput. Wij hebben deze
ontelbare aanhalingen, die voor den hedendaagschen lezer geen belang opleveren,
niet overgedrukt. Zij getuigen, zooals vele andere dergelijke bijzonderheden, hoezeer
in dien tijd de geesten doordrongen waren van de godsdienstige zaken, en vooral van
het Oud Testament en het Evangelie.
LXXXII. bl. 188. v. 22. Sittende onder Pharo, als de meesen in den slach.
Deze meesen komen hier nog al vreemd voor. Doch, de heer Jan van Beers doet
ons bemerken, dat men in Antwerpen nog altijd eenen slag heet, het kooitje met eene
mees of lokvink, waarmede men andere vogelen vangt. Deze aanmerking geest de
juiste zin aan bovengemelde spreekwijze.
Bl. 189. v. 15. Het H.S. draagt:
Nedersiende hy syn bermherticheyt sont.

LXXXV. bl. 200 v. 14. Het vers luidt aldus in het H.S.:
En deden vrouwen midts wercken van caritaten.

Die lezing is aannemelijk, wij hebben echter midts in niet verandert.
LXXXVI. Op drie verschillende plaatsen treft men, in den Bundel van de Bruyne,
een referein aan met den zelfden stokregel. Twee er van deelen wij mede: het een
onder no XLIII, het ander onder no XLIV. Zij maakten deel van eenen wedstrijd, in
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welken Vo l g h e b r e c x T u r n h o u t den hoogsten, en A. van Molle van Lier den
tweeden prijs wegdroegen. De hedendaagsche lezer zal oordeelen of Ve r b e y t
d e n t y t , die geenen prijs verkreeg, niet met zijne medekampers mocht gelijk gesteld
worden. Zie, voor wat den dichter betreft, Nota XXII, deel I, bl. 194.
LXXXVII. Van den schrijver D e n n o o t d o e t v e l e hebben wij nog een ander
stuk in onze verzameling. Zie deel I, XXVI, en de nota bl. 196.
Op het afschrift van dit referein draagt bijna elk vers eene kantteekening,
verwijzende naar de evangelische boeken. Wij hebben die nota's weggelaten, zooals
wij voor andere deden. Zij bewijzen alleenlijk hoe, sedert de Reformatie, de rederijkers
doordrongen waren van den geest der H. Schriftuur.
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[Deel III]
- LXXXVIII - [O Godt, inder eeuwigheit regnerende] aant.
O Godt, inder eeuwigheit regnerende,
u vercoren volck sydy hoochelyk docterende
& corigeerende //, die u gebodt verachten.
Myn crachten // ben ic u presenterende,
want myn sinnen werden declinerende
en seer corumpeerende // van al haer crachten.
Aenhoort doch minnelyck, Heere, myn clachten,
want myn gedachten // staen op u gratien // goet:
al heb ic gesondicht, ghy syt doch vol machten;
de goddelycke drachten // syn vol confortatien // goet.
Ontfermt, Heere, & gheeft uwer natien // spoet;
dat ic in corter spatien // moet // u goetheyt smaken;
want ghy syt der jubilatien // vloet.
Aenhoort die u al dees lamentatien doet:
ghy syt alleene, die my mach salich maken.
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Salich is hy, die in u betrout, Heere,
dats myn motyf, dwelck ic menichfaut // leere;
tot u daerom stout // keere //, om gratie te verwerven.
Uwer handen maecksele aenschout // seere,
die u loff schryve & onverflout // eere,
want ic blyve als hout // teere //, moet ic dy derven.
Comt my ter hulpen met uwer conserven,
eer ic sal sterven // & smaken de bitter doot;
wilt den kerff mynder sonden affkerven
en in u glorie erven //, Heere van machte groot,
minnelyck my ontfangen wilt in uwen schoot.
Ter lester noot //, als ic moete sdoots note craken,
laet my in u ryck smaken // dat hemels broot,
dat u vrinden te eten nooyt en verdroot:
ghy syt alleene, die my mach salich maken.
Ghy syt goedertieren, bermhertich wtter maten,
preserverende u schaepkens sonder verlaten,
wt rechter charitaten, // als een herder fyn.
Niet gerne en laettyse dolen achter straten;
dus laet u bermherticheyt my comen ter baten,
suyvert myn sondige gaten //, vloeynde in grooter pyn;
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geneest my, Heere, der sielen medesyn;
dat ic sonder termyn // mach in u vermaen // staen,
laet my contempleren in dat liefflyck aenschyn.
O blinkende robyn //, wilt my niet int versmaen // slaen;
behoedt my voer des vyants ongenaen // vaen;
dat hy my en mach een spaen // schaen // int helsche blaken,
maer eeuwich met u vercoren onbelaen // gaen.
Aenhoort, Heere, myn kermen, wilt my beraen // saen:
ghy syt alleene, die my mach salich maken.
PRINCHE.

O opperste prinche, die boven de sonne schoon // blinct,
daer u den choor der engelen soeten thoon // sinckt,
myn droeffheyt met loon// minckt//; ghy kint de saken;
u arme dienaer in uwen troon gedinckt,
niet duer myn verdienste u hemelsche croon // schinkt,
maer uwen persoon // dwinckt // soet van spraken:
ghy syt alleene, die my mach salich maken.
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- LXXXIX Een vrage en een antwoorde. aant.
VRAGE.

ANTWOORDE.

Wie eet de gemeente?

De heeren.

Wie eet de heeren?

De woekerers.

Wie eet de woekerers?

De papen.

Wie eet de papen?

De hoeren.

Wie eet de hoeren?

De putiers.

Wie eet de putiers?

De taverniers.

Wie eet de taverniers?

De procureurs.

Wie eet de procureurs?

De luysen.

Wie eet de luysen?

De simmen.

Hier omme moet alle der wereld staet
gaen duer der simmen eersgaet.
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- XC - [Als ic overpeyse den schoonen tyt] aant.
Als ic overpeyse den schoonen tyt,
den welcken ic subyt // hebbe over gebracht
duer tvolgen des vlees jolyt;
dies ic mynen schepper cleyn hebbe geacht,
daer hy my nae syn beelde heeft gewracht,
om dat ic syn gebodt, wt lieffden puere,
onderhouden soude; maer ic hebbe geslacht
den verloren sone swaer van doluere,
myn ponden verteert, gevallen int suere,
tot elcken termyne, als een schaep gedwaelt.
Ik wil my bekeeren en volgen syn spuere,
oft ic weder van hem werde gehaelt;
want ic vinde dat hy voer my heeft betaelt
tgene dat ic schuldich was int gemeene.
Dus roep ic met betrueren, al heb ic gefaelt:
wt genaden leeff ic doer Christum alleene.
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Wt genaden hebdy een ontfermen:
duer myn bitter terme // useerde icse wel;
ghy sout my omhelsen in beyde u ermen,
keerde ic my tot u & nievers el.
Maer ic, verdoelde, soecke sweirels spel,
duer svyants ingeven & tvlees behagen.
Mynen broeder te beminnen, dits u bevel;
den geest is gewillich, maer tvlees neemt vertragen,
in my en is niet levens, ic mach wel clagen;
ic love quaet voer goet, ten baet verswegen.
Naer u rechtverdicheyt en sietmen my niet vragen;
dies ic wel werdich ware van u geslegen;
hoe wel ic tquaet usere, het is my tsegen;
nochtans hope ic, al ben ic van duechden cleene.
Waer duer ic tot seggene ben genegen:
wt genaden leeff ic duer Christum alleene.
Hoe soude ic in u genade waenhopen?
ghy staet voer my open //, om my versaden.
Al is my in wellusten den tyt ontloopen,
en wilt my daerom doch niet versmaden.
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Ghy roept: comt al tot my, die belast & beladen
syt, ic wil u vermaken, wyn & melck schincken,
en al om niet; dus wandelt in myn paden;
u boosheyt en sal ic niet meer gedencken.
Alder genadigste, duer dit minnelyc wincken,
gane ic u te gemoete als den publicaen;
laet u genadige oogen op my sincken,
al heb ic grootelyc tegen u misdaen;
ghy syt den genadigen Samaritaen,
die my doet leven & bevryt van weene
met uwe verdiensten, maer volgen Paulus vermaen:
wt genaden leeff ic duer Christum alleene.
PRINCHE.

Alder opperste prinche, van machte seer groot,
genade is my noot //; ic moet bekinnen.
Ghy muecht my veroordeelen totter doot,
maer ghy syt myn leven, sterven & gewinnen.
Jont my genade & tyt om versinnen
van alle myn misdaden groot & smal,
& leert my in tyts u lekens kinnen:
naer desen tyt geen gratie gebueren en sal.
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Sendt my uwen gheest, hier inder weenen dal;
met een recht geloove int herte geplant,
de wercken der lieffden te toonen ist al,
dwelck ghy my geboden hebt duer ws woorts verstant.
Onrechte lieffde dits den volcomen bant;
dese en heb ic niet getrocken ten beene
tot myns naesten behoeff; maer noch hope ic, want
wt genaden leeff ic duer Christum alleene.
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- XCI - [O minnelyc voetsele, solaes der vruechden]
O minnelyc voetsele, solaes der vruechden,
amorueste, graciueste vrouwlyck beelde,
juechdelyc geintueert, reyn vaetken vol duechden,
vol gaven verchiert in een groote weelde,
wiens eerlyc bysyn my noyt en verveelde,
maer tyts vercorten ons oyt dede ongerieff,
ghy syt die my therte met schaken ontspeelde.
Wtvercorenste, geborenste, wertste lieff;
noyt minnende herte meerder vruecht en besieff
dan ic, in u machdelyc eerbaer wesen;
maer noyt minnaer soo seer syn lieff en verhieff.
Daer en quam wel discoort oft blaemte geresen
duer valsche tongen; dus wacht u in desen,
en denckt, alder wertste, want tis groot mishagen:
reyn lieffde en mach geen blamatie verdragen.
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Wacht u aen deen syde & ic aen dandere;
soo mogen wy samen in lieffde groeyen,
inder lieffden branden als den salamandere,
melcanderen met troostigen dauwe besproyen.
Alder suetste mont, waer wt can honich vloeyen,
wy worden gewacht, al dat ic can beschouwen
van nyders, die hen onser fenynich moeyen,
op datse ons lieffde souden doen vercouwen.
Ghelooft haren raet niet; sy syn vol ontrouwen,
vol valscheyt, vol haets, vol nydts van fenyne;
schenckt lieffde voer lieffde, schoon bloeme der vrouwen,
behoet uwen dienstknecht wtter blaemten reyne,
tis een eerbaer minnaer die meeste pyne,
tdoet siele & lyff, tvlees totten beene door cnagen,
reyn lieffde en mach geen blamatie verdragen.
Soumen ons blameren, twaer tegen natuere;
daer noeyt getoont en wert dan lieffde reyn;
twaer onverdrachelyc, minnelycste siguere,
een derlyc berooven onser sinnen serteyn.
Heb ic oyt iet gedaen als een vileyn?
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Hebdy my oyt oneere hooren vermonden,
oft eenicht beroem gehoort gestadich greyn?
Oft hebdy my oyt ongetrouwe gevonden,
in allen mynen dienst, tot allen stonden,
in gesontheyt, in siecte, in weelde ter noot?
Die ons blameren waren vol valsche gronden;
beter noyt geboeren in sweirels conroot.
Och! wacht u wel, rueckende bloeme minioot,
voer aldusdanige bespieders, tsy in wat lagen:
reyn lieffde en can geen blamatie verdragen.
PRINCHE.

Oorloff, gedienstelycke edel princersse,
blyft my getrouwe, soo ic u, in eeren,
mynen wttersten troost, der sinnen wegersse,
mynder herten confoort, myns welvaarts vermeeren.
Laet ons ons wachten int spreken, int gaen, int keeren;
ende waer wy malcanderen mogen ontmoeten,
geen manieren toonen, maer in Venus leeren,
sullen ons herte minnelyc deen dander groeten.
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Scherp toesien mach onser beyder lyden boeten;
want werden wy geblameert, & moesten derven
ons minnelyc verlangen; ons lyden versoeten
onmogelyc waert, wy en moesten dbesterven;
tsy blaemte, wreet gaet den nyder ter erven,
maeckt daer u logys, by nachte, by dagen:
reyn lieffde en mach geen blamatie verdragen.
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- XCII - [Gelyc Godt liet diversche partyen] aant.
Gelyc Godt liet diversche partyen
int lant van belooften, die met lyen
diesraelsche waeren persequerende,
om dat sy soo souden leeren stryen,
& haer met strydt souden syn exerserende;
diesgelyck is ons hier temterende
tvlees, de weirelt, & den vyant duer nyt;
waer tegen elck hem moet syn verwerende,
die victorie begeert naer desen tyt.
Dus, o menschen, die hier bestreden syt
van dese voernoemde oft dier gelycke,
stryt vromelyc, soo en crychdy geen verwyt,
& perfevereert, & slaet Godt geen swycke;
ghy crycht victorie & deeuwich rycke;
want soo ons devangelisten vercleiren
& diversche leeraers autentycke:
die wilt glorieren // moet persevereren.
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Wettich elck stryen & persevereren moet
tegen alle temtacie, die stryt aendoet.
Soo, wie naemaels wilt victorie verwerven,
met oprecht geloove & vast betrouwen goet,
moet elck in vieriger lieffde leven & sterven;
met persevereren sal sulcke beerven
Godts rycke; syn heyligen hebbent hier duer ontfaen.
Wie contrarie doet, tis syn bederven,
als Sawel, Judas, Lucifer, die weken saen;
maer die stryende volstandig op Godt staen,
als Sidrach, Misach & Abdenago cloeckmoedich,
& als de Machabeen, sonder affgaen,
met geloove, betrouwen & lieffde gloedich,
totten eynde persevererende bloedich,
en Eleasar, wie cost haer veroveren?
duer tpersevereren, was haer Godt behoedich:
die wilt glorieren // moet persevereren.
En vreest niet, maer betrout, spreckt Godt almachtich:
ic ben met u, en wyckt niet, stryt manachtich:
die u bestryen zullen worden beschaemt.
Duer tpersevereren, verwandt Davidt crachtich
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Goliath; Joseph bleef hier duer ongeblaemt;
desgelycx oock Susanna, die eerbaer bleef befaemt.
Dappostelen waren de weirelt verwinnelyck;
duer tvast betrouwen, hebben sy, soot betaemt,
vromelyck gestreden duer lieffde minnelyck;
verheven syn sy seraphinnelyck,
duer tpersevereren, vroech & spade,
en hebben van Godt ontfangen minnelyck
des levens croone, duer syn genade.
Soo sal oock een ieghelyc, tsy van wat sade,
die duechdelyc leven naer Godts begeeren;
maer die haest verflaut, crycht jammerlycke schade:
die wilt glorieren // moet persevereren.
PRINCHE.

Prinche Christus, ons wys beradere,
heeft ons verlost duer syn goede adere,
vernielende inden stryt thels serpent.
Weirelt, doot, sonde, verwant hy te gadere,
victorieuselyc & al thels torment.
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Tpersevereren was dexpedient
dat ons gevryt heeft van sinertige qualen;
dus leyt smenschen victorie, meest ooc present,
uit persevereren princepale,
van dwettich stryen tot int finale;
want wie Godt syn ryc belooft, is altyt tverstant;
persevereren sy, soo ic voer verhale.
Hier sonder en is geen victorie vaeliant.
Paulus seyt: my is de croone triomphant
bewaert, & al die haer niet en refuseren;
maer elck moet tot deynde persevereren, want:
die wilt glorieren // moet persevereren.

Coronat opus.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

19

- XCIII - [Alle dieren wachten op u, Heere, & ghy spyst] aant.
Alle dieren wachten op u, Heere, & ghy spyst
de sulcke al tsamen, elck nae syn natuere:
de kinderkens spyst ghy, soo Paulus bewyst,
met dmelck huers moeders tot elcker ure,
en ons, die groot syn, met grove spyse stuere.
Maer ons christen siele, nae u wel gefigureert,
spyst ghy met u woort wt genaden puere,
dwelck wt u goddelyc hert is gedesendeert.
Dwelck woort doer Christus wert geexalteert,
daer onse siele haer by moet onderhouwen,
duer een vast geloove, dat niet en faelgeert.
Maer weynich van ons, die daer op betrouwen,
maer meer op ons eygen vernuftheyt bouwen;
daer Christus nochtans selver spreekt metter spoet
tot onser salicheyt, tsy mans oft vrouwen:
neemt, eet; dits myn lichaem; neemt, drinckt; dits myn bloet.
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Ten sy dat ghy myn vlees eedt en myn bloedt drinckt,
ghylieden en hebt in u voerwaer geen leven.
U vaderen aten manna, myn woort gedinckt,
maer sy moesten altsamen de doot aencleven.
Dbroot, dat Moyses gaff vanden hemel verheven,
ten was dwarachtich broot niet, minst & meest,
tot den leven; maer myn vader heeft gegeven
dwarachtich broot vanden hemel; smaeckt wel den keest:
ick ben dwarachtich broot gedaelt in dit foreest,
u lieden ten leven, dats Christus vermonden.
Daer om en laet ons niet wesen als een beest
sonder geloove, als de Capharnieten bevonden,
die Christus lichaem meynden te verslonden
met den monde, gelyc men ander spyse doet.
O neen! serteyn; wie sal dit woort duergronden?
Neemt, eet: dits myn lichaem, neemt, drinckt: dits myn bloet.
Verheuget u; dit woort, om dat is crachtich,
sprak Christus, & wilde openbaren
syn discipelen hun geloove warachtich,
daer sy duer verblintheyt noch in waren:
al siet ghy den sone des menschen varen,
van daer hy gecomen is, wt lieffden groot;
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den gheest maeckt levendich tvlees sonder beswaren,
& die myn vlees eet en sal niet sterven de doot,
maer duert geloove in my blyven bloot,
& ick sal in hem oock blyven volheerdich.
Myn vlees is een warachtige spyse ter noot
& myn bloed warachtigen dranck: wilten weerdich
ontfangen met gelooff, ghy die noch syt eerdich
& geenen smaeck en hebt van hemelsche dingen soet.
Hoe muecht ghy twyfelen in dit woort expeerdich?
Neemt, eet; dits myn lichaem: neemt, drinckt: dits myn bloet.
PRINCHE.

En was de dood niet in eenen appel verborgen,
daer Adam int paradys heeft in gebeten?
Ja, sy; want Godt sprack: Adam, ghy moecht wel sorgen:
in wat dagen ghy van desen boom sult eten,
sult ghy de doot sterven; dit moet ghy weten,
& allen uwen sade. Hoe sydy soo verblint,
ghy die ondersoecken wilt Godts secreten?
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Was de dood inden appel onsienlyck bekent,
soo can oock wel wesen, onsienlyck, present,
Christus vlees & bloet, warachtich ongelaeckt,
verborgen in broot & wyn, teenen testament,
daermen nochtans niet dan broot en wyn smaeckt.
Adam en heeft oock niet dan den appel geraeckt
met synen vleeselycken mont: syt dies vroet;
nochtans was de dood daer in; gelooft Godts woort naeckt:
neemt, eet: dits myn lichaem; neemt, drinckt: dits myn bloet.

Per Jan de Coster
alias Stroosnyder.
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- XCIV - [Ick Godt des hebreeuwschen & des kersten mede]
Ick Godt des hebreeuwschen & des kersten mede,
sende u groetenisse wt minnen groot.
O myn vrinden! dagelycx hebt ghy onvrede
int woort myns vaders, daer oot salicheyt wtsproot.
Syt nu arbeydende, want tis nu noot;
ontsiet niet der menschen vermalendyden,
wilt my belyden tot inder doot,
& niemants anders wildy verblyden.
Troost, leert malcanderen, wiet mach benyden;
ghebruyckt eendrachtich myns vaders woort,
de weireltsche afgoden set doch besyden,
hout my alleene voer u confoort,
al instruwerende, wilt leven voort:
ghy sult voer my bequaem & schoon // syn;
acht niet wat ghy van ketters hoort:
myn hemelsche glorie sal uwen loon // syn.
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Belyt voer my, met suchten & weenen,
dyn misdaet: ick bent diet vergeven mach.
Ick sal u myn gratie overvloedich verleenen,
& u vertroosten op elcken dach.
Dus syt arbeydende, daer ooyt redene in lach;
de wille myns vaders wilt tsamen volbringen,
roept metter herten, maeckt metten monde geclach;
ghy, weirelycke regenten, neemt geen verlingen,
doet dat ick u gebiede voer alle dingen;
myn bly geloove voer elcken verclaert;
myn mogentheyt can alle crachten dwingen.
Ontsiet u niet, weest vry onvervaert;
al ist dat de weirelt u met tormenten beswaert,
al moetty hier bespot voer elcken persoon // syn,
stryt vry, geduerlyc ghy wordt bewaert:
myn hemelsche glorie sal uwen loon // syn.
Tsal u soo salich & profytelyc wesen;
arbeyt, syt neerstich, geen swyck en slaet;
den kelck moesty drincken, u bitter gepresen;
sulck loon als den meester de knaep ontfaet.
Die my belyt, is in sweirels haet,
dits dat ick segge, beminde vercoren,
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oock is alleene myn goddelyc ciraet
segen de weirelt, soo elck mach hooren.
Al moesty om my nu drack orbooren,
verblyt van schanden oft sulcken last,
ick bidts u, myn lieffhebber, en geves niet verloren;
denckt wat ick geleden hebbe, onthouwet vast;
helpt my myn cruys dragen, in lieffden wast;
ghy sult soo willecoem in myns vaders troon // syn;
gaet al voort, wie dat mispast:
myn hemelsche glorie sal uwen loon // syn.
PRINCHE

Niemant anders en hou ick voer broedere,
dan die den wille myns vaders soet
volbringt; dus soo ben ick een behoedere;
sy sullen regieren in Jacobs goet
& eten van thonich dat de siele voet,
dewelck de biekens in den paradyse maken;
& wie daer aff eet, beminde vroet,
dees en sullen de doot inder eeuwicheyt niet smaken.
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Dus, redelycke menschen, boven alle saken,
geleert, ongeleert, wie dat hy sy,
erm & rycke, wilt u sinnen staken
op Abrahams Godt, dat is op my,
& Isaacx Godt, soo ben ick vry;
laet Jacobs Godt alom in uwen troon // syn;
van allen temtacien bescherm ick dy:
myn hemelsche glorie sal uwen loon // syn.
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- XCV - [O diepte der wysheid Godts ongrondelyck]
O diepte der wysheid Godts ongrondelyck,
soo ons Paulus beschryft orcondelyck,
u voordeelen syn seer wonderlyck om weten
& vol secreten;
veel menschen die triompheren gesondelyck,
die in sonden leven als beesten hondelyck,
& hebben haren tyt in welden versleten
& Godt vergeten.
Nochtans comet hem al nae haer vermeten:
sy drincken, sy eten & worden verheven;
waert wonder dat goey herten, van drucke spleten,
die hen gerne queten // in een duechsaem leven
& werden veracht, verstooten, verdreven,
belogen, bekeven in menich lant?
Serteyn, dese moesten mistroostich sneven
ende dwoort geschreven van Seneca playsant:
gheen duechden en groeyen sonder wederstant.
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Sonder wederstant, de duecht verdwynen moet,
die tegenspoet claer blincken & schynen doet;
want Loth in Sodoma met den quaden verselt,
soo Schriftuere vertelt,
bleeff suyver & reyne; vaet dees termynen // goet,
wiens duecht daer groeyde boven rosynen // soet,
& sonder wederstant op den berg, opt velt,
tot sonden gehelt;
oock tvolck van Israhel, soo den Bybel spelt,
woest & ongeschelt //, hun qualyck regeerde,
sonder vyanden hebben afgoden gestelt;
maer lyden & gewelt // huer sonden mineerden.
Als David sonder oorloge triompheerde,
hy speculeerde // in hooverdyen te hant,
tellende syn volck, dwelck Godt blameerde.
Dus die oyt studeerde in Schriftuere, die vant:
gheen duechden en groeven sonder wederstant.
Godt hier syn vrinden met tribulatien moeyt,
want alle duecht inder temtacien groeyt,
ghelyck de roose wast byden doren,
seer soet van goren.
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In tegenspoed Godt oock veel gratien vloeyt;
sulck seer duechdelyc inder turbatien // bloeyt,
die sonder wederstant soude gaen verloren
vallen in Gods thoren.
Metten vlegele scheetmen tcaff & tcoren;
duer sploechs oorbooren//, moet deerde duersneden// syn,
salse vrucht voortbrengen, achter oft voren.
Godt hevet gesworen: het moet gestreden // syn;
al syn vrinden duer desen pat getreden // syn;
tgout moet duersneden // syn; & int vier gebrant,
salt schoon & claer goet om besteden // syn.
Dus wilt te vreden // syn; ghy tast aende want:
gheen duechden en groeyen sonder wederstant.
In voorspoed wert Salomon seer verblint; // siet:
hy aenbadt afgoden, die seer wysgesint // niet;
sonder wederstant bedrogen hem de vrouwen:
wilt dit wel cnouwen.
Van Godts vrinden wort voerspoed selden gemint // iet;
al castyt den vader, hy en haet syn kint // niet.
Godt laet de goede, die in hem betrouwen,
verdrucken, verdouwen,
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om dat sy, door proevinge, leeren souwen
syn gebodt houwen // inden hoochsten graet,
want druck & lyen can wonder brouwen;
het doet ons verspouwen // het sondich leven quaet.
Te verblyden int lyden, dats den besten raet:
noeyt edeldere daet oft dierbaerder pant;
veel duechden daer wt groeyen; tis tvruechbaer saet.
Dlyden niet en versmaet //, maer ontbint desen bant:
gheen duechden en groeyen sonder wederstant.
PRINCHE.

