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Inleiding
De levensjaren van Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590) omvatten één van de
meest bewogen perioden van onze vaderlandse geschiedenis op staatkundig, op
godsdienstig en op letterkundig terrein.
In de rustpozen, die de vele oorlogen met Frankrijk hem laten, beijvert Karel V
zich de Nederlandse gewesten samen te voegen, totdat hij in 1548 zijn streven
bekroond ziet en ze met elkaar één kreits, de Bourgondische, vormen met een voor
alle delen gelijke erfopvolging (Pragmatieke Sanctie, 1549). De anti-nationale politiek
van zijn zoon Filips II en diens raadgevers drijft deze landen tot elkaar en brengt ze
er toe de zware strijd voor de onafhankelijkheid aan te binden tegen de machtigste
staat van Europa, zonder enig uitzicht op succes, maar met de moed van hen, die
geen keuze meer hebben.
De roep om zuivering van de Kerk in hoofd en leden leidt tot het optreden van
Luther, Calvijn e.a., het voorspel van een genadeloze strijd om ‘der conscientiën
vrijheid’, voorlopig nog met de steeds afnemende hoop op hereniging met de
moederkerk, na het Trentse Concilie (1545-1563) met de zekerheid van een blijvende
tweespalt, waarbij in deze landen de strenge toepassing van Calvijns leerstellingen
voor velen een nieuwe vorm van gewetensdwang gaat betekenen.
Het grootste deel van de 16e eeuw is nog vervuld van de luidruchtige kunst der
rederijkers, die in hun redenerende spelen van zinne allerlei problemen aansnijden,
waarmee de burgerij in die dagen worstelt, niet in de laatste plaats die van
godsdienstige aard. Maar daarnaast zijn er sporen van individuele verdieping in de
wijsheid der Ouden en verheerlijking van het aardse bestaan, humanisme en
renaissance, die uitstijgen boven de wereld van het alledaagse en de grondslagen
vormen van wat op artistiek gebied onze economische bloei in de Gouden Eeuw zal
vergezellen.
Te midden van deze worstelingen staat Coornhert aan de zijde van hen, wie een
vernieuwde wereld voor ogen staat, maar nooit is hij partijganger, steeds neemt hij
een eigen plaats in, vervuld als hij is van een zekerheid, die voor zijn tijdgenoten
nog onaanvaardbaar is, maar die in de volgende eeuwen het deel zal worden van
velen, die een werkelijke verdraagzaamheid vóórstaan.
Als hij in 1590, balling in eigen vaderland, te Gouda de ogen sluit, is de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden een feit geworden; de Spaanse koning is
afgezworen, de Staten-Generaal hebben de souve-
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reiniteit op zich genomen en Maurits staat gereed de Hollandse tuin te sluiten. Voor
hen, die elders wegens hun geloof moeten vluchten, biedt dit land met zijn
betrekkelijke gewetensvrijheid een toevluchtsoord. Zo ook voor Joost van den Vondel,
de vader van hem, die onze nationale letterkunde tot ongekende bloei zal brengen.
Slechts vaag dringt het gerucht der gistende wereld in de comedies van Coornhert
door. Het is alsof de dichter, die actief deelneemt aan alles wat om hem heen gebeurt,
bij het schrijven van zijn comedies de ogen sluit voor al het uiterlijke en dus tijdelijke,
om, luisterend naar het ‘inwendige woord’ de diepten te zoeken, de bron van ons
menselijk Zijn en vandaar uit ons het levende water te reiken, zonder hetwelk wij
niet tot onze menselijke volkomenheid kunnen geraken. Want de wereld met haar
verlokkingen en beproevingen leidt ons af van het grote gebod: volmaakt te zijn,
zoals de Hemelse Vader volmaakt is (Matth. 5:48). Wij staren ons blind op de plagen,
die God ons zendt, maar vergeten de oorzaak van die plagen, nl, onze zonden. In de
Voor-reden van Abrahams Uytgangh zegt Cruysvlucht: ‘Ick wil 't landt vermyden,
daer Godt sent sijn plaghen’, maar Raed wel antwoordt:
(23) Vermijdt eerst de sonden daer Godt het Lant om plaecht.
De straf is goet, maer 't is die sonde die God mishaecht.

In de comedies gaat de rol van de wereld niet uit boven die van een plaats der
beproevingen. Sterk is slechts de mens, die, ondanks alle tegenwerkende krachten,
de juiste keuze doet tussen goed en kwaad; voor hem gelden niet rijkdom, macht,
aards geluk; hem hinderen niet oorlog, ballingschap en armoede. Hij heeft met de
wereld afgerekend, want
(1843)

de werelt is een quaadt besmetter,
Godloos, vervloeckt, arghlistigh, vol dubbeltheyden,
Oock een valsch, verderflijck en hartnekkigh ketter.
(Troerspel)

In die wereld van de 16e eeuw was de begeerte naar geld en goed een algemeen
verschijnsel. De Calvinistische levensbeschouwing werkte hieraan mee, immers, de
mens moet de hem door God geschonken talenten zo goed gebruiken, dat dit tot
vermeerdering van bezit leidt1). Herhaaldelijk critiseert Coornhert deze zucht naar
rijkdom. Een enkele keer wendt hij zich direct tot de rijkaards, die hun verkregen
bezit niet ten goede doen komen aan de armen:

1) J.C.H. de Pater, Jan van Hout, 's-Grav. 1946, bl. 24.
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(1540) Ghy hoovaerdighe, wellustighe, droncken boeven,
Verlaet u pronck, leckerheydt en onmatich proeven.
Spaert voor u broeders gebreck, deylt sonder toeven.
Dit sal u vast inder liefden Christi schroeven,
So mach u niet bedroeven, gheen leet sal u plaghen.
(Rijckeman)

En hóe hebben ze dikwijls hun bezit verkregen? In het Troerspel vande Kettersche
werelt geeft Loghen daarover een uitgebreid college. Uitgaande van de gedachte,
dat ‘rijckdom zaligheyd is’, wijst hij vier wegen aan ter verwerving van het begeerde
goed: bedrog, diefstal, woeker en roof. (vs. 384). De veiligste leidsman is Bedroch,
die op zijn beurt een uitvoerige uiteenzetting geeft (770-870):
(834) Schraapt vry, al waart van Gods outaar, op dat ghi maar telt,
Meyndy dat een gestolen kroon min dan anderen geldt?
Ghestolen broodt smaackt beter dan betaalde terwen.
Ziet oock dat u niemandts verdriet ter herten en raackt.
Wat schaad' u yemants armoe, die u ryker maackt?
Wat let u eens anders leet daar ghy vruecht uyt schaackt?
Als 't hemt verbetert, wat hindert den rock te schennen?
'T hemt is naast, best een goet vrundt dan zelf bedreten.
(Troerspel)

Tegenover de rijkdom van enkelen staat de armoede van velen. Maar niet voor alle
armen roept Coornhert de weldadigheid der rijken in. Hoevelen maken van bedelen
geen beroep?
(1102) ...die potboeven gaen meest strijcken
Met die vetste soppen; dies vasten rechte armen.
Diet minst behoeft, crijcht meest door lose practijcken.
(Rijckeman)

Het gevolg is, dat de rijke niet meer geeft en dus ook de eerlijke arme nood lijdt. De
overheid dient op te treden, desnoods met ‘wackere roeden’; de potboeven moeten
's zomers te werk worden gesteld, opdat ze iets voor de winter kunnen sparen2).
Coornherts afwijzend standpunt tegenover het anti-nationaal bestuur van Filips II
blijkt duidelijk uit de Comedie van Israel. Wij denken ons een ogenblik verplaatst
in het hoogste college van de Spaanse regering,

2) Deze gedachte is uitgewerkt in zijn Boeventucht - W.W. III, 384v.
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waar over het wel en wee van deze landen wordt beschikt3). De werkelijk-Nederlandse
belangen worden verdedigd door Eubulus, die wijst op de gevaren voor koning en
volk, welke er liggen in een hardvochtig bestuur. ‘Ghevreesde Princen moeten self
vreezen.’ Daar tegenover stelt Eubulus een meer humaan bewind, dat rekening houdt
met de belangen van het land. Wij horen hierin de toon van 's Prinsen apologie:
Achazib
(1117) Wat baat den Koning 't rijck, gebruyckt hyt niet na lust?
Eubulus
Een Koning is om 't rijck, 't rijck niet om des Konincx rust.
Achazib
De Koning magh wel 't volck, maar 't volck gheen Koning ontberen.
Eubulus
Zonder onderzaten zijn Koninghen gheen Heren.
'T volck blijft zonder Heer volck, dat maackt en breeckt een Koning.

Natuurlijk heeft Eubulus niet het minste succes. Er wordt besloten, dat men het volk
‘met macht gheweldigh zal temmen. / Men zalze heerschappen met een yzeren roede
(1143). De ijzeren Hertog (Achazib-Alva) wordt naar deze landen gezonden.
Het is bekend hoe Coornhert tegenover de beeldenstorm stond. Hij bewaarde de
kerkelijke sieraden uit het Haarlemse St. Caecilia-klooster in zijn huis en voorkwam
daardoor vernieling. Zijn afkeer van zulke excessen deelden alle weldenkenden met
hem. Volgens hem had het volk daartoe het recht niet, alleen op Gods uitdrukkelijk
bevel (Com. v. Isr.: Gedeon vs. 1281) was een dergelijk optreden gewettigd, òf indien
de overheid (Moyses, vs. 1277) daartoe bevel gaf4). Er bestaat echter een beeldstormen,
waartoe iedereen zonder verdere machtiging kan overgaan, nl. de afgoden vernielen,
die in de mens zèlf worden vereerd, zoals ‘hoogheyt eerzuchtigh, troost opten rijckdom
en weelde kruysvluchtigh’.

3) Uitvoeriger in mijn diss. De Comedies van Coornhert, Assen 1945, bl, 90.
4) Het komt mij voor, dat Coornherts standpunt hierin verschilt van dat van Calvijn (zie J.
Lindeboom, Het Gereformeerde Protestantisme in Nederland, - Nederland tussen de Natiën
I, 99). Vgl. echter B. Becker, Bronnen tot de kennis en het leven van D.V. Coornhert, XIX.
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(1294) Breeckt ghy dees Afgoden, Godt zal d'ander doen breken
Door zynen ghezandten en zelf zijn laster wreken.

Zo is in Coornherts ogen de beeldenstorm slechts een strijd tegen ‘schijn-Afgoden;
tot de ware beeldenstorm wekte hij zijn tijdgenoten op.
Van de directe gevolgen die de strijd tegen Spanje voor Coornhert had, zijn de sporen
zeer vaag. In de Gevangen Poort opgesloten, schreef hij de Comedie van Lief en
Leedt. Gevanckenisse treedt hierin op in gezelschap van Pest, Honger, Oorloch,
Armoede, Cranckheyt, Verachtinge en Haet, die samen in het Huis van Tegenspoed
wonen. Zijn bekendheid met het gevangenisinterieur blijkt eigenlijk alleen maar uit
de nog al uitvoerige beschrijving van de folterwerktuigen (Lief en Leedt, 1155-1174).
Voor de naar volmaaktheid strevende mens heeft dit oord geen verschrikkingen,
want
(1180) ...al hebdy mijn dienstbaer Lichame gevangen
Mijn Ziel is vry, geen Mensch mach die vanghen noch hanghen.

Het is eerder opgemerkt, dat theorie en practijk elkaar niet steeds dekken bij
Coornhert5). Was dat wel het geval, dan zou hij de menselijke volmaaktheid hebben
bereikt en dat ontkent hij nadrukkelijk: ‘nergens zeg noch schrijf ik, dat ik 't verkregen
heb’6). Wij mogen aannemen, dat het heil van zijn ziel hem zwaarder woog dan zijn
lichamelijk welzijn, maar dat verplichtte hem zeker niet zonder verzet de
wisselvalligheden van het lot over zich te laten komen. Toen hij de kans kreeg,
vluchtte hij uit zijn gevangenis èn uit zijn land. In die ‘uytganck buyten druck of
smert’ is in hem de gedachte aan Abraham levend geworden en schreef hij: Abrahams
Uytgangh. Men vraagt zich af, of hij het recht had zich met Abraham te vergelijken.
Beiden trokken uit hun land het onbekende tegemoet. De ‘druck of smert’ die
Coornhert achterliet, waren de wereldse plagen, hij vluchtte uit lijfsbehoud; Abraham
daarentegen gehoorzaamde aan Gods roepstem, hij ruilde de veiligheid van de
vertrouwde omgeving voor de gevaren van onbekende streken. De vergelijking gaat
alleen op volgens de zin, die Coornhert in Abrahams uytgangh heeft gelegd: Abraham
ontvluchtte de menselijke ‘lagere’ neigingen, ‘verstooringe des herten, creatuerlicke
liefde en gemeen ge-