Als u sieckte verdriet oft lyen // crinckt,
syt patientich; op deeuwich verblyen // dinckt;
wilt altyt in duechden seer neerstig waken,
nae lyden haken;
tis doch den dranck, die Godt tallen tyen // schinckt
voer syn lieffste vrinden; dus sonder myen// drinckt.
Al duncket der sinnelycheyt bitter smaken,
en willes niet laken:
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Godt wil syn kinderen met tegenspoet raken;
by struysen & draken // Job vergaert was,
& Abel vermoord, doert nydich blaken.
In alle dees saken // huer duecht geopenbaert // was,
Daniel inder leeuwen put onvervaert // was,
daer hy bewaert // was // vander leeuwen tant;
duer tbloet der martelaers geloove vermaert // was;
menich hier bewaert // was // die nu de croone spant:
gheen duechden en groeyen sonder wederstant.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

33

- XCVI - [Tsy weirelt wt alder allendicheyt] aant.
Tsy weirelt wt alder allendicheyt,
tsy glorie, tsy welde, tsy wtwendicheyt,
als Judas cussende, condy ons doerwonden.
Tsy pompiues broos leven, sondige blendicheyt,
tsy schoonte, tsy wellust, tsy behendicheyt,
tsy tytlyc spel, musicke, tsy tasel ronde,
corruptie heeft ons menschen gevonden,
ter cause van sonden.
Twoort eerde, dat naeckt quam, scheyt bloot;
misdaet heeft de felheyt des doots ontbonden,
sy liggen, die stonden.
Voetsel der wormen wert elcx lichaem: tis noot;
hoe wys, hoe sterck, hoe schoone, hoe groot,
dafgryselycke doot // neemtse in haer bejach;
sel is sterven tytlyc, quader deeuwige doot.
De siele grouwelt, dlichaem wort swaer als loot:
ay! sterven, sterven is een hert gelach!
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Och! wy leefden geerne & wy moeten sterven!
De weirelt behaecht ons & wy moetense derven!
Ons en baet banddoeck, plaester noch medesynen.
Wat baet ons hoocheyt, ons gronden van erven,
daer wy Godt om vertoornen menichwerven,
ons dienstvolk, ons gelt, ons kisten, ons schrynen?
Wy moeten al sterven, o see vol pynen!
Ons geesten verdwynen,
tgesichte traent, de borst sucht, de mont crocht,
elck sorcht, vliet, vreest, hoe heylich sy schynen,
elck beclaecht dan den synen.
Godts sweet wert bloedich, doen hy te sterven bedocht;
wy clagen thoot, rugge, leden & schocht,
wy roepen: Jesus! oft ay my! lasen! o wach!
Dan wordet teeken des heylich cruys ghesocht;
waslicht, wywater wert dan bygebrocht:
ay! sterven, sterven, is een hert gelach!
O doot! ghy doet alle myn crachten flouwen;
want niemant, hoe hert, en ontfliet u clouwen;
u strange passie maeckt ons vervaerlyc;
cout sweet doedy tgeheel lichaem douwen;
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de wangen ontblixemen, de lippen blauwen;
de kele doede ruetelen misbaerlyc.
Int sterven ghemist men syn sinnen eenpaerlyc;
thoot hangt seer swaerlyc;
de aderen bersten, de senuen recken;
tcorpus wert cout, den polst jaecht claerlyc;
doogen staen stuerlyc;
armen, beenen sietmen van pynen strecken;
sprake, verstant & memorie vertrecken.
U presencie, doot, ons sonder verdrach;
tgebeente faelgeert, dlichaem bleeckt met plecken;
dees punten, o doot, u felheyt ontdecken:
ay! sterven, sterven is een hert gelach!
Peyst hoe de doot int sterven therte duersnyt,
peyst hoe de pyne dinwendige leden duerryt,
peyst hoemen tvolck om hebben siet wroeten en grielen,
peyst hoe derfgenamen dan om tgoet verblyt,
peyst hoe de vyant om de siele stryt,
peyst hoe de wormen den lichaem vernielen,
peyst hoe de pristers roepen & knielen
om troost der sielen,
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prekende perfortse patientie;
peyst die noyt eeuwen noch wet en hielen,
noch cranck en misvielen,
hoe dat sy dan jagen om penitentie;
medesyn, bichtvader crycht dan al credencie.
Een elck wapen hem voor desen slach.
O schoudy pocken, cortsen & pestilencie,
ghy moet sterven; dit leert experiencie:
ay! sterven, sterven, is een hert gelach!
PRINCHE.

Dit sterven soo divers is van manieren,
& smenschen henenvaert soo menigertieren,
dat smaect mynder herten als galle dranck.
Synt schoone princhersen oft princieren,
oft kinders inder wiegen, men sietse niet vieren,
tmoet al aen Machabeus dans; tis bedwank.
Ten baet schreyen, kermen oft handen ghewranck;
wat gesont is twort cranck;
mont, oogen, ooren worden stinckende gaten;
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als een gebluste keerse gevet lichaem stanck,
hoe wellustich, hoe blanck,
alst vander eelder sielen wort gelaten.
Die dleven meest minnen, tsterven meest haten,
soomen dagelycx aent volck wel mercken mach;
noyt vrouwen, prelaten, noch ondersaten
bitterder morseel dan de doot en aten:
ay! sterven, sterven, is een hert gelach!
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- XCVII - [Wat is smenschen leven? Aenmerkt der weirelt // staet]
aant.

Wat is smenschen leven? Aenmerkt der weirelt // staet:
niet dan een ridderschap & eenparigen stryt.
Al is deen pover & dander bepeirelt // gaet,
niemant en heeft hier synen wille altyt;
die onder tvolck salichste heet, dickwils meest lydt;
dus machmen wel seggen: wie sonder maer?
Ten was noyt mensche soo seere verblydt,
daer en volchden wel corts weer droefheyt naer.
Den mont lacht dickwils al is therte swaer;
sulck veyst hem blyde al is hy bedroeft;
de menige was rycke over een jaer,
die nu is erm & van als behoeft;
die sy nu verheft maekt sy dan confuys.
Dit doet my seggen, orconde diet proeft:
een pintken wyns, eenen stoop asyns, geen huys sonder cruys.
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Ten is niemant hy en heeft wat dat hem mishandt,
tsy aen hem selven oft aen syn kinderen;
deen is qualyc gewyft, dander qualyc gemant,
als deen lyden voorby is, dander is gindere.
Wie leeft eenen dach, sonder hindere
aen hem selven, aen syn goet, of aen syn magen?
Deen heeft groot lyden, dander mindere;
de derde cryges meer dan hy can gedragen.
Dus en derff hem niemant besonder beclagen,
want tot lyden syn wy alle gheboren;
die sonder lyden syn, naer Paulus gewagen,
syn bastaerden, geen kinderen vercoren.
Laet ons den moet dan niet geven verloren;
al castyt ons Godt, oft al quelt ons quaet ghespuys,
maer segt met my dit woordeken als voren:
een pintken wyns, eenen stoop asyns, geen huys sonder cruys.
Pausen, cardinalen, coningen & keysers,
die nu syn oft die voermaels waren,
twaren & syn pelgrims, want sy syn als reysers;
de weirelt is de see daer wy in varen:
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ons scheepken wert belast met menigerley baren:
nu hooge dan leege, nae ebbe volcht vloet;
nae eenen donckeren dach comt wel eenen claren,
nae sonneschyn regen, nae geluck tegenspoet.
Die gisteren gewin hadde verliest heden syn goet;
nu gesont, dan sieck, na tsuet volget suer;
die syn hert van de weirelt treckt, die is wel vroet,
want alle eertsche genuchte die is onpuer.
Voer eenen dach vruechde, dry dagen getruer;
voer weynich siropen, eenen stoop veriuys.
Dus blyft myn woort vast als eenen muer:
een pintken wyns, eenen stoop asyns, geen huys sonder cruys.
Cooplieden, ambachslieden, broodroncken weeldekens,
quistgoeykens, die tgoet achten als den slycke,
Venus jonckerkens, amoruese beeldekens,
hooverdige puysten, tschynt niemant haers gelycke.
Hebben sy haer begeerte? Neense, dat slaet hen swycke;
sy cnouwen oock dickwils een bitter pille.
Ten was noyt coninck oft prinche soo rycke,
die alle dinck hadde naer synen wille;
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Ja de machtichste syn dickwils meer int geschille
dan de erme, die gheen broot en hebben inde handen,
want sy moeten sorgen, openbaer & stille,
voer haer lyff, voer haer volck, voer steden & landen,
& hoe hooger van state, hoe meerder vyanden;
den wint waeyt altyd meest opt hoochste huys.
Hier om, seg ick noch eens, subtyle verstanden:
een pintken wyns, eenen stoop asyns, gheen huys sonder cruys.
PRINCHE.

Die hier gebruycken alle haer wellusticheyt,
boven Godts wet stellen haer eygen inventie;
dese vinden noch de meeste ongerusticheyt:
sy werden gecruyst van haer selffs conscientie,
haer helle begint hier naer Godts sententie.
De boose geesten, diese eeuwich plagen // stellen,
wat baet ryckheyt, eere oft excellentie?
Al mach sulck hier inne syn behagen // stellen,
ten is niemant, wilt hy alle syn dagen // tellen;
meer suer dan soets daer inne vint // hy.
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Salich is hy, al mach oock synen wagen // hellen,
die Godt slaecht om een beter, want die bemint // hy;
al is tcruys swaer, hope des loons verwint // vry
alle eertsche ghenuechte, en is meer quantsuys.
Dit doet my seggen, op dit woordeken versint // dy:
een pintken wyns, eenen stoop asyns, geen huys sonder cruys.
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- XCVIII - [Wien sal ick loff spreken met goeder herten]
Wien sal ick loff spreken met goeder herten?
Wien sal ick loven, daert my stade // doet?
Wien sal ick eere doen, in deser smerten
dat myn herte lydt, met grooten rade // vroet?
Wien sal ick huesch syn met genade // soet?
Wien sal ick ootmoedigheyt mogen bewysen?
Wien sal ick obedient syn vroech & spade // goet?
Waer in sal ick myn herte connen bespysen?
In wiens raet sal ick nu mogen rysen?
Nae wiens woorden sal ick my reguleren?
Wiens wercken sal ick best mogen prysen,
daer ick myn erm siele me mocht salveren?
In wiens glorie sal ick glorieren?
Wiens wetten sal ick best onderhouwen?
Wie sal myn herte in Christo informeren?
Niemant dan tgeloove & vast betrouwen.
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Christus gaff Moyses der geboden thiene
voer disrahelsche geslacht, dats waer //, siet;
welcke geboden nu niemant en pynt tontsiene
maer smenschen ghebodt, dat men hier en daer // gebiet,
de warachtige schriftuere nu te swaer // schiet.
Nochtans hevet Christus selve bevolen,
synen appostelen te preken openbaer // riet
dwoort Godts, dat niet en mach blyven verholen.
Aen wien sal ick nu best gaen ter scholen?
Wiens leeringe sal ick best leeren?
Inde liefde Godts daer en mach ick niet dolen,
want liefde doeget geloove vermeeren.
Waer toe wil ick myn erm siele dan keeren?
In wiens gebodt op dat my niet en mach rouwen?
Wie sal my inde liefde Godts verheeren?
Niemant dan tgeloove & vast betrouwen.
In wat state sal ick my selven setten,
dat Godt myn devocie mochte behagen // oock?
Hoe sal ick wel onderhouden Godts wetten?
Als een goet kersten mensche moet ick wagen // oock:
waer sal ick my ter kercken connen dragen // oock,
dat ick dwoort Godts oprecht mocht vaten
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& theylich evangelie, dits myn clagen // oock,
soo qualyck verstaen wordt van veel prelaten?
O Godt almachtich, comt hem nu te baten,
die u woordt soo oprecht hebben geuyt
& oock aengehoort als u ondersaten,
die in dwoort des Heeren syn opgeruydt,
om te leerene soo devangelie luydt.
Laet doch u vierige herten niet vercouwen,
want wie gheeft my tgeneselycxte cruydt?
Niemant dan tgeloove & vast betrouwen.
PRINCHE.

Leert ons Godt niet, tstaet int elfste geschreven,
aenmerckt Johannes, die beschryvet sterck // daer:
Ick ben de verrysenisse & dat leven;
wie in my gelooft (neemt dies gemerck // waer),
en sal niet sterven, dits al Godts werck // swaer;
want wie Godt aenroept sal levende blyven,
& al die gelooven, tsy leeck oft clerck // claer,
in my, die en sullen niet sterven, dits dbeschryven
sint Jan noch, om dat ons sou beclyven.
Die in hem gelooft en sal niet veroordeelt worden;
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maer die niet en gelooft sal Godt verdryven
met syn oordeel, & men sal hem vertorden.
Dus wilt u opt geloove stercklyc gorden;
wie dat ghy syn moecht, heeren oft vrouwen,
neemt anders tot Gods niet, die oyt qualyc porden,
niemant dan tgeloove & vast betrouwen.
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- XCIX - [Elck ontsluyt nu syn herte & wilt gronderen]
Elck ontsluyt nu syn herte & wilt gronderen
des Heeren goetheyt, sonder murmureren;
want sachtmoedich van herten wordt hy bevonden.
Soo mogen wy ons naer syn goetheyt verneren,
want syn liefde duert eeuwich, sonder cesseren.
Dit overpeyst, hoe dickwils Godt heeft gesonden
syns geests propheten, tot ons tallen stonden,
met schoonder belooften, wt rechter gratie,
soo dat dwoort des Vaders hem heeft verbonden
te dragen de sonden // van elcke nacie,
& voor ons gestorven met grooter turbacie,
& heeft wt liefden ons bevrydt.
Dus is ons nu noot der liefden fondacie:
tis hu tyt.
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Nu duer Godts liefde onsen pays is gecregen,
soo laet ons wandelen inder liefden wegen
& gelooven in syn woort, nader Schriftueren;
want de liefde en is tgeloove niet tegen,
om dat de liefde niemant en laet verlegen,
als sy siet dat noot hebben Godts figueren.
Maer sy blyft staen by tgeloove als mueren,
& volbrengt dat Godt duer de wet gebiet.
Al costmen duer tgeloove bergen vervueren,
soo en is tgeloove, sonder de liefde, niet;
maer het is een doot geloove, diet wel besiet.
Dus laet ons soecken tgeloove sonder respyt,
tgeloove metter liefden, dewelck ons al bediet,
tis nu tyt.
De hope & tgeloove, die sullen vergaen
hier namaels, als Christus syn oordeel sal hebben gedaen;
maer de liefde sal inder eeuwicheyt blyven,
& sy is tgebot daer Christus aff doet vermaen,
om dat wy malcanderen vast by souden staen.
Soo Christus syn liefde in ons liet beclyven,
al en schynent niet dan erme catyven,
die daer noot hebben onser charitaten,
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de aelmoessen, die doen ons sonden verdryven;
want Christus die ontfangtse selfs tot onser baten.
Dus moeten wy oock deylen, die ons hier haten,
& schouwen selve sweirels nydt,
oft Godt die mocht oock ons sondige verlaten:
tis nu tyt.
PRINCHE.

Christus, die is thoot der heyliger kercken,
om dat wy de liefde schoonder souden mercken,
daer al de geloovige aff syn de leden.
Want hoe verbreyt dat sy syn in sweirels percken,
sy schuylen al onder Christus vlercken;
exempel als een lichaem van reynder seden,
dwelck dat syn lekens houdt in werdicheden,
& dragen deen dander wt alder noot;
want sy haesten huer om decken tallen steden
waer dat eenich beschaemt leken eens valt bloot.
Sus, laet ons oock leven inde liefde groot,
eer dat ons hier de doot berydt;
want wie anders leeft, is seer nae levende doot:
tis nu tyt.
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- C - [Wacht u wel, ghy Natanaelsche cleyn schaer] aant.
Wacht u wel, ghy Natanaelsche cleyn schaer,
die Christum, maer gecruyst, alleen kennende syt,
proeft de geesten, oft sy oock wt Godt syn voerwaer;
syt duyfkens, weest serpentkens, sloot u niet aent haer
der geveysder Phariseen, het is nu tyt.
Vindy bemaelde graven? Rieckt weder subyt
oft sy niet vol doots gebeente binnen en stincken.
Siedy bidden, vasten? Grondeert oock Godts verwyt.
Siedy almoessen geven, dwelck schynt profyt?
Hoort weder, ofter geen trompetten en clincken;
merckt oft sy met Jesabel niet eten & drincken,
die haer devote soberheyt tvolk wt mennen.
Op des boomgaers schoon hout wilt niet dincken;
want hoe schoon de schorsen oft blanderen blincken,
aen de vruchten salmen den boomgaert kennen.
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Wilt hem Cayms soorte nu Abels vermeten?
Siet alleen op haer handen, niet opden mont.
Wilt Chore oft Dathan meester syn geheeten?
Merckt oft hy op Moyses stoel is geseten,
proeft mede oft hy sieck maeckt oft gesont,
Wilt Achimus, een priester Godts syn goet ront?
Leest eerst hoe hy met Juda Machabeo staet.
Wilt Saül coninck blyven in een eeuwich verbont
over Godts volck? Merckt oft hy gehoorsaem ter stont
Amelech, met al dat syn is, doot & verslaet.
Wilt tvolck Christen heeten? Siet oft ooc voort gaet
in liefden, ontweken der kettersche rennen,
gelyc Jacobus seyt: als dwoort soo de daet;
want alleen nae der Schriftueren raet:
aen de vruchten salmen den boomgaert kennen.
Wat vintmen boomgaerden, ten dage van heden,
secten soudick seggen, waer ick als Paulus stout,
schoon besnoeyt, beschoren, begraven, besneden;
maer die daer syn gelt sou willen besteden,
sou meer rot appelen vinden menich fout.
Al geeft den geest sulcken boomgaert clap & cout
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versmoort blyvende inden vleeselycken brant
tgelooff haer beroemende, daer de liefde flout.
Maer daermen Godts woort leert & tselfde onderhout,
alsulcken boomgaert is serteyn van Godt geplant.
De wolf veyst wel syn tale, maer synen tant
can hy hem in geender manieren ontwennen.
Niet aen de grau wolle bonte mutsen playsant,
noch aen groote tytelen, noch vernuft verstant:
aen de vruchten salmen den boomgaert kennen.
PRINCHE.

Oft secten stichters syn, die dees weeukens stroopen
& dees jonge vroukens, vol sondiger wercken,
& die met der onnooselen sweet hun droopen,
& den dwasen maechden den olie vercoopen,
ick en segs niet, prinche; men vrages den clercken.
Paulus, die ons dees geesten leert mercken,
beroemt hem dat hy niemant heeft lustich geweest.
Nu, dees oock, die hun oock int opinien stercken,
oft sy lidmaten syn der heyliger kercken,
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ick en segs niet; maer elck proeve den geest
van tvervolch & vervolgers; smaeckt, prinche, den keest;
tcruys altyt by Christum, naer tgetuych der pennen.
Ick en sie niet dat men vygen van doornen leest;
hoe de sulcke hun veynst, dan waey aldermeest:
aen de vruchten salmen den boomgaert kennen.
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- CI - [De sonde is eersten duer ongehoorsaemheyt] aant.
De sonde is eersten duer ongehoorsaemheyt
geboren in Adam, dies hem doen vertoonde
Godts thoren over den mensche, die was verleyt.
Duer Sathans listen moest hy nemen een afscheyt
wt den lusthoff, daer hy in vreden woonde.
Doen den vyant de weirelt met luegenen croonde
& heeft den mensch duer des serpents raet verwyft;
dies hem Godt de sonde met de doot loonde
& is hem aengeboren & inne gelyft.
Wie isser nu dan, die de sonde verdryft,
oft hem daer aff vry stelt int sweirels ronde?
Want wy syn alle sondich, elck twist & kyft;
daer en isser geene, tcomt wt der propheten monde,
die hem selven can vry gestellen sonder sonde.
Maer Christus genade moet elcken bereet // syn;
wy en syn haers niet vry, dan te dier stonde,
als donsterflycheyt sal des menschen cleet // syn.
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Want die sonde die is alleene gelegen
inden vleesche, niet inden gheest; dit is seer bloot.
Maer als den gheest het vlees heeft onder gecregen,
& is herboren, & wandelt in sheeren wegen,
dan syn wy ontslagen, & dat duer Christus doot,
van den hemel, die de sonde soo vaste sloot,
soo datter geen sielen en mochten daer binnen.
Doen den Vader dit sach, synen sone geboodt
den mensch te verlossen, wt rechter minnen;
want niemand en coste de sonde verwinnen
dan alleene Christus, onsen advocaet.
Soo isse gewortelt in smenschen sinnen,
jae, datter en was geenen naerderen raet
dan desen doot, die versoende de daet
van Adams misbruycken, al mocht hem seer leet // syn.
Maer wy worden eerst vry van sondigen quaet,
als donsterflycheyt sal des menschen cleet // syn.
Als den mensche sterft inden geloove oprecht,
staende op de voldoeninge van den Heere,
soo rust synen gheest, soo Apocalipsus secht,
onder Godts autaer, die als den getrouwen knecht,
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vromelyc gestreden heeft voor Christus leere.
Maer dlichaem, dwelck sondich is, telken keere,
moet verandert worden doer syn overtreden,
& dit cleet aendoen, dwelck hem van allen verseere
ontslaen sal, & stellen gheest & vlees in vreden.
Siet hoe vierich dat Paulus heeft gebeden
om van tvlees verlost te syne, dwelck hem soo quelde,
gevoelende de sonde in alle syn leden,
dier hem soo vromelycken tegen stelde,
& ginck duer, duert bidden vrymoedich te velde.
Dies wy alle moeten soo vierich & heet // syn;
wy worden dan ontlast & groot van gewelde,
als d'onsterflycheyt sal smenschen cleet // syn.
PRINCHE.

Als donsterflycheyt, vry, sonder clage,
den gheest met den lichaem samen heeft verchiert,
& Godts oordeel sal blycken nader basuyne slage,
dan wort de sonde, vyant & des doots plage
al verwonnen, Oseas tuyget wel gemaniert.
Alsoo lange de sonde in de weirelt regiert,
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& heeft over den mensche haer heerschappye,
tot dat den drake, die als den leeue crayert,
met de sonde & doot & helsche prye,
al ter neder geleyt wordt, van al desen strye
wordt den mensch ontlast & vander sonden strale,
& sal triompheren aen Christus sye,
diet al onder syn voeten heeft teenemale.
Alst vlees vernieut is met dit cleet loyale,
geen vyanden & mogen hem dan te wreet // syn;
hy wordt ontslagen van der sonden princepale,
als donsterflycheyt sal smenschen cleet // syn.

Op het landtjuweel tot Antwerpen Ao 1561, op de vrage: Wanneer den mens sal der
sonden ontslagen syn, den hoochsten prys, per Verbeyt den tyt.
Ao 1561, 14 Augusti in Antwerpen, Olystack.
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- CII - [Hoe vrolyc soo wordt my therte onsteken] aant.
Hoe vrolyc soo wordt my therte onsteken
int gene dat Godts geest my belooft vol trouwen!
Niet een vruecht, maer met duysentderhande treken,
comt den geest my troosten tegen tvlees benouwen.
Als ickt vast geloove, soo sal hyt my houwen,
dats als ick myn misdaet voer den Heere belye.
Van stonden aen, sal hy in vruecht myn rouwen
verkeeren, die verwan myn wederpartye.
Soudick niet verhuegen, als ick mach te strye
trecken met den genen die al heeft verwonnen,
my verlost, & tegen sweirels fantasyen
syn levende woort heeft willen jonnen?
Duer den troost des woorts is myn vruecht begonnen;
ten eynde van myn dagen, sal ick worden gestiert
in ruste, & sal blincken boven tschyn der sonnen:
dees vruecht gebruycket herte, dwelck Godts geest regiert.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

62
Doent vleeselyc was, en mocht hem niet vermaken
dees vruecht, maer tmoeste nae de weirelt draven;
maer nu scheppet vruecht in hemelsche saken,
duer dinsperatie van des heylichs Geests gaven,
& put nu wt den schat daert al in leydt begraven:
verlossinge, derven & spyse om te voeyen,
voer alle die daer haken nae de hemelsche haven
des nieuwen Jerusalems, daer altyd vloeyen
die gesonde wateren, die vruchten bloeyen
des eeuwigen levens, ja, myn tranen aff dwaen.
Als therte dit peyst, soo moetet hem moeyen
tot dancke mynen Godt, diet al heeft voldaen,
doer syn doot, den Vadere; hier moet ick vast op staen
myn wtspraeck, die boven al triompheert,
& sal my sonder verdiensten int leven ontfaen:
Dees vruecht gebruycket herte, dwelck Godts geest regeert.
Wie sou my doch mogen berichten met schanden,
oft doer wat sake soudick in trueringe vlien,
midts dat my den Soon heeft willen onderpanden
met syn dierbaer bloet, & belooft met dien,
dat ick met myn eygen oogen, als Job sal sien,
aensicht by aensichte, Godt? Wt dit woort,
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schep ick sulcken vruecht, oock alle salige lien,
& in den grooten dach, my gemaeckt rechte voort
eenen borger syns rycx; hier int herte spoort
een hemelsche vruecht, geen soeter van keeste,
als therte inwendich dees vruecht aenhoort.
Soo wordet opgetogen tot inden geeste,
dats wie hier de minst is, sal daer syn de meeste,
in syn rycke: nooyt meerder blyschap versiert
tegen alle dlyen vant sweirels foreeste:
dees vruecht gebruycket herte, dwelck Godts geest regiert.
PRINCHE.