5) P.L. v. Eck, 't Een en ander over en uit Coornherts zedekunst. J. Lindeboom, Stiefkinderen
van het Christendom.
H. v. Alfen, Coornhert's voetval voor den Koning (Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk. 1931).
6) B. Becker, Coornhert, de 16e eeuwse Apostel der Volmaakbaarheid (Ned. Arch. Kerkg. 1926,
bl. 78).
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voelen’, om een trede hoger te stijgen op de ladder Jacobs, die naar de volmaaktheid
voert. En hierop is Coornherts streven altijd gericht geweest.
De zo militante strijder tegen wat hij de schijn-godsdiensten van zijn tijd noemde,
laat zich in zijn comedies slechts één keer gaan. In de blinde Bartimeus voor de poort
van Jericho ziet hij de geestelijk blinde mens, die na vruchteloos zoeken her en der,
d.i. te Rome en te Genève, eindelijk de enige weg tot Christus vindt. Zijn aanvallen
op de Rooms-Katholieke leerstelling betreffende de goede werken en die van Calvijn
over de Justitia Imputativa, de toereeckentlijcke rechtvaerdicheyt, zullen heel wat
verzet hebben uitgelokt, te meer daar het zeker is, dat deze Comedie vande Blinde
voor Jericho werkelijk is opgevoerd7). Tegenover de waan-godsdienst der ‘lapsalvers’
plaatst hij zijn leer der volmaakbaarheid.
Want deze leer is het werkelijke thema der comedies. Al de bovengenoemde motieven
zijn slechts achtergronden, waartegen zijn boodschap afsteekt; bijkomstigheden, die
wegzinken als de diepste vraag aan de orde wordt gesteld; uitgangspunten, die de
schrijver zo spoedig mogelijk verlaat om de mens te beschrijven in zijn worsteling
om volmaaktheid. Het accent ligt hierbij niet op het leven na de dood, maar op het
aardse bestaan, dat slechts van hoge waarde kan zijn, indien het een weg is, die
opwaarts gaat langs de trappen der deugd. Op deze weg van laag tot hoog, de ladder
Jacobs, ziet Coornhert de mensen geplaatst, de meesten verstokt in hun zonden, de
besten strevend omhoog, dikwijls struikelend, als de goede leidsman ontbreekt of de
goede wil het moet verliezen van de ingeboren slechte gewoonte. Zo onderscheidt
hij zes staten of gedaanten8): de hardnekkige goddeloze, de slagvrezende knecht, de
loonzuchtige huurling (zondaren); het zwakke kind, de sterke man en de wijze vader
of ouderling (heiligen). Door zelfkennis komt men tot kennis van zijn staat, dan eerst
kan men weten welke eisen God aan ieder persoonlijk stelt. Zo drukte Abraham het
uit:
(1023) Wat Godt met anderen doet, is my verborghen,
Wat hy my gebiedt, weet ick, en wilt besorghen,
Aencleven, volgen, en ter doot toe by blyven.
(Abr. Uytgangh)

7) W. v. Hooff-Gualthérie van Weezel, Zijn de Spelen van Coornhert ooit opgevoerd? (Ned.
Arch. Kerkg., 1929).
8) Becker, De 16e eeuwse apostel, bl. 66.
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Het systeem van de zes staten wordt in de comedies niet ontwikkeld. Terloopse
aanduidingen vinden we in de laatst gedateerde, de Comedie van Israel en die van
de Blinde voor Jericho.
(151) Die dan waarlijck ghelooft en strydet vromelijck
Om 't quaadt gants te doden, hem ist niet verdomelijck,
Al starf hy voor de zeghe, want God hem bemint.
Is hy gheen volmaackt man, hy is een volmaackt kindt
(Israel)

Dat ieder dat moet trachten te bereiken, wat in zijn eigen ‘staat’ mogelijk is, kan
blijken uit de volgende verzen:
Kindt
(223) Sijn Gods weldaden groot, so cleyn in u oogen,
Dat ghy hem te lief, tquaet niet laten sout mogen?
Huyrling
Of soud u der deuchden loon so weynich vermogen,
Dat ghy u niet vant quaedt tot weldoen wilt voeghen?
Knecht
So laet ten minsten tquaet om zijn selfs gequelle,
En wt vreesen voor de grouwelijcke Helle.

We zouden ze zo kunnen vertalen: Als het u niet mogelijk is een kind te zijn en ge
zelfs voor huurling te zwak blijkt, wees dan tenminste een knecht.
Geven de comedies ook antwoord op de vraag: waaraan is de volmaakte mens, de
wijze vader of ouderling dus, te kennen? Ze spreken hierin geen duidelijke taal. De
worsteling van de mens vindt meestal haar eindpunt even voorbij de vierde staat, het
zwakke kind. We hebben het gevoel, dat de strijd wel gestreden is, maar niet definitief.
Het zal telkens weer moeite kosten de aanvechtingen de baas te blijven; een opnieuw
struikelen is niet eens uitgesloten. Misschien groeit het kind uit tot man, maar een
wijze vader is hij toch nog lang niet. Het verst gevorderd zijn ongetwijfeld Abraham
en Sara, die Coornhert elders9) als voorbeelden van heiligen noemt, terwijl Johanna
in Der Maeghdekens Schole weinig voor hen onderdoet. Zij draagt, voor ze het
werkelijke leven binnengaat, reeds de trekken van ‘de sterke man’.
De meest sprekende trekken in Abraham zijn: de absolute gehoor-

9) Becker, De 16e eeuwse apostel, bl. 78.
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zaamheid aan Gods bevel en de volkomen onverschilligheid voor de verlokkingen
van de wereld. Niet dat deze afwezig zijn, ze dringen zich zelfs voortdurend bij hem
op, maar in zijn reacties is geen schijn van aarzeling. De volmaakte mens verstaat
Gods gebod en handelt er naar zonder zich door iets te laten afleiden. Hij aanvaardt
de rampen van de wereld met gelatenheid, hij wijst haar verlokkingen met beslistheid
af. Zo geraakt hij vrij van de zonde; dit is de werkelijke ‘aflaat van zonden’.
De hardnekkige goddelozen: Rijckeman, Al de Werelt (Troerspel), Galilea
(Maeghdekens Schole) en de dwaze maagden (Thien Maeghden) gaan regelrecht
hun ondergang tegemoet. Voor de anderen bestaat de mogelijkheid de weg omhoog
te vinden. God biedt nl. aan allen ‘onpartydich’ zijn genade. De mens van zijn kant
mag echter niet passief blijven; zijn medewerking is noodzakelijk (synergisme):
(121) Diese niet begeert, salse oock niet ontfanghen
(Lief en Leedt)
(274)

Men salse niet dwingen,
dat waer teghen mijn aert, lieft maect willige ganck.
Gave is aanbieding milt, maer geen nootlijc bedwanck.
Gifts ontfanck moet zo wel willich sijn als het gheven.
(Bruijt Christi)

In de strijd tegen het kwade wordt de mens bijgestaan door het geloof. Als Sara zich
erover beklaagt, dat Fides, het geloof, niet naast haar stond, toen ze Cognatio
(creatuerlicke liefde), Communis opinio (gemeen gevoelen) en Affectus (verstooringe
des herten) bestreed, antwoordt deze:
(661) En wy saghen u wel en hoorden al dat ghy spraeckt,
Deur ons heeft God u so stantvastigh gemaeckt
Want dat ghy antwoorde op haer treurighe saken.........
......Quam in u sinne alleen deur onse ingheven.
(Abr. Uytgangh)

Coornhert heeft zijn geloofsbelijdenis laten uitspreken door Zeltsaam in het Troerspel
vande Kettersche Werelt. Hij is een Christen in algemene zin, ‘alle godvreezende
menschen die door het geloof in Christus hem trachten na te volgen, vindt hij goede
christenen’10). Zijn geloof is persoonlijk verworven door bestudering van Gods Woord
en van Christelijke en heidense filosofen. Afwijzend staat hij tegenover inper-

10) L. Knappert, Geschied. der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw, Amst. 1911,
bl. 85.
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king van iemands godsdienstige overtuiging door leerstellingen. Als aan Zeltsaam
gevraagd wordt: Wats u ghelove? antwoordt hij:
(1672)

Al wat de Schrift ghaat verbreyden,
Maar zonderling bruyck ick tot mijnder zielen wapen
De twaalf articulen der Heyligher kercken.

Deze 12 artikelen beschouwde men als afkomstig van de apostelen (Symbolum
apostolicum). En de Rooms-Katholieke kerk én de kerken van het protestantisme
hebben hun instemming met dit belijdenisgeschrift betuigd11); ze bevatten alles wat
in het Evangelie wordt beloofd. Coornhert verlangt, dat de mensen hun geloof tonen
door wél te leven, niet door er steeds maar over te praten:
(1085) Elck can vant Evangelisch, vant Evangeli praten,
Maer lieft vercout, eigen baet brant in woecker vierich.
(Rijckeman)

Vermoedelijk parodieert hij vele tijdgenoten in hun ‘onderzoek der Schrift’, als hij
in Der Maeghdekens Schole spreekt over een boeck van Curiositas(!), waarin men
kan lezen, ‘hoe veele uren Adam int Paradijs is gheweest: of Adam een Rib minder
heeft dan Eva, of de Boom des Wetens een Rabauwen Boom was dan een Guldelingh
Boom, wat dier het was, met welcx huyt God Adam ende Eva cleede, of desen huydt
ghenaeyt was dan niet’, enz. Het Woord is voor Coornhert wel belangrijk, maar niet
beslissend: ‘Het woort is om den mensch, die mensch niet om twoort (Eg. Vroeivr.
394).
Het heeft geen zin onze tijd te verbeuzelen door te trachten achter Gods geheimen
te komen. Laten we volstaan met de dingen, die we volkomen weten. Daarin kunnen
we niet dwalen. De rest ligt buiten onze vermogens, we moeten ze dus laten rusten.
Vandaar zijn zinspreuk: Weet of rust.
Dit moge in enkele trekken een grove aanduiding zijn van de weg en de middelen
ter zaligmaking (d.i. goedmaking), die van alle comedies het onderwerp zijn.
Ons verlangen naar schematisering wil dikwijls afscheidingen zien, waar slechts
sprake is van langzame overgangen. Het oude blijft, al is het niet voor de volle
honderd procent. Een nieuw element dringt geleidelijk binnen. Een verschijning als
b.v. Jan van der Noot verblindde een ogenblik de tijdgenoten, maar daarna werkten
ze door als van ouds,

11) Heidelb. Catechismus (7e Zondag, vr. 22 en 23); Ned. geloofsbelijdenis, art. 9.
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alleen met een vage onrust in zich, een eigenlijk wel diep-weten, dat er nog iets
anders was, iets stralenders; iets hogers. De vorm voor dat hogere was eerder hun
bezit dan datgene, dat ter vulling moest dienen. Maar eenmaal door het nieuwe
gegrepen, lieten ze het niet meer los, totdat vorm en inhoud gelijkwaardig waren
geworden, waarbij die inhoud niet noodzakelijk van gelijke aard behoefde te zijn als
die van het bewonderde voorbeeld. Zo loopt de lijn van de middeleeuwse
mysteriespelen over de moraliteiten der rederijkers (waaronder Coornhert) naar de
bijbelse drama's van Vondel. In de mysteries treden het verhaal en de handeling op
de voorgrond, het bijbelse verhaal dikwijls uit allerlei andere bronnen aangevuld
(zoals in de Eerste Bliscap van Maria), de handeling verhevigd door het optreden
van bijfiguren, die enige levendigheid mengen in de dikwijls breedsprakige betogen12).
De rederijkers leggen zich meer toe op de illustratie van godsdienstige waarheden,
minder op de uitwerking der geschiedenissen; de wereld om hen heen biedt
voorbeelden te over voor hun zucht tot moralisering. Wanneer Coornhert van een
bijbels gegeven uitgaat, veranderen de personen onder zijn handen tot allegorieën,
de Rijckeman wordt de hardnekkige goddeloze, die de stem van zijn geweten
(Conscientie) het zwijgen oplegt en zich ten verderve laat voeren door Kwade
Gewoonte (Landts zeede) en IJdele Begeerte (Waenschijns zoon); Israel wordt het
Nederlandse volk, aanvankelijk strijdend tegen het Spaanse bewind, maar al spoedig
tegen zijn eigen fouten; de Blinde voor Jericho raakt verdwaald tussen Roomsen en
Calvinisten tot hij de weg der volmaakbaarheid vindt. Bij Vondel neemt het bijbelse
gebeuren zijn oorspronkelijke kleur en dramatische uitwerking weer aan. De
handelende figuren komen tot leven; ze worden mensen van vlees en bloed, wier
gedragingen ons duidelijk worden, omdat hun zielegang voor ons open ligt. Hun
ondergang is tragisch volgens klassieke maatstaf. Wat bij Coornhert verflauwt tot
een algemeen geval, groeit bij Vondel tot de persoon zèlf, zoals wij hem nog niet
kenden, maar zoals hij in de werkelijkheid geweest kan zijn.
Als comediedichter, als literator, is Coornhert duidelijk een overgangsfiguur. Wanneer
we zijn dramatisch oeuvre als een geheel beschouwen, zien we er een groeiproces
in, dat evenwijdig loopt aan de ontwikkelingslijn, die in de literatuurgeschiedenis
getrokken wordt van Middeleeuwen naar Renaissance. Een vergelijking van comedies,
waarvan we het jaar van ontstaan met zekerheid weten, de Comedie vande Rijckeman