Dees vruecht heeft my sweirels genuchte benomen,
& in alle druck moet ick my verjolysen;
want als den grooten dach des Heeren sal comen,
dat ick als Godt warachtich sal verrysen;
ja, in myn eygen vlees, hem loven & prysen;
van eeuwen tot eeuwen, nooyt claerder dach,
tgheen dat hy my belooft heeft, sal hy bewysen
als dan, al neemt hy noch een weynich verdrach.
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Want hy ist alleene, diet can ende mach,
myn siele verhuegen duer den soeten wyne
synder soeten genaden; want doen ick lach
& wachte, droech hy my aende piscyne
myn quale genesen, die smaecte als bryne.
Als een genadich Godt heeft hy my gehantiert.
Op dees hope breng ick dleven vast ten fyne:
dees vruecht gebruycket herte, dwelck Godts geest regiert.

Opden regel, opde Lisblomme, Ao 1562.
Per Verbeyt den tyt, fecit.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

65

- CIII - [O lieff, hoe lieffelyc sydy int aenschouwen!]
Anno 1559. aant.
O lieff, hoe lieffelyc sydy int aenschouwen!
Ghy syt vol trouwen // altyt bevonden.
U liefde en mach te mywaerts niet vercouwen;
maer ghy wilde bedouwen // op myn ongesonden,
al wordt u, bruydt, u, lieffste, tot allen stonden
vervolcht van diese willen ontschaken,
diese overal verdrucken int sweirels ronden,
die als grimmige honden, // u, bruydt, genaken.
Ick ben als een blomme, (hoe sal ickt maken?)
des velts al onder de doren geplant,
& worde soo bespiet van de Babeloense draken!
Maer, lieff, dat wy spraken // inden lusthoff triomphant,
daer wil ick my aen houwen, sterck & vaelyant,
& van u niet scheyen, want midts desen,
alst myns liefs wille is, dan salt seker wesen.
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Ghy syt myn stercheyt daer ick toe wil vluchten,
als ick met duchten //, lieff, ben belayen;
ghy sult myns ontfermen, als ghy, u lieff, hoort suchten;
in u belooften syn de vruchten // die my versayen.
Ghy, die tot uwen lusthoff syt, de rechte payen,
daer ghy my toe wyst, daer ick los ben van weene;
al willen sweirels kinderen myn cleeren ontnayen,
ja, willen my ontrayen // u liefde gemeene,
ick sal u, myn lieff, beminnen & anders geene;
want in hemel, in aerde, en is u niet te swaer,
& u eere en gheefdy oock niemand te leene.
Ghy hebbet vermogen, u woordt is soo claer,
daer ick my mede vermake in alle vaer;
ick weet & is openbaer // schoonst wtgelesen:
alst myns liefs wille is, dan salt seker wesen.
Al ly ick hier, lieff, al wat lieff mach lyen,
tot allen tyen //, als ick loven uwen name.
Ghy hebt al veel meer geleden om my te bevryen:
op dat ick sou verblyen // in liefde eersame,
ghy liet u recken als dlaken opde rame,
& hebt my getrout, op de cruyce roede,
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den strick gebroken, die my hief inde prame,
te min ick my schame //; maer met blyen moede,
sal ick in liefde waken met scherpe hoede.
En ick wil lanckmoedich onder u schaduwe duycken,
verbeyende den tyt, hopende op voorspoede;
want, lieff, van mynen bloede // souwense gerne suycken;
ghy sult my verlossen van dees eertsche bruycken,
die u woordt misbruycken //, dwelck my heeft genesen:
alst myns liefs wille is, dan salt seker wesen.
PRINCHE.

O ghewillighe Prinche niet om verwinnen,
die ick moet beminnen // wt alle myn crachten,
ghy sult my, u lieff, leyen by u binnen
wt alle dees spinnen //, die op my wachten,
die my lagen leggen, dagen & nachten.
Want tvlees, de weirelt & smensche leeren
my altyt omsingelen, ja oock, sy slachten,
die met liste achten // op liefs onteeren,
& comen met behendicheyt u wegen verkeeren,
ja, wysen my den padt, die ghy my heedt laten.
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Wanneer sal ick vry syn van dit verseeren?
Want sweirels beeren // my, om u snaems wille, haten.
Maer ghy hebse verwonnen, dus wil ick my saten,
& u, lieff, ombaten // met ermen & pesen,
alst myns liefs wille is, dan salt seker wesen.

Per Verbeyt den tyt
Olyftack in Antwerpen
Ao 1559.
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- CIV - [Waer sydy ghy crygers, om vechten gestelt] aant.
Waer sydy ghy crygers, om vechten gestelt?
Comt vromelyc gewapent in de bane;
bestormt nu myn ryck, want het lydt gewelt;
strydt niet om geldt // maer valter vry ane.
Ick ben uwen veltheer, strydt onder myn vane;
staet sterck in oordene, verwacht u partye,
ghy die myn woordt oprecht begint te verstane,
berydt u om slane // en wyckt aen geen sye.
Ick beken u wercken; weest vrolyc & blye,
datse wtten gelooff geschien, acht geen verdriet
van die Medianieten, verwindse doch ghye;
wantse u duer envye // seer hebben bespiet.
Blyft doch volstandich: al wat u geschiet
sal ick u vergelden, want ghy crycht te loone;
u soudy is al ree, en wetty dat niet?
Den verwinder is bereyt des levens croone.
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Ick weet u verdriet, want de lagen syn vele,
diese u spreyen, wt boose listen stout.
Maer weest getroost, myn volck, niemant en hele;
mynen loff spreck u kele // vast op myn woordt betrout;
voer draken, schorpioenen, u doch niet en grout,
want tot vaste pilaren heb ick u verheven
in mynder kercken, al hebbense u benout.
Geensins en schout // myn woordt; ick wil u, siet, geven
dyseren roede; tsweert heeftse saen verdreven.
Weest doch getroost, myn volck, ghy weet doch seer wel
dat ik ben den wech, de waarheyt & dleven,
& dat sy aencleven // sweirels boos voortstel.
Blyft my getrouwe; ick belooff u dat niemand el
den prys en sal hebben in mynen troone;
ghy wilt myn getuyge syn, duer u slagen fel:
den verwinder is bereyt des levens croone.
Ick sie u truerich & ootmoedich van geeste,
seer betraent van wangen met een droevig gelaet;
ick hoor u clagen wel dat aldermeeste
die gehoornde beeste // u vervolcht obstinaet.
Maer weest getroost, myn volck, aenverdt mynen raet;
als stoff sal ickse breken; heft op u sinnen;
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Weest niet desolaet//; maer wiltse doch verwinnen.
Oock claechdy in u concientie binnen,
datse verlaten hebben myn eygen eere,
tquaet voor goet prysen, doncuysheyt beminnen;
ghy bekent oock dees spinnen//; volcht, geensins die leere
der Nicolaiten, die verdeelt syn seere.
Wycty aff; ick en ontsie geenen persoone;
maer blyfdy volstandich, dit spreck ick u, Heere;
den verwinder is bereyt des levens croone.
PRINCHE.

Al moetty om mynen naem veel drucx besueren,
al vallet u pynlyck, hier duer maeck ick u groot.
Hebt moet, myn volck, ten sal niet lang dueren:
die verwint, tallen hueren // smaeckt hy hemels broot.
Schout ook Balams leeringe als deeuwige doot;
oft neen, ick wil u voorts komen bezoeken;
achtet niet, al wordy om mynen naem van haven bloot,
ghy syt ryck, en lydt geenen noot, ick sal u vercloecken;
ghy verstaet mynen sin wel wt Johannes boecken,
die hun duer den geest uit Padmos getogen vandt,
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alle die verwinnen, sal dlam met witte doecken
verchieren, wt allen hoecken // oft wt wat landt,
& geven hem eenen witten steen in syn handt;
haer namen int boeck des levens schryven schoone.
Strydt vromelyc, myn crygers, hoopt hier omme, want
den verwinder is bereyt des levens croone.

Op de Violiere feest gestelt
doer Verbeyt den tyt, Ao 1562.
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- CV - [Hoe moechde ghy, menschen, alle die daer syt] aant.
Hoe moechde ghy, menschen, alle die daer syt,
van Godt geroepen ter salicheyt, breet & wyt,
met een suyver siele redelyc geschapen,
uwen broeder gehaten, hem aendoende spyt,
die Godt soo overvloedich heeft gebenendyt?
Daer ghy in syn aensicht Godts beelt muecht rapen,
aensiet: tis Godts handtwerck, ontspringt muechdy slapen.
Hoe comt dat de welvaert ws naesten u mishaecht,
die ghy wt nydt dus vervolcht met sweert oft wapen?
Dat is Godts woonstadt daer ghy uwen haet op draecht;
wetty niet dat ghy u selven hier duer meest plaecht?
Dits Godts bevel: opt verdoemen uwer sielen,
uwen naesten te beminnen; doch my gewaecht
oft u boose wercken voor Godt niet en crielen.
Siet, wt nydige boosheyt veel rycken vielen,
& werden in onrusten hier duer gedreven;
maer tginck haer wel, die den vrede onderhielen:
wie benydt, naeckt de doot; diemen haet, sal leven.
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Is hy niet diemen haet veel beter daer ane,
als hy de haet niet en pynt tegen te gane
om te wrekene, wt een boos herte verkeert?
Want wie wrake soeckt is onder sduyvels vane,
soo synder twee haters; tis goet te verstane,
& beyde te same hebbende Godt onteert;
maer wie nydt draecht & blyft obstinaet boos verweert
op synen bruer, diet verdraecht, hoe hy daer op raest,
desen is wt den duyvele, die hem verheert,
& salder me vergaen in ydelheyt verdwaest;
wie benydt wordt sal leven, die Godt spyst & aest.
Wat heeft de benyder dan synen tyt verquist,
die genade versuymt, hoe Godts geest hem inblaest,
& heeft, willens, den wech des Heeren gemist!
Een oprecht nydich herte, segt my doch, wat ist
anders, dan die doot slaet? Hier duer salt beven,
om dat synen naesten heeft vervolcht met list:
wie benydt, naeckt de doot; diemen haet, sal leven.
Wetty niet dat den mens, die ghy wilt verderven,
wt nydt, Godts sone daerom moest sterven,
& heeft elck die hem bekeert dleven gejont?
Maer nu cruysty weer Christum soo menich werven
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als ghy syn lidtmaetkens wt nydt soeckt tonteeren
waer duer u siele valt inder hellen gront.
Siet: hoe wraeck roept dbloet dat tegen Abel opstont!
Wat helpet Josephs bruers die hem wt nydt vercochten?
Merckt hoe haren buyck met honger werdt gewont,
& aen diese benydt hadden spyse versochten.
Daniels haters tegen hem niet en mochten,
al wast dat duer Bels bedrog elcx herte loech
Bels dienaers int verderven haer selven brochten,
die jongers benyders tvier wt den oven versloech.
Wat vercreech doch Pharao dan groot ongenoech?
Die see heeft haer boven syn heer opgeheven.
Aldus varen noch de benyders, spaey & vroech:
wie benydt, naeckt de doot; diemen haet, sal leven.
PRINCHE.

Siet eens, hoe de Phariseen te gadere
Christus benyden, onsen eeuwigen weldadere:
wat mocht haer ditte altesamen doch baten?
Neemt exempel aen Judas den verradere,
die Christus verriet, de springende adere.
Godt heeftse voor loon eeuwich verlaten,
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dus synse qualycxt ane, die hier noch haten.
Dese die nydt soecken in Godts woordt triomphant,
al wordense verjaecht wt huysen & straten,
met wyff & kinderen in een ander lant,
sy haten Godt selver; den dierbaren pandt
sal haer macht breken; maer hondert fout hier vuere
geeft Godt die benydt worden; dus maeckt vre, broeders, want
den vader onse brengt ons int getruere.
Hoe biddy doch Godt als ghy, te dier huere,
uwen broeder haet & niet en wilt vergeven?
Blyfdy hem benyen, ghy proeft meest het suere:
wie benydt, naeckt de doot; die men haet, sal leven.

Solutie op de vrage tot Bredael:
Wier qualycker aen is, die hier benydt
oft die hier benydt wordt?
Per Verbeyt den tyt. Ao 1564.
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- CVI - [Waer sullen de godloose mogen vlien // vals] aant.
Waer sullen de godloose mogen vlien // vals,
die sonder raet Godt & haren broeder haten?
Wat heeft haer leven doch hier te bedien, // als
sy haer met Godts woort niet en willen saten?
Waer sullense drincken, die daer hebben verlaten
die springende adere, den gesonden wyne?
Waer mogense uyt vinden by eenige staten,
die hier den vrede, der sielen medesyne
versmayen; wat naeckt haer, dan deeuwige pyne?
In onrusten haren worm doch eeuwich brandt,
die met looser valscheyt, in geveysden schyne,
over Christus lekens hier crygen doverhandt.
Waer mogense gerust woonen in eenich landt,
die Gods tempels schinden, daer hy in dede
groote wonderen? Niever duer desen; want
de godloosen en hebben geenen vrede.
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Wat macht haer helpen, al gaense hier raet // slagen
& seggen: 't vrede, sonder sorch over al?
Laet ons de gerechtige vroech en laet // cnagen
totten beene, terstont naeckt haer dan den val,
als een barende vrouwe met groot geschal.
Geen ruste en mogense hier inne verwerven;
in haer boose vonden haer meest overcomen sal
groote tribulacie, een haestich sterven;
tsweert, datse wt hebben, salse thert duerkerven,
al knersen haer tanden op Godts volck vercoren;
in haer eygen stricken sullense verderven;
want tot Godts wrake soo synse geboren,
die Godts bruyt schinden, die roose sonder doren;
Sathan, haren prinche, bereyt vast haer stede.
Daer sullense proeven Godts wreeden thoren:
de godloosen en hebben geenen vrede.
Dit heeft Christus tot syn jongers gesproken, // doen
hyse versondt om den vrede te leeren;
maer de godloose hebben sulcx gewroken // loen,
dat sal beter gaen in den dach des Heeren.
Sodoma, dan sulcke, die van haer keeren
mynen vrede, tuycht Godt, onruste is by haer;
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met deen wee op dander sal ick vermeeren
haren druck, niet wetende waer blyven van vaer;
al macht haer wat gelucken in te volgen naer
myn hoopken, en willense hittich verschueren.
Met sweirels instellen, al gedooch ickt voerwaer,
sterste, dierentyt naeckt haer tallen ueren.
Waer sullense vlien, die weten van te vueren
mynen wille? Veel verdriet vuerense mede;
haer eygen vlees sal haer tot spyse gebueren:
de godloose en hebben geenen vrede.
PRINCHE.

Godt salse voer ruste met elende // dwingen,
verlaten weeskens sullen syn haer kinderen;
niet half en mogen sy ten ende // bringen
huer dagen: tcruysen des bladts salst hinderen.
Gy wordt geplaecht van wormen & slinderen,
diet fenyn strooyen in Godts woord gebenendyt;
als rook & gras sullen haer namen minderen,
die tegen Godt & syn volck hier vueren strydt.
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Het sal haer hier namaels staen tot groot verwyt.
die om haers buycs wil verlaten des Heeren wet,
& die den vrede hier soecken aendoende groot spyt,
& hebben haer, als Caïm, aen dbloet besmet
van haren broeder, & worden van derme vet.
Dees dalen al ter hellen; ten baet haer geenen bede;
Christus genadich bloet en hebbense niet te bet:
de godloose en hebben geenen vrede.

Tot Bredael Ao 1564
Per Verbeyt den tyt
Olyftack in Antwerpen.
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- CVII - [Waer mach den mens meerder victorie sporen] aant.
Waer mach den mens meerder victorie sporen,
catyvich, allendich, naekt, mismaeckt geboren
wt der vrouwen, met Adams gebreck belast,
nochtans totter salicheyt, vant begin, vercoren,
al wordt hy duer vyants listen somtyts verrast,
dan in Christo Jesu, den bloeyenden mast,
die de doot verwan & den duyvel mede,
die gevanckenisse gebonden wel alsoo vast,
deerste & leste, donverganclychede,
donverwinnelyc sweert staende opt snede
aen beyde syden, nooyt te volle gelaudeert,
om voer ons te verwinnen, bereyt int stede
des nieuwen Jerusalems, daer hy domineert?
Dus leyt smensen victorie, hoement alegeert;
die doch broos, cranck, swack & in ongeval // is,
alleene sonder twyfel, dit wel noteert,
int bloet des lams gedoot, diet al in al // is.
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Leyt niet in dit lam, dwelck wt vierigen luste,
den doodelycken kelck dronck in swaer onruste,
ons victorie, leven, troost & confoort,
dat ons opgeleyt was duer synen doot bluste,
ons versoent met Godt & gestelt in accoort,
onsen middelaer, geen ander, ons doende trappoort
van ons allendige voer synen vadere,
& heeft die sloten der hellen geheel verstoort;
schonck ons den dranck wt die bloedige adere
synder herten, en was oock geen versmadere
van ons bedroefde, die duer syn tranen heet
afwies de smette van ons alle gadere,
duer den prys syns bloets, naar Johannes bescheet?
Syn victorie is de onse, die den vyandt wreet
gebonden is, die tegen ons int geschal // is,
dat ons volle salicheyt leedt, dat is hem leet
int bloet des lams gedoot, diet al in al // is.
Oft al schoon de mensch hadde vant begin gedaen,
sindt dat Godt die weirelt schiep & heeft bestaen,
allen de wercken, die ooyt goet syn bevonden,
ja, had hun duysentmael laten ter doot toe slaen,
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oft schatte gegeven ontellycke ponden.
Al hadden tsamen gebeden alle monden,
die ooyt waren of sullen worden geschapen;
al waert al gedaen dat smenschen hert mocht gronden,
geen victorie & mochtmen hier duer betrapen,
& had ons dit lam niet comen vercnapen
& in ons vlees gesmaeckt den dootlycken keest,
& verwondt al dat nae ons siele comt gapen,
nae syn doot verresen, ons victorie meest
& strydt selver voer ons teghen thels tempeest;
want elck mens sonder dlam int verwinnen smal // is,
maer dat al ons cracht leyt, benyt den boosen geest,
int bloet des lams gedoot, diet al in al // is.
PRINCHE.

Heest dit lam niet gewillich, in als verduldich,
den camp voer ons aenveert, duerwondt menichfuldich,
ons smerten gedragen, opgeoffert aent hout?
Heeft hyt niet al voldaen? Syn wy noch wat schuldich?
Is den mens oock verlost met silver oft gout?
Geen ander victorie, alsment vast behout,
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dan des lammekens bloet, costelyc & dierbaer.
Wat souden wy gedaen hebben, doch jonck & out?
Isser ander hulpe den mens gecomen naer?
Neent; dit lam ist, dat ons beschermt voer allen vaer;
ons verwinnen leyt alleene in syn stercke hant:
dit geloovende, is onse victorie; tis waer:
in den noot des doots doet hy den mens bystant,
& sullen duer hem verrysen: wy syn den pant
daer dlam om street met hem die int ertsche dal // is.
Crachteloos dus leyt ons victorie playsant
int bloet des lams gedoot, diet al in al // is.

Gestelt op de rethorycke camer geheeten Moses doren:
op de vrage: Waer in smensen victorie meest gelegen is?
Per Verbeyt den tyt, Olystak.
Ao 1562.
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- CVIII - [Tweederley vruchten der penitentie] aant.
Tweederley vruchten der penitentie
vinden wy in de Schriftuere beschreven:
van deene soo maeckt Esaias mentie,
die daer vande goddeloose wordt gedreven.
Maer wee hen alle, die dese aencleven,
want Godt heeft geschadt haer feestdagen:
Wie heyst dese dingen, seyt de Heere verheven,
van uwen handen? Ten is geen behagen
voer mynen oogen; ick en sals niet verdragen;
want het is voer my een versmadenisse.
Soo en werckt dees vruchte, niet dan een versagen;
maer dat is een vruchte & een versadenisse
die in Christo soecken een ontladenisse.
Want sonder hem, soo synt al ydel geruchten:
het geloofs wercken syn de warachtige vruchten.
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Hoe mogen de vruchten, die van den mensche
al gevonden syn, recht blyven staen
teghen sgeloofs vruchten? Tis cleyn apparentie;
want dat Godt niet geplant en heeft, dat sal vergaen
gelyk hooy, bervoets te loopen, nae Baruchs vermaen.
En willen duer mensen leere haer selven genesen,
soeckende, hier & daer, een ander baen,
latende Christus, den wech werdich gepresen,
dit en can geen vruchte van penitentie wesen.
Want wat penitentie, tot allen stonden,
van haer beste werck vuyl is, soo wy lesen;
maer des geloofs vruchten die ick orconde
is lanckmoedich, vrindelyc & vredsamich van gronde,
lydsamich hopende, al sonder duchten:
het geloofs wercken syn de warachtige vruchten.
Noch van de vruchten der godloosen mogen wy spreken;
hoe dat sy geplant is in des mensen sinnen:
de sommige, die vasten tweemael ter weken,
meynende daermede Godt te bekinnen.
Dit en ist vasten niet, dat Godt wilt beminnen,
dat den mens thoot als eenen reep doet draeyen
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& gaen al swymelende als leelycke spinnen,
seggende: tsal ons namaels comen te stayen!
Maer dat is het vasten & rechte payen:
den hongerigen dbroot te breken tallen tyen,
den dorstigen van synen dorst te versayen,
den naeckten te cleeden om sgheloofs belyen;
dit syn de vruchten, die sonder stryen,
wt den geloove comen & geen ander cluchten:
het geloofs wercken syn de warachtige vruchten.
PRINCHE.

En wy int doopsel, duer tgeloove, warachtich,
Christum voer eenen bruydegom trouwen,
& dat ons bevolen wordt crachtich,
des vyants wercken altyt te schouwen.
Soo moeten wy dan ons geloove trouwen
voer penitentie, dwelck ons maekt reene;
& is ons geloove, daer wy op bouwen,
ons penitentie, soo moeten oock gemeene
sgeloofs wercken, & anders geene,
de warachtige vruchten syn ongelaeckt.
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Want Christus tot het vrouken sprack, die in weene
van den loop was: ghy syt gesont gemaeckt
duer u geloove; & soo wie naer hem haeckt
wordt gesont, & vry van alle geruchten:
het geloofs wercken syn de warachtige vruchten.
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- CIX - [Al studeerde den mensch syn leven // lanck] aant.
Al studeerde den mensch syn leven // lanck
hy en can wt syn vernuft den sin niet vaten,
om Godts loff te vermeeren & te geven // danck.
En hoe lieff hy ons heeft, sonder verlaten
dan die erm van geeste, geeft Godt by maten;
die duer de liefde wt Godt syn erboren,
niet wt een bloede oft vleesche verwaten,
en werdt Godt bekent, soo Johannes laet hooren.
Want hy is eenen geest & licht geboren,
daer geen duysternisse in en mach wesen,
die in ons woont, als wy de liefde sporen
wt de cracht des geloofs, om ons genesen.
Van die doot waren sy weder op verresen,
door den bant der liefden, als een volcomen lodt.
Sonder haer ist al niet hoe groot gepresen:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

90
Wee haerlieden die daer gaen vergult, bepeirelt,
opgeblasen met kemels bulten groot;
tis wel eenen schoonen schyn voer de blinde weirelt;
maer, eylacen! sy syn al allevende doot!
Want Godt spreckt tot de wysen des werels bloot:
niemand en staet op syn rycdom noch groote macht,
dan dat hy my kenne; sulcx behaecht my ter noot,
& hem in de liefde oeffene, dach & nacht.
Dats volmaeckte gerechticheyt, neemt hier op acht,
& den wortel der onsterflycheyt reene.
Sonder dit ist al niet, seyt Salomon bedacht,
die boven alle man begaeft was alleene,
& van als overvloedich hadde gemeene;
maer sonder Godts liefde, seyt hy, ist niet dan spot,
bedroch der oogen; het brinckt oock de siele in weene:
sweirels samblant is al dryfsant: niet sonder Godt.
Ick ben eenen rechten wynstock, seyt Christus claer,
& myn vader is den ackerman goedertier;
wy syn de ranken, o broeders, voerwaer
als wy in synder liefde wandelen fier.
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Dan brengen wy schoon vruchten overvloedich hier;
want sonder hem is al niet ons vermogen.
Blyft in mynder liefden, secht hy, vreest geen dangier,
soo sal ick in u blyven ongelogen
& den Vader in my die sal u verhoogen,
op u stortende synen heyligen gheest.
Tot een nieu Jerusalem wilt u vertoogen,
als een bruyt versiert haren man niet & vreest,
doer de verborgen liefde die sy hem draecht meest,
die onsiendelyc is voer de weirelt bot;
sonder haer ist al ydelheyt, verstaet den keest:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Laet ons aendoen de bernende liefde heet;
sy is de hooft somme ons geloofs beradich,
want sy bedeckt de sonde menichfuldich breet,
& haren naesten en is sy niet schadich.
Wel te rechte, seyt Paulus gestadich,
al cost ick in alle dingen wonder bouwen,
ben ick sonder de liefde Godts ongenadich,
soo ist al niet, dan ledich & ydel schouwen;
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want alle dinck vergaet & comt int benouwen,
sonder de liefde, die eeuwich sal leven,
die Christus selve is & in ons woont trouwen,
& Godt woont in Christo hooge verheven.
Als leden, die aan elck anderen cleven,
alsoo syn wy vereenicht, verstaget slot:
tis al vergancklyc sonder haer beseven.
Sweirels samblant is als dryfsant; niet sonder Godt.

By de Barbaristen te Gent,
Liesde verwinnet al.
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- CX - [O mogentheyt Godts, diet al heeft geordineert] aant.
O mogentheyt Godts, diet al heeft geordineert;
sonder u en mach niet staen: dit wel grondeert;
want wie tsegen u is oponerende,
oft u geboden is refuserende,
& nae sweirels lust hem selven gaet stellen,
die gecondamneert is; weest niet userende.
Haer samblant heest er vele getrocken ter hellen,
als Pilatus, Herodas & hun gesellen;
om datse in eeren meer wilden verstyven,
triompheren & den onnooselen quellen,
hebben sy de onschuldige laten ontlyven;
hoveren, boeleren, sulcx was hun bedryven,
op der weirelt genuchte waren sy versot.
Wilt er u aff wachten, tsy mannen oft wyven:
Sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

94
Tsamblant des weirels heeft er veel bedrogen,
als syse heeft getogen // tot haer eenpaer.
Soo dat sy aen haer borst hebben gesogen,
worden sy versuymelyc Godts geboden claer;
sonder dit tonderschouwene, weet dit voerwaer,
can niemant gecomen ter hemelscher steden:
soo wie my lieff heeft, spreckt Christus openbaer,
sal houden myn sermoonen; wilt dit duerkneden,
& laet u niet verleyen duer sweirels seden,
die bedriegelyc syn tot alder stont.
Vander hellen put can sy u niet bevreden;
al stryckt sy menigen keer om den mont;
die haer is hanterende wordt dickwils gewondt.
Dus schout haer manieren: van my dit onthodt,
wilt ghy bevryt syn daer menich aff wordt verslondt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Ick ben de duere: wilt al duer my ingaen,
heeft de Salichmaker des weirels gesproken,
waeckt met de maechdekens, die op Godts woort acht slaen,
op dat die duere u niet & wordt geloken,
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& slacht niet den sotten, die, doer dwerlyc joken,
den tyt hen verleent van Godt hebben verloren,
soo dat sy buyten beschaemt bleven gedoken.
Ick en ken u niet voerwaer; wilt elders sporen,
sprack den bruygom, tquam duer sweirels quaet oorboren;
dus vliet haer pompuesheyt met allen den overmoet;
want wiese bemint wacht hem wel voer versmooren,
sy is bedriechelyc al schyntse voer u goet,
haer vruecht & duert niet, sy vergaet metter spoet,
daer menich doer mach comen aen thelsche slot.
Vliet tfenyn des weirels met allen haer vals gebroet:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Princhelyke Godt, boven alle princhen machtich,
die den vre hebt gecondicht hier opder eerden,
tot uwen apostelen, ick bens gedachtich
doen ghy spraekt: vre sy met u! Wilt volherden
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totten eynde, ghy wordt salich, vrinden van weerden;
want daer ick ben, sal oock myn dienaer wesen.
Waer syn sy, die hier schat & goet vergeerden
& triompheerden? ick vraecht by desen:
met schoone vrouwen in vruechden wtgelesen,
planteyt van wyne, geen solaes hem en gebrack;
int dansen, singen, springen, wast vruecht volpresen,
nae sweirels leven nochtans groot ongemack.
Waer syn sy gebleven, geladen met tsondich pack?
De weirelt verlietse; sy syn in deerstche rot.
Latet swaer, nemet licht, vliet onder Godts dack:
sweirels semblant is als dryfsand, niet sonder Godt.

Het Terwen bloeytsel tot Aerschot,
Wt liefden.
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- CXI -[Hoe vals is de werelt vol ontrouwen certeyn!] aant.
Hoe vals is de werelt vol ontrouwen certeyn!
hoe lange heeft sy int gemeyn // veel quaets berockt!
hoe lange heeft sy de menschen, groot & cleyn,
duer haer samblant vileyn // tot sonden gelockt!
Nochtans ist al als dryfsant dat sy brockt,
midts dat sonder Godt is; Schriftuere tuyget bloot.
Hy comt int getruere, dier hem op stockt;
haer samblant is bitterder dan de doot:
wee hen die etende syn van haer broot!
Want tis al aderen vol fenyns gegoten;
die haer samblant volgen, blyven dick inden noot;
haer samblant is wt Luycefer gesproten.
Veel synder daer in sdroefheyts bant gesloten;
veel hebbender duer gehadt een droevich lodt.
Dus segick als die gecraeckt hebben haer noten:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Dat sweirels samblant min is dan een luere,
voer Godts figuere //, als dryfsant ongeacht,
dbleeck wel aen Adams kinderen stuere,
die duer haer sprake puere //, waren in tweedracht,
doen sy wilden stichten, duer hun eygen macht,
den toren van Babilonien snel;
aen Pharo, die verherdt was & onbedacht,
bleeckt oock wel // midts dat hy was tegen Godt rebel,
vervolgende de kinderen van Israhel,
& aen Nabugodonosor, die van weerden,
duer Holofernes, prinche syns heirs fel,
waende wesen als Godt opder eerden;
hem en mochten helpen ruyter noch peerden,
want hy gedestruweert werdt met alle syn rodt.
Sonder Godt en cost hys niet volheerden:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Al dat sonder Godt begost wordt, is al niet
als een riet //, dat men van den winde siet verpletten.
Alle die sonder Godt willen volbrengen iet,
duer hun vernuft, siet //: sy hun selven besmetten
& volgen den man, die sonder letten,
syn huys opt drooge sant heeft gaen bouwen,
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niet vreesende voor dongevals voortsetten;
dwelck hem gebracht heeft in groot verflouwen.
Want soo haest als men de wolcken sach ontvouwen,
& dat den reigen & wint is neder gedaelt,
soo is syn huys, als donvaste landouwen,
als dryfsant wech gedreven & verschaelt;
dees schade heeft hy over sweirels samblant gehaelt.
Veel volgen hem noch: synse niet wel sot?
machmen dan niet wel seggen, om dat elck dus dwaelt?
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Alle tsamblant, dat inde werelt wordt gevonden,
is, naer tvermonden der propheten, al quaet.
Voor Godt syn alle geveysde wercken, sonden:
tot geender stonden //, in eenige daet,
en begeert hy samblant, maer liefde delicaet.
Een oprecht herte is hem aengename,
dwelck als dryfsant, gelyck tsamblant, niet en vergaet,
maer blyft standvastich in Godts liefde eersame,
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Wee den mensche, die sweirels samblants same
soeckende is met listen & practycken!
Hem is bereyt de eeuwige blame,
diemen nergens by en can gelycken,
maer wel hem, die in Godt behout sonder wycken,
want wie hem versmaeyt oft syn gebodt
moet wel seggen, den ermen metten rycken:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Per Wel hem die in Godt betrout.
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- CXII - [Tis al niet sonder Godt, wiens loff moet vermeeren] aant.
Tis al niet sonder Godt, wiens loff moet vermeeren
van eeuwicheyt tot eeuwicheyt, boven maten.
Sweirels voorstel is niet dan vol drucklycx verseeren:
hoe schoone, hoe rycke, hoe edel van staten;
vroomheyt, sterckheyt, wysheyt, ten mach al niet baten,
daer hem de menschen hier mede verhoogen
als sy vercrygen sweirels goet, sonder laten
haer valsche practycken, niet onbedrogen
om haer even naesten, ist dat sy poogen
die te bedriegene met listiger saken.
Tis al niet, daermen duer wordt van Godt getogen
hier ter weirelt, veel samblancien maken
groot goet, gelt, lant, sant, by een wilt staken,
om dat te gebruycken in ydelheyt, met spot.
Wilt nu hier seggen, die naer deeuwige waken:
sweirels semblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Segt, arm, onwyse, verdoolde menschen,
wat laet ghy u duncken wie dat ghy syt,
dat ghy u selven in wellusten wilt wenschen
u vlees, dwelck vergaet in soo corten tyt?
Ghy en syt maer opden wech als pelgrims bevrydt,
& als een verdreven schipken hier int beswaren;
maer Godt, die den synen hier inde werelt wydt
voer alle tempesten der boosheit wilt sparen.
Aldus, ghy menschen, wilt laten varen
sweirels samblant & svlees wellust versmaden;
soo suldy eeuwich, met die christen scharen,
hier opder eerden inder gerechticheyt baden;
& bekent u schuldich leven, vol alder misdaden,
voer Godt, den Heer, die u helpt wt sonden verrodt,
hy die de salicheyt is, can ons ontladen:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Als hooy wordt den mens overal geleken,
& als een bloem des velts sietmense verdryven.
Dat schoon voer de werelt is, dats vol gebreken
voer Godt den Heere, die de meeste moet blyven.
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Boven al, nochtans sietmen tgeloove verstyven
doer sweirels samblant der hoogmoediger clercken,
die haer selven veel verdiensten toeschryven,
daer Godt over verdruckt wordt in sweirels percken.
Diet nochtans al voldaen heeft, schout eygen wercken
& spreckt met David, die tonser memorie
seggende is om ons gelooff te verstercken:
niet ons, Heere, niet ons; uwen naem sy de glorie
& eeuwicheyt, onser sielen seborie!
van onser herten den geloovigen tlot!
Dus segt elck voer warachtige historie:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt,
PRINCHE.

Princhelycke Godt, Vader almachtich,
die daer een heer is over sweirels regiment,
wilt elck verleenen in gracie crachtich,
dat sy wandelen op uwen wech bekent.
Keysers, coningen, hertogen, prinsen present,
als wy gedaen hebben, dwelck wesen moet,
soo moeten wy seggen als onnut knecht verblent:
weest mynder genadich duer u verdiensten goet!
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dan sullen wy drincken wt der fonteynen soet
des levens, wt syn syde; willet onthouwen,
doer syn vergieten mildelyk dierbaer bloet.
Laet ons hem dancken met liefden sonder flouwen;
in dit leven elck op syn woort moet bouwen,
seggende: lofsalige Vader! voer dleste slot,
vermalendyt is die op menschen betrouwen:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Het Lavender blomken
met vieriger liefden
Per Godts werck is sterck. Ao 1556.
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- CXIII - [Och! menschen, hoe moechdy dus glorieren] aant.
Och! menschen, hoe moechdy dus glorieren
in steken, tornooyen & mommeryen,
costelycke bancketten, om triompheren
met Venus dierkens in diversche partyen?
Dits al dryfsant, datmen siet lyen
als den weerhaen, die met alle winden keert,
geen vasticheyt hebbende in geender syen.
Maer Paulus seyt: elck dit van hem keert;
verre soo moet van my syn, ja, & ondeert,
dat ick een ander blyschap soude maken
dan int cruyce Christi, seer hooge vermeert;
waer doer wy ter saligheyt mogen genaken.
Wat is van sweirels samblant oft sulcken saken?
Ten is niet goddelyc, maer wt sweirels ramodt,
dwelck haest sal eynde nemen; wilt hier op waken.
Sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Wat mocht u baten, ghy menschen bepeyrelt,
dat ghy tgoet van coninck Alexander hadt,
& onder u subjectie die heel weirelt,
sonder de vreese Godts, dwelck is eenen schadt
& dbeginsel der wysheyt, om te weten badt
hoe wy ons ter salicheyt souden generen?
Wat is oock sweirels triomphe plat,
dan enckel dryfsant, nae Salomons vercleren?
De weirelt sal u haten, wilt dit ontbeeren,
spreckt Christus; maer in my suldy troost vinden.
Menschen, hoe moechdy dus loopen wtter heeren,
duer sweirels samblant, dat u mocht schinden?
Hebt alleen vertrouwen, vercoren vrinden,
opden gecruysten Christum, tis dbeste lot,
die om ons geleden heest veel swaer allinden:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Alle den triomphe, die ter weirelt mach wesen
en is niet te gelycken by des Heeren werck,
dwelck niet en vergaet, als sweirels samblants vesen,
dat al dryfsant is; neemt hier op merck.
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Want die heden triompheert, met moede sterck,
duer sweirels samblant, is haest verdreven.
Maer verblyt u inden Heere, tsy leec ost clerck,
alsoo ons Paulus claerlyck heeft beschreven:
die om onser salicheyt is op geheven
aen dat hout des cruysen, sonder respyt,
hier in behoort elck mensche te scheppen jolyt;
want hier duer heeft hy verwonnen thelsche rot.
Maer wat hier buyten geschiet in desen stryt,
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Inden triomphe, die Christus voortbracht,
behooren alle menschen wel blyde te syne,
doen hy vander doot verrees, duer tgoddelyc cracht,
& verloste die gevangen daer ten fyne,
dier gelegen hadden langen termyne
in den duysteren kercker onreene,
eer sy ingaen mochten des hemels schyne,
die daer geopent wordt voer ons gemeene.
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Dus elck scheppe hier verhuegen in alleene;
want hier doer wy comen syn ten benouwe;
maer die op sweirels samblant staet, comt in weene,
ten is maer dryfsant, soo ickt bat aenschouwe.
Al datter mach geschien in sweirels landouwe
van keysers, coningen, ick segt sonder spot,
allen hun voortstellen is, soo ickt u ontvouwe:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Het Maryen Cransken tot Brussele.
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- CXIV - [Wat is hier doch min dan sweirels samblant]
Wat is hier doch min dan sweirels samblant
ost waer op dat min te betrouwen // is?
hooverdye, pompuesheyt en heeft geen constant
groote wtwendicheyt, die wel om schouwen // is;
edelheyt, hoocheyt, die by mans en vrouwen // is,
& eygen presumcie, niet om verhalen;
dits al dryfsant, dwelck niet om houwen // is,
dat van den wint gedreven wert in de dalen.
Al dat heden wat is, en heeft haest geen palen,
als ons den wyzen man dat wel voerseyt;
die heden triompheert, morgen sonder falen,
is hy te niete gedreven; merckt de waerheyt
by Alexander; Holofernis vroem int feyt
is door een vrouwe comen tot grooten spot,
niet sonder Godts gehingen en authoriteyt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Al thoont u de weirelt samblancien vele,
& dat sy oock schynen voer oogen schoone,
ten is maer dryfsant, onder slechte & ele,
diese achten, & verlaten den persoone
daer niet sonder en is weert synde een boone,
soo u lieder devyse claerlycken bewyst.
Daer sweirels semblant is, staet droefheyt idoone
voor die duere; dus al haer voortbrengen mispryst
& u alleen in Christo verjolyst,
als ons Paulus verclaert, wilt ghy beclyven,
want doer syn woort worden wy alle gespyst.
Maer die hier in sweirels samblant blyven,
syn heel verdwaest, naer des wysen mans schryven,
& sullen slecht vergaen, dit sal wesen hun lodt,
die de waerheyt verlaten, mans oft wyven:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Tis al ydelheyt, soo ons schryft den wysen man,
sweirels samblant, dat de menschen seer useren,
abten, prelaten, coningen & princhen dan,
die in dweirels samblant heel occuperen,
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& den ermen simpelen sy persequeren
om sweirels samblant te volbringene,
recht oft Godt niet al en sal remedieren.
Soo pynt hem elck synen naesten te dwingene,
maer Paulus seyt: pynt u dit te mingene
in al u voortstellen tot Godts eeren,
altyts in ootmoedigheyt voorts te springene
tegen u ondersaten, dits Paulus leeren.
Ghy, bischoppen, coningen, prinsen & heeren,
schout alle pompuesheyt in sweirels ramot,
in al dryfsant, maer wilt Gods gaven vermeeren:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Den grooten triomphe, Salomon machtich,
die hy al gebruykt heeft in synen tyden,
van huysvrouwen & byslaepsters crachtich,
van trompetters, sangers, wagens om ryden,
costelycke juweelen, ja, van syden
menigerhande schoon coluer, wat men mocht dincken,
& daer by wys; nochtans nae Christus belyden,
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soo en ist noch niet by der lelien blincken,
dan al dryfsant, wat ghy moecht wincken,
een ydel samblant, nae Salomons spraken,
voer Christus wercken, die niet en mogen crincken.
Want al dat de weirelt gedincken // can, saken
van triompheren, boeleren, ja, oft staken,
is al ydelheyt & dryfsant, dits tslot.
Verlatende Godts wet, diet al moet maken,
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Het Maryen Cransken tot Brussele.
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- CXV - [Hoort, ghy weirels kinderen heel obstinaet] aant.
Hoort, ghy weirels kinderen heel obstinaet,
die in sweirels samblant al u behagen stelt,
& Godt alleene niet en hebt in uwen raet,
die in hemel, in eerde, heeft alle gewelt,
hoe syt ghy soo verdoolt & geweken tvelt
van de rechte strate des levens puere?
Al wat de weirelt pryst, Godt als sneeu versmelt
& is een afgryslycheyt vol van erruere.
Ick ben, spreckt Christus, de rechte duere,
wech, waerheyt & deeuwich leven reene;
die my nae volcht comt wtten getruere;
maer volcht ghy sweirels samblant, ghy comt in weene.
Oock en vintmen van Godts kinderen geene
al houdtse de weirelt voor haren spodt,
sy en sullen seggen, alle gemeene:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Sweirels samblant dat can wonder brouwen
in de vleeselycke oogen, hier & daer,
in tsieraet der cleeren, hooge huysen, bouwen
van binnen versiert seer suyver & claer.
Dan belooft elck de weirelt noch menich jaer
te leven, hier in weelden geseten;
maer hoort wat den rycken man hoorde openbaer:
desen nacht sal u siele worden geresen
wt uwen lichaem; hebt ghy u dan gequeten
van dat ghy in dat doopsel hebt ontfaen?
Dus moet desen ouden Adam syn verbeten
& een nieuwen, dats Christus, aengedaen.
Soo hevet allen heyligen ooyt gegaen;
waer duer sy hebben ontfangen tsalichste lot.
Dus versaeckt de weirelt & wilt op Christum staen:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Als dryfsant soo mocht wel syn geleken,
dat wech metten winde dryft ongestadich:
al die daer op bouwen blyven besweken
tot inder hellen gront, duer dwerck seer schadich.
En spreckt Christus selve niet, wys & genadich:
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ghy hebt uwen loon wech, soo u de weirelt riet,
tot de Phariseen, seer ongenadich.
Daer den Publicaen genade is geschiet,
en hebt niet lieff de weirelt, sprack hy, maer vliet;
al haer schoon samblant en wesen versmaet,
noch en betrout op tgeen datter in is niet.
Godt is al in al, middel & advocaet;
sweirels samblant dat is des Satans saet,
waer doer hy den mensche gevangen hadt.
Prent dit dan int herte & denckt, tsy vroech off laet:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Niet sonder Godt, als edelste prinche werdich,
die alleene den doot verwonnen heeft,
de helle berooft; hy is alleen rechtverdich;
niemant sonder syn genade en leeft.
Hy is den Samaritaen; soo, wie hem aencleeft,
al is hy vol wonden totter doot beladen,
hy vercoeltse met olie, die hy minnelyc gheeft
om niet; dits de fonteyne, wilt daer in baden.
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Maer volcht ghy sweirels samblant & graden,
dat sal u leyden in een eeuwich dangier;
want svlees lust, oogen lust, syn sweirels paden
& hooverdye, duer des vyants bestier,
dwelck u is leyende tot in het helsche vier.
Wilt dit doch niet vergeten & denckt int slot:
tis my dbeste, al haet my de weirelt hier:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Tot Leeu, op Moyses bosch
in viericheyt groeyende,
Per Och oft alsoo ware.
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- CXVI - [Schriftuere vraecht // onversaecht // ingienen binnen] aant.
Schriftuere vraecht // onversaecht // ingienen binnen
sweirels pleyt //, twordt u geseydt // & al die minnen
tgoet voer Godt, nacht voer dach, tot haerder doemen,
duyster voer dlicht //, nae hun gedicht //, shemelser tinnen,
hier glorie, solaes, als eeuwich versinnen.
Midts desen //, int wesen // als honich graet noemen
oft gerechtige boet daer buyten beroemen.
Sententie spreckt: sulcx verdwynt als ackerbloemen?
dus, mensche, u keert //, eer ghy verseert // in dit afgrys,
tot kennisse ws selfs, ter waerheyt, ende hoemen
Godts gracie // inspiracie, sonder versoenen,
waerneemt talder hueren generen ter goeder wys.
Der sielen spys // is Godts woordt, naer vroe en advys,
waer by leert dat tytlyc is verfoeyen, na Godts gebodt,
wildy leven // verheven // in shemels paradys:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Hoe mach reden // bestreden // dommer practycke,
vervelen //, bequelen //, int werck van versycke,
dat sheeren Sabaoths wyngaert dus versuert // is
voer soete druyfkens ampere, naer schrifts replycke?
Vercondich die in purper, solferaes gelycke,
gevoedt was, int baren tot drec en slyc beruert // is,
volck vercoren tot heyligheyt genatuert // is,
coninclyc priesterdom byder haven Godts bemuert // is.
Syt niet begaen //, bevaen //, met der sonden vlercken;
maer als dat duer den geest // sonder keest // gevuert // is,
hoe wel daffexie hem wersporich // gebuert is,
omhelst de duecht // met vruecht //, in goddelycke wercken.
Want al dat leeft // of sweeft // binnen sweirels percken,
moet stieren sulcx, ten loff van Godt, als nae thoochste lodt.
In sweirels jolyt // niet en verblydt // hem selven stercken:
sweirels samblant is als dryfsant niet sonder Godt.
Die vruecht // oft juecht // sweirels hypocryschap beseven,
is als een puc // eender druck // ten fyne gedreven;
hoe wel de weirelt, duer Godt geschepen reene,
is nu ter stonden // vol sonden // int leven,
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niet el en is, dan, soomen vint beschreven,
begeerte svlees, der oogen slevens gemeene.
Hoeverdy //, hoe wel dat sy // vervliecht met droeven weene
int dal der tranen; met haren appetyt, geene
daer nae schynt geweest tsyn; waerom die sulcx bemint,
den Mammon dient, Godt laten sy, groot oft cleene.
O dwaes herte verblint! // Hertbaerder dan steene!
Nu sweirels vrint // in Godts haet u dalende vindt,
aenveerdt // svleeschen herdt //, opent doogen, inwendich versint
anders, en biedt Godt voer sulcx geruysch niet; dats slot.
Want die dusdanich behaecht, is van hem ongemint:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Derfdy Godt, soo derfdyt al, ghy Christen princhieren,
wilt obedieren // sgeefts voys, die sal u regieren
tuwer saluyt, die weirelt niet weerlyc en useert.
Wat u Godt jondt, als niet hebbende, wilt hantieren,
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tsy rycdom, voerspoet, altyd vreest dmisbruyck puvierren?
waerby lichaem & siel wordt geinficiert.
Ter weirelt geen ruste // sonder Godt geexalteert;
sweirels welluste //, van den smalen oft hooch vermeert,
in rouwen declineert // tot grooten dangieren.
Al dat op sgeloofs steen niet en blyft gefondeert,
met vaster liefden in shopen duwieren,
wordt ten vieren // als afcortsel gecondemneert.
In Godt u verbint //, dat wel versint //, eert byl verneert
ten slage des levens; op sweirels forme niet versodt:
al schynt hy schoone // ten toone // gecoloreert,
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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- CXVII - [Ghy weirels gesinde, Adams kinderen] aant.
Ghy weirels gesinde, Adams kinderen,
verdoolde schapen van de rechte strate,
die den schat der boosheyt, die saen sal minderen,
pryst boven deeuwich goet der sielen bate,
hoe sydy sus verblint? Wie heeft u de mate
des woorts & der redene soo onttogen?
Siet ghy niet hoe de weirelt, vroech & late,
haer liefhebbers soo valslyc heeft bedrogen?
Haer samblantelyc soch, waer heeft syt gesogen?
Wt der slangen borsten, als trecht dootlyc fenyn,
dwelck (soot van u hier niet en wordt verspogen)
sal eeuwich uwer sielen verdervinge syn.
Daerom vliet van desen bedriechelycken schyn
tot de sonne der waerheyt, nae Gods gebodt,
denckende, soot oock blycken moet telcken termyn:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Sweirels samblant, des woorts wederpartye,
segt, hoe hoort ghy dat Johannes noemen?
Waey vlees lust, oogen lust, slevens hooverdye,
tsaet, de wortele van smenschen verdoemen,
den babeloensen mantel, tsieraet, de bloemen,
daer hen de godloose me tooyen & behangen,
wiens boose gedachten & hooch beroemen
als een schaduwe is, een ydel omvangen.
Siet alle, dies hier nae stellen haer verlangen,
den wech des vreden beneven treden;
sy wycken dlicht & hebben verlangen
nae de duysterheyt van alder onvreden.
Maer al telt dit de sulcke, heel onbesneden
inden gheest, voer een welvaert hier in sweirels codt,
acht dat niet; want nae der schriftueren reden:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Als dryfsant dryvende ongestadich,
nu hier, dan ginder, midts der stroomen cracht,
is des weirels samblant dwelck geveyst sucadich
maer altyt wanckelbaer den sotten aenlacht.
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Hoogen naem, wellust, eere, sryckdoms pacht,
solaes, bancketten & triompheringe, siet:
wat ist? Wat windt hy, die dat al bevracht,
dan een handt vol sonnen, ja, een ydel niet,
dwelck in deynde dick weckt dwaenhopich verdriet,
cnagende consciencie oft crancke sinnen,
daermen tprofyt der sielen, soo Christus bediet,
by verlieft als alle rechtwyse bekinnen?
Wel hen dan, die dit tegendeel beminnen;
dats de verneringe des geests na swaerheyts slodt.
Want als wy de sake te recht sien binnen:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Niet sonder Godt: edel prinche, tis waer;
want al wat iet is oft staende sal blyven,
is Godt oft Godts, als diet al in allen is claer,
wiens mogentheyt men niet en can beschryven.
Daerom, salich is een man, die nae sgeests dryven,
in Godt, dwarachtich wesen, leeft & rust serteyn,
en sweirels samblant, dwelck niet en mach beclyven
maer corts eyndt, laet varen als een saet onreyn.
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Dus, al lockt u den Sathan, sweirels prins gemeyn,
duer syn loose treken, en laet u niet verdooven.
Is tvlees cranck? Bidt om hulpe uwen cappeteyn:
hy sal u bystaen, wilt dit vry gelooven.
Oock en can dit niet dat iet niet berooven,
noch de vyant ontrecken Godts deel en lot.
Denckt op uwen regel, dorscht op geen ydel schooven:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Schertogenbosch op Moyses doren
in viericheyt groeyende,
Per Cassiere Duer hope verwacht ick.
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- CXVIII - [Ghy ondanckbaar menschen, wat wildy bedryven] aant.
Ghy ondanckbaar menschen, wat wildy bedryven,
u selven toeschryven // & een ander benydt?
Al ist dat de weireld u seere verblydt,
ghy en hebt hier gheen erffdeel: waer wildy blyven?
Al ist dat ghy subtyl & listich sydt,
soo sydy maer als een riet, in die werelt wydt,
dat wanckelbarich staet sonder vermyen;
niemand dan Godt en can u bevryen,
maer als stoff der sonnen soudy haest vergaen.
Dus, broeders wilt u in tyts besnyen,
want sweirels jolyt is terstont gedaen,
al haer bedryff en mach niet blyven staen;
int eynde wordt sulcx u tot eenen spodt,
alle hoocheyt des weirels, nae schrifts vermaen:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Hoe hooge, hoe ryc, hoe machtich van goede,
dat ghy in voerspoede // hier sydt geseten,
hoe vroom, hoe stout, hoe vaelyant van moede,
dat ghy u selven wilt lichtelyc vermeten,
al wisty alle menschen secreten,
oft dat ghy van den lande waert een regent,
ghy en sydt noch maer als een blaeyken haest gespleten;
alst Godt belieft, sydy terstont geschendt.
Ghy en hebt huys noch hoff, dit is u bekent,
ten is van Godt den Vader al gegeven;
al is de weirelt voor u een present,
seer lustich chierende hier in dit leven,
ghy soudt daer voere noch moeten beven
& in Godts rycke verliesen u lodt.
Tgoet van de weirelt doeter menige sneven:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Al waerdy als Salomon, wys van gedachten
& groot van machten //, bergen om distruweren,
& waert als Samsom sterck & vroom van crachten
oft tot alle hoocheyt u woudt adresseren,
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als een bloeme des velts, wilt dit gronderen,
soo en sydy maer van Godt hier gestelt.
Die heden schoon staet, morgen comt tot verneren;
want tegen Godt en helpt cracht noch gewelt.
Als een cleyn schipken ghy lichtelyck helt,
dat vanden windt wel wordt omgeslegen.
Wat wildy u dan verlaten opt goet oft gelt?
Niet dan dryfsant en syn des weirels wegen;
de weirelt is vol wellusticheyts gelegen;
waer duer men overtredt des Heeren gebodt;
alle vlees is hooy tot ydelheyt genegen:
sweirels samblant // is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Ghy werlycke princhen, hooge van staten,
wilt u niet verlaten // op u jonge juecht,
ghy syt al niet sonder Godt, wilt dat wel vaten;
van u selven, ghy doch niet en vermuecht,
& de eere des weirels niet meer en begeert.
Dus looft Godt alleene & in hem verhuecht,
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& sweirels samblant doch van u weert;
tvlees en bloet wordt daer duer verteert
en ten is niet om salicheyts gewinnen.
Betrout Godt: in synen wyngaert u geneert;
wilt uwen naesten als u selven beminnen,
deelt van u tytelyc goet met blyde sinnen
uwen ermen broeder hier mede een slodt;
Godt doersiet alle menschen herten van binnen:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