12) ‘Tableaux par personnages, de l'histoire sainte par images’. (P. Keegstra, Abraham sacrifiant
de Théodore Bèze et le Théâtre calviniste de 1550 à 1566, Den Haag 1928).
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(1550), de Comedie van Lief en Leedt (1567) en de Comedie van Israel (1575), toont
ons hoe uit de rederijkersvorm van 1550 geleidelijk een meer klassieke is ontstaan.
Als de 16e eeuw haar tweede helft ingaat, is de rederijkerij nog in bloei. Doordat
ze sinds het Gentse landjuweel (1539) het terrein van de godsdienststrijd heeft
betreden, wordt ze zo gevaarlijk, dat de overheid in 1560 een plakkaat uitvaardigt,
waarin het de rederijkers verboden wordt kerkelijke quaesties aan te roeren; zelfs
moesten hun spelen vooraf gecensureerd worden. Cornelis Everaert en Matthijs de
Casteleyn zijn dan nog maar weinig jaren dood (1556; 1550); hun invloed duurt nog
voort; de Const van Rhetoriken wordt zelfs nog in 1616 (te Leiden?) herdrukt. In
1562, dat is tachtig jaar na zijn dood, worden de werken van Anthonis de Roovere
ter perse gelegd. Anna Bijns († 1575) schrijft in 1548 haar tweede refereinbundel;
in hetzelfde jaar verschijnt van de eerste een 3e druk. Louris Jansz. en Jacob Duym
ontplooien hun capaciteiten in de laatste helft van deze eeuw.
In dit gezelschap van rederijkers past de jonge Coornhert. Zijn Comedie vande
Rijckeman met pausa's, een aanmaning tot het publiek om te zwijgen, een
moraliserend ‘besluyt’, sinnekens met de trekken van middeleeuwse duivels, en een
rijmcultus als die der rederijkers: rondeel, ballade, doblet, kettingrijm, dobbelsteerten
en naast gepaard rijm ook ingewikkelde rijmschema's - verschilt van de
rederijkersstukken alleen in een zuiverder behandeling van de taal. Ook het
niet-gedateerde Troerspel vande Kettersche Werelt behoort geheel in de
rederijkerswereld thuis, ondanks zijn indeling in vier bedrijven: springlevende
sinnekens, die in dubbele rondelen elkaar toespreken, een refrein met ‘Prince’,
ingewikkelde rijmschema's en nog een rondeel in de tekst.
De 16e eeuw toont echter een steeds groeiende belangstelling voor de klassieke
cultuur. Erasmus is in 1536 gestorven, Vives in 1540; de Latijnse scholen bloeien
onder de voortreffelijke leiding van rectoren als Macropedius (Utrecht en Den Bosch,
† 1558) en Schonaeus, die met Coornhert bevriend was. Een man als Jean Baptist
Houwaert, rederijker, is vertrouwd met de oude beschaving, wier vulgarisator hij
genoemd wordt. Verscheidene klassieken worden in het Nederlands vertaald: zo laat
Cornelis van Ghistele in 1555 de comedies van Terentius verschijnen.
Onze schrijvers maken kennis met een nieuwe vorm van het toneelspel, vooral
met een andere indeling. De rectoren der Latijnse scholen, die ten behoeve van hun
onderwijs in het Latijn zelf drama's of comedies schreven, moeten veel invloed
hebben gehad. Zeker op Coornhert, wiens toneelwerk steeds meer de klassieke vorm
gaat aannemen. De lijn, getrokken langs de vaste punten 1550 (Rijckeman)-1567
(Lief en Leedt)
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en 1575 (Israel) toont die opgang duidelijk: de sinnekens vervagen tot meer menselijke
bijfiguren of verdwijnen geheel; het rijm wordt minder gekunsteld, gepaard rijm
wordt regel, ook wanneer ‘verheven’ personen spreken; de 4 of 5 handelingen
(bedrijven) worden logische onderdelen van de compositie; koren treden op, waarbij
het nieuwe jambische vers duidelijk zijn invloed doet gelden; zelfs krijgen de
personagiën Latijnse namen.
Dit zijn grotendeels uiterlijkheden, die wijzen op Coornherts veranderende literaire
opvattingen. Ook principieel heeft hij de rederijkerssfeer verlaten. Dat moge blijken
uit een vergelijking tussen het eind-15e eeuwse spel Elckerlijc en Coornherts Comedie
van Lief en Leedt. Daarbij valt in de eerste plaats op het verschil in doelstelling, nl.
voorbereiding voor de dood tegenover voorbereiding voor het leven. In de late
Middeleeuwen is deze vraag belangrijk: wat dient de mens het meest bij het sterven?
Daarom zoekt Elckerlijc steun ten einde de ‘strange pelgrimage’ te kunnen
volbrengen; Mensche in de Comedie van Lief en Leedt worstelt echter ‘ten leven’.
Het accent is verlegd van het hiernamaals naar de wereld met haar verlokkingen;
niet een ‘christelijk sterven’ is het einddoel, maar: hoe de mens de staat van
‘wel-leven’ kan bereiken. Er is ook een schrede gezet op de weg naar psychologische
verdieping. De allegorieën in Elckerlyc komen niet uit boven een verklaring van hun
aard of taak. In de Comedie van Lief en Leedt worden we geconfronteerd met hun
drijfveren, waardoor de mens tot daden komt; onder de - zij het ook dikwijls
breedsprakige - betogen voelen we de menselijke bewogenheid, een steeds paraat
zijn van de innerlijke krachten om in de lotgevallen van de ‘Mensche’ in te grijpen
en hem naar zich toe te trekken. Daardoor is er tevens in de bouw van Coornherts
comedies een sterkere spanning ontstaan; het toneel houdt niet ‘achter de gardijnen’
op, wij weten dat de personagiën, die ‘naar binnen’ zijn gegaan, niet ophouden de
Mensche te beïnvloeden, terwijl bij Elckerlijc de spelers na het zeggen van hun rol
gerust kunnen vertrekken: ze zijn verder voor de gang van zaken niet meer van
belang, m.a.w. de derde dimensie ontbreekt.
Door die grotere gespannenheid voelt Coornhert de behoefte aan een strakkere
indeling in vier of vijf bedrijven, niet ontstaan door willekeurig verknippen van de
tekst, maar door de noodzaak de ontwikkelingsfasen van elkaar te scheiden.
Voor mijn gevoel is ook de enigszins frivole zucht naar een opzichtige rijmtechniek,
in de eerste comedies nog aanwezig, overwonnen door een op het woord gerichte
ernst, die niet afgeleid wil worden door kunstvaardigheden, welke geen wezenlijke
bijdrage leveren tot het ge-
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stelde doel. Als kind van de nieuwe tijd hanteert hij daarbij bewust de Nederlandse
taal in haar zuiverste vorm.
Wat echter bij Coornhert gebleven is, is de zucht naar lering, ja, deze is sterker
dan in Elckerlijc. De lessen over het priesterschap dragen een opzettelijk karakter;
ze zijn ‘technisch’ nodig, omdat Elckerlijc het toneel heeft verlaten om de H.
Sacramenten te ontvangen. Bij Coornhert is eigenlijk alles lering; ze overwoekert
dikwijls de handeling en toont dan, dat ze in feite een bijdrage is in de fel opgelaaide
strijd om het ware geloof en het ware mens-zijn.
Boven is reeds gewezen op de geleidelijke ontwikkeling van de comedievorm. Op
grond van die uiterlijke kentekenen heb ik enkele comedies, die geen datum dragen,
een plaats gegeven tussen de wel gedateerde. Er is nog een belangrijke aanwijzing
voor de datering. In 1537 verscheen bij Robertus Stephanus te Parijs een lijst van
‘Hebraea, Chaldaea, Graeca et Latina nomina virorum, mulierum, populorum,
idolorum, urbium, fluviorum, montium caeterorumque locorum, quae in Bibliis
leguntur, restituta cum Latina interpretatione’13). Van deze lijst heeft Coornhert gebruik
gemaakt om allerlei bijbelse persoons- en plaatsnamen te verklaren. In het 5e bedrijf
van Abrahams Uytgangh is dat wel zeer duidelijk; men krijgt de indruk, dat de
schrijver de gelegenheid heeft gezocht om zijn nieuwe bron te gebruiken. Maar ook
in Vanden Bruyt Christi, dat mij ouder, want minder goed gecomponeerd lijkt, treffen
we een spoor aan. Allicht zijn die comedies, waarin we dergelijke verklaringen
aantreffen, uit de latere Latijnse periode. Het is natuurlijk heel wel mogelijk, dat een
nadere bestudering van Coornherts ontwikkeling tot theoloog en moralist een ander
licht werpt op de datering van enkele comedies14).
Voor deze uitgave heb ik gebruik gemaakt van de oudste teksten, alleen Abrahams
Uytgangh is afgedrukt naar een latere editie (zie Tekstvarianten van Abrahams
Uytgangh). De beide proza-comedies zijn blijkbaar niet afzonderlijk uitgegeven en
komen alleen voor in de verzamelde werken (W.W.). De interpunctie is zoveel
mogelijk gehandhaafd, tekstveranderingen zijn in de noten verantwoord.
Deze uitgave is tot stand gekomen op initiatief van de Maatschappij

13) De tweede druk is van 1565 ex officina Christophori Plantini Antverpiae. De lijst is ook
afgedrukt achter de Biblia sacra juxta vulgatam (Sec. ed. Parisiis, 1549).
14) Zie mijn diss. 2e hoofdst. en Ts. LXV, bl. 86. Zijdervelds bedenkingen in Ts. LXIII, bl. 171
en Ts. LXV, bl. 263.
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der Nederlandse Letterkunde en met steun van de Organisatie voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek. Aan Dr C. Kruyskamp, secretaris van de commissie
van de uitgaven, ben ik grote dank verschuldigd. Hij was niet alleen de contactpersoon
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, maar hij was bovendien zo
bereidwillig de drukproeven door te lezen en op vele plaatsen het commentaar te
verbeteren en aan te vullen.
Er rest mij verder nog een woord van dank aan de directies van de Kon. Bibliotheek
te Den Haag en van de Rijksuniversiteitsbibliotheek te Leiden voor de
bereidwilligheid, waarmee ze mij de zeldzame uitgaven ten gebruike hebben afgestaan.

Gebruikte afkortingen
W.W.: Wercken van Dieryck Volckertsz. Coornhert. 3 dln. Amst. 1630.
Well: D.V. Coornhert. Zedekunst dat is Wellevenskunst (uitg. Becker, Leiden
1942).
D: de gebruikte druk.
Mn. Wdb.: (E. Verwijs en) J. Verdam. Middelnederlandsch Woordenboek,
voltooid door F.A. Stoett. 's-Grav. 1882-1929.
W.N.T.: Woordenboek der Nederlandsche taal. 's-Grav.-Leiden 1882-.
Ts.: Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde, uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden. Leiden 1881-.
N.Tg.: De Nieuwe Taalgids, onder redactie van J. Koopmans, C.G.N. de Vooys,
C.B. van Haeringen, W.A.P. Smit, Groningen 1906-.

Naschrift
De interpunctie is gehandhaafd voor zover zij voor de moderne lezer niet storend
was, en verder aangevuld of gewijzigd naar de zinsconstructie dit eiste (tot en met
vel 8 was de oorspronkelijke interpunctie integraal gehandhaafd; daar dit echter toch
onbevredigend bleek, is van daar af het gebruik der leestekens consequent herzien).
Ook het gebruik der hoofdletters is in sommige gevallen aan het hedendaagse gebruik
aangepast.
In verband met de grote omvang van de tekst en de hoge kosten van de uitgave is
de commentaar zeer sober gehouden.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

15

Comedie vande Rijckeman*
Over langhe iaren in Rijme gestelt door D.V. Coornhert Ghedruckt tot Haerlem by
Antonis Ketel. Wonende inde Suyerstrate, Anno 1582.

Voorreden
Waerheyt: Coornhert.

Wa e r h e y t
Willen wy achterclap doen, die recht eerlic is
Met lof van diet so waert als niet begeerlic is?
Coornhert
Die is lofwaerdichste diet hem minst waerdich waent
Deer volcht die hem vlieden.
Maer tprijsen is verdacht van looftuyterije.

5

Wa e r h e y t
Ja, alst is een Poeetsche vrijbuyterije.
Maer der deuchden wech wort voor andren gebaent
Alsmen voorbeeldt lieden8
Die doecht bespieden.9
Coornhert
So ist Princesse, maer die ghy nu wilt loven
Gaet int zijne die ghewoente so te boven
Dat ghy hem vermarende so hy waerlijc is12
Sult schijnen te liegen.

10

*

Titel. We mogen wel aannemen, dat de Rijckeman in 1550 is geschreven. In de opdracht van
de Tweeling ‘Aen allen Rijmers’ schreef Coornhert:
So noemde ick int Jaer viiftich scamper pasquillen
om den meesten hoops willens
Die, welcker schamp doe de const schantlick had verneerdt

8
9
12

Dit ‘scamper pasquillen’ vinden we in vs. 81 van de Comedie vande Rijckeman (de tweede
‘Voorreden’). Deze voorrede kan natuurlijk later zijn geschreven dan het stuk zelf. De
Rijckeman dateert dus van 1550 of eerder.
N. v.d. Laan (Noordned. Rederijckersspelen, bl. 15) neemt op gezag van J. Prinsen (Nieuw
Ned. Biogr. Wdb. VIII, 1307) aan, dat deze eerste Voorreden ná 1550 is geschreven, daar
hierin de Rijckeman wordt opgedragen aan Jacques Walraven (zie vs. 25).
voorbeeldt: verbeeldt, als voorbeeld stelt.
bespieden: in acht nemen.
vermarende: gewag makend van, bekend makend.
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Wa e r h e y t
t Schijn soot wil, die hem sien in wandel en sinnen
Sullen meer goedts, dan wy seggen. in hem vinnen.
Mijn woort is eewich het ding gelijck, dits gewis.
Een steen soud eer vlieghen
Dan ick sou bedrieghen.
Schrijft dan Coornhert, nu waerlic, niet waendichtelijc19
Dat ghy toe eyghent dees Comedie stichtelijck
Die ghy nu doet inden druc over al draven
Door vrunden begheeren
Den Jongeling arbeydtsaem, stadich, leergierich
En verstandich, oock na goey consten meer vyerich
Dan Mydas na tgoudt, genaemt Jacques Walraven25
Diens vlijtich studeren
Dhoghe school doet eeren.
Ist niet een eer voor die hoge School tot Leyden
Dat een Jarighe donbeiaerde gaet leyden29
Tot geleerdtheyt met een seltsaem exempele
Van die laet begonsten?
Hy arbeyt volherdich om leerings verwerven
Met vrunden, huys en vader Stadt te derven
Makende zijn hert een cierlijcke tempele
Voor alle goey consten
Die hy eerdt met ionsten.
Ist oock verstandt het gelts gewin te begheven
Om tbest, Ja sekerste goedt daer voor te aencleven
Twelck een naeckt schipbrokich mensch met sich brengt aent strandt,
En ter noodt voedt rijckelijch?
Ist verstant meer sich self dan tzijn te besorgen41
Twelck mijn Walraven doet dach avont en morgen?
Prijs ick dan niet met waerheyt zijn edel verstandt
Dat sich meldt blijckelijck
In const practijckelijck?
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niet waendichtelijc: niet als een dichterlijke verbeelding.
Jacques Walraven: geb. te Hoorn, werd 9 Nov. 1579 als student in de faculteit der Letteren
en Rechten aan de Leidse hogeschool ingeschreven. In 1581 woonde hij ten huize van Jan
van Hout, van wiens dichtgezelschap hij misschien lid was.
Walraven was blijkbaar niet zo jong meer (‘een jarighe’). Hij had vermoedelijk reeds een
maatschappelijke positie bekleed. [volgens N. v.d. Laan, van wiens commentaar op deze
comedie een veelvuldig en dankbaar gebruik is gemaakt].
verstant: verstandig; sich self: zijn ziel; besorgen: zorg dragen voor.
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So en heeft geensins ghedaen dees weeldige vreck,46
Die als een zatte trage, onstadige geck
Sijn snode lijf proncte en als een vuyl zwijn meste
In wellust lijselijck,49
Als hy zijn siele liefdeloos ghing versuymen
En stal darme verdoemlijck zijn vette cruymen
Maer ghy, Walraven, beterende het beste
Doet wel en wijselijck
Looflijck en prijselijck.
Dees u ongelijckheydt
Met des Godtlosen Rijcheydt
Deedt my u bedencken
Met dit spel.
Volherdt in u leren
In deucht te begheren,
En int vleesch te crencken
Naer topstel62
En vaerdt wel.