De Lavenderblomme
met vieriger liefden.
Per Niet van my selven.
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- CXIX - [Wacht u, dochter van Sion, voor sweirels samblant] aant.
Wacht u, dochter van Sion, voor sweirels samblant,
& voer dat dryfsant //, siele, ick moet u clagen;
hoe sy u verleen sullen wt des vaders handt.
Duer tdryfsant noteer ick svlees instel, dat een pant
Godts onttrecken sal, is Paulus gewagen,
om sweirels samblant, dats menschen wysheyt, dragen,
in schyn der duecht, menschen leere, al waert heel waer;
wier tegen opstaet comt in sdoots plagen.
Dus wordt Godt vernedert, tuycht de wyseman daer;
duer sweirels samblant, is smenchen wysheyt swaer,
midts dat dryfsant, svlees instel, neemt der sielen daet
niet achten alleen Christus: volcht my alleen naer;
ick ben den wech, waerheyt & der sielen saet;
sonder my is al niet, sey Godt, dan sonde quaet;
naer svlees instel levende maken my spodt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Tis al niet, sonder Godt, wat vlees de siel onttreckt,
gelyc sant goet land deckt, dat geen vruchten groeyen,
alsoo werdt de siele duer tdryfsant by Godt bevleckt.
Maer svlees instel, dwelck dat Godts woordt op leckt
om dat sweirels samblant, in hoocheyt sou bloeyen,
niet achtende de siele, mach Godt dit niet vernoeyen
syns bruyts verlies, die hy soo hooch heeft gemeten?
Die dat vlees voeydt moet men met liefde schoeyen
duer tgeloove, naer Godts woordt, int secreten.
Lacen! duer tvlees instel, wordt Godt vergeten
om dat sweirels samblants, soo blyven! Godt claecht
over sweirels insettingen, laet Paulus weten,
dat hy den mensche maeckte, dat hy tvlees draecht,
daer de siele van den Vader me werdt verjaecht.
Svlees werck vergaet als sneeu, om houwen svlees gebodt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Dus ist al niet, seyt Paulus, dat tvlees saeyt,
hoe dat tegen Godt craeyt //, daer Godts woort me verblent
duer der Sophisten leere, die ongoddelyc waeyt.
Hier om seyt Christus: tot myn woort aff noch toe en draeyt,
tis spyse der sielen: wee hem diet miswendt!
Maer duer tdryfsant, svlees instel, werdt de siele geschent,
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verrot als boomen, die van rupsenen vergaen,
naeckt gespoelyeert, sonder duecht, by Godt niet bekent;
duer sweirels verstandt, dats op menschen wysheyt staen,
& oock duert dryfsant, menschen instel, ghelaen,
welck al tegen Godt is vol ydel glorien,
& de siele en mach niet dat sondich is vaen.
Tvlees is sondich, sy verliest haer victorien
van goddelycker vruecht, hebt dit in memorien,
ghy diet vlees bemint, dat de siel verliest haer lodt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Dus ist al niet, sonder Godt alleene.
Laet ons gemeene // Godt eeren, op hem staen bloot,
met dwerck der liefden: onsen naesten, groot & cleene,
soo vereenicht den Vader met de siel reene,
& de siel met den soon in den hemel groot,
als wy dat dryfsant, sweirels instel, snoot,
met den schilt des geloofs, duer Godt, van ons dryven
& sweirels samblant van ons jagen totter doot.
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Soo sal den soon ons siel by den Vader schryven
in deeuwige ruste, mannen & wyven,
als wy in Godts liefde leven naer syn leere,
geen wrake begeiren, hoe tvlees mach kyven.
Om sweirels rycke laet ons Godt eeren;
soo sal onse siele eeuwich vermeeren;
want, sonder Godt, ist al niet, al houtmen ons sot:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Met al te belachene, Barbariste per Gendt,
Sinte Peeters muldere is hy bekent.
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- CXX - [O opperste wysheyt, vol goddelyker weten] aant.
O opperste wysheyt, vol goddelyker weten,
van dbegin totten eynde niet om duergronden,
nooyt iemant en was raetsman van Godts secreten:
shemels ordonnancie is by hem gevonden,
deertryck, & datter in is, al om ter stonden,
in soorten divers, menigerhande dieren,
de mensche geformeert: onnoosel van sonden,
onsterslyc, mocht hy alle beestkens regieren;
al gemodereert, een gebodt moest hy vieren,
dwelck overtreden, duer des quaets vyants opstel,
den meester verlaten als dwase scholieren,
de weirelt, met datter in is, valt in rebel,
al dat leven ontfanckt in dangier, in gequel.
Adam den eersten moest naken de suere nodt.
Godts woordt altyts blyft, de weirelt vergaende snel:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Salich soo is hy, nae des Propheets betoogen,
die inden raet, wech ost stoel vol gebreken,
van misdaden tfenyn niet en heeft gesogen;
maer inde wet Godts, sdaechs & snachs, heeft gekeken.
By den boom groen, vruchtbarig, wordt hy geleken,
by den water geplant, diemen siet bedouwen
van Godts gracie, als wt vloeyende beken;
der duechden vruchten salmen aen hem aenschouwen:
elck spruytken oft bladeken is, sonder rouwen
& voorspoedich, als wethouder des Heeren.
Maer een boos mensche, die dbloet heeft inde clouwen,
is als sant, dwelck den wint wech dryft met verseeren.
Die de weirelt volcht, sietmen verdordt verkeeren,
als inden breeden pat waer schuylt menich rabot.
Hout handt aende ploech, & wilt niet achterwaert meeren:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Wie sal, Heere, u tabernakel besitten,
oft in uwen heyligen berch mogen rusten?
Niet die nae den vleesche leeft int sondich verhitten,
maer puerlyc wandelt & schudt sweirels wellusten,
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rechtverdicheyt in dwoort, in wercken, die dusten,
die, alsoo hy wilt hebben, synen naesten doet,
geen wrake nemende, seer quaet van inbusten,
schandale oft blame, oock boos in haeften moet.
Die putertier leeft, niet synde ten laesten vroet,
als de rycke die distruweerde syn schueren,
word vernielt, geworpen inden verbaesten gloet.
Die op Christus den steen niet en stonden syn mueren,
die timmert op dryvende sant mach niet dueren,
wanckelbaer int geloove als houdende spot.
Wat sonder Godt geplandt wordt, het salt besueren:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Tis ter weirelt al niet, sonder Godt verheven;
want alle dinck is by hem voersienlyc gemaeckt.
Hout u dan aen hem, niet aen sweirels aencleven,
in liefde, in charitate, dat niet en laeckt;
soo wordt hy in u & ghy in hem geraeckt.
Betrout op de weirelt niet, sy sal u liegen;
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de weirelt met haer begeerte vergaet ongeschaeckt;
sy belooft lanck leven, maer sy sal u bedriegen,
de mensche gheboren sal seer corts vervliegen.
Tsamblant des weirels moechdy dan wel verfoeyen,
al presenteertse int saechte u te wiegen.
Soo peyst dan; niet sonder Godt, maer al vernoeyen;
een godvruchtich mens sal al vloeyende groeyen,
gesneen vander weirelt, als stinckende verrot.
U herte besicht, met Godt wilt u moeyen:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Al vloeyende groevende
is de Plomblomme van Nieneve.
Per La vertu donne rachine.
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- CXXI - [Broeders, wilt doch neerstelyc syn wakende] aant.
Broeders, wilt doch neerstelyc syn wakende
in den gheest, die inwendich is blakende,
om nae te volgen doprechte Gods leere.
Schout sweirels samblant, al ist u makende
tot wellust, rycdom, hoocheyt telken keere:
tis al niet, soo de propheet betuycht seere.
Als doen hy peysden in wellust te leven al,
hy timmerde huysen & socht sweirels eere,
plantende wyngaerden op berch & dal;
van runderen, schapen had hy een groot getal
& wysheid bleef by hem: wilt dit aenmercken;
maer doen hy aensach syn wercken, int groot & smal,
die syn handt hadde gedaen in sweirels percken,
siet: doen wast ydelheyt niet om verstercken
tsynder sielen, maer vergancklyc als den modt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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Tis al niet soo wat de mens van hem selffs hantiert;
hoe groot dat oock schynt nae der weirelt verchiert,
alsoomen claerlycken bevindt beschreven.
De propheet betuycht ons dat selfde gemaniert,
seggende: ick sach eenen godloosen leven
als eenen groeiende lauwerboom verheven,
maer doemen voorby ginck was hy geschent.
Nabugodonosor valt oock int sneven,
midts dat hy hem tot sweirels hoocheyt had gewendt.
Paulus seyt: siet dat niemant en coom ontrent,
die u bedriegelyck profeteren daer,
naer sweirels schyn, die Godt niet en heeft gesent,
synde hooch opgeblasen, als golven eenpaer,
om hun eygen gewin, ick segt u voorwaer:
verlaetse; soo sult ghy verwerven dbeste lodt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Sonder my en is geen dinck warachtich,
spreckt Godt de Heere met woorden crachtich,
in hemel oft op eerden, verstaget bloot,
hoe wel dat tsamblant, als dryfsant onmachtich,
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schynt wonder te syn in sweirels conroot.
Want doense meynden den heere minioot
met brandoffer te eeren delicaet,
& hielden jaergetyden, nieu maenden, seer groot,
dwelck hem was eenen grouwel en eenen haet,
maer wat sey de Heere? Keert u van u boosheyt quaet,
vertroost den bedruckten, dats myn verbont;
den weesen doet recht, den ermen deylt, vroech & laet,
dan sal u licht schynen als den morgenstont,
voer den Vader u makende gesont.
Laet dit wesen in uwer herten een slodt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Lieve broeders, wilt alleen op Christum betrouwen;
laet varen swerels samblant, oft tsal u rouwen;
want wie de weirelt bemint teeniger tyen,
die liefde des Vaders, wilt dit onthouwen,
is in hem niet, maer wellust aan alle syen,
hoochmoed des levens, & tegen den geest stryen.
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Maer wie daer doet den wille van den Vadere
blyft in der eeuwigheyt vol melodyen;
dats dat wy Godt alleen lieff hebben te gadere,
onsen naesten oock syn geen versmadere,
alsoo ons Christus oock lieff heeft gehadt.
Keert u neerstelyc tot dees minlycke adere,
die soo minnelyc voor ons int lyden tradt,
volcht hem alleen nae, wandelt den rechten padt;
didts dbesluit van al des Heeren gebodt:
sweirels famblant is als dryfsant: niet sonder Godt

Wt rechter liefden,
Den Araengiboom tot Breedael,
Jespere en Dieu
per G. Vander Eycken.
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- CXXII - [Hoe wonderlyck is Godt in alle syn wercken] aant.
Hoe wonderlyck is Godt in alle syn wercken,
dat hy smenschen verstant, sin, moet, wil verstercken,
die nae hem hercken // in syn woort excellent!
Dies sy hem loff present.
Tobyas wert siende in sweirels percken,
Judich versloech Holofernis, wilt dit mercken,
Noe, inder ercken //, bleeff doen ongeschent
van sweirels torment.
Davidt wordt verlost van syn vyanden bekent;
niet synde negligent //, sonck hy een loflyc liet;
Manasses wert gevangen doert quaet regiment
in boosheyt verblent // dies hem leet is geschiet.
Tsyn Godts wercken; want sonder hem soo ist al niet.
Syt concordant // om loven bekandt //, sonder spodt;
schout sweirels genuchten, die sy u lieflyc biet;
hueren brandt // is vyandt //, die daer op syn versnodt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
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De weirelt is als een schaey, die daer gaet strycken:
neemt merck op Nabuchodonosor den rycken,
Saul vol practycken //, & Davidt geeert:
sy syn al gepasseert.
Moyses & Samson, sy moesten al wycken,
Salmon in wysheyt nooyt dier gelycken,
Absolon moest versycken, dit evangeligeert
op dat hem elck verneert.
Judas Machabeus, vroom ten stryde geleert,
& Balaam verkeert // heeft den doot verslonden.
Christus vrinden werden oock gepersequeert;
dies Godt huer exalteert //, nu & tallen stonden.
Dit blyckt dat sonder Godt niet & wordt gevonden,
hoe wel sweirels pandt //, maculandt //, haest is verrodt.
Wat leven ontfangt is om sterven gesonden;
seer arrogant //, inconstant //, dits al haer ravodt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
Godt heeft Israhel wt Egipten geleydt
ende haer saet soo menichfuldich verbreyt,
maer doer ondanckbaerheyt // lieten sy den Heere
tot synder oneere,
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de weirelt volgende, tot de sonden bereyt
van afgoderye, twist, haet & giericheyt,
met overdaet bespreyt //, vol oncuyscheyts seere,
in elcken keere.
Schout sweirels bedryss, opdat Godts loff vermeere,
ghy stercke & teere //, verlicht doch u sinnen;
doet niet sonder Godt, maer warachtige leere,
elck obedient //, wilt syn woort bekinnen.
Die weirelt sal vergaen, wiltse niet beminnen;
sy wordt participant // Godts thoren; want // dits lodt,
dat sy vercrycht met al die haer vruecht gewinnen,
al is sy te hant //, doer al dlant // int quaet versot:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.
PRINCHE.

Loff, eere, weerdicheyt sy Godt alleyn,
die ons geschapen heeft nae syn beelde reyn,
ingeblasen serteyn // eenen levenden gheest,
in sweirels foreest,
om hem te loven eendrachtelyc gemeyn;
syn geboden houwende hier in dit pleyn,
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verlatende greyn // de babeloensche beest,
dwelck Johannes bescheyft meest.
Noe vant gracie by Godt: smaeckt wel den keest,
doen de weirelt bevreest // verginck metten vloede.
Godts liefhebbers vercrygen syn hemelsche feest;
want sweirels tempeest // vliet van de goede.
Christus is den wyngaert tot onsen voerspoede;
wyngaert ranken plant // der liefden bant //, nae tgebodt;
sonder Christo en machmen niet, diet bevroede.
In sweirels cant //, prinche vaelyant // seg ick in tslodt:
sweirels samblant is als dryfsant: niet sonder Godt.

Op de Rethorycke genaemt sonder erch,
Per Godt is myn hope Goidschalck.
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- CXXIII - [O Pluto, Pluto, opent u holen] aant.
O Pluto, Pluto, opent u holen,
daer Tantalus met Sisiso is in dolen;
rasch stelt u ter wraken // met helsche draken:
Jupiter verlaet mynen geest duerquolen,
hoe soo de liefste heeft my therte gestolen;
dit is dbitter smaken // van mynen saken.
Beyt, Pluto, segt my, hoe sal ickt maken?
Geeft raet, doet recht, en hebdy geen gebodt?
Roept Minos & Radamantus ter spraken;
de liefste verliet my: is dit niet sodt?
Houtse my vaste; wat sydy voer een Godt?
Werptse in Orcom by Tesyfones gejanck.
Wat nu? Siet: Taeyis houdt oock met Fedria spodt;
is dat de trouwe, die hy haer schanck,
oft ben ick betoovert met Circes dranck?
Soo mach ick wel doogen, duer dit, beginnen // wryven,
dlogeerter noch meer by Saffo cranck:
wie sal dan gestadich in minnen // blyven?
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Wee my! Ramusia, ist kinder spel?
Ghy begiet my met Satuernus vaetken snel:
waer sal ick vlien? // Ick en hoor noch & sien.
Mach sy my oock lieff hebben? Neen sy, dat weet ick wel;
want sy toont my Nemesis aenschyn fel:
ick schaems my midts dien // voer alle dees lien;
sinlyck, sinlyck, o amorues engien!
Peyst eens om Porciams gestadichede,
die vierige colen dranck met gevouwen knien,
ter lieffden haers mans: o getrouwe sede!
Wetty niet wat Tisbe om Piramo dede,
& Penelope duer Ulyssis bekent?
Swycht, Tanmancia, houdt uwen vrede;
houdt stille, al dole ick impacient;
hoort: Jason heeft Isophille geschent,
hy laetse met doloruese sinnen // kyven.
En Dalida, waerom hebdy Samson verblent?
Wie sal dan gestadich in minnen // blyven?
Daer crych ick moet; hoe goet, // dat muechdy mercken,
ickt neme; sy versmaeyt my in alle percken,
met herten versteent //, op my vercleent.
Hout op, Metris, raeydy noch, merckt Virtinus wercken,
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wiens schoonheden boven Helenam verstercken;
segt op wat ghy meent //, oft gy blyft verbeent,
is haer niet van goden en goddinnen verleent?
Orpheus stemme, Polimnies soetheyt,
met Nestors faconde, die boven al noch reent?
Wie en souse dan niet lieff hebben, wt rechter goetheyt?
Neen, neen; noch daer niet; ich sie donvroetheyt
die Rea bedryft duer Athis ontrouwe;
Cupido brengt Venus aen Marthis verwoetheyt,
al is sy Vulcany syns vaders vrouwe,
Is liefde niet blint en vremt int beschouwe?
Want sulck werck hoortmen van goden & goddinnen // schryven;
Jupiter bracht oock Calisto in rouwe:
wie sal dan gestadich in minnen // blyven?
O wreede Belides, wt Neros paleyse,
besiet eens hoe ick dolende reyse,
nakende myn doot // slaet aff myn hoot,
gemerckt haer schoonheyt, daer ick om deyse,
& haer graciuesheyt, daer ick om peyse,
die mercklyck minioot //, wt lieffden groot.
Twaer noch al goet, hadde Vulcanus bloot
een venster gemaeckt in haer herte perfeckt;
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soo mocht ick aenschouwen den wttersten noot
waarom sy daenschyn dus van my treckt.
Nu werdick als Neptunus van Mome begeckt,
die my jonste, eere, noch duecht en jont.
Ben ick alleene? Neen ick; daer leefter suspeckt
duysent tegen een, ongestadich gewondt.
Demofon schont Fillies rooden mont;
onvruchtbaer liefde mach sy ter tinnen // dryven;
Medea dooyt broeder & kinderen goet rondt:
wie sal dan gestadich in minnen // blyven?
PRINCHE.

Begeerdy te siene eene wonderlyc abuys?
Soo wandelt in laberintus huys:
merckt vry derrueren // die daer gebueren.
Tiamon en Demea, die makent daer al confuys;
sy en achten Pigmalium niet een gruys,
naer dlustich bemueren // der steenen figueren.
Sus, siet Apollo den block om Dafnum flueren;
blyft sy gestadich? Ey! neen sy, serteyn.
O Tesu! wie sal u eens derven rueren?
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Ghy keert als dwanckelbaer riet int pleyn;
Similacx en Crocom, die volgen der minnen treyn,
maer sy crygen int lustich gebruyck belet.
Hoe voer Narcisso geraedt, als een vileyn
Echo versmadende, duer syn vals opset?
Eneas siet duer de vingeren altemet,
begevende syn wyff, als hy mach winnen // schyven.
Ontstrickende abuyselyck Venus net,
wie sal dan gestadich in minnen // blyven?
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- CXXIV - [Goddinne der minnen, waertoe sydy bedacht] aant.
Goddinne der minnen, waertoe sydy bedacht,
dat ghy my vercracht // & myn vruecht versmacht?
Ghy hebt met duysent verdrieten bracht
my therte vol wonden.
Waerom queldy my dus, segt, dach & nacht?
Doet wech u vracht, venynige dracht,
& laet my in peyse, die u veracht;
ick ben Seïs verbonden,
al hebdy Triton aen my gesonden,
ick versake syn wegen.
Ten baet niet, gesmeeckt met duysent monden:
ick heb u vertegen.
Meyndy my verleyden, naer doude plegen,
duert prues, amorues, gracieus fatsoen?
Neen, valsche truffersche, vol alder onsegen,
geen tyt en vindy my daer toe genegen:
ick sal den gesworen eedt voldoen.
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Meyndy my den eedt doen corrumperen?
Neen; tsal u faelgeren, // ghy sult doleren;
al doet my Diana wat imagineren,
tis pyne verloren.
Ick sal my selven, hoop ick, wel cohiberen,
& refuseren // u prepareren;
in Cupido en sal ick niet consenteren,
al legdyt my voren.
Sal ick nu gaen breken den eedt gesworen?
Neen; al wyser van sinne,
daer toe heb ick Vesta te seer vercoren,
de suyver goddinne.
Ghy sendt Pan aen my tot uwen gewinne,
wiens imagie // stelt ragie // in passagie groen;
mer tis al al om niet, venynige spinne;
ghy en crycht my niet tot onbehoorlycke minne:
ick sal den gesworen eedt voldoen.
Niet meer & crychdy my onder u protexcie;
want u correxie // verdryft de elexcie,
al toondy my u kint van soeter complexcie,
ick en achts niet serteyn;
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al gheeft oock dyn werlicht in myn reflexcie,
duer dyn annexie, // tis sonder affexcie:
ick versake geheelyc alsulcken sexcie,
dwerck is my tonreyn.
Dedickt oock, soo waer ick een snoo vileyn,
vol alder ontrouwen.
Alst Pallas my raedt, ick seyt u puer pleyn,
dan wil ickt wel brouwen,
al mach ick Bachoe geselschap schouwen,
daermen brast & clast, als past // fasoen,
met blyden geeste by lustige vrouwen,
Meyndy daerom erch? Neen; wilt dit verspouwen:
ick sal den gesworenen eedt voldoen.
PRINCHE

Princhersse der minnen, dangierich pilaer,
die minnen eenpaer // ghy heetse voerwaer
u kinderkens te syne, mer ghy syt hun swaer
een wreede moedere.
Dus doet Paridana opbinden haer haer;
ick en vrager niet naer //, ghy en crycht my niet daer.
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Bersabea staet op de fonteyne claer,
mer ick ben al vroedere.
Meyndy dat ick wil wesen myn self ontgoedere,
weirt synde verwaten?
Neen; in dien schryvick my Josephs broedere,
voer alle staten;
ick & wil myn sinnen alsoo niet ontsaten;
mer my blyde //, by tyde //, opt vryde spoen.
Dus doet Putephaers wyff wech wt charitaten;
want al sou ick hier mynen mantel om laten:
ick sal den gesworenen eedt voldoen.
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- CXXV - [Myn sinnen jonstich eensdeels gestreckt // syn]
Myn sinnen jonstich eensdeels gestreckt // syn,
om dat elck mensche daer by soude verweckt // syn
tot Christus gracie & syn wonden // dier,
binnen sweirels ronden // hier.
Want wt hem selven en can vlees perfeckt // syn;
ja, al ons werken voer God noch bevleckt // syn,
als een onreyn cleet, naer Esayas vermonden // schier:
hoort dit verconden // fier.
Mer nu hebben wy eenen middeler gevonden // hier,
die ons vry gemaeckt heeft van alle misdaden.
Souden wy dan duer syn bloet niet syn ontbonden // hier,
Soo en ware, seyt Paulus, genade geen genade.
Mer Christus heeft ons allen gestaen in staden,
met een reyn puere liefde, niet om volgronden.
Tis waer; wy syn al onnutte & quaden,
maer dbloet Christy maeckt ons reyn van alle sonden.
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Soo wat mensche, die duer eygen verdiensten beseven,
wilt comen in dopperste glorie verheven,
hy verleyt hem selven als een versmadere.
Hoort, vrinden, alle gadere:
ick ben, seyt hy, den wech, de waerheyt & dleven.
ick ben de duere: die andersins ingaet beneven,
is een dieff, een moordere oft een verradere.
Christus is ons ontladere,
dit is den wille van synen hemelschen vadere,
alsoo ons de Schriftuere doet gewagen
dat wy gelooven, met jonstige adere.
In dien, die hy gesonden heeft neemt al behagen,
in hem, die onse sonden heeft gedragen,
seggende: ick ben die de sonden heeft ontbonden.
Dus betrout Godts woordt sonder versagen,
maer dbloet Christy maeckt ons reyn van alle sonden.
Syt Godts navolgers als goede cnapen,
en vreest Pharaos verdrucken niet noch Goliats gapen;
denckt dat Christus gaff, tot onser vrame,
dbloet van synen lichame.
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Verblyt u, ghy die sondich hebt geslapen;
want wy en syn niet verlost doer dbloed van schapen,
noch van bocken, calveren onbequame,
maer wy syn al te same
verlost met dat bloet des lammekens sonder blame,
dwelck den boeck met den seven segelen ontsloot.
Alle knien moeten buygen voor synen name,
hy die synen vader gehoorsaem was totter doot.
Daer hinck onsen besegelden perdoenbrieff root,
om ons te verlossen, die ter verdoemenisse stonden;
hy is ons salicheyt voer cleyn & groot,
maer dbloet Christy maeckt ons reyn van alle sonden.
PRINCHE.