50

55

60

Personagien*
Broederlijcke liefde, een vrouwe schamelijc gecleedt met een wolfshuyt.
Schriftuerlijc bewijs, een out eerbaer Pastoor.
Rijckeman; prachtelijc ghecleedt.
Overvloedt, een maerte geblinthoct.
Landts zeede } twee neefkens, des Rijckemans dienaren
Waenschijns zoon } twee neefkens, des Rijckemans dienaren
Conscientie, een Vrouken met een spiegel inde linckerhandt, ghenaemt selfs
kennisse, inde rechtehant een keersse, het licht der waerheyt.
Lazarus, een bedelaer.
Twee Enghelen.
Twee of drie duyvelen.
Abraham, boven sittende met een sielken in zijn schoot.

46
49
62
*

dees weeldige vrek: de Rijckeman.
lijselijck: wekelijk.
naer topstel: naar de inhoud van deze comedie.
Personagien. Broederlijcke liefde. Hebr. 13:1; 2 Petr. 1:7. Dochter van Jezus (vgl. vs. 108).
Deze figuur komt steeds voor in de ‘Zeven Spelen van die Wercken der Barmherticheyd’
(Ellerbroek-Fortuin). Waenschijns zoon: Waan, zoon van Schijn; neefkens: zinnekens.
geblinthoct: geblinddoekt. De verklaring van Leendertz: in een donker hok geplaatst, wordt
door Immink (Sp. d. Minnen; stelling V) verworpen.
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Voorreeden op het spel vande Rijckeman ende Lazarus
Voorreden
Niet en geschieter, seydtmen recht, sonder sake.64
So ick u dan met spelen en rijmen vermake
Wie twijfelt of ick en hake na eenich ent
Daert begeeren na rent?
Die vracke waent, dat ick na tgeldeken schake,68
Die roemsuchtich, dat ick gaern aen faem gerake
En dichtende wake om als rijmere jent
Verre te zijn bekent.
Maer want u die rijmers meest hebben gewent72
Op haer cost te verblijen met spel van batement73
So schijnt hy blent, die seyt dat sulcx mijn begeren
Streckt om tgelt te meeren.
Stont die const nu, als voormaels, inder eeren tent
Als sy Cicero vant neerste int hoochste heeft gesent,77
Waer deer haer noch omtrent, men mochter toe keeren
Op hope van eeren.
Maer ghy kent het volcxken diet rijmen hanteeren,
t Zijn meest schampere Pasquillen diet so verneeren81
Datse eer ontbeeren die sich by rethorijcken82
Laten mercken of kijcken.
Soec ick dan eer noch gelt, wat doets my useeren?84
Hoort, mijn sin streckt om u met lusten te leeren
t Quaet dat u mach deeren om daer af te wijcken,
En tgoedt om na te strijcken.
Hier toe en bruyck ic geen poeetsche fabrijcken88
Maer warachtige waerheyt die warachtelijcken
Des waerheyts mont heeft doen blijcken ons te verclaren90
Zijn loon en straflick beswaren,
Inden rijckeman, die Lazaro ginck beswijcken.92
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sake: oorzaak.
die vracke: de vrek. schaken naer: trachten te verwerven.
maer want: omdat. Het onderschikkende want komt geregeld in de 16e eeuw voor.
spel van batement: rederijkersterm voor klucht.
Als sy: zoals haar.
Pasquillen: zonderlingen; bespottelijke mensen.
eer ontbeeren: niet geëerd worden, niet in aanzien staan.
useren: hanteren.
fabrijcken: maaksels, verzinsels.
des waerheyts mont: Christus' woord. Mal. 2:6; 1 Kon. 17:24.
beswijcken: in de steek laten, niet bijstaan.
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Van Godtloose rijckdom toon ick die practijcken
Ken sal oock niet prijcken u te openbaren94
Waer goey armoey sal varen.
Dit is dan daerom ick u heb doen vergaren
Diet niet horens waert dunct die gae schoutbezwaren,97
Op datse ons sparen met hatelicke vinnen98
t Quaet wt goet te spinnen.
So crijgen die goeden heur plaets, ons goey karen,100
Die goedt zijnde met die bijkens by tgoet paren,
Dat sy int goet vermaren door goetheyt van sinnen.102
Wt goeder minnen.
Ick speel goetwillich, u stem hout soetlick binnen.104
Zwijcht en hoort goets moets, want ic gae nu beginnen.
B r o e d e r l i j c k e l i e f d e , een vrouken schamelic gecleet met een wolfshuyt of pels.
Mocht mijn onschuldich en versmadelick lijen
Tot des volcx salicheyt en welvaert gedijen,
Soot sterven mijns vaders der menschen leven was,108
Alt verdriet mijns ballin(g)schaps steldick ter zijen
Om my inder gemeenten heyl te verblijen
Als die mijn selfs om eens anders baet in sneven pas.111
Maer sedert sy my dus schantlick verdreven ras
Quellen hun twist en strijt met bloedige allarmen,
Door heymelijcke haet, die hun sdoots aencleven las.114
Dus laet ickt beschuldigen om haer te ontfermen,
Die dies veel iammerlijcker zijn te becarmen
Datse haer eygen iammer niet eens en mercken.117
Sloot ick nu mede mijn bermhertige armen,

prijcken: er mee pronken.
te lezen: ...die gae; schout bezwaren,: die ga heen; vermijd aanklachten.
vinnen: stekels, scherpe punten.
karen: vrienden.
vermaren: bekend worden.
u stem hout soetlick binnen: imperatief met aanloop (zie Overdiep: Zevent. Eeuwsche Synt.
bl. 207).
't sterven mijns vaders: de dood van Christus (zie ook 183 en 304).
ik schik mij in de ellende ter wille van een ander.
sdoots aencleven: het onderworpen zijn aan de dood; hun...... las: hun op de hals haalde; vgl.
Mnl. Wdb. 4, 390/1, (hem) lesen ane: (zich) verbinden aan.
dat: omdat.
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125

130

135

140

145

150

122
132
139

En ick, hun loonende na haer quade wercken,
Met trou en vree vluchte wt daer[t]sche percken
Sy soudens te spade met troeren beclagen.
Maer wat sal ick doen? Natuer (seggen die clercken)122
Gaet boven leer, die my dwingende tot verdragen
Oock tquaet met goet te loonen, soect nachten en dagen
Om yemant (macht niet al zijn) door weldaet te trecken.
Om haer derf ick den hemel, sy gingen my iagen
Wt haer huysen, steden, dorpen en plecken.
En om haer wreetheyt doch aen my te voltrecken,
Namen sy mijn heerlijcke cleet (och ic ween van rouwen)
Met lammers gevoert om heuren haet te bedecken
Van wolfs natuyr, ende dit in mijn anschouwen,
Daer door die slechten die opten schijn betrouwen,132
Wanende my te sien, licht worden bedrogen.
Dies nootmense te gast, elc wilse by hem houwen
Maer my (heylaes) wert dees wolfs huydt aengetogen.
Dus schijn ick hatelijc en wreet in elcx oogen,
Daer door men my nu al vander handt wijst.
O blinde waen, u wijt icx met valsche loogen
Datmen my veracht en voor haer als een sant rijst.139
Ick bedel, als elc mijn vyant met onverstant spijst.
Dit doet die werlt werren, daer doort al qualic gaet.
Doecht wert gelastert, ic sie datmen sonde en scant prijst.
Weldaet baert vyantschap, dits nu des werlts staet.
Voor eer crijchtmen lachter, en voor trou quaey toeverlaet.
Ick wil elc mensch helpen, elc wil my vertreeden.
Ick bemin elc een, elc een verdrijft my door haet.
Ick werde vervolcht om mijn doechdelijcke zeeden.
Is dit gheen dolheyt en dervinge van reeden?
Syet yemant hier tegen den grouwel gedrongen
In verborgen haet, die bederver van steeden,
Oock van zijn helsche kindren, zijn duyvels iongen
Van alleman onthaelt en ter feest gedwongen,
Alsmen my verdrijft wt alle contreyen?
t Verdriet doorsnijdt hen hert, lever en longen

Natuer (seggen die clercken) gaet boven de leer: Hor. ep. II: 10, 24. Sartorius II 7, 90.
die slechten: de eenvoudigen.
sant: heilige.
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155

160

En sal met Christo svolcx blintheyt moeten beschreyen.
Maer tis genoech van dien, ic gae nu sonder beyen
Tot der doechden besteeder, t bewijs der schriftueren,157
Hem bidden dat hy my by rijcken wil leyen
Om my daer tot baet van arm en rijc te verhueren.
Siet hoe spoedich weet Godt den zijnen te stuyren.160
Hy comt hier, twaer goedt dat ic mijn sin verbriefde.
O schriftuerlijc bewijs ghy coemt ter goeder uren,
Ick ghing u soecken.

165

S c h r i f t u e r l i j c b e w i j s , een out eerbaer Pastoor.
Godt groet u Broederlijcke Liefde,
O bloeme der doechden, u meyning doet blijcken dan
En u begheeren.

170

Broederlijcke liefde
Ghy kent desen rijcken man
Die verdoet onnutlijc dat hy darmen deylen sou.
Hem suldy my tot eenen dienstmaecht veylen nou,167
Op dat ick binnen zijn huys mochte geraken
Om hem hier en hier na salich te maken
En darmen te helpen.
Schriftelijck bewijs
Tzijn twee goede saken
Maer ick duchte ons moyten sal verlooren zijn.
Broederlijcke liefde
Waerom?
Schriftelijck bewijs
Mijn reen sal onlustich om hooren zijn172
Hy hoort eer ulenspiegels dan mijn onderwijsen,173
Als die logens bemint.
Broederlijcke liefde
Ghy moet my te recht prijsen

157
160
167
172
173

besteeder: verhuurder van dienstboden.
spoedich: voorspoedig.
veylen: aanbieden.
om hooren: zie voor de infin. met om: Overdiep. Zevent. Eeuwsche Synt. bl. 393.
ulenspiegels: van een bedrieger. Het oudste Ned. volksboek is van 1519.
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180

En hem verschricken met Gods strenge oordel
t Sal beter vallen.
Schriftelijck bewijs
Ten doet gheen voordel.
Ick bie hem waerheyt te geef, logens coopt hy dier.
Ic wijs hem die rechten wech: nae donwech loopt hy schier.178
Hy dunct hem wijs, dus sal mijn raet veracht werden179
Ick weets te vooren.
Broederlijcke liefde
Ghy sult niet belacht werden.
Hy sal u gelooven ende my ontfangen.

185

190

Schriftelijck bewijs
O lievende lieft, hoe verleyt u tverlangen.
Waer hebben die rijcken u vader aengenomen?
Hij was om den armen te predicken gecomen
Maer noyt om roosen voor verckens te stroyen.
Die rijcke weygerden die hy te gast dee noyen186
Deen had een hofste, dander twe iock ossen gecocht;
Dies heeft hy den armen te verlossen gesocht.
Croepels, blinden en swacken die willich quamen.
Broederlijcke liefde
Nochtans noode hy rijcken en armen te samen.
Dus gaen wy daerwerts heenen te deser stonden.
Wel den rijcken die sonder smet wert bevonden.
Schriftelijck bewijs
Wie is doch dees, en wy sullen zijn lof singen?
Broederlijcke liefde
Godt macht geven.

195

178
179
186
194-5

Schriftelijck bewijs
Men sou eer een Cameel grof dringen
Door eens naelden ooch, als een rijckeman ten hemele.194-5

ontwech: verkeerde weg; schier: snel.
hem: zich zelf.
Luk. 14:16 vlgg.
Matth. 19: 24; Mark. 10: 25; Luk. 18: 25.
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200

205

Broederlijcke liefde
Al schijnt voor volck ondoenlijck vanden kemele,
Tes licht by gode, wiens cracht wonder can wercken.
Dit mochtmen an Abraham, Isack, Jacob mercken
Aen Joseph, Josephat, Job, ooc Ezechias199
En Sacheus daer mijn Vader so gaern by was.
Dees waren alle rijck ende Godes vrienden,
Dyen sy met milde aelmis mijn dochter dienden.
Ghy moet straffen en vermanen tzy tijt of ontijt.
Sluyt hy tooch, tonrecht hy zijn blintheyt den zon wijt.204
Wy moeten ophopen angelen en hoecken
Om sielen te visschen.
Schriftelijck bewijs
Wildijt dan noch besoecken?206
Hoe wel ic hem vergeefs van u te kallen plach
Ick salt doen, selden men boom van een slagh vallen sach.

210

215

220

225

199
204
206
215
218
225

R i j c k e m a n met O v e r v l o e t , dees is een dienstmaecht ende geblinthoct.
O snode fortuyn waerdich om haten,
Al geefdy eer, macht en hoge staten,
Wat mogen al u rijckdommen baten,
Alst hert in ghequel is?
Gelt en goet geefdy my boven maten,
Maar wat helpen kisten vol ducaten?
Mijn moet blijft droevich in druc verwaten,215
Want hem gheen tijt wel is.
Coem ick met een ambachts man te praten
Hy can zorch en leedt te wil verlaten218
Sijn vroecht en mach geen clachte bevaten
Soot een licht ghesel is.
Ick ben die meest van Venus Soudaten
Die machtichst van Bachus ondersaten,
Ick eete leckerlijck met die vraten
Daer blijschap en spel is.
Mijn cleeren ruycken van Musceliaten,225

Ezechias: Hiskia.
tonrecht: ten onrechte.
besoecken: proberen.
Mijn moet: mijn gemoed.
te wil: naar believen.
Musceliaten: muscus.
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Mijn tonge laept wijntgen van granaten,226
Gheen lust my rebel is.
Maer tonrustich hert sieck van gequel is
Als het opten rel is.229

230

Overvloet
Wijt dat fortuyn niet. die u ionstich van opstel is.230
Rijckeman
Wie anders?
Overvloet
U conscientie, die wreet en fel is.
Ghy mintse hoe wel sy listich en snel is
Om u te bedroeven.
Rijckeman
Sou zijt doen?