Princhelycke princhieren, elck hier in gewiecht // sy;
hoort wat sint Jan secht, oock niet en liecht // hy,
om dat elck hem selven soude belyen
& gewillich stryen,
seggende: ick ben sondich, de sonde duervliecht // my;
die seyt: ick en heb geen, hem selven beliecht // hy;
want wy syn al sondaers van Adams tyen.
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Maer als wy benyen
de sonde, wy weten een eeuwich bevryen,
dwelck is Christus Jesus onsen advocaet.
Hy bidt voer ons om deeuwich gebenedyen,
daer hy voer synen hemelschen vader staet;
hy is onsen brieff & warachtich aflaet.
Thoonen wy hem liefde, over syn bloedige wonde,
hy en wilt niet gedincken der menschen misdaet,
maer dbloet Christy maeckt ons reyn van alle sonden.
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- CXXVI - [Duer de valsche leeraers vol ypocrysyen] aant.
Duer de valsche leeraers vol ypocrysyen,
wert bedeckt die gheweest heeft van Adams tyen,
dats Schriftuere, wiens duecht waer quaet om gronden;
om haer te sprekene, de sulcke benyen,
nochtans waert wel noot, met allen monden.
Godts beloofte wordt ons duer haer ontbonden;
van Adams tyen //, twaer schade vergeten
hoe de deluvie quam, duer dwerck der sonden,
over de weirelt; sy doeget ons alle weten;
dit is vast waer.
En Abrahams beloften syn dat secreten
om te verborgen haer?
Men soude Schriftuere wel spreken openbaer,
maer den sack der giericheyt en is niet versaeyt;
deen verberchtse hier, dander bedectse daer:
och! mocht ickse spreken, ick waer gepaeyt.
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Sy spreckt vander wet & genade ons Heeren;
om hem te believene, can sy ons leeren
den oprechten wech sonder ommegaen;
al mochtmense spreken, sulcke willent keeren
om haer eigen bate & dwersch vermaen;
midts verleedinge willen sy ons doen staen
op ons eigen verdiensten: ten mach niet wesen.
Neen; Schriftuere segt dat Godt al heeft voldaen;
de propheten syn oock getuygen van desen.
Naer myn bevroeden,
sy is tconfoort onser sielen genesen,
vol alder goeden.
Gaeff Godt dat sy haer mocht te mywaers spoeden,
& datse al omme mocht worden gespraeyt!
Sy is den schilt tegen de helsche gloeden:
och! mocht ickse spreken, ick waer gepaeyt.
Dat Godt den Vader, hoochste verheven,
synen eenigen sone heeft gegeven
tot smenschen salicheyt, getuycht sy bloot;
den sondaer gelyc synde in dit leven,
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ten cruysse geoffert voer cleyn & groot,
mismaeckt, gestorven den schandelycken doot,
daer hy vanden hemel aff is gedaelt.
Och! haer te sprekene is serteyn wel noot:
sy secht claer dat Godt over ons al heeft betaelt,
wt rechter minnen.
Waerom belastmen ons dan als sy ons dit verhaelt?
Ick cant qualyc versinnen.
Wee hem, die dongelooff rockt dwelck wy spinnen,
& den rechten wyser stellen verdraeyt!
Ick hope de waerheyt salse noch verwinnen:
och! mocht ickse spreken, ick waer gepaeyt.
PRINCHE.

Haer niet te mogen spreken ick noch beclage:
Godt verrees glorioes ten derden dage;
devangelisten ons dat duer haer bedien,
ende hoe hy opclam, tot synen behage,
ons hebbende met den heyligen geest versien.
Hoe mocht ons Godt dan meerder liefde bien?
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Hy en heeft ons geensins willen beswycken.
O Heere! hoe moechdy dit al laten geschien,
dat men Schriftuere deckt met mensche practycken,
int vals bestieren,
in alder manieren?
Haer woorden syn soete als violieren,
niet licht als kass dat metten wint verwaeyt;
haer duecht en volschreef men nooyt in pampieren:
och! mocht ickse spreken, ick waer gepaeyt!

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

163

- CXXVII - [Dreyerley aenmerkinge is elcx orboren] aant.
Dreyerley aenmerkinge is elcx orboren:
als in hem, boven hem, buyten hem, vroech & laet;
in hem, door de wet; merckt wel svaders thoren,
als consciencie wroecht aen haer eygen misdaet
te syne in Godts haet //, duert overtreden quaet,
dan wroecht elck hem selven om verdoemt te syne;
in hem, tsoen te voldoene vindt hy geenen raedt,
syn duecht leyt hem opt herte bitter als bryne.
Maer Adamsche myne // behout Godts doctryne;
legt opt herte duerwondt een sachte plaester melt,
aenmerckt dat lam Godts: het draecht u schult, u pyne,
welcke schult ten syne // merckt niet als in u gestelt,
maer als in dlam Godts, daerse Godt heeft in getelt.
Waer by, al sydy schuldich thien duysent ponden,
aenmerckt niet dat u quelt,
mer, in allen stonden,
aenmerckt dlam Godts, dwelck draecht sweirels sonden.
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Ten tweeden, merckt elck boven, vroech & spade,
Godts jonste, Godts goetheyt en milde gracie;
hoe Godt ons, erm ballingen, neemt in genade
wt der eeuwiger verdoemder turbacie,
& jont elcke nacie // vry consolacie.
Merckt doch hoe dlam Godts elck pack der sonden draecht;
verhuecht recht op therte, schept confortacie;
helle, sonde, doot & worm, die opt herte cnaecht,
dits al opt lam Godts gelaecht // en, nae dat schrift gewaecht,
ons qualen & ons smerten syn op dlam Godts bleven;
dlam hevet al voldaen, daer elk om was verjaecht.
Behoudt ons pyne, ons schult is al vergeven,
thantschrift is geschuert, svyants macht verdreven,
elck sondaer is verlost, quydt en ontbonden,
& gegeven dleven:
naer schrifts orconden,
aenmerckt dlam Godts, dwelck draecht sweirels sonden.
Ten derden, als liefde ontfunckt elcx eerden vadt,
soo aenmerckt elck buyten hem syns naesten bate;
soo Moyses hem te buyten ginck, als hy badt,
vergevet volck syn misdaet wt charitate,
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oft my, u garnate //, schryft my als de verwate,
wt den boeck des levens, u vaderlycke eere.
Paulus voer syn mebroers hiel oock geen mate,
als hy wt liefden begeerden, buyten keere,
hem in sbans verseere // van Christum den heere.
Het lam Godts wt liefden voer ons sterff de doot,
welck grootelyck aenmerck, nu & lancx soo meere;
het is ons middelaer & van der kercken thoot.
tis ons versoeninge, ons voldoeninge bloot.
Slams martelie heylt ons eygen sonden,
doer dees liefde groot,
oock tverdoelt schaep vonden:
aenmerckt dlam Gods dwelck draecht sweirels sonden.
PRINCHE.

Soo heel werken goet & duechdelyc,
midts sy onnut geacht syn by tcleet vol smetten,
ons niet en brengen in den hemel vruechdelyc,
ons quaey werken ons disgelycx oock niet en letten,
noch en verpletten // als reyn olyvetten,
& wy dlam Gods warachtich betrouwen eenpaer.
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Int woest ginck Moyses dmetalen serpent setten,
de gequetste, duert aenmercken des serpents aldaer,
genasen voerwaer //; by gelycken, dits claer,
daensien des lams is heel ons genezen.
Als wy met berou aenmercken ons sonden swaer,
niet als in ons, mer int lam Godts gepresen,
geen verdoemlycheyt en is dan in ons geresen,
& wy leven nae den geest, niet nae svlees vermonden.
Schrift betrout in desen;
en int duergronden,
aenmerckt dlam Godts, dwelck draecht sweirels sonden.
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- CXXVIII - [Als wy Godt des Vaders meeste vyant waren]
Als wy Godt des Vaders meeste vyant waren,
heeft hy Christus voor eenen bruygom bedocht;
justicie & peys versoenden int paren,
dwoort worde vlees en aent cruyce gecnocht.
Pyn & schult heeft Christus betaelt, minne vermocht,
daer hy hinck aent cruyce, bloedich bedropen;
int doopsel was eedt & bruyloft volbrocht,
midts den rinck des geloofs inden bloede gewrocht,
metten steen der liefden & peirels der hopen.
Maer al sydy dus Adams serpent ontcropen,
wacht u voer dnopen // oft soeckt u verraders daet,
al comet int schyn van duechden geslopen.
Weest voerdachtich, valt niet in sbruydegoms jaloers haet;
maer, naer der schriften raet,
denckt ons bruydegom is Godt inden hemel binnen;
houdt trouwe eedt & staet:
want ons bruydegom is een jaloers Godt vol minnen.
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Wt minnen troude Godts sone ons menscheyt slecht,
syn heerlycheyt worde onse, om ons sonden;
wt den hemel worde hy der menschen knecht,
gegeeselt, gecroont, bespot, veracht, gebonden;
ons sonden waren syn passie, syn wonden;
ons sonden sloegen Christum aent cruyce bloot:
de Joden waren daer ons knechten vonden.
Int verrysen, verwont hy, nae schrifts oirconden,
triomphelyc helle, sonde, vlees, weirelt, doot,
& schuerde den brieff des verbonts wt vyants poot;
voer ons verdiende Godts Vaders rycke groot.
Soo en mach des bruygoms jaloers geensins lyen
dat wy iemant vryen,
dan alleene hem; hier noch elders, edel sinnen,
ja in geenen tyen;
want ons bruydegom is een jaloers Godt vol minnen.
Een Godt is ons bruygom der hemelsche erven,
minlyc, jaloers; sulck houlyc en was nooyt geene.
Niet dan doer Christum & machmen troost gewinnen,
een middelaer, een verlosser alleene.
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Laet varen den ouden Adam onreene,
die de bruyt verleyt in deeuwich verdoemt sneven;
maer den eedt des doopsels treckt voer al te beene,
timmert niet opt sant, maer op Christum den steene,
die alleene // is den wech, waerheyt & leven.
Wee hen! die anders dan Christum aencleven,
daert al moet voer beven //; Godt en wilt syn eere,
in hemel, in eerde, niemant anders geven;
maer wiltse selfs behouden als Godt & Heere.
Dus, ledekens teere,
leert alleen wel Christum onsen bruygom kinnen,
nu & lancx soo meere:
want ons bruydegom is een jaloers Godt vol minnen.
PRINCHE.

Totten Corinthen seyt de Schriftuere:
u heb ick voer maecht Christo ten manne gestelt,
om u selven tofferen, net & puere;
dus vryen wille, vernuft & redene velt,
verloochent u selven, doet den hemel gewelt;
vuecht u naer dwoort Godts, als kint Godts vercoren.
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Soo ghy belooft hebt, Christum uwen bruygom melt:
tis hooy, hoe ghy u selven, buyten Godts woort, quelt,
dats al overspel & tdoopsel versworen,
als de meyneedige verwaten, verloren,
die achter & voren //, int gadt slaet syn trouwe,
die sonder bruyloft cleet blyft in svader thoren,
maer keert u tot Godts belooften als de bouwe;
segt: ick heb rouwe;
& wilt voortaen tfenynich serpent ontrinnen,
& siet voorts bat touwe:
want ons bruydegom is een jaloers Godt vol minnen.
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- CXXIX - [U mach ick wel clagen, o Godt almachtich]
U mach ick wel clagen, o Godt almachtich,
met traenkens overvloedich, duer myn boosheyt groot,
dat ick u bevel versmaet hebbe eendrachtich,
niet doende het gene dat ghy my geboot;
maer hebbe gedwaelt van uwen wech minioot
my niet gequeten in u geboden reene.
Dus is my therte benout & swaer als loot,
duer overtredingen, & blyve in weene.
Dus roep ick tot u, myn Godt, & anders geene,
& op u betrou ick, sonder afwycken:
ghy syt myn toevlucht & troost alleene;
ghy syt alleen den Heere niet om verrycken;
ghy laet vercondigen in alle wycken
u woordt, soodt blyckt nu int saysoen // seere;
& dat ik goede vruchten sou laten blycken,
dit ist dat ghy my beveelt te doen, // Heere.
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Noch hebdy my, o Godt, claerlyc geboden,
& tis noch wel recht, tonderhouden u woort;
niet te aenbidden eenige vreemde goden,
dan u alleene sulcx de eere toe behoort.
Ghy beveelt my te houden, wt liefde, accoort
met mynen broeder, tot elken tyden;
maer seer haestich ben ick op hem gestoort,
dus en can ick my geensins tot duecht besnyden.
Ghy beveelt my goet te doen die my benyden,
& wat ghy my toesendt oock synde te vreden,
& in alle tegenspoet my te verblyden,
hem eeuwich danckende in myn gebeden,
& te onderhouden u wetten & seden,
op dat ick duer reyn boete tot u coen // keere.
Svlees lusten versaken, morgen & heden,
dit ist dat ghy my beveelt te doen, // Heere.
Noch beveelt ghy my, Heere, wien elck moet prysen,
ghy die my verlost hebt duer tstorten van u bloet,
dat ick den hongerigen buyck sou spysen,
den dorstigen laven wt bermherticheyt goet,
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den naeckten cleeden, den bedroefden troosten soet,
weduwen & weesen beschutten, beschermen,
doende elck soo ick wil dat my geschiet, met spoet,
niet stoppende myn ooren voer den ermen,
maer acht hebbende op haer roepen & kermen.
Maer, lacen! ick heb my in als misgaen,
op mynen naesten gehadt geen ontfermen;
maer my selven gesocht, u woort wederstaen.
Ghy hebt my bevolen u te wesen onderdaen,
& dat ick u, Godt, int dor als int groen //, eere,
& alle valsche leere te schouwen & versmaen,
dit ist dat ghy my beveelt te doen, // Heere.
PRINCHE.

O prinche vroet, boven alle princhieren verheven,
en wilt my niet toerekenen myn groot misdaet;
ick hebbe gedwaelt, dus my deeuwich leven
is nakende, & ligge in eenen soberen staet.
Ick blyve desolaet, sonder troost oft raet,
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ten sy dat ghy my helpt wt dit swaer verstrangen:
comt dan haest, Heere, eert wordt te laet;
wilt my met uwer liefde omvangen.
Ghy hebt my getoont u lieffelycke gangen;
op dat ick in u woort my sou syn vermakende,
u altyts lovende met gedichten & sangen,
alle haet, nyt, twist oock syn versakende.
Ghy beveelt my dat ick altyt sou syn wakende,
opdat ick u woort recht naer u bevroen // leere;
dats u vlees eten & bloet drincken wel smakende:
dit ist dat ghy my beveelt te doen, // Heere.
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- CXXX - [Segt, Atropos, wat wildy soo vroech beginnen]
Segt, Atropos, wat wildy soo vroech beginnen?
Brecty den draet? Laet Lachesis doch spinnen!
Ay! Jupiter, Jupiter! is dit u toelaten?
Therte vol drucx, seer bange van binnen,
tgepeys can tfeyt niet genoech versinnen.
Ey! goede Heere, hoe en quaemt ghy niet te baten?
Syn de dagen vercort oft gestelt de maten?
Wie sal doordeel met droever herten wtspreken?
Een man Godts, met alle syns geests chieraten,
eenen Abel sonder oorsake van Kaym versteken.
Sult ghy donnoosele niet sevenvout wreken?
Syn de rechteren blint? Salt sweert niet ontlyven?
Is Abner doot? Waer is Joab geweken?
Salmen Rechas noch geleye toe schryven?
Ja, ja, myn gepeys: wat wildy veel kyven
tegen Godt & verforsers des weirels stercken?
Te wonderlyc, Heere, syn my uwe wercken.
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Rasch, Balaam op den esel & derwaerts rydt;
tis tyt dat ghy deerde vermalendyt,
die haren grondeloosen muyl heeft open gedaen,
& dbloet des gerechtes verslonden subyt.
Hoort dit, segt den Heere tot den slaenden Jebusyt,
ploecht, saeyt, soo ghy wilt; deerde & geeft geen graen;
nacht & dach sal u consciencie slaen
ongestadich & vluchtich opder aerden.
Heere, als de godloose op hem selven moet staen
& ghy u hant aftreckt, wat sal hy aenveerden?
Dbeschelden moet u knecht dan ontgelden die vre begeerden:
waerom en weerstaet ghy den verherden niet?
Vergater oock niet een musken cleyn van weerden,
sonder uwen wille, ghy heet & gebiet.
Gehingt ghy den moordt daer Sathan toe riet?
De daet en can ick aen uwen wille niet mercken:
te wonderlyc, Heere, syn my uwe wercken.
Wie sal myn oogen dan tranen verleenen,
om sulcken mordadigen feyt te beweenen,
niet by geval geschiet maer duer Godts voersichticheyt?
Huylt, ghy hemelen, roept wrake, ghy steenen,

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

177
blaest den horen, singt claechliedekens duert vercleenen;
eerde, cleedt u int swert, draecht rouwe & schreyt;
want alle ooren versuffen in sulcken seyt;
alle oogen tranen, dongeboren roept moort.
Een eenige verlatene noch troost verbeyt:
in Rama wordt een huylende stemme gehoort;
Rachel weent in disperacien verstoort;
omdatse haer kint derft, laetse haer niet troosten:
vermalendyt sy den tydt! dach & uere in discoort
doen dbloet van der straten wrake roepen ten oosten.
Waerom, haest de bede met sulcke propoosten,
die vlees & geest quellen in alle percken:
te wonderlyc, Heere, syn my uwe wercken.
PRINCHE.

Soomen voer die siel bidden mach, hoort die bede:
Vader, neemt uwen knecht, naer u woordt, in vrede;
gheeft hem een wit cleet onder den outaer.
Niet en schreyen wy, oft een heyden dede,
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die geen hope en heeft naer die nieuwe stede;
want desen, int geloove, uwen dienaer,
hebt ghy Christum uwen soon verthoont openbaer,
die de boose weirelt niet en mach gelyden,
duer welken hy noch leeft met die cleyne schaer,
in Abrahees schoot rust duer Godts bevryden,
tot dattet vlees verryst inde leste tyden,
& sal soo eeuwich Godts rycke beerven.
Hoe wel tvernuft met argument wilt stryden,
midts des onvoersienigen doots bederven,
sou die geloovige dan tonty sterven,
die inde genade vertoeft duer ws geests verstercken?
Te wonderlyc, Heere, syn my uwe wercken.
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- CXXXI - [Als Godt den hemel eerst hadde wtgebreyt] aant.
Als Godt den hemel eerst hadde wtgebreyt,
het firmament met sonne & mane bereyt,
deerde gemaeckt duer syn mogentheyt puere,
doen schiep hy den mensche tot der salicheyt,
hem selven gelyc, nae syn eygen figuere.
Maer dnydich serpent, van quaden valuere,
heeft hem met liste tot ongehoorsaemheyt bracht;
waer duer hy is gecomen in grooten doluere,
wt den lusthof gestooten, verwaten geacht.
Maer Godt den Vader, bermhertich bedacht,
heeft Christum gegeven, die misdaet ontbonden,
syn genade geschoncken duer der liefden cracht,
om te genesen ons doodelycke wonden.
Maer wie sal nu werdich worden bevonden,
deser Christy gracien geschoncken, genade present?
Ick seg: wie goet doet, latende de sonde,
& hem dan noch selver onwerdich bekent.
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Soude een mensche dan oock werdich mogen syn,
Christus geschoncken genade devyn,
als hy tgoet doet & de sonde versaeckt?
Voerwaer neent; nimmermeer, tot geenen termyn;
want ons beste werck wert van den propheet gelaeckt.
Hoe mogen wy dan seggen dat iemant raeckt
deser genaden werdich te beerven?
Werdich duer hem selven en is niemant gemaeckt,
die hem sulcx laet duncken moet eeuwich sterven;
maer die dese genade sal verwerven,
soo Godt ons dat eyscht duer syn woort beradich,
moet hem selven vermeten als broosche scherven,
hopende op Christum, die niet misdadich
en was, maer den Vader gemaeckt genadich,
op dat dese geschoncken genade excellent
dus werdich sou syn, die tgoet bemint gestadich,
& hem dan noch der selver onwerdich bekent.
Die hem selven der genaden onwerdich schryft,
& Christus verdiensten voer de syne dryft,
nochtans doende dat recht is, sonder versagen,
die is in Christo gegriffiet, & ingelyst
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pacientich syn eygen cruys syn te dragen.
Dese ist, die Godt, nae syn goet behagen,
om syns heyligen naems wille & synder eeren,
als een vader, die trou is tot allen dagen,
Christus geschoncken genade toe sal keeren,
hem werdich makende, sonder verseeren,
als die duer tgeestelyc doopsel vercoren
heeft aengedaen Christus, den Heer der Heeren;
& is soo een nieu creatuere herboren.
Waer duer hy der genaden werdich is als voren;
want hy Godts woort soo in als is obedient,
geloovende al dat Godt ons heeft gesworen,
& hem dan noch der selver onwerdich bekent.
PRINCHE.

Die hem aldus, duert geloove volherdich,
vernieut & bekent der genade onwerdich,
die en leeft niet; maer Christus leeft in hem perfeckt.
Hy volbrengt heel Godts wille; ja, is nu rechtverdich,
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en sondicht oock niet, daer syn siele doer bevleckt
mach worden; want syn sonden syn bedeckt
duer Christus verdiensten seer menichfuldich,
maer, want hem Godt soo vaderlyc treckt,
sonder syn wercken, die hy nochtans was schuldich,
& maeckt hem werdich der genaden gehuldich;
soo is hy weder danckbaer duer der liefden gloet,
synen vyant beminnende seer verduldich,
hem mildelyc deylende van syn goet.
Dese is dan alleen, maer duer dlammekens bloet,
werdich Christus geschoncken genade jent;
als hy alsoo Godts wil volbrengt in syn gemoet,
& hem dan noch selver onwerdich bekent.

Op de vrage: Wie werdich is Christus geschoncken genade?
Per G. Bont, den oppersten prys Violieren tot Antwerpen.
Ao 1559 den 21 Augusti.
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- CXXXII - [Duer den slangen bedriegelyc onbesneden // saet] aant.
Duer den slangen bedriegelyc onbesneden // saet,
& dovertreden // quaet
van Adam, waren wy inde doot gesoncken;
ja, kinderen des torens, die der vreden // raet,
welck noch vast heden // staet,
verachten; dies ons werken voer Godt stoncken.
Maer de Heere, doer syn bermhertigheyts voncken,
dit siende, sont ons Christus, synen sone soet;
waer duer hy ons weer ryckelyc heeft geschoncken
syn genade; dies men hem eeuwich loven moet.
Nu is hier der Violierkens vrage vroet;
wie sulcx werdich is, nae Schrifts orconden?
Tis waer; soomen sgeests oogen recht open doet,
worter van ons selfs wegen niet een gevonden;
maer van slams wegen, dwelck wech neemt sweirels sonden,
daer den sondaer duer troostelyc bedaeckt // leeft,
is hyse werdich, soo wyt recht duergronden,
die Christus, duer tgeloove, werdich gemaeckt // heeft.
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Die Christus, duer tgeloove, heeft gevrydt // fier,
is gebenendyt hier
vercoren, herboren, een nieu creatuere,
Godts erfgenaem ten spyte tvyants nyt // ghier,
& al syn verwyt //, schier
eenen tempel, daer Godt in wil woonen puere.
Is hy nu sulcx, alst blyckt, nae als vuere,
& een met Godts oft syn evenbeelt crachtich,
soo is hy der genaden, & slevens duere,
duer Godt genaden oock werdich warachtich;
& dat nader godlycker natueren sachtich,
van Godt, duert geloove, in hem geplant,
sonder welcke alle werdicheyt onmachtich
is, & moet blyven nae trechte verstant.
Dat ons Godt jondt, geeft, maeckt, broeder vaelyant,
is onse & syn wy; dit vast ongelaeckt // cleeft.
Dus is hy werdich der genaden playsant,
die Christus, duer tgeloove, werdich gemaeckt // heeft.
Niet dat hier een blau doot geloove gelt // iet,
soo Jacobus spelt, // siet:
als de sulcke wel meynt, duer syn veel weten,
maer een levendich, soot den geest ongequelt // hiet,
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dat dadich gestelt, // biet
dwerck der liefden getroulyck wt meten
de gaven Godts, die reyn & ongespleten,
Godts eere in des naesten profyt soecken;
waer aan men een recht christen, vol secreten
Godts, kennen mach, hier & in alle hoecken,
& duer ditte, midts Godts genadich vercloecken,
mach sulcke seggen met Paulo serteyn:
ick vermacht al wie mach my vervloecken,
& bens werdich Christum, mynen heere reyn,
diet in my al werckt, is, en oock schenckt gemeyn
wat syn is; dus dees reden te kennen naeckt // geeft,
dat hy werdich is die genade pleyn,
die Christus, duer tgeloove, werdich gemaeckt // heeft.
PRINCHE.

Dits u tot trooste, ghy bedruckte sinnen // swaer,
soo ghyt cont innen // daer,
duer Godts goetheyt te kennen gegeven // al;
op dat ghy syn genade oock met minnen // claer
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soet in bekinnen // naer,
sout volghen en waernemen, hier in dit ertsche dal.
Want de Heere is bermhertich, die elck wt den val
des doots wil trecken, die getogen wil wesen.
Daerom, al sydy noch cranck & van duechden smal,
soeckt, bidt, keert u tot hem, hy sal u genesen;
maer duer tgeloove, op dat ghy, midts desen,
een ledt van Christus leden voer Godt moecht blycken,
& met hem de croone der glorien gepresen
deelachtich wert, hem duer hem soo muecht gelycken
want dit blyft vast dat hy, nae Schrifts bedycken,
werdich is voer hem, die van dwoort wel geraeckt // sneeft.
die geschoncken genade, diet al doet rycken,
die Christus, duer tgeloove, werdich gemaeckt // heeft.

Op de vrage: Wie werdich is Christus geschoncken genade.
Op de Violieren tot Antwerpen. Anno 1559 21 Augusti.
Per Cassyere van den Bossche, den vierden prys, eenen stoop.
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- CXXXIII - [Doen Maria den sone Godts hadde ontfaen]
Doen Maria den sone Godts hadde ontfaen,
is sy tot Elisabeth, haer nichte, gegaen,
die sy bevrucht vant, boven naturen gewrocht;
want dat teecken hadde haer den engel gedaen.
Daerom synse salich, die int geloove staen;
want tgeen dat haer Godt toeseyt, sal worden volbrocht.
Dus vinden wy Maria ootmoedich bedocht;
daer sy spreckt: Myn siel, maeckt groot den Heere
& mynen gheeft heeft hem hooge verhuecht, gecnocht
in Godt mynen salichmaker, van hooger eere;
want hy heeft gesien op die cleynheyt seere
van synder dienstmaecht, hier tallen stonden.
Dus laet ons nu dit ontfangen tonser leere;
want een verneert herte wordt van Godt gevonden,
& eenen morwen gheeft, nae Davidts vermonden,
die en sal Godt nimmermeer versmaden,
om dat hy niet en socht Godts macht te vergronden:
want wie Godts woort geloost, het sal hem versaden.
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Maria die stont heel vast in Godts behagen;
want dwoort is vlees worden in huer, thueren dagen.
Sy was vol gratien, een bloeme der bloemen;
want sy heeft alle ons salicheyt gedragen,
daer wy doer behoet syn van deeuwige plagen.
Siet, naer dien tyt, sullen huer salich noemen
alle geslachten, boven der Joden roemen
die Christum alleen verwachten, thueren verschyne;
want Godt en wilt Grieck noch Heyden verdoemen,
maer sy sullen alle geroepen syn ten syne.
Hier om heeft Godt, ten selven termyne,
aen huer groote dingen gedaen, die daer // is
machtich, & synen naem is crachtich, & syne
bermherticheyt duert van geslachten, dwelck waer // is,
tot geslachten, den genen die hem, soot claer // is,
vreesen & loven hem van synder genaden,
& dien wilt Godt verlichten dat huer te swaer // is:
want wie Godts woort gelooft, het sal hem versaden.
Godt heeft cracht duer synen erm gegeven;
want sulcke willen naer huer selffs wysheyt leven,
soo heeft Godt, die daer verhooveerdigen verstroeyt
in huer gedachten, haerder herten verheven;
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want daer duer syn sy van Godt verdreven,
om dat sy huer op swets wercken hebben vermooyt.
Soo heeft Godt de schynende machticheyt gedooyt
& heeftse van hueren stoele verstooten.
Maer, die haer hebben in Gods genade gecooyt,
die heeft Godt in huer stede willen vergrooten,
& heeftse verheven als conincx genooten,
die daer ootmoedich syn in hueren gheest,
gelyc den publicaen en doerst niet blooten
syn aenschyn voer den Heere, maer was bevreest,
en den phariseen, die hem verhieff aldermeest,
die ginck van Godt sonder syn misdaet tontladen.
Soo betrout vast in Godts bermherticheyts geest:
want wie Godts woort gelooft, het sal hem versaden.
Die daer hongeren nae de gerechticheyt,
die sullen worden in Godts kennisse geweydt;
want Godt heeft den hongerigen vervult
met goeden spyse, soe de Schrift ons seyt;
want Godt heeft den hemel voor haer bereyt
Ist dat ghyt gelooft, syn rycke besitten sult
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duer syn gratie, niet wt rechter schult.
Heet hyse salich, tsy wt wat nacien
dat sy syn, hy heeftse al tsamen gehult,
sonder die opden rycdom staen in huer spacien,
die en verwachten niet Godts rycke gracien;
soo heeft Godt ledich gelaten den rycken.
Maer die nae Godts ryck stellen haer fondacien,
en sullen om sweirels goet van Godt niet wycken;
want men en mach deeuwich goet niet gelycken
by dat verganckelyc is, wee der sielen schaden.
Dus volduert Godt, die en sal u niet beswycken;
want wie Godts woort gelooft, het sal hem versaden,
PRINCHE.

Godt heeft der bermherticheyt geweest gedachtich,
die hy Adam heeft toegeseyt seer machtich,
soo dat hy thoot vant serpent sou vertreden.
En die dit geloofden in huer herte sachtich,
die waren altyt syn gracien verwachtich,
en hebben haer pacientich geleden
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tot Abraham toe, vol geloovicheden;
want in syn saet soude worden gebenendyt
alle menschen van gelooviger seden,
en duer Godt wt dienen al haren tyt.
Want de Schriftuere niet alleene en belydt
dat alle Israhelyten syn wt der natueren,
maer die in Godts geloove staen, hoe breet ost wyt,
datse wesen sullen duer Christus gebrueren;
want dit is tsaet daer de Schriften aff rueren.
Van Israhel dus hout u in sgelooffs paden,
oft ghy hout Godt luegenachtich talder hueren:
want wie Godts woort gelooft, het sal hem versaden.
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- CXXXIV - [Almachtich, crachtich en voerdrachtich Godt] aant.
Almachtich, crachtich en voerdrachtich Godt,
onbegrepen, onvernepen, geschepen heeft al:
hemel, eerde, duer u weerde, vermeerde gebodt,
u merch sonder erch, ghy schiept berch & dal.
Adam innocent, gent, excellent, maer hy wert mal,
doen hy beet, dengel smeet, het blaeckte Godts thoren,
hy wert verjaecht, gheplaecht, ghy saecht ons misval,
doen hy ons cocht, prys brocht, socht, dat was verloren.
Loff ootmoedich, spoedich, vloedich lam gheboren
vander maecht, die u behaecht; ghy laecht in de schuere.
Loff troost; wat noost? ons propoost wilt hooren;
merckt aen, Samaritaen, ghy hebt ontfaen ons natuere;
ic eerdich stof, lichtverdich grof, u werdich lof ruere,
goede roede, die moede de helsche honden sloech,
loff lam, dat quam, & der werelt sonden droech.
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Nieuwen Adam, lofsam, die clam aent cruys,
Abrahams saet, om ons misdaet, versmaet, bespoghen,
ghy betaelde en haelde tverdwaelde schaep thuys;
dies wy lien tot dy vlien met knien ghebogen;
u ermen beschermen, verwerven, onbedrogen.
Wy syn cranck, manck; uwen dranck geeft ons dleven.
O schoone persoone, ons croone ongelogen!
ghy muecht ons juecht duecht & gratie geven,
moet ick nu niet voer u, siet, als schou riet beven?
Wildy mercken myn wercken, der kercken regiment?
Ick weese, vreese als meese int net gebleven,
doet uwen knecht gheen recht, vecht tegen tserpent;
sucade, niet spade, genade in my en prent;
medesyne, die met wyne myne wonden dwoech,
loff lam dat quam, & der weirelt sonden droech.
Name sonder blame, bequame offerhande,
lam onbevleckt, begeckt, gereckt op tcruysen altaer,
ic kinne: van beginne u minne tonswaers brande;
dies syt gebenedyt altyt eenpaer.
U licht, dat ons sticht, svyans schicht is swaer,
hy belet Godts wet synde net; hy opt ys leyt,
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aen wat inde ick my winde, ick vinde dit claer;
dwinckt een helschen moor, doctoor, tresoor der wysheyt,
u woort bringt accoort voort, soo schriftuerlyc avys seyt,
verblydende de lydende, snydende als een sweert.
Lof mate ons bate, strate die int paradys leyt;
ons hoot, hemels broot, daermen ten noot aff teert,
geeft my sirope een drope; myn hope volheert.
licht mynen last die vast, die swaer by ponden woech:
lof lam dat quam, & der weirelt sonden droech.
PRINCHE.

Soete groete, moete ick u halen noch?
Neemt in dancke, rancke, plancke, daermen op rust,
ick ben flau; uwen dau laet op my dalen doch,
jont my den mont, terstont my vriendelyc cust,
beyende ben ick schreyende, my weyende sust;
u wangen bloosen als roosen; myn glosen wilt vaten;
treckt my na dy vry; tis mynder herten lust;
u roken syn als ontploken gebroken granaten,
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ick sal vercloeken u soecken, in hoecken, in gaten:
myn lieff, dat ick verhieff, als ick besieff u wesen
sonder rouwe, wie souwe u trouwe gelaten?
Wiet vermeelde, u weelde beelde wtgelesen,
ghy hebt my snoode bloode ghenesen,
myn smerte, myn werte, therte in orconden loech:
lof lam dat quam, & der weirelt sonden droech.
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- CXXXV - [Ontfangt dit geloove in u herte crachtich] aant.
Ontfangt dit geloove in u herte crachtich,
& gelooft in Godt den Vader almachtich,
den schepper des hemelrycke & dertrycke,
die ons, menschen, in syn ryck was gedachtich;
want hy schiep ons nae syns selffs beelde sachtich,
om te gebruycken syn schepselen gelycke,
niet om grondelyck, nae des weirels practycke;
want die duysternissen hebben ons omvangen,
duer Adams val heel sondich autentycke;
soo dat wy sterven moeten nae sweirels gangen.
Maer Godt, die heeft geblust ons vaders verlangen,
en heeft ons wt der Dryvuldicheyt gesonden
Godt den eenigen sone, die is ontfangen
vanden Heiligen Geest, naer Schrifts orconden;
want dwoort is vlees geworden in een maecht gebonden,
die Marya hiet & heeft hem voer ons gebaert,
nochtans daer naer een suyver maecht bevonden:
dits tgeloove dat ons de Schriftuer verclaert.
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Den soon Godts Jesum Christum, die is geworden
ons broeder, en heeft de wynperse getorden,
heel inde mensheyt, maer inde sonde niet,
& heeft ons bloeyende gemaeckt die verdorden;
want wy lagen niet den vyant & snorden
int ongeloove van Godt met des wets verdriet;
& is den hoecksteen worden daer elck aen stiet,
sulcke, die nade weirelt waren geleert:
want wt svlees wysheyt en wordt niet bespiet
Godt te kennen, daer om bleeff hy van huer verneert,
want sy hebben valsselyck hem veraccuseert
voer den rechter Pontio Pilato verblint,
die hem met pynen heeft gepersequeert,
gegeeselt, gecroont, gecruyst, metter doot geschint,
& duer syn doot allen de propheten geint,
& al dat doer de wet samen was vergaert,
waer duer dat vertreden is thoot vant serpent:
dits geloove dat ons de Schriftuer verclaert.
Van daer sal hy comen, ten joncxten dage,
inde wolcken, ten lesten basuynen slage,
oordeelende de doode ende levende, naer
huer geloove rechtich, tsynen behage.
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Dan naeckt dongeloovige deeuwige plage,
duer Christus woordt: gaet, ghy vermaledyde swaer,
& comt, ghy gebenedyde, sonder vaer,
int rycke myns vaders dat u is bereyt;
wat ghy den minsten hebt gedaen voerwaer,
hebdy my selve gedaen; vaet dit bescheet
wt rechten geloove, & duer de liefde breet,
die in u den Heyligen Gheest heeft gebrocht.
Soo, laet ons gelooven & tegen den vyant wreet
in Godt den Heyligen Gheest, diet ons heeft gewrocht,
& ons in gedaente der duyve heeft besocht
met Godts troost, waer doer sweirels vreese was verhaert,
& dryvuldich in Vader & Sone heeft gecnocht:
dits geloove dat ons de Schriftuere verclaert.
PRINCHE.

Daer is een vergeringe der heyligen groot,
daer Christus aff is deeuwig getrouwe hoot,
dwelck is de christelycke kercke verheven,
die gefondeert staet opden steen, verstaet dit bloot,

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

200
dwelck is een vast geloove in Christus doot.
Hier buyten en worden geen sonden vergeven,
dan die hier als lekens in Christo nu leven;
daer buyten en sal Godt niemants wercken prysen,
maer sy sullen worden van Godt verdreven,
als de geloovige hier sullen verrysen
met Christus, & in glorien verjolysen
in een glorieus lichaem, sonder schamen;
daer dappostelen sullen sitten als wysen,
oordeelen de twelff geslachten al tsamen
van Israel openbaer, naer Godts betamen,
& blyven dan eeuwich in Godts handen bewaert,
by Godt onsen Vader int eeuwich leven. Amen.
Dits tgeloove dat ons de Schriftuere verclaert.
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- CXXXVI - [O menselyc dier, hoort de basuyne des Heeren!]
O menselyc dier, hoort de basuyne des Heeren!
wordt besneden u herte & niet u cleeren;
die baniere Christi wilt vast aen hangen,
nae den berch der gerechticheyt wilt keeren.
Dwerkende geloove moetty in tyts leeren:
doet penitencie met werdige strangen;
tryck der hemelen heeft u saen omvangen;
nae Sion spoeyt u gangen, stelt u herboren.
Tis waer; in sonden sydy ontfangen,
tquaet heeft u gebaert: is hope dan verloren?
Rasch soeckt kenniffe, u geschrey laet hooren,
bekent voer Godt, laet u sondige vlercken
niet meer sondigen: dat saecht Godts thoren.
Is tvlees cranck? Tgelooff der genaden doet hercken
wt lieffden in lieffden; want der genaden wercken,
spruytende wt des geloofs sciencie,
syn werdige vruchten der penitencie.
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Die voldoeninge is duer Christus doot geschiet,
maer de sonde maect noch elcx herte verdriet,
& wie daer seyt: hy en heeft geen sonden,
in dien en is de rechte waerheyt niet.
Tvlees is te cranck, de weirelt richt synen spriet,
datter niemant en is rechtverdich gevonden;
de Nineviters haer in sacken wonden,
waer doer Godt hoorde de lamentatien:
twaren vruchten die Godt wel aenstonden.
Boven dat, hoort nu des wets allegatien,
hoort wat Christus seyt inden dach van gratien;
ick hebbe lust in bermhertige boet,
niet in offerhanden; ghy, goede natien,
hebt lieff uwen naesten, als ghy u selven doet;
liefde doeget al, & Godt is de liefde goet;
dus haer wercken, nae Jacops eloquencie,
syn werdige vruchten der penitencie.
Animalis homo! wat wildy maken?
Loopty verweest in Israhel braken?
Volchdy noch den deesem der Phariseen?
Wildy haer vruchten voer penitencie smaken?
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Soo sal u een lastich oordeel naken,
& Godts bermherticheyt wordt over u te cleen.
Hoort den jongelinck die rechtverdich scheen,
vragende Christus naer des hemels padt;
die wet hielt Christus hem voer oogen reen
die hy volbracht had; maer hem ontbrack noch wat:
vercoopt al u goet, gheeft den ermen dat;
volcht my nae, soo vindy werdige vruchten;
verliest u goet, wint in den hemel eenen schat.
Al lydt ghy, en wilt voer tcruys niet vluchten;
treckt haest wt de weirelt, met liefde wilt suchten.
Sulcke wercken, nader Schriftuer intencie,
syn werdige vruchten der penitencie.
PRINCHE.

Laet los die met onrecht syn beswaert;
die erme weesen laet in u huys gepaert,
schult der quader coomerschap schelt al quyte;
cleedt, visiteert, vertroost den naeckten bewaert;
gheeft vande vruchten uwer handen; vergaert
almoessen maeckt u van alle sonden bevrydt;
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deelt dyn broot oock dyn vyanden sonder nydt,
dat sal penitentie syn Godt aengename.
Vast, syt sober, wast soo, tot alder tyt,
tgebodt der Christen gemeynte gehoorsaem;
viert den rustdach, op u werck onbequaem;
wilt niet staen op sacrificien der weken.
Int leste oordeel wordt liefde de beste faem;
volchdy seremonyen, u sal gebreken
tgelooff met hope, der genaden beken;
werckende dees, haer wercken met defencie
syn werdige vruchten der penitencie.
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- CXXXVII - [Hoort, die u een broeder laet noemen // hier]
Hoort, die u een broeder laet noemen // hier,
en een lidt van Christus leden wilt wesen,
die u der genade Godts, doert beroemen // fier,
die hy, doer virige lieffde gepresen,
u getoont heeft, waer doer ghy syt ghenesen
des eeuwichs doots ancxt, die u was aenstaende fel;
gaet in u herte & overdinckt by desen,
oft ghy de broederlycke liefde hebt wel.
Neen, ghy, ten sy duer de rechte wercken snel,
die ons dappostelsche leere claerlyck ontdeckt;
dats uwen broeder bystaen & hem voer gequel
behoeden ter noot, als hem tegenspoet weckt;
niet metten wille, maer metter daet, perfeckt,
ombeveyst sonder tsoeken sweirels loff present;
want Schriftuer & redene seyt onbevlekt:
aen de wercken men broederlycke liefde kent.
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Drie wercken Thobias synen sonen leert //, siet,
daer broederlycke liefde aen is bevonden,
als hy seyt: myn kint, u oogen doch en keert // niet
van uwen naesten, maer helpt hem tallen stonden;
deylt hem u broot, cleedt hem, geneest syn wonden.
In als, metter daet, toont u jonste crachtich,
want wat is de liefde alsment wilt duergronden,
daer de wercken niet by en blycken eendrachtich,
oft ghy schoon hebt een geneycht herte warachtich,
& de daet, die ghy macht hebt, laet in u sterven?
Serteyn, tis niet: de liefde blyft onmachtich;
die broederschap, die Godt meent, doedy aff kerven;
maer wildy met Christo u erfdeel erven?
Soo volcht des Samaritaens exempel jent;
want naer recht, om uws salicheyts verwerven,
aen de wercken men broederlycke liefde kent.
Tis waer; de broederlycke liefde moet doot // syn
sonder de wercken, tstaet soo geschreven.
Daerom spreckt Johannes, doer Godts geest devoot // fyn:
wie daer seyt dat hy heeft de liefde verheven,
& synen broeder sonder bystant laet leven
in armoede, dats eene die de waerheyt spaert.
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Dus op dat hem elck tot de wercken sou geven,
heeft ons Christus syn oordeel te voren verclaert,
dat hy wysen sal, ten lesten dage vermaert,
alleen slaende op de broederlycke wercken.
Daer de liefde des naesten doer wordt bewaert,
soomen redelyc wt syn woorden can mercken,
oock geen opinien noch puntkens clercken
hier tegen in mogen, hoement keert oft went.
Die synen naesten mint, sal hem hier toe stercken:
aen de wercken men broederlycke liefde kent.
PRINCHE.

Ghy, uwen broeder lieff, nae Godts woort // soet,
soo sult ghy dat metten wercken bewysen saen;
siet ghy hem opden omwech, met een accoort // goet,
sult gy hem den pat wysen daer hy in moet gaen;
siet ghy hem cranck, druckich in wanhopen belaen,
ghy sult hem troosten met Godts bermherticheden,
oft wordt hem tegen recht ongelyck gedaen,
pacientich sult ghy hem stellen te vreden.
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In wat tribulatie hy wordt bestreden,
sult ghy hem nae u vermogen bystant toonen
& minnelyck aensien die broederlycke seden
die Christus aen u dede om u te croonen,
bewarende tgebodt daer Godt nae sal loonen:
uwen broeder mint als u selven excellent.
Ick en cans met Schriftuere niet badt verschoonen:
aen de wercken men broederlycke liefde kent.
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- CXXXVIII - [Den huerlinck die syn schaepkens is weyende]
Den huerlinck die syn schaepkens is weyende,
aensiende den wolff, wordt hy seer versaecht;
waer duer hy vande cudde is scheyende,
want hy gheen liefde tot haer en draecht;
dus gaet hy loopen, al waer hy gejaecht
en verlaet de schaepkens cleyn & groot.
Maer een goed herder daer niet naer en vraecht,
hy is haer byblyvende in alder noot,
& oock haer beschermer tot inder doot,
want hy houd syn schaepkens altyt te samen,
hy trecktse den wolven wt haren poot;
sy hooren syn stemme & hy kentse by namen.
Al willen de wolven haer dickmaels pramen
om haer te stelen gelyck een dieff,
hy en laet syn schaepkens niet beschamen:
een goet herder heeft syn schaepkens lieff.
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Een goet herder was Moyses inde woestyne,
die syn schaepkens hadde wtvercoren;
hy begeerde wt den boeck des levens te syne
liever dat syn schaepkens souwen syn verloren;
oock Davidt den coninck, soo ghy mocht hooren,
wiens volck geslagen wordt om syn misdaet,
riep: O Heere, op my laet comen uwen thoren,
want ick gesondicht hebbe in allen quaedt;
dus bidt ick u, myn schaepkens doch niet en slaet;
wilt liever u gramschap op my wreken;
oock Paulus, soo daer geschreven staet,
begeerde van Godt te syne versteken,
ja verbannen te syne, tis waer gebleken,
om der Joden salicheyt, dus seyt syn brieff;
nochtans vervolchden sy hem om syn preken:
een goet herder heeft syn schaepkens lieff.
Lieff heeft hy syn schaepkens de heere der knechten,
duer wien de schaepscooye is open gedaen;
hy dorste den wolff wel alleen bevechten.
Selfs is hy de duere: wilt nu ingaen;
hy is een goet herder, hy en wilt niemand versmaen,
oock dat honderste schaepken niet verlaten;
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hy brenget op syn schouderen gelaen
& spreckt tot syn gebueren: wilt droefheyt laten,
verblydt u met my nu boven maten,
ick hebbe gevonden dat verloren was,
het ginck daer weyen in dorre straten,
daert niet en vant groeyen, looff noch gras;
daer vant ikt dolende op dat pas;
van blyschap dat ick myn herte verhieff,
waer duer dat mynen druck genas:
een goet herder heeft syn schaepkens lieff.
PRINCHE.