235

240

Overvloet
Wildijt proeven?
Doet yet sonder toeven na u sherten luste.
Saech sy maer dat ghy u begeerte eens bluste,
Wat gelt het, u ruste houdt niet lanck zijn steede.
Om een brabbeling maect sy thuys vol onvreede.
U dienaers landtzeede en waen wil sy verdringen.
Al thuys wil sy na haren hoofde dwingen,
Sonderling in dingen daer ick u in dien.
Rijckeman
Ist waer?

245

Overvloet
Wat mijn heer, hebdy dat noch niet gesien?
Van my mach niet geschien sy wilt bestraffen.
Sy schelt, gnort, kaakelt en hout niet op van caffen244
Met hatelijck baffen om my te verbijten.245.
Rijckeman
Wat sou dat zijn, u tontberen zou my spijten.

226
229
230
244
245

lapen: drinken; wijntgen van granaten: witte, zoete wijn.
opten rel: aan de zwier.
ionstich van opstel: gunstig gezind.
caffen: keffen.
baffen: blaffen
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Overvloet
Haer schantlijck verwijten sal my van u drijven
Verhoedy dat niet in tijts.

250

Rijckeman
Neen ghy moet blijven.
Eer saech ick haer ontlijven en therte wtspouwen,
Dan wy door haer van malcanderen scheyen souwen.
Overvloet
Wildy heer my houwen, ghy moet haer begeven.
Rijckeman
Haer te laten is licht, wats an haer bedreven?
Mach ic in vroechde leven, ic vlie en schou haer.253

255

260

265

Overvloet
Hier spreeckt ghy stout, maer by haer of u mondt vol brou waer.254
Ghy blijft getrou, maer siet niet hoe sy u gaet knagen.
Hoe seer sy u quelt ghy moet het al verdragen.
Haer pijnlijc plagen condy al voor suycker ontfaen.
Rijckeman
Zou sy my dwingen? ghy sult haest anders verstaen.
Hier, lants zeede en waen, seg my conscientie,
Datse terstont wijckt wt al mijn residencie.
Sy is een pestelencie van mijn begeeren.
Schreyt sy of sucht sy, en laet het u niet deeren.
Wiltse van my weeren, haer doen is onlijdelick.263
Weygertse, stootse wt, hoordijt, spoet tijdelick.264
Landtzeede
Noyt bootschap wy so blijdelic en gaern volbrochten
Vrou onrust moet ruymen, nu wy daer minst op dochten.
Waren dit niet die koten die wy oyt sochten?267
Pausa secunda

B r o e d e r l i j k e l i e f d e met S c h r i f t e l i j c k b e w i j s opt toonneel gaende

253
254
263
264
267

schou: schuw.
brou: brouwsel. (mond vol tanden).
onlijdelic: onverdraaglijk.
tijdelick: vlug.
koten: de beentjes van het kootspel (zie W.N.T. VII2, 5463); oyt: steeds
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Wy genaken zijn huys, ick sie thof van weelde.
Schriftelijck bewijs
Mocht ghy daer in comen.

270

275

Broederlijcke liefde
Datmer int groff dan deelde
Onder naerstige arme eerlijcke menschen,
O dat waer mijns herten begeerlijcke wenschen.
Maer wie comt daer buyten?
Schriftelijck bewijs
Tes die man die wy meenen.
Die Heer wil u, zoon, een goet leven verlenen.273
Wy spraken u wel wat tot u selfs gerieven279
Quaemt u te passe.
R i j c k e m a n eerst wtgecomen zijnde
Segt my al u believen.
Maer maect hier (na u gewoente) geen lanck sermoen
Men wacht my elwaerts.

280

285

290

273
279
280
283
286
289

Schriftelijck bewijs
Ick salt u te danck dan doen.
U ouders naersticheyt door Gods segen gepresen
Heeft haer lieft ws welvaerts met overvloet bewesen
Van aertsche rijckdommen vol sorchlijcke vuycken.280
Dies coom ick u siel sorger, vrunt wtgelesen
Om u te hoeden voor die moeylijcke vresen
Die bedectelick onder den Mammon duycken,283
En u gelt ter eeren Godes leren gebruycken
Tot u salicheyt en tot ws naesten wel vaert
Op dat u tmisbruyck niet totten laetsten hel spaert.286
Dit mocht ick u verclaren met veel wetten
Maer wantmense licht vergeet door qualic opletten,
Breng ick dees edel Maecht die die wet te boven gaet.289
Sy is haer selfs een wet, niet mach haer besmetten.

V.d. Laan leest hier: Die Heer wil uw zoon een goed leven geven. Ik vat dit vers op als een
zegewens, waarmee het gesprek wordt ingeleid.
haer lieft ws welvaerts: haar liefde tot uw welvaart.
vuycken: hinderlagen, moeiten.
duycken: verscholen zijn.
de laetste hel: Deut. 32:22 spreekt van de onderste hel. Ook Apocr. Evangelie van Nicodemus
(Descensus ad Infernos).
Rom. 13:10; 1 Kor. 13:13; Ef. 3:19.
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295

300

305

310

315

320

291
292
296
304
305
312
313
316
317
319
322

Ontfangt ghijse, haer doecht zal u rijckdom besetten291
Door haer Godlijcke lust, die haer niet vol loven laet.292
Sy salse voor senden, daerse vry voort roven staet
Na themelsche lant daerwaert wy alle treden
Om die eewichlijc te genieten met salicheden.
Maer, op dat haer cleedts snootheyt niet sou verleden296
Twelck veelen van haer drijft int eerste beginne,
Sal ick haer afcomst, naem, werck en aert verbreeden.
Ick bid u verstaet my met lancmoedige sinne:
Dit is die salige broederlijcke minne.
Een heylige geest een mogende Coninginne,
Haer stam is eewich spruytende in shemels tinne
Wt Christo alleyne.
Dit is haer Vader, die is der liefden Fonteyne.304
Sy ist levendich water suyver en reyne,305
Vlietende tot elcmans laefnis int gemeyne,
Die in dorst versmachtich leydt.
Sy ist lieflijck zaet vander broeders eendrachticheyt,
t Voetsel der sielen doort Godtlick woorts almachticheyt,
Sy is der doechden wortel in warachticheyt,
t Grootste alder dinghen.
Schijnt het gebot zwaer, sy is des wets volbringen.312
Isser ancxt en zorge, sy doet vrees wtspringen.313
Wertmen verongelict, tgemoet can sy bedwingen,
Alsmen tpaert metter tomen leyt.
Sy is dalder sterckste bant der volcomenheyt.316
Sy bindt tvolck in een, alsmen wassende bomen breyt,317
Ja ooc God ende mensch (so hy vanden vromen seyt),
Ick wil dat sy een zijn.319
Daer sy woont, mach niemant door gebrec in ween zijn,
Want sy doet het gelt int herte elc gemeen zijn,
Sy verdrijft mijn en dijn, tmoeter al in vreen zijn,322

besetten: vestigen, vastzetten.
die niet voldoende geprezen kan worden. (haer: zich).
snootheyt: eenvoud, armelijkheid; verleden: tegenzin opwekken.
Fonteyne: bron.
Joh. 4:10, 11; id. 7:38.
Rom. 13:10.
1 Joh. 4:18.
Coloss. 3:14.
breyt: ineenvlecht.
Joh. 17:11; 21-24.
in vreen: in vrede.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

28

325

330

335

340

345

350

355

323
328
332
339
340

Elck wil tbelaste ontladen.323
Men vergeefter lichtelijck des broeders mesdaden.
Dies genietmer oock weer die Godtlijcke genaden.
Dalende in des naestens ellendige paden,
Rijstmer tot Godes vroecht.
Wat anders leerde Tobias zijn Soon ter ioecht?328
Kindt, doet niemant, dat ghy niet lijden en moecht
Dats mint den naesten als u selfs, ist niet van die doecht
Het eenighe slot?
Wat ist vercorte beloofde woort (ons hoochste lot)332
Dan dat ghy malcander bemint? Dits tnieu gebot.
Isser oock yet anghenamers by den lieven God
Dan lieft totten broeder?
Sy is niemants vyant, maer allemans moeder,
Niemant schadelijck, maar elckerlijcx nutte voeder,
Niemants heer maer elckerlijcx bedienstich hoeder,
Door ootmoet verschoven.339
Haer simpelheyt can Godt in allen geloven,340
Haer betrouwen hoopt alle belofte van boven,
Haer sachtmoedicheyt lijdt het al in swerlts hoven
Sy mach niemant benijden.
Haer gedult maeckt sterck en onverwinlijc int strijden,
Haer miltheyt rijck, hier en in toecomende tijden,
Haer gelatenheyt zalich met lijden en mijden
Door goetheydt goet.
Elcke[r]lijck geniet haer hemelsche gaven soet.
Den hongerigen spijstse, den droeven geeftse moet,
Den dorstigen laeftse en stiert den dolenden voet
Inden wech des Heeren.
Sy quijt den schuldenaer en geeft den naecten cleeren,
Sy troost die weduen en can weeskens leeren,
Sy verlost die gevangens. Somma haer begeeren
Streckt elck te genesen.
Dit is haer aert, haer handeling en haer weesen
Dits die les, die elc int oordel op moet leesen.
Die dees les van haer leert salse als een goet scholier

elkaars lasten dragen.
Tobia 4:16.
Joh. 13:34.
verschoven: achteruitgezet.
simpelheyt: eenvoud.
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360

365

370

375

380

385

366
367
368
385
386

Wel op seggen int oordel en staen sonder vresen,
Als die loyaers verschrict in aderen en pesen
Sullen hooren: gaet van my int eeuwige vier.
Neemt daerom dees dienstlicke meesterse goedertier
En leert van haer die leste en veylichste lesse.
Sy is dalder beste en heylichste princesse.
Comt sy in u huys, ghy sultse eewich bewaren.
Sy sal u int oordel met eeren verclaren.366
Tes die nutte paerle daerment al om vercoopt.367
In haer seeckerheyt mach doot noch hel vervaren,368
Haer wellust verdrijft alle claechlijck beswaren.
Ghy mochter licht ancomen, want sy selfs na u loopt.
Sy is so nodich, dat die an haer niet is geknoopt,
Moet hier tleven rustich tot zijn bederven derven
En hier na die doot sonder sterven sterven.
Overvloet
Machmen dees bruyt so licht tzijnder erven erven,
En ist sulcken costelijcken iuweele,
Waerom houdt ghijse niet?
Schriftelijck bewijs
Als ickse me deele
Blijftse noch so volcomen ende geheele
Tot mijnen beveele als sy was te vooren.
Dees ghift wert niet als tgelt met geven verlooren,
Maer wast int verspreyen als wijsheyts anhooren
t Verstant niet doet smooren van diemen hoort spreeken.
Of gelijck een licht veel lichten can ontsteecken,
Sonder dat hem sulcx van eygen licht doet ontbreeken.
Overvloet
Ick merck u treeken, quaem sy in ons wooning,
Ick most verschoyen, daer en waer geen verschooning.385
Dan viel u dit besteen tot rijcke beloning386
Al waer mijn heer een Coning, hy moster wte.
Hy sou verarmen, ghy creecht al den buyte

verclaren: zuiveren.
Matth. 13:45 vlgg.
vervaren: bevreesd maken.
verschoyen: er van door gaan.
dit besteen: dit uitbesteden.
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390

395

400

405

410

415

390
404
406
407
413
414
416-7
418

Om die wt te delen met dees lief cornuyte.
Ken betroudtse geen duyte, sou sy my handelen?390
My in u rechter hant na u lust doen wandelen?
Alle verstandelen mosten hem begecken.
Die hem selfs onnut es, wie mach hy tot nut strecken?
U lief is arm, sy can haer aersgat nau bedecken,
Dus moechdy vertrecken, ghy sult niet vangen.
Zijn conscienti creech hy door u schalcke gangen.
Sy is onrustich en venijnich als slangen.
Waer sy wel gehangen, ten waer hem niet schalijck.
B r o e d e r l i j c k e l i e f d e haer omkeerende seyt in haer selven:
O leyder staet hy met zijn geweten dus qualijck
So faal ick en doe dees moeyten sonder gewinne.
Te recht seytmen: groote weelde plompt den sinne,
Armoey brengt cloecheyt inne, rijckdom baert sotheyt.
Der sotten weelde schent, daer (alst vercken int cot weydt)
Die reeden vermot leyt inde satte penschen.404
Och overvloet hoe schendelijc raet ghy die menschen.
Rijckeman
Liet ick mijns herten wenschen om die snode deerne,406
So wisselde ick om den dop die soete keerne.407
Ic heb overvloet geerne, wantmer veel spel afbaert.
Men seyt gemeenlijc: tgoet is daermen wel af vaert
Maer lieft est daermen gequel af gaert met verdrieticheydt,
Want sy brengt tot armoey cleynheyt ia tot nieticheyt.
Ick ken haer hieticheyt int vierich geven.
Mijn geweten heeft haer dees deuchde toegeschreven,413
Diese wilde aencleven om my op te schocken.414
Wildy sprack sy, der liefden soete vruchten plocken,
Hebdy twee rocken, gheeft die eene den armen.
Hebt ghy veel spijs, ghy moet haerder ontfarmen416-7
En vullen haer ydel darmen met dat overschiet.418

handelen: naar haar hand zetten.
reden: rede; vermot: door de motten verteerd; pensch: buik.
snode: arme.
keerne: kern.
Mijn geweten: Conscientie.
schocken: slokken.
Luk. 3:11.
ijdel: leeg.
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420

Is dit die rechte wech tot Joffrou pover niet?419
Hoe sou sulc geloover yet ter noot mogen houwen?420
Dit is immers den gront daer ghy op wilt bouwen.
Broederlijcke liefde
Ja ick trouwen, tis die wech ter salicheeden422
Daer door men veylich raect ter eewiger vreeden.