Veel huerlingen willen haer als herders vermeten,
schaepkens te weyen & te blyven omtrint;
maer als haer de wolven willen eten,
synse om tontvlien haest gesint;
giften & gaven haer herte verblint;
dus en achten sy haer schaepkens niet een luere.
Maer een goet herder, die syn schaepkens bemint,
getrouwelyc is hy haer tredende vuere,
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om haer te verlossen van allen getruere;
hy en vreest geen wolven, die hem bestryen,
hy is haer wysende de rechte duere,
diese sal verlossen van alle lyen.
Sulck schaepken mach hem wel verblyen,
als hy synen beschermer siet voer allen miskieff.
Soeckt uwen herder altoos by tyen:
een goet herder heeft syn schaepkens lieff.
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- CXXXIX - [Seven mael dachs, de rechtverdige vallen mach]
Seven mael dachs, de rechtverdige vallen mach,
oock wederom opstaen in den selven dach;
& wie is rechtverdich sonder tgeloove goet?
Niemant. Die dan gelooft heeft hy altyts verdrach?
Neen hy; maer hy en blyft niet onder den voet,
hoe wel dat hy erts is, & cranck duer vlees & bloet:
in hem is den wille, maer in Godt tvolbringen.
Is hem dan iet van noode, dat hy hebben moet,
dwelck hem mocht goet syn tegen svyants dwingen?
Als hy ghelooft in Christo, jaet sonderlingen;
in syn vervolginge, oft als in lyden,
syn geloove beproeft wordt duer Godts gehingen.
Al vindt hy den geest sterck tegen sulck bestryden,
soo dat hy hem can int cruys Christy verblyden,
noch ist hem goet, duer des vlees belasticheyt,
& oock grootelyc van noode, tot allen tyden,
dat hy duer Christum bidde om stantvasticheyt.
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Tis goed dat hy bidt om een stantvastelyc leven,
om dat hem tyt, plaetse, noch noot en doet sneven
van syn oprecht geloove in Christo alleen;
soo en wordt hy niet, duer des geests ingeven,
by tsaet geleken, dat daer viel opden steen.
Is voer den geloovigen alle dingen reen,
soo en can hem sweirels samblant niet verleyen,
ist dat hy stantvastich blyft & met Godt gemeen.
Sodoma en heeft Loth niet connen doen scheyen
van syn gerechticheyt, maer twas om beschreyen,
dat hy in Segor heeft tegen Godt gedaen;
noch Davidt, in de Philistynsche contreyen,
en heeft hem aen haer ydelheyt niet misgaen,
maer in Jerusalem heeft hy gesondicht saen,
als hy meynde te leven met gepasticheyt.
Dus ist noot, wilt die geloovige blyven staen,
dat hy duer Christum bidde om stantvasticheyt.
Tgeloove en is niet alleen nutbaer,
maer dat ghy er oock om lydt en strydt seer claer,
leert ons dit dappostel in diversche brieven,
prysende de stantvastige in lyden swaer,
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dat hem syn tribulacie cost believen,
en segt: oft de godloose hun verhieven,
vreest niet; maer bidt & danckt Godt lofsame.
De Heer sal met ons syn & met troost gerieven,
soo ons Christus belooft, met woorden bequame:
wat ghy den Vader bidt in mynen name,
dat sal hy u geven en u niet verlaten.
Die dit dan gelooft hier in den lichame,
wat is hem nootelycker tot synder baten,
midts dat de vyanden, die ons siele haten,
ons als leeuwen omringen met onraftigheyt?
Anders niet dan, midts dat wy syn eerde vaten,
dat hy duer Christum bidde om stantvasticheyt.
PRINCHE.

Dus heeft Christus, in wien is ons herboringe,
om den geloovigen lydt verstooringe,
ons leeren bidden den Vader vol genaden:
laet ons hier niet vallen in becoringe,
maer wilt ons verlossen van allen quaden.
Paulus heeft den geloovigen oock geraden:
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bidt sonder ophouden & malcanderen sticht,
want in den lesten tydt, tot grooter schaden,
salder veel van tgelooff vallen en laten dlicht;
maer laet u niet verleyden duer eenich gesicht;
de stantvastige, die sal salich wesen,
die totten eynde met dat cruys Christi vicht,
duer welcke victorie ghy wordt gepresen;
en wie daer aff valt, die blyft ongenesen.
Dus ist van noode, om sweirels aentasticheyt,
den geloovigen, & oock Godt midts desen,
dat hy duer Christum bidde om stantvasticheyt.
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- CXL - [Onbegrypelyc alleene Godts werck // is]
Onbegrypelyc alleene Godts werck // is:
wat de winter verdoet, dwelck ons een groot merck // is,
tstaet in den somer seer lustich & groene.
Dies syn cracht boven alle crachten sterck // is;
hem is subjeckt al dat in sweirels perck // is;
duer hem alleene wort elc cruyt in saysoene,
in synen tyt, niet duer smenschen toedoene,
al ist dat sy planten oft in deerde steken,
oft wat sy sayen, tis goet te bevroene.
Die genade moet alleen van boven leken,
al synder vele, soot dicwils is gebleken,
en willent huer oft haer hantwerc toe schryven,
die hebben onsen Godt syn eere ontstreken,
want sonder Godt en can geen vrucht beclyven;
maer Godt gheeft den wasdom, waerdoer sy blyven
in huer cracht & wtter aerden rysen.
Dus moeten hem alle loven, tsy mannen oft vrouwen:
wie soude syn gracie te volle geprysen?
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PRINCHE.

Loff, die den wech, de waerheyt & dleven // is,
loff, duer wien dlicht int duyster gegeven // is,
loff, die my erm sondich mensche hebt gespaert,
loff, duer wien ons dleven naer de doot bleven // is.
Loff, duer wien salicheyt bleeff, soot beschreven // is,
loff, die den ongeleerden hebt geopenbaert,
loff, vertroostere van alle die syn beswaert,
loff, die gras & cruyt wt der aerde doet spruyten,
loff, die syn onnoosel schaepkens van als bewaert.
Loff, wiens glorie niet en is om uytten,
loff, in wiens loven myn sinnen ontsluyten,
loff, die den Vader van boven heeft gesonden,
loff, duer wien alle dinck blyft in syn virtuyten,
loff, die ons van svyants banden heeft ontbonden.
Loff moet u toevloeyen van alle monden,
loff, voer wiens name den vyant moet affgrysen,
loff, die ons syt spysende tot allen stonden:
wie soude syn gracie te volle geprysen?
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Aanteekeningen.
LXXXVIII. Dit Referein is, in de Princhelijke stroof, onvolledig. De afschrijver doet
zulks zelf aldus in eene kantteekening opmerken: Nota: van dleste vers gebreekt
meest.
Bl. 3; v. 5. ongenaen, zou die schrijfwijze eene dichterlijke vrijheid zijn, en dit
woord daar in plaats van ongenaem gesteld zijn, of zou men wellicht ongevaen
moeten lezen?
LXXXIX. De Bruyne schijnt deze scherts alleenlijk afgeschreven te hebben om de
keerzijde van een blad aan te vullen. Zij schijnt ons niet onbekend te zijn, doch wij
hebben gemeend ze daarom toch niet te moeten laten wegvallen.
XC. bl. 8. v. 2. terme in het H.S. Zou men niet kermen moeten lezen? dit woord zou
beter rijmen met ontfermen, en daarenboven den volzin verstaanbaar maken.
bl. 9. v. 19. lekens. De afschrijver had eerst een ander woord gezet, dat hij
naderhand doorschrabde en het door lekens verving. Is dat de verkleinende trap van
lede, leyde, zooveel als pad, ofwel van lid, ledekens; of moet men teekens lezen?
Lekens komt verder voor in No XCIX, bl. 51, v. 13 en 16 met de beteekenis van
lidmaten.
XCII. Dit stuk is geteekend: ‘Coronat opus.’ Is dit een slotwoord van De Bruyne, of
de schuilnaam des dichters?
XCIII. De dichter van dit referein is gekend. Snellaert (Verhandeling, enz. bl. 203)
heeft de eerste in een paar woorden vermeld: ‘D e c l a c h t e v a n S i n t e P e e t e r s
toren
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binnen Loven in Brabant in dicht ghestelt van Jan
S t r o o s n y d e r, g h e p r i n t i n d i e v e r m a e r d e U n i v e r s i t e y t v a n
L o v e n , b i j m i j J a c o b H e y b e r c h , enz. 1 5 7 5 .’ De heer Piot had dit stuk
en het volgende alreeds benuttigd voor zijne Histoire de Louvain (bl. 47 en 292).
Het tweede luidt: ‘Wa r a c h t i g e e n d e w o n d e r l i j k e b e s c h r i j v i n g h e
die geschiet syn tot Luevene in Brabant van t jaer neghen
en tsestich, tottet jaer drij en tseventich toe. Ende
principalyck van den grooten watervloed die geschiede den
a c h s t e n d a c h i n J a n u a r i o i n t j a e r M . D . LXXIII. G h e p r i n t t o t
L u e v e n , b y J a c o b H e y b e r c h s 1573.’Enopheteinde:‘g h e c o m p o n e e r d
bij J a n S t r o o s n y d e r , R e s p i c e F i n e m .’
De twee stukken zijn uiterst zeldzaam. Van het eerste worden twee afdrukken,
vermeld, de eene in de verzameling van den heer Serrure, die echter in den catalogus
zijner veiling niet voorkomt, de andere in de verzameling van Willems, en onder No
3500 van den catalogus gerangschikt.
De Koninklijke Boekerij kocht dit werk aan voor den geringen prijs van 4 fr. Van
het tweede gedicht kent men alleen het exemplaar van Van Hulthem, dat zich heden
ook in de Boekerij te Brussel bevindt.
Edw. van Even, die met zooveel iever en tevens met zoo goeden uitslag de eervolle
taak op zich nam, de met het stof der vergetelheid bedekte namen van schrijvers,
kunstenaars en andere verdienstelijke zonen zijner geboortestad, ja, van gansch zijn
vaderland op nieuw onder het daglicht te stellen, van Even heeft ook Jan Stroosnyder
niet vergeten. Hij verzorgde zelf eene nieuwe uitgave der twee bovengemelde
gedichten, die hij liet verschijnen onder den titel van: Tw e e r e f e r e i n e n
betrekkelijk de geschiedenis van Leuven, door Jan
S t r o o s n y d e r , v l a e m s c h e n d i c h t e r u i t d e X V I e e e u w,
h e r u i t g e g e v e n m e t i n l e i d i n g e n a a n t e e k e n i n g e n . L e u v e n , 1852,
in-12o 22 bl. Ziehier wat hij over den dichter schreef:
‘Wij kennen geene bijzonderheden omtrent zijn leven. Het jaar zijner geboorte is
ons ten eenemale onbekend. Men
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mag vermoeden dat zijn vader een stroosnijder moet zijn geweest, vermits men in
zijnen tijd veelal gewoon was zich naar zijn bedrijf te noemen. Hij ontsproot derhalve
uit geen aanzienlijken stam. Hij was naar allen schijn van waarheid een Leuvenaar
van geboorte; trouwens, het leuvensch dialect houdt in zijne gedichten wel een weinig
den boventoon. Hoe 't zij, hij bewoonde onze stad gedurende de jaren 1562 en 1573.
De man was dichtmeester of, gelijk men toen sprak, facteur der Rederijkkamer het
Kerssouwken; zulks bericht hij ons in een zijner dichtstukken. Deze maatschappij
bracht, den 26 Julij 1562, een Referein op den wedstrijd voor Refereinen en liederen
geopend door de Rederijkkamer de Korenbloem, te Brussel. Dit vers is gedrukt
geworden. Het is een antwoord op de vraag: Wat de landen can houden in rusten?
Vermoedelijk is het van de samenstelling van Jan Stroosnijder. Het draagt tot opschrift
't Kersouken binnen Loven, suuver, en tot spreuk: overpeyst d'inde (het einde), JAN;
zijnde dit laatste de zinspreuk des dichtmeesters. (Zie Refereynen, enz., opte
Corenbloem, enz. Brussel, 1563). Wij hebben vergeefsch moeite gedaan om in de
archieven der stad verdere narichten wegens 's mans leven te ontdekken. Nergens is
er melding van.’
Zoo men ziet, heeft onze geleerde vriend zelfs den waren naam van Stroosnyder
niet gekend; en toch is hij er dicht nabij geweest; want in den bundel van de
C o r e n b l o e m e , op bl. 8, verso, leest men: ‘t' Kersouken binnen Lovene.’ Suver.
Overpeyst d'inde. Jan de Costere, (en niet alleenlijk Jan) zoo als het in den bundel
van de Bruyne staat.
Het is dus buiten kijf, dat Stroosnyder, Jan de Costere heette; dat hij voor zinspreuk
had: ‘Overpeyst d'inde’, en in het latijn: ‘Respire sinem.’ Onder geene dezer namen
zal hij tot de onsterfelijkheid overgaan; wij durven hier echter bijvoegen dat, naar
onze meening, het hier gedrukte reserein in waarde de twee andere gedichten te boven
gaat. bl. 20. v. 17. Het eerste woord der derde snede is aldus geschreven: derergert
of verergert; het laat echter den zin onverstaanbaar. Wij denken dat de drie eerste
verzen slecht afgeschreven zijn, en dat men lezen moet:
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Verheuget u; dit woort, om dat het is crachtich,
Sprak Christus, en wildet openbaren
Syn discipelen voor hun geloove warachtich, enz.

XCVI. Zou dit nogal merkwaardig stuk niet van Anna Byns zijn? Het bevindt zich
in den bundel van de Bruyne tusschen eene reeks refereinen van onze dichteres; en
haar schrijftrant schijnt er in door te stralen. Dezelfde vraag geldt misschien voor
het voorgaande stuk (No XCV.)
XCVII. Met nog meer grond denken wij dit stuk aan Anna Byns te mogen
toeschrijven; want niet alleen haar geest, hare schrijfwijze, het gebruik van zekere
spreekwoorden. die er in voorkomen laat zulks vermoeden, maar ook nog hare
zinspreuk: ‘Meer suer dan soets’ die men er tweemaal in aantreft.
C. In het 1ste Boek van Anna Byns, Referein 6, vindt men een gedicht met dezen
stokregel:
Wildy den boom kennen, merckt wel syn vruchten.

CI. Zie, wat er over den dichter van dit referein gezegd werd, in het eerste deel, bl.
194, No XXII. In die nota hebben wij reeds gesproken van eene vraag, op het
Landjuweel der Violieren in Augusti 1561 voorgesteld, en betrekkelijk welke men
niets aantreft, noch in den bundel door Sylvius uitgegeven, noch in de stukken door
Edw. Van Even in zijn hoogst merkwaardig werk: Het Landjuweel van Antwerpen,
Leuven, 1861, opgenomen.
Wij halen hier van dergelijk feit een nieuw voorbeeld aan, en de eenigste verklaring,
die wij er meenen van te kunnen geven, is dat er buiten den openbaren strijd, nog
een geheime kamp moet plaats gehad hebben, tusschen kamers of dichters die het
Landjuweel bijwoonden. Onze veronderstelling zal des te beter gegrond schijnen,
wanneer wij doen opmerken, dat deze bedektelijk bewerkte vragen, altijd over destijds
levendig besprokene theologische vraagpunten handelen.
CII. Dit Referein, zooals eenige der volgende, bewijst, dat er nog menige wedstrijden
moeten plaats gehad hebben, waarvan wij weinig of niets weten. Na het groot
Landjuweel van 1561, werden de Rederijkers, door 's lands bestuur, niet met
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een goed oog aanzien; ook, buiten het klein Prinsfeeste, door de C o r e n b l o e m e
te Brussel, in 't jaar 1562 ingerïcht, werden in Spaansch België niet meer dan
bijzondere of geheime wedstrijden en feesten gevierd. Zoo vindt men, zonder de
minste bijzonderheden, Refereinfeesten vermeld te Lier, te Brussel, en later, in 1620
het feest der Mechelsche Peoen. Dit was de Zwanenzang, of laat ons liever zeggen,
de Ganzenzang, der Rethorijke in ons land.
Het stuk CII werd door ‘Verbeyt den tyt’ ao 1562 bij de L i s b l o m m e op den
regel ingezonden. De L i s b l o m m e was, zooals men weet, de naam eener
Mechelsche kamer.
CIII. Dit stuk, dagteekenende van het jaar 1559, werd waarschijnlijk voorgelezen op
hetzelfde feest, waarop Cassiere eenen eersten prijs behaalde (zie deel I, bl. 199.)
CIV. Wij weten niets over het feest der Violiere in het jaar 1562.
CV en CVI. Deze twee stukken werden ongetwijfeld ingezonden bij eenen wedstrijd
door de O r a n g i e b l o e m van Breda uitgeschreven.
CVII. De kamer M o s e s d o r e n was waarschijnlijk die van 's Hertogenbosch. Te
Saut Leeu bestond er ook eene kamer, M o s e s b o s c h genaamd. Zie, voor wat de
laatste betreft, deel I, bl. 198, No XXIX en XXX.
CVIII. In dit Referein zien wij de gedachten der nieuwe godsdienstleer opentlijk
uiteengezet. Het is een bewijs te meer der geheimhouding van het feest, waar het
ingezonden werd.
CIX. De Refereinen. CIX tot en met CXXII zijn mededingende stukken van
denzelfden wedstrijd. In het eerste boekdeel hebben wij reeds dergelijke verzameling
medegedeeld, onder No XXVII-XXXIV. Alhoewel men tusschen deze refereinen er
meer dan een vindt dat hoogst gebrekkig is, zoowel onder opzicht van taal, als voor
wat de gedachte en het kunstgevoel betreft, deelen wij die toch mede, zooals de
Bruyne ze afschreef, om den lezer in de gelegenheid te stellen zelf zijnen keus
daartusschen te doen; want trots de verwaande middelmatigheid van den stokregel,
straalt er hier en daar toch iets goeds in door; dat is: koren onder 't kaf.
Het is moeilijk om bepalen waar deze kampstrijd heeft plaats gehad; wij kunnen
alleen doen uitschijnen dat het
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laatste woord van den stokregel: N i e t s o n d e r G o d t ook de zinspreuk is van de
Berchemsche kamer de B l o e y e n d e W y n g a e r t s r a n k , eene kamer die veel
invloed schijnt bezeten te hebben, tijdens de invoering der Reformatie. Wij hebben
reeds in ons eerste boekdeel, bl. 213, eenige harer leden doen kennen. Dat is echter
geen bewijs dat de kampstrijd door de B l o e y e n d e W y n g a a r t s r a n k werd
ingericht. De onderteekenaar van het eerste stuk, lid der kamer van Ste Barbara te
Gent, en wiens naam verborgen is achter de zinspreuk ‘Liefde verwinnet al’, is ons
onbekend. (Zie. deel I, bl. 101, No XXXV).
CX. H e t Te r w e n B l o e y t s e l van Aerschot ‘Wt liefden’. De dichter is ons
onbekend.
CXI. ‘Wel hem die in Godt betrout.’ De dichter, welke die kenspreuk voerde, was
Peeter Heyns. (Zie deel I, bl. 198.) Onderaan, op de koperen plaat, het blasoen
verbeeldende, door den B l o e y e n d e n W y n g a e r t te Berchem, aan het Landjuweel
van 1561 ingezonden, heeft P. Heyns in eene intricate Balade zijnen naam en zijne
zinspreuk te kennen gegeven. (Zie Landjuweel, enz. door Edw. van Even.)
CXII. bl. 103. Ciborie, heden nog algemeen te Antwerpen gebruikt voor 't fransche
ciboire.
Van onser herten den geloovigen tlot.

Dit woord tlot staat duidelijk geschreven in het H.S. Wij kunnen er geene verklaring
van geven, en wij laten, aan scherpzinnigeren dan wij, de taak over deze twee regelen,
en nog meer andere, uit te leggen. Het referein spruit voort uit eene kamer het
L a v e n d e r b l o e m k e n geheeten; men zie wat wij daarover zeggen in deel I, bl.
XXXIX.
CXIII. Dit stuk en het volgende zijn gewrochten van de kamer h e t M a r i a
C r a n s k e n van Brussel; zij was misschien de oudste en rijkste der Brusselsche
kamers. Zooals men weet heeft zij, in het Landjuweel van 1561, den hoogsten prijs
voor de schoonste intrede behaald; en zij verteerde, bij die gelegenheid, ongeveer
40,000 gulden; zij behaalde nog bovendien, den tweeden prijs der devysen.
Men vindt eenige bijzonderheden over die kamer in de Histoire da Bruxelles van
Henne en Wauters; men zie ook
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voor nadere kennis: Schotel, Geschiedenis der Rederijkers, II, 241, en de in dit werk
aangehaalde bronnen. De zinspreuk van het M a r i a C r a n s k e n was: ‘Minnelyck
accoort.’ Slechts weinig weten wij over de dichters, die het heeft voortgebracht.
CXV. De tamelijk verdienstelijke dichter: Och est alsoo ware, is ons onbekend,
zooals wij het reeds vroeger gezegd hebben. Zie deel I, bl. 198, nota XXIX.
CXVI. Wij hadden dit stuk zeer goed kunnen laten wegvallen; het is bepaald eene
rommeling van woorden zonder zin. Nochtans, om twee redenen hebben wij het
behouden: ten eerste, omdat het deel gemaakt heeft van eenen kampstrijd, en ten
tweede, omdat het, onzes dunkens, op zeer aardige manier aanwijst hoe ver men
doorgedrongen was in de nietigheid der moeilijkheden. Dit stuk kan, in zijnen aard,
vergeleken worden met menig gewrocht der Fransche Parnassiens. Meer dan eene
dezer hedendaagsche nieuwigheidszoekers heeft dergelijke, even onverstaanbare
dingen geschreven. Het is jammer dat de Bruyne den naam van den dichter niet
opgegeven heeft. Men zou zich kunnen afvragen, of dit referein wel in vollen ernst
opgesteld werd, en of het niet een ironisch antwoord is aan den oproep der Rederijkers,
die den zoo zonderlingen stokregel sweirels samblant, enz. verzonnen hadden. Wat
er ook van zij, wij zullen het niet beproeven eenig licht in zulke duisternis te doen
doorstralen.
CXVII. Zie over Cassiere, en de kamer M o y s e s d o r e n , deel I, bl. 198, No XXIX
en XXX.
CXVIII. Zie over de L a v e n d e r b l o e m en den dichter Niet van my selven, deel I,
bl. 201, No XXXX.
CXIX. bl. 130. v. 11. soo blyven! Is het niet sou blyven, dat men lezen moet? Zie
over den dichter en de kamer deel I, bl. 200. Nota XXXII.
CXX. Zie over La vertu donne rachine, deel I, bl. 200, Nota XXXIV.
CXXI. Wij hebben geene bijzonderheden aangetroffen over G. van der Eycken, lid
der Orangiebloem van Breda. Wij deelen nog een stuk van hem mede in deel I, No
XXXVII.

Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw

226
CXXII. Over Goidschalck en zijne Refereinen, zie men onze nota in B. I, bl. 201,
No XXXVIII.
CXXIII. Wij zullen voor al de mythologische helden en heldinnen van dit Referein
geene verklaringen voorstellen; velen zijn in de woordenboeken te vinden. Toch
willen wij trachten eenige raadselen op te helderen.
bl. 145. v. 13, Taeyis... Fedria. Wij kennen eene Thaïs, Alexanders beminde; maar
de naam schijnt hier mannelijk te moeten zijn. Dus kan van deze Thaïs hier geene
kwestie zijn. Misschien is er gewag gemaakt van Theseus en Phedra. Nochtans,
verder, noemt de dichter een ander Thesu.
bl. 146. v. 1. Ramusia, onbekend.
bl. 146. v. 13. Tanmancia, waarschijnlijk voor Adamantia, andere naam van
Amalthea; of, nog waarschijnlijker, een door den dichter verzonnen naam, zoo als
boven Ramusia, en elders, Metris, Tiamon, Demea, enz.
bl. 146. v. 22. Virtinus, waarschijnlijk Virtumnus, de God der bloemhoven.
bl. 147. v. 8. Athis = Atys.
bl. 148. v. 7. Fillies = Phyllis.
bl. 148. v. &. Tiamon, Demea, onbekend.
bl. 148. v. 20. Thesu, waarschijnlijk Theseus.
bl. 149. l. 2. Similacx en Crocom = Smilax en Crocos.
Dit stuk en het volgende schijnen van denzelfden dichter te zijn; zij ademen, alle
twee, dezelfde liefde voor den Olympus en zijne afstammelingen.
CXXIV. bl. 151. v. 8. Ick ben Seïs verbonden.
Het handschrift draagt: ick ben seg verbonden. Dat heeft geenen zin. Wij stellen
voor Seïs of Sey, naam eener Nimfe, welke de beminde van Endymion is geweest.
Het volgende vers, waarin Triton voorkomt, de opperheer der Nimfen, bekrachtigt,
denken wij, onze meening.
bl. 153. v. 19. Paridana, waarschijnlijk hier door den dichter zelven geschapen.
CXXVI. Dit Referein schijnt het werk te zijn eens leeraars van het ‘nieuw Evangelie.’
CXXVII. Anna Byns heeft een Referein gedicht op den stokregel:
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Lof Soetste Lam God, dat der werelt sonden droech. Zie verder onze nota op No
CXXXIV.
CXXXI. bl. 181 v. 1. Pacientich syn eygen cruys syn te dragen. Zoo draagt het H S.
Zou men niet de tweede syn mogen uitschrabben of fyn lezen?
Zooals wij vroeger gezegd hebben, is de prijskamp van den 21 Augustus 1559 bij
de Violieren te Antwerpen ons onbekend. Van den verwinner G. Bont weten wij
niets.
CXXXII. Zie onze noot over Cassiere, B. I, bl. 198, No XXX.
CXXXIV. Dit Referein is een meesterstuk van rijmende ongerijmdheden. Wij zouden
het weggelaten hebben, indien het onze opmerkzaamheid niet verdiende door het
feit dat het misschien de eer heeft gehad in strijd te komen met een referein van Anna
Byns. Het eerste referein van het IIIe boek onzer dichteres is met dezelfde stof
gebouwd en tevens op denzelfden stokregel:
Lof Soetste Lam Gods, dat der werelt sonden droech.

Wanneer men de twee stukken vergelijkt, komt het voor, dat onze dichter, in plaats
van met rede en gedachten te strijden, zijne medekampster met klinkende woorden
heeft willen overtreffen.
Om het oog des lezers niet te vermoeien, hebben wij, zoo als de Bruyne zelf het
gedaan heeft, de rijmstokken achtergelaten.
CXXXV. bl. 167. v. 6 en 7.
Om te gebruycken syn schepselen gelycke
niet om grondelyck, nae des weirels practycke.

Wij vinden weinig zin in deze twee verzen, waaraan iets schijnt te ontbreken.
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