425

430

435

440

419
420
422
424
426
428
434
436
440
441
442
443

Schriftelijck bewijs
Het bestaet in reeden dat cleeren inder kassen424
tLichaem niet en warmen, hoe wel sy oock passen.
Oock voet spijs niet, diemen te veel onspoedich heeft.426
Onder purper of zij can gheen warmt meer wassen,
Dan onder oozenbrucx of grove canefassen.428
Hy derft hongers lust, die lecker en hoochmoedich leeft
Want niemant en leeft van dat hy overvloedich heeft.
Wat doen u ringen anders an vingers an duymen?
U kettens, u boorden en u vreemde pluymen,
Dan ofmen een hant vol zonnen int oge smeete?
Schamel arbeyt warmt, doet rustich slapen en sluymen434
En doet den spijs spoedich wte mage ruymen.
Voor leckerheyt twistich, die ick int hooge eete436
Smaect mijn vreedtsame honger een drooge beete.
Ghy schijnt heer, maer dient overvloet, die doet u duycken.
Met sorge en moeyte quellen u haer misbruycken.
Noch canmen u geensins van haer dreck spienen.440
Rentmeester zijnde wildijt als eygen beluycken.441
U capoenkens steeldy den hongerigen buycken.442
Aedt ghy slechtgens, mocht ghy haer niet grof speck lienen?443
Wie laet zijn overvloet der armen gebreck dienen?

Pover komt als allegorische figuur veel in zinnespelen voor. (zie ook Enklaar: Varende
luyden, bl. 27).
sulc geloover: iem. die zo iets gelooft; ter noot: in geval van nood.
Hand. 16:17.
Het bestaet in reden: het spreekt vanzelf.
onspoedich: zonder nut.
oozenbrucx: Osnabrücks linnen.
canefassen: van hennep geweven dekens.
sluymen: sluimeren.
twistich: waarover geschil is; int hooge: in vrolijkheid.
spienen: spenen.
beluycken: vasthouden.
capoenkens: gesneden haantjes.
slechtgens: eenvoudig; grof speck lienen: ruim uitdelen.
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445

450

455

460

Die rijcke is gemaect om darmen, darmen om die rijcke;
d'Arme bidt, die rijcke deylt mildelijcke.446
Godt sal voor tcleyn tgroot gevende tgoedt weer vermeeren,
Geeft spiering om cabellau, bruyct hier u practijcke.
Ghy en gheeft dit geen bedelaer byden dijcke,
Maer Christo self, die salt hondertfout meer toe keeren.
Watmen den minsten doet, doetmen den heer der Heeren.451
Rijckeman
So zot niet! Sou ick overvloet en eer ontbeeren?
Een musch wter hant om een reiger inde luchten?453
Neen, nu geniet ick rijckdoms weeldige vruchten.
Dan most ick deerlijc suchten in armoets schoolen.
Had ick mijn rijckdom gerooft oft gestoolen,
Ick souse onverhoolen weer te geven meenen.
Maer nu Godt my die ionstich heeft gaen verleenen
Waert my een vercleenen, dat icxse verdeelde.
Dalder hardtste armoey spruyt wt sachte weelde.460
Als ick dan queelde in behoeftige grovicheyt461
Wie sou my wat geven?
Schriftelijck bewijs
Ick merck u doovicheydt.
Och, tis ongeloovicheyt die maect u onvry.
Ghy en gelooft niet dat Godt also goet is als ghy.

465

Rijckeman
Hoe comt dat by?

470

Schriftelijck bewijs
Gheloofdy sulcx van Goode?
Ghy zout dencken: besorch ick dus wel mijn boode
Dat ick voor hem in noode sou willen borgen?467
Hoe veel te meer moet Godt zijn dienaers besorgen
Die ons den morgen te bezorgen verbiet?469
Voedt hy die zorgelose vogelkens niet?

446
451
453
460
461
467
469

bidt: vraagt, bedelt.
Matth. 25:40.
In: Der Maeghdekens Schole (r. 493): Beter is een Mosch inde hant dan een Oyevaer inde
Lucht (zie Stoett: Ned. Spreekw. 2464).
sachte: weekhartige.
queelde: leed.
borgen: borg zijn.
den morgen te bezorgen: bezorgd zijn voor de dag van morgen.
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Den rechtvaerdigen siet en mach geen broot ontbreeken.471
Die aelmis deylt, weet van geen gebrec te spreeken.
Maer diet in kisten steecken, den armen haer cost heelen473
Sullen gebreck hebben.

475

480

485

490

495

Rijckeman
Wy zijn geen Apostelen.
Christ verlost veelen en comt haer geloof te baten
Dat swack is, so hy den Jongelinc rijc van staten,476
Die tgoet niet cost laten, aensach en beminde.
Dit hebdy self gepreect, als ick my wel besinde.
Waeyt ghy metten winde, wildijt contrari stercken?
So loopt dan van hier prevelen inder kercken
Voor dies niet en mercken, tis hier genoech verbrieft.
Maeckt mijn thooft niet zeer.482
Schriftelijck bewijs
Hoort noch een woort, niet te ondieft.
Christus was die lieft vol godlijcker sinnen,
Die alle menschen, Ja zijn vyant most minnen.
Vereenicht ghy in dees lieft niet met daedt en name,485
Wert ghy gheen levent lidt ander liefden lichame,486
Weygerdy thooft in noot zijnder leeden te helpen,
Dat ghy met goet en moet haer commer niet wilt stelpen,
Wildijt dus om Godt niet al gaern verliesen,
Sijn lieft sal u als een vrundt niet verkiesen.
Sijn lieft en comt u dan geensins in staden.491
Sijn doot wert u niet nut en laet u in mesdaden.
Ende, wantmen zijn doodt int avontmael vermaent,493
Verbied ick u dat op darmen u niet en waent
Inder Christen gemeynt, ghy sult met ons niet een zijn,
Want ghy wilt in Christo zijn leeden niet gemeen zijn.
Overvloet
Hy sal wel te vreen zijn, want u vereeninge497

471
473
476
482
485
486
491
493
497

Ps. 37:25.
heelen: onthouden. Matth. 6:34.
Matth. 19:16 vlgg.
niet te ondieft: vermaning tot bedaardheid. (ondieft: onbehoorlijk, ongepast).
Vereenicht ghy: wordt gij één.
ander: aan der.
in staden: te hulp.
vermaent: er van gewaagt.
u vereeninge, zie vs. 485.
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500

Strect niet dan tot clagen, lorsing en leeninge.498
Men weet u meeninge, inde kist wildy wesen499
Maer tsal u missen.
Schriftelijck bewijs
Siedy wel blomme gepresen?
Wast niet recht mijn vresen, dat wy dus souden varen?
Broederlijcke liefde
Wy mosten int besoecken geen arbeyt sparen
Om zijn siel te bewaren, waer voor wy moeten staen.503
Schriftelijck bewijs
Dats gedaen wy mogen tstof van ons voeten slaen.504
Pausa tertia

505

Landt zeede
At sy daer geen vuystloock?505
Wa e n s c h i j n s z o o n
Dat waren muyl peeren.
Landt zeede
Hoe peepse, hoe graidse!506
Wa e n s c h i j n s z o o n
Dat was van Godt wat preecken.
Landt zeede
Ick door stack haer puyst oock507
Wa e n s c h i j n s z o o n
Ick dee haer buyl zweeren.
Landt zeede
At sy daer geen vuyst loock?
Wa e n s c h i j n s z o o n
Dat waren muyl peeren.

498
499
503
504
505
506
507

lorsing: bedrog.
in de kist enz.: het is je om het geld te doen.
voor.... staen: opkomen.
Matth. 10:14; Mark. 6:11; Luk. 9:5; Hand. 13:51.
vuystloock te eten geven: smeer geven.
pijpen en graaien (schreeuwen) komen veel samen voor.
puyst: bult; buyl: buik.
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Landt zeede
Ick sloech datse iuyst doock.

509

Wa e n s c h i j n s z o o n
Doe ginck ick haer vul smeeren.509

510

Landt zeede
Ich neepse, ich draeydse.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Ick moste mijn spot wat wreecken.
Landt zeede
At sy daer gheen vuyst loock?
Wa e n s c h i j n s z o o n
Dat waren muyl peeren.
Landt zeede
Hoe peepse, hoe graidse!
Wa e n s c h i j n s z o o n
Dat was van Godt wat preecken.
Landt zeede
Ick ghing haer tuyten stellen.513
Wa e n s c h i j n s z o o n
Ick haer snotgat breecken.
Landt zeede
Ick dencke haer cuyten swellen.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Daer creechse cloppen broot.

515

Landt zeede
Dats goey cornuyten quellen,515
Wa e n s c h i j n s z o o n
Die sy magher soppen boot,
Landt zeede
Twaer recht, datmen met een bast haer croppen sloot.516

509
513
515
516

V.d. Laan leest: ‘uil smeren(?)’ en heeft daarvoor geen verklaring. D. (d.i. de gebruikte
uitgave) heeft uul.
tuyten stellen: haar vlechten in orde brengen (iron. om de oren slaan). Vgl. Mar. v.N. 116.
soppen: broodpap.
met een bast haer croppen sloot: haar ophing.
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Wa e n s c h i j n s z o o n
Ja datmen hoppen zoot met sulcke torven.517
Landt zeede
Sy is al bedorven.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Ja, waerse gestorven.
Landt zeede
So had ick verworven mijns herten hoopen.

520

Wa e n s c h i j n s z o o n
Sy en sal seecker nu niet verre loopen.
Landt zeede
Het doodtlijck nopen is haer op die steerte.521
Wa e n s c h i j n s z o o n
Ick wondese dapper met ydel begeerte,
twelck zijn etterich gesweerte te spade verthoont
Binnen int merch.

525

530

535

517
521
529
530
535

Landt zeede
En ick met quade ghewoont,
Wiens valsche rade verschoont veel groote sonden,
Giericheyt, overspel en dronckenschap ontbonden.
Dit zijn doodtlijcke wonden en swaer om genesen.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Ghy wert oock by veelen daer om gepresen.
Ghy zijt claer om te vreesen, want die met u boelen,529
Hoe ghyse meer brant en quetst, hoe sy meer vercoelen,530
En min smerts gevoelen door tquaet dat ghy in geeft.
Landt zeede
En hoemen u meer vercrijcht, hoe datmen min heeft.
Daer ghy inden sin leeft, thert op ongenoegen siet.
Ghy lijckt wat, maer twesen condy toevoegen niet.
U wroegen giet water in eender zeeven.535
Ghy looft overvloet en condt niet dan gebreck geeven.

hoppen zoot enz.: hop kookte met zulke turf.
nopen: kwellen.
boelen: boeleren.
quetst. D: quest.
giet water in eender zeven: is tevergeefs
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Wa e n s c h i j n s z o o n
Wy zijn neven, dies ick u den buyc vol wijns gon.
Landt zeede
Ick ben die lants zeede.

540

Wa e n s c h i j n s z o o n
En ick waenschijns zo(o)n.
Dat ick wat fijns spon, ghy soutet haspelen.
Cost ick wat geldekens tsamen raspelen,540
Ghy sout metten tas speelen, smetsen en vry pralen.541
Landt zeede
t Hoort wel so, u meeste macht moet ghy van my halen.

545

550

Wa e n s c h i j n s z o o n
Hoort dees prij smalen die door goet vermaen vervliecht.543
Ist niet een gemeen seggen, dat waen bedriecht?
Siet hoemen een compaen beliecht om sich te prijsen.545
Wat waert ghy doe ick adam inder paradijsen,
Vant wesen ginc wijsen op waen en schijne?
Ghebruycte ick daer u consten of die mijne?
Landt zeede
Dat oude venijne waer door Christ al verdreven,549
Deed ick tvolck in Adams voetstappen niet sneven.
Ick doe haer noch aencleven die oude zeeden.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Sonder my condy nochtans niemant verleeden.552

555

Landt zeede
Maer ick doese treeden in haer ouders weegen.
Al hebdyse eerst door schijn tot sonden gecregen,
Ick doet haer voorts willich pleeghen door mijn versoetsel.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Nochtans baer ick die sondt.

540
541
543
545
549
552

raspelen: bijeen schrapen, samenrapen.
metten tas speelen: groot doen; smetsen: slempen.
prij: feeks.
compaen: metgezel.
waer: aanvoeg. wijs.
verleeden: verleiden.
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Landt zeede
Maer ick geef hem voetsel.
Wat waer u gebroetsel, als icx niet en voede?
Wa e n s c h i j n s z o o n
Wat mocht ghy voeden, als ick niet en broede
Door tschijn vant goede, daer ic die werlt me bestuyre?

560

Landt zeede
t Suyr maeck ick zoet en tzoet verkeer ic int zuyre,
Ick ben die tweede natuyre en tem die leere.
Wa e n s c h i j n s z o o n
t Sa wel an, weest ghy dan die vrou en ic die heere.
Ick doe u die eere en noeme u stuyrman,
Noemt ghy my weer schipper.

565

Landt zeede
Ter goeder wr dan,
Weest ghy die monsuyr van alle gebreecken,565
Maer laet ons van die consciencie spreecken.
Ghy kent ooc haer treecken, sy heft ons heer betovert.
Sal hy om haer niet troeren, tis een licht geloovert,
Een recht broer grovert die men haest mocht hoonen.569

575

Wa e n s c h i j n s z o o n
Ick sal hem alle wellusticheydt vertoonen.
Ghy sult hem gewoonen tot pronck en lecker eeten,
Op hoop of hy zijn conscienci mocht vergeten,
Die wy hebben verbeten, maer mijn sorch is groot573
Datse noch weer sal comen en breeken hem thoot.
Want sy was noch niet doot als wy haer verlieten.

580

Landt zeede
Daer is lichtelijc een goet schut voor te schieten.
Wy sullent eer gieten in duysentich vaten.
Comtse weer wy sullense beyde gaen bepraten
Datse haer twist verlaten om weer te verlijcken.579
Hier toe sullen wy Libertijnsche practijcken580

570

565
569
573
579
580

monsuyr: heer.
broer Grovert: domoor; hoonen: bedriegen.
verbeten: verjaagd; sorch: vrees.
verlijcken: verzoenen.
Libertijnsche practijcken: de Libertijnen maken geen onderscheid tussen goed en kwaad;
alles komt van God. (Zie Well. 1 noot 2).
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Naerstich doen blijcken en drijven dese tol heet.
Tis seecker een slechte vos, die niet dan éen hol weet.
Pausa quarta

585

590

595

600

605

R i j c k e m a n met twee knechts wtcomende
Hoe verkeert ist oordel der menschelijcker dingen!
Diemen salich waent, vint hem in troerich verstringen584
Als hem die gewaende armen vrolich vermaken.585
Dick can die schoelapper snachts op zijn arbeyt singen,
Als my swaer gepeys swaerlick comt bespringen
En doet my ancxtich met pijnen suchtende waken.
Quaemt door giericheyt, ic leerde mijn moet bedwingen.
Maer ick hebt hert om mijn lusten te volbringen.590
Ick heb veel goets en later veel eeters af smaken,
Maer als mijn zatte mage den slaep wech gaet dringen,
Wroecht mijn quade conscienci my geringen593
Met vreese der hellen en der godlicker wraken.
Sy dreygen tsterven, tverdomen, tbernen en tblaken
En doen my met verlangen nader morgen haecken.
Hoe zwaer ist den rijcken an hertsvteedt te geraeken?
Te recht ginck overvloet mijn conscienci laken.
Sy alleen maeckt my onrustich in allen saken.
Dies beval icx gister wten huys te iaghen.
Noch dorst sy my dees nacht verschrickelijc genaken.
Haer ooghen branden als tgesicht eender draken.
Met nagels en tanden fel quam sy my knagen.
Sal my dees prij al den lust des levens ontschaken?
Segt, gesellen, acht ghy niet meer op mijnder spraken?
Lijdt ghijse noch, die ick geensins mach verdragen?
Landt zeede
Waerlijck heer ghy hebt ons niet te beclagen
Wy hebbense geslagen, morru als leeder.608

610

584
585
590
593
608

Wa e n s c h i j n s z o o n
Wy stietense wt sonder eenich vertragen
Daer wyse met behagen sleypten op en needer
En sloten thuys wel vast.

verstringen: benauwen.
hem: zich.
ick hebt hert: ik heb lust.
geringhen: weldra.
morru: murw.
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Rijckeman
Hoe comt sy dan weder?
Landt zeede
Sy is smal en teeder, stout en quaet om betomen
Memory opent haer tvenster, sy drijft als veeder,
Dies can sy te gereeder binnen thuys weer comen.

615

Rijckeman
Can sy vliegen?
Wa e n s c h i j n s z o o n
Oock tooveren, tes vernomen.
Dies verschricktse u dromen met vreese der hellen.
Maer verlaet ghy tzot wanen vant eewich verdomen617
Sy sal u met haer scromen niet meer comen quellen.618

620

Landt zeede
Hou, men moet donsterflijcheyt niet in twijfel stellen
Hoe welt onse cellen vol sielen zou stouwen.620
Dat laet ick geensins toe.
Rijckeman
Segt my dan gesellen.
Hoe sal ick ontspellen mijn benautheyt vol rouwen?622
Landt zeede
Voor al suldy u conscientij niet betrouwen
En u nochtans houwen, als diese hoochlijc vreest.

625

Wa e n s c h i j n s z o o n
Denct Godt laet die menschen hier backen en brouwen625
Hy salt niet aenschouwen, al leefdick als een beest.
Landt zeede
Neen, dats een Epicureeusche of Godlose geest.627
Rijckeman
Ach wat een wilden foreest zijn smenschen gedachten!
Segt op dan ghy luyden, wat rady my meest?

617
618
620
622
625
627

tzot wanen enz.: dwaze vrees voor de eeuwige verdoemenis.
scromen: vrezen.
onze cellen: nl. van de hel.
ontspellen: ontspelen, ontsnappen.
Waen schijns zoon wordt bij C. verder Waen of Waenschijn genoemd.
Epicureeusche of Godlose geest: levensrichting, waarbij de bevrediging van eigen lust en
wellust hoofdzaak is.
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630

Wa e n s c h i j n s z o o n
Maeckt spel en feest, verlaet dees droevige clachten.
Wy sullen u conscienci so verzachten,
Datse u heele nachten laet slapen en sluymen.
Landt zeede
Wy sullen haer bollen geven van sulcker crachten633
Datse haer naerstich wachten traechlic sal versuymen.

635

Wa e n s c h i j n s z o o n
Dan wert u hertgen lichter dan eenige pluymen.
U consciency sal ruymen als oude schoenen.
Landt zeede
Leeft dan na lust, ghy hebt die werlt op u duymen637
U druck suldy noch of schuymen van deser noenen.638

640

Wa e n s c h i j n s z o o n
Wy sullen u met conscienti verzoenen
En vullen haer Caproenen met wint en hoy.640
Landt zeede
Dan cleet u vry met purper, eet vette capoenen.
Haer spitse sermoenen quetsen dan min als een vloy.

645

650

633
637
638
640
643
644
646
647

Rijckeman
Liet sy my in rusten ick waer wt alle vernoy.643
Dan mocht ick, parmafoy in mijn geest verblijen.644
Mijn dunct ick alree door die hope verfroy
Te spelen poy poy bevrijdt van dees fantasien.646
Dus wilt u wat haesten.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Laet ons wat betijen.647
Wy sullen dees tovenaerster met toverijen
So heymelijck bestrijen dat wy u bevrijen
Van wroegen, ongenoegen en van alle lijen.

bollen: slaapbollen.
op u duymen: in uw macht.
of schuymen: van u afzetten; van deser noenen: deze middag nog.
caproen: kap. Wij zullen haar wat wijs maken.
vernoy: verdriet.
parmafoy: par ma foi.
spelen poy, poy: pooien, drinken.
betijen: begaan.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

42

Pausa 5

655

660

665

670

675

680

651
654
658
662
666
668

Conscienci, een Vrouken met een spiegel inde linckerhandt genaemt selfskennisse, inde
rechterhandt een kaerse genaemt het licht der waerheyt, claghende.
+
Aymi hoe wredelic ben ic daer gesmeten,651
+
Bloedich, buylich en blau. Och hoe ist lichaem beswaert!
Aert ende werkinge der
Heb ic my hier om so troulic an hem gequeten
conscientien
Dat ic hem gaern door selfs kunt in ootmoet had bewaert?654
Hy prijst mijn dienst als ic hem zijn quaet niet doe weten.
Dus vinde ic metter daet waer tsprecwoort vermaert
Dat weldaet liefde, maer waerheyt vyantschap baert.
Ic ben der balancen tong, schey tswaer van tlichte.658
Die spiegel doet den besmetten zijn ghedacht vreesen.
Tis selfs kennis den sondaer een lastich gewichte.
Ic ben twroegent boec, dat die bosen met clacht leesen.
Maer wat wijt ment mi, quelt waerheyt door strafs gesichte?662
Die gaern saech dat hem al t volc met macht presen
Leeft doechlic, wie goet is, sal wel goet geacht wesen.
Ic ben des menschen beelt, is hy schoon, ic bent mede.
Ic ben zijn wet, misdoet hy, ick geef sentencie.666
Ic ben zijn meweten, sulc gedaen als zijn zeede.
Doet hy goet, ic weet goet en maec vant goet mentie.668
Ic ben den quaden een twist, den goeden vreede
Den reynen ben ick reyn, een stalen defentie.
Donreynen ist al vuyl, ooc haer conscientie.
Beschuldich ick dan door zijn eygen quaetheyt
Wat can icx beteren? Ben ic zijns herten biecht niet?
Doecht prijse ic, maer laster die zont met versmaetheyt.
Beveinstheyt verdwijnt haest, die waerheyt vervliecht niet.
Const ic mede pluymstrijcken om sbuycx versaetheyt,
Ic waer een goet wijf, maer mijn woort bedriecht niet,
Want wie datter liecht, Conscienci en liecht niet.
Volchde hy raet, ic zou der sielen paradijs zijn
Sijns gemoets vroecht en salige beschenckinge.
Nu moet ic hem een knagende worm, hy mijn spijs zijn

gesmeten: geslagen.
selfs kunt: zelfkennis.
der balancen tong: de tong van de weegschaal.
wat wijt ment mi: waarom verwijt men het mij?
sentencie: vonnis.
mentie: vermelding.
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685

690

695

700

705

Een felle boel, wrede straf en vroechts verdrenckinge.682
Ic moet hem een last, suchtens en duchtens excijs zijn,683
Ooc etter int merch met afgrijselijcke krenckinge
Een quay conscienci is een swaer bedenckinge.
Tis waer, mijn by zijn is nu om zijn zont vreselic,
Ellendich, verdrietich, pijnlijc doort bitter noopen.
Maer hy soeck raet, mijn quaet is niet ongeneeselic.
So lang ic leef, mach hy noch gesontheyt hoopen.
Schriftuer veracht hy en gelooft waen onweselic.
Die raet hem my tontvlien, twelc hy sal becoopen
Want niemant en mach zijn conscienci ontloopen.
Als hy meent te schuylen inde mist zijnder sonden
Doorsnijt mijn schricken syn hert somen tlant door ploecht.
Hy lochent shemels gesicht, datmen tot geen stonden
Vlieden mach, ongeiaecht hy hem selfs ter vluchten voecht
Maer hy blijft gekerckert sonder yser gebonden.
Al ist dan dat hy al die werlt behaecht en genoecht,698
Wat baet elckmans prijsen, als consciencie wroecht?
t Volcx oordel en tmijn is als lucht en aert verscheyden.
Ic oordel wt weten, sy wt twijfelijc vragen.
Wt mijn register moet elc zijn oordel verbeyden.
Ben ic goet, men crijcht heyl, of neen, een eewich knagen.
Wil hy my dan niet doechdelijc voor zijn doot bereyden?
Ist niet zijn schult, valt hy inde helsche plagen?
Die zijn conscienci schent, mach Godt niet behagen.
Maer ou, die stemmen doen mijn herte verzagen.
Wapen, moort, tzijn dees moorders om my te worgen.708
Waer sal ick doch wijcken?
L a n d t z e d e e n d e w a e n te samen
Sijt vry sonder sorgen.

710

Conscienci
Ay my, waer loop ick.
Landt zeede
Staet stille, u sal niet deeren.
U met u man te verzoenen is ons begeeren.
t Veriagen is hem leedt, hy wil u in eeren houwen.

682
683
698
708

boel: beul, met bijgedachte aan boel = geliefde.
excijs: belasting.
al die werlt: iedereen, elckman (699), elckerlijc (passim).
wapen: helaas, wee.
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Conscienci
Neen, men sal geen versoende vyant betrouwen.
Wildy my weer opt lijf?

715

Landt zede en waen te samen
Neen inder waerheyt.
Wy beloven u alle goet, dus maect geen swaerheyt.
Daer zijn ons handen.
Conscienci
Och hoe schoon coondy togen.716

720

Landt zeede
Wy comen alleen om uwen wille, wt medogen.
Gelooft het, hadden wy volbracht zijn toornich bevel
Ghy waert al doot, nu is hy blij, tbehaecht hem wel
Dat wy u tegen zijn gebot bermhertich spaerden.
Conscienci
Wat sout ghy dan willen?

725

Landt zeede
Dat ghy tsamen vergaerden.
Ghy sult hem vergeven u geleeden smerte,
Die hem nu so wee als u doet in zijn herte.
Hy sal u weer alt schelden en onrust vergeven.
Des suldy voort an wat soeter met hem leven.
Ghy kent zijn haesticheyt.
Conscienci
Hoe soud ick met hem smeecken,726
Als hy my so wreedelijck die leeden doet breecken.

730

Landt zeede
Dat sal vergeten zijn door nieuwe kundtschappe.728
Hy salt hem voort wachten, en sent u wt vruntschappe
Dees hemelsche gift tot voetsel dat ghy eet vierich.
Tes enckel scrift, leest dat, want ghi zijt weetgierich.
Siet hoe schoon ist, tastet vry an, tis een lelye
Boven alle boucxkens.
Conscienci
Ick hebt Evangelie

716
726
728

togen: u voordoen.
met hem smeecken: hem vleien.
kundtschappe: kennis.
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735

Vol rechtvaerdich straffens en genadich vergevens,
Men vint geen beter.
Landt zeede
Dits het Fonteyngen des leevens,
Wtgesochte sprooken van Gods barmherticheyt,
Een salving voor uwer wonden pijn en smerticheyt.
Leesdy u boeck, Justici sal u opt lijf smijten
En in u wonden smertich als corosijf bijten.739

740

745

Wa e n s c h i j n s z o o n
Dit boecxken sal u door hoop der genaden soetheyt
Altijt verblijden, daer in al ons heeren boet leyt.
Dat scrict met het oordel en vreese der hellen
Twelck oorsaeck van dees twist was; tging u aensicht stellen
Suyrlijck en stuyrlijck om sielen me te pijnigen.744
Gheeft dat, neemt dit, geen so medecijnigen
Boeck ter werlt voor u.
Conscienci
Sout my van herten bly maken?
Wa e n
Ja oock van alle pijn en smerte vry maken.
Hier geven sy haer een vergult boucxken die Fonteyn des Leevens ende nemen weder van haer
tevangelie.

Conscienci
Tis seecker schoon van buyten.
Wa e n
Noch schoonder van binnen.
Ghy sulter niet dan troost, genaey en quijting vinnen.749

750

Landt zeede
Voorts op dat dees grol niet verversch met nieu schennisse,
Doet wel en geeft ons den spiegel van selfs kennisse
Met Waerheyts Licht, die douwe wonden vernuwen.
Om uwer ogen crancheyt moet ghy tlicht wat schuwen.
Conscienci
Men seyt dat een spiegel tgesicht is beradelijck.754

739
744
749
754

corosijf: een bijtend geneesmiddel.
stuyrlijck: nors.
quijting: vergeving.
beradelijck: behulpzaam
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755

Landt zeede
Neen alle claerheyt is seer ogen schadelijck.
C o n s c i e n c i , hier geeftse den spiegel over
Neemt dan, daer isse.
Landt zeede
Nu doedy hem danckelijck.756
Maer wildy hem ionstich zijn en seer ontfanckelijck,
So versacht u strengheyt wat, ghy crijcht al u wensce.
Lastert hem so niet, elc prijst hem voor een goet mensche.

760

765

770

Conscienci
Ic en mach mijn oordel om niemant buygen.
Seytmen niet: conscienci strect duysent getuygen?
Wie gelooft hy doch bet van hem self dan hem selven?
Landt zeede
Dat spreecwoort moechdy op u also niet welven.763
t Meynt een conscienci gesont met clare oogen.764
Maer ghy wert dicwils door schijn int oordel bedroogen.
Ooc sydy partij. Wie is wijs in eygen saken?
En die hem prijst ist volc, loofwaerdich van spraken.
Ghy vliet veel te scherp, ten mach hier niet al perfect zijn.
Conscienci
Nochtans beveeltet ons Christus daer hy sprect fijn:
Weest volmaect als mijn hemelsche vader is.768-70
Landt zeede
Daer is geen so volmaect als die Godtlijc ader is,
Dus blijct dat onmogelijck.
Conscienci
Waer toe ist dan geboden?
Landt zeede
Op dat gebrecx kennis ons goetduncken sou doden.773
Hier op zijn sware wetten, boven cracht en sinnen.

756
763
764
768-70
773

nu doedy hem danckelijck: nu doe je hem een plezier.
welven: toepassen.
t Meynt: het spreekwoord bedoelt.
Matth. 5:48. Zie Becker: Ned. Arch. v. Kerkg. XIX (1926) 59-84.
opdat de kennis van ons onvermogen ons zal behoeden voor een te hoge dunk van onze
krachten.
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775

Conscienci
Wat wet houdt ghy die swaerste?
Landt zeede
Den vyant te minnen.
Dit valt lastich en boven alle wetten zuyre.

780

785

790

Conscienci
Men vint niet lichter noch soeter voor die natuyre.
Die haet bedroeft, maer lieft vrijt van alle gequelle.
Die hoochte noch diepte, doot, duvel noch helle779
Mocht scheyden van Paulo diet al in Christo vermochte.
Landt zeede
Waerom sprac hy dan (daer hem zijn crancheyt toe brochte):
Ken doe tgoet niet, dat ic wil, maer tquaet dat ic hate?
Comt dit niet ons alder crancheyt te bate?
Mocht dit sulc vercoren vat niet, wat mogen wy doch?782-4784
O conscienci weest niet te wijs, hoort my noch.
Al zijnse afgeweecken, niemant wert bevonden786
Die recht doet ende niet en leeft in sonden.
Laet u niet verleyden doort vernuft oncondich.
Conscienci
Laten wy nochtans niet af door leetwesen grondich,789
Wy werden verdoemt in ons vermetele stoutheyt.
Landt zeede
Dat sal hy wel doen in die vergetele outheyt,791
Als zijn lusten (hem niet vergeefs verleent) verdwijnen.
Dan sal hy doechdelijck connen leven sonder pijnen.
Conscienci
Maer of hy (dat veel geboert) inde ioecht ginc sterven?

795

779
782-4
784
786
789
791
796

Landt zeede
So can een hertige sucht genade verwerven.
Christus en is voor die gesonden niet gestorven,796

Rom. 8:39.
Rom. 7:24; Ps. 14:3.
vercoren vat: Hand. 9:15.
bevonden: gevonden.
Laten...... af: als we niet door oprecht berouw aflaten (van de zonde).
die vergetele outheyt: de vergeetachtige ouderdom.
Matth. 9:12; Mark. 2:17; Luk. 5:31.
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800

805

810

815

820

Maer voor den sondaren, door misdaet bedorven.
Boven al Godes wercken heeft zijn genade deere.
Hy wil tsondaers doot niet, maer dat hy leef en keere.799
Dit is anden moorder ende anderen gebleeken.
Maer wat sonden heeft u man doch of wat gebreeken?
Hy moort niet, hoereert niet, is kijver noch vechter,
Hy woeckert noch bedriecht niet, tis pleiter noch rechter,
Maer leeft eerlijc vant goetgen, dat hem Godt verleent heeft.
Conscienci
t Schijnt seecker so.
Landt zeede
Dit ist dat hy altijt gemeent heeft.
Dies u onrecht straffen geen boet in hem mocht wercken.
Maer wildy dees dingen claer als die zonne mercken,
Siet in dees doncker spiegel reyn van alle vlecken.
Dees ist gesicht nut om vuylheyt daer wt te trecken,
Die u dander vergaert heeft door tooning van een schalc.810
Dees doet u (in eens anders sonden) sien als een valck
In u eygen als een mol, daer ghy te scherp in saecht,
Waer door ghy ooc so troerich van hem waert geiaecht.
Ghy waende anderen so doechtlijc als sy schijnen.
In hem (een sant by dander) const ghy niet goets vijnen.815
Daer door ghy so luttel van hem mocht verdragen.
Dit sal u sacht doen rusten in gemeene plagen.
W a e n , die siet vast inden spiegel
Hoe schyelick verandert dat aensicht eerst vol rouwen,
So lieflick, behaechlick en soet int aenschouwen!
Nu suldy u man niet dan vroechde gewagen.
Dats een spiegel die cracht heeft.
Conscienci
Dats waer, by gants dagen.821
Mijn hert hem verblijde en in lusten verhoechde,822
Terstont als ich sach mijn grote eygen doechde.
Dander toonde my niet dan sondt grouwel en laster.

799
810
815
821
822

Ezech. 18:32; keere: zich bekere.
schalc: deugniet.
by dander: bij de andere vergeleken.
gants: verbastering van God.
hem: zich.
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825

Landt zeede
U gelaet toont dat.
Conscienci
Mijn aensicht schijnt albaster.
Ick ben (dat ick niet en wist) die schoonst van mijn maghen.
Wat naem heeft doch die spiegel?
Landt zeede
Eygen Behagen.
Conscienci
Dats wel een ander dan daer ick so leelick in scheen.
Waen comt dees onderscheyt?

830

835

840

Wa e n s c h i j n s z o o n
Dat sal ick best verbreen.829
U ander kaerse gaf alsulcken claerheyt,
Datse niet alleen van buyten toonde waerheyt,
Maer oock tmerch inde pijpen, tbloet int herts verwermen,
Longe en Lever, ia ooc den dreck inde darmen
Inde spiegel dee sien met claerheyt bewijsselijck.
Dit most u mishagen door vuylheyt afgrijselick.
Maer dees kaerse, die de duyster loogen is
En door haer donckerheyt gesont voor u oogen is
Toont niet dan u schoonheyt, so ghy van buyten schijnt
So reyn, so net, datmen nerghens schoonder bruyt en vijnt.
Tcomt meest doort licht, die spiegel geeft ooc verandering.
Landt zeede
Vrou adieu, ick streck tot u man mijn wandering
Om hem te verblijen. Ic weet zijn verlangen wel.
Ghy weet niet hoe vrolijc hy u ontfangen sel.
Grondeert so diep niet, men hoort recht en slecht te leven.844

845

829
844
846

Conscienci
+
Nu begin ic mijns mans gramschap eerst recht te geven.
Ic verdoemde hem, die doort geloof rechtvaerdich was.846
Ic lasterde hem, als hy prijsens waerdich was.

Waen: vanwaar; verbreen: verbreiden, uitleggen.
grondeert so diep niet: vat alles niet zo ernstig op; recht en slecht: zoals het valt.
door geloof rechtvaerdich: één der leerstellingen van Luther, gemeengoed van al wat hervormd
was in die dagen (sola fide - Rom. 1:17). (Zie: Comedie vanden Blinde voor Jericho).
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Sy siet inden Spiegel.
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850

855

Maer nu wil ic hem met een doechtlicken prijs prijsen.
Des sal zijn ionst weer als een ioechtlijcke rijs rijsen.
Maer in dees roc laet ic als een Cappelaen licht.850
Sy is veel te slecht by dit suverlijcke aensicht.
Crijcht my doch een schoonder, dees sou mijn man een cruys zijn.
Wa e n s c h i j n s z o o n
+
Dats een wijf, nu salder eens lust en rust int huys zijn.853
Way so, nu soecty doch u man te gelieven.
Ic heb niet alleen een schoon cleedt u te gerieven,
Maer ooc nieuwe schoen, dees dwingen so ic letten can.856

+

Hier sietse weer inden
Spiegel.

Conscienci
Ja so seer dat ick nau een voet versetten can.
Hoe wist ghijt?

860

Wa e n s c h i j n s z o o n
Ic soec doorsaeck wt twist te verdrijven
Op dat ghy by u man in vreeden mocht blijven.
+
Wat dunckt u van die rock? Is sy van fijne zijde?
+

Den roc toonende

Conscienci
Tgesichts schoonheyt verhoecht en maect my blijde.861
Trectse my doch aen.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Doet die eerst wt met spoedicheyt.
Conscienci
Neemt daer.

865

Wa e n s c h i j n s z o o n
Dits die verachte rock van ootmoedicheyt,
Daer door u man u misprees, so hy dic vermaent heyt.
Neemt daer ist heerlijck cleedt van doechts verwaentheyt.
Scict die wat, nu spiegelt u eens daer inne.
C o n s c i e n c i siet inden Spiegel hoe hare die rock staet, ende seyt:
+
Nu sal ick behagen, ick schijn een Coninginne.
Dats een fray cleet.

850
853
856
861

laet ic als een Capellaen licht: zie ik er te eenvoudig uit (als een onbeduidende kapelaan).
Dats een wijf: nu ben je een flinke vrouw.
dwingen: knellen; letten: opmerken.
verhoecht: verheugt.
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Hi geeft haer den nieuwen
Rock en helpse haer an
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870

Wa e n s c h i j n s z o o n
Trect nu die schoen wt, anders mist ghy.868
Het zijn die Enge lijdtsame voetstappen Christi,
Vercrompen verstijft daerment t volc in moeten stoppen.
Daer zijn ruymer.
C o n s c i e n c i trect douwe wt ende dees schoone aendoende
+
Siet hoe dees aen mijn voeten sloppen
So mackelic en licht, of ic op een pluyme tradt
Van fijn fluweel, hoe heeten sy?

+

Biet haer een paer
fluwelen schoenen

Wa e n s c h i j n s z o o n
Het ruyme padt.
T zijn gemeen schoenen, dander zijn nau en scharpe.

875

880

885

890

868
882
886
888
889

Conscienci
Ick heb nieuwe, mijn oude schoen ic verwerpe.
+
Hoe schoon ben ick! Nu ist recht, dat ic bemindt werde.
Maar waen, tgesicht verduystert, my dunct ic blindt werde.

+

Siende inden spieghel

Wa e n s c h i j n s z o o n
T is geen noot; die vuylheyt, die in doogen is vergaert
En u dus lanc inwendelic heeft beswaert
Doort gesicht int licht der waerheyt, ruymt nu den scuyte.
Conscienci
Brant dat snoode kaersken noch, so blaest het ras wte.
My gruwelt, nu ick dus veel weet, dat icx hoor noemen.882
t Soect niet dan mijn beschamen en mijn mans verdoemen.
Daer is nu niet dat ic meer dan waerheyt mach vreesen.
Toondet my weer mijn innerlijcke vuyl mispreesen,
Al mijn spillen vielen tseffens inder asschen.886
Wa e n s c h i j n s z o o n
+
Men macht niet wel wt blasen, noch met water wt plasschen,
Maer ic salder een cooren maet over stelpen888
Om u emmers tot verseeckerheyt te helpen.889
Verbint u met dees doeck van smeeckelijcke woorden
Der pluymstrijckers vol onbreeckelijcke coorden

V.d. Laan heeft, m.i. terecht, dit schoon veranderd in die schoen.
hoor. D: hoer.
alles zou aanstonds weer mislukken.
het beeld van de cooren maet uit Matth. 5:15, 16; Marc. 4:21; Luk. 11:33.
emmers: steeds.
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Hy haelt een doec voort

52

895

Van onachtsaemheyt ws selfs, so sidy wel bewaert.
Of u schoon ergens een glants der waerheyt openbaert,
t Quetst u niet, siet, hoe wy tot u welvaert haesten
Om u claer te doen sien int gebrec ws naesten.
+
Comt laet my dees doeck wel vast voor u oogen breyden.
+

Hier binnen sy den doec

Conscienci
Hoe sal ick den wech vinden?

900

Wa e n s c h i j n s z o o n
Ick sal u wel leyden.
+
Leendt op die stoc, sondigen op Gods barmherticheyt.
Tis tstoensel van die willich in sonden smertich leyt.
Geeft my die hant, volcht, ic sal u by u man bringen.
Conscienci
+
Die stoc stut seer en doet my dapper an springen.
Nu voele ic rust, eerst maecte my mijn fantasy moe.

905

Wa e n s c h i j n s z o o n
Ghy sult snevelen noch vallen dus treet nu vry toe,903
So lang ick u ley en ghy dees stoc niet laet sincken.
Maer hou, tschijnt ghy over beyde zij en gaet hincken.
Terstont gingdy recht, hoe comt dit[.] ken cans niet bevroen.
Conscienci
Tis noch vande verlaten harde quetsende schoen,
Die my so dwonghen dat ic nau voort cost treeden.
Men verwerpt lichter douwe schoen dan douwe zeeden.
Pausa [6]

910

Landt zeede
Dats listich gherockent.910
Wa e n s c h i j n s z o o n
Maar tis noch niet gesponnen.
Landt zeede
Wat wy broeken, sy schockent.911

903
910
911

snevelen: struikelen.
gherockent: op het spinrokken gezet.
schocken: naar binnen werken.
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Hy geeft haer een stoc
inde hant

+

Hy neemt haer hant
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Wa e n s c h i j n s z o o n
t Schijnt hun al gewonnen.
Landt zeede
Tis eerst nu wel begonnen na ons behagen.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Maer teynd sal met hem die lasten noch lastich dragen
En hem truerich doen knagen door onsen bestiere.

915

920

Landt zeede
Dats ooren aen nayen op looftuyters maniere.
Water en vyere connen wy fijn tsamen mingen.
Tscheen men den fransoys eer tot Parijs mochte dwingen,917
Dan dit oorloch geringen te slechten met liste.918
Wa e n s c h i j n s z o o n
Wy zijn oorsaeck ende maken vree voor twiste,
Daerment ondoenlijck giste, maer sy duyrt selden.
Landt zeede
Och broerken, ons heer sal dees vree noch so ontgelden,921
Als sy in eewich schelden troerich verkeeren sal.

925

Wa e n s c h i j n s z o o n
In dees vree was die Propheet bang, so hy leeren sal.923
Wantse hem noch wt sweeren sal tot etter en bloet.
Om dees vree te stooren sant Christus int gemoet.925
Landt zeede
Dats veranderinghe, hoe soet heeft sy waerheydts geest versaect?
Ick sie: men heeft haest van een wolf een quaedt beest ghemaeckt.
Een anders caf wert meest gelaect, in haer geen balc.928

930

Wa e n s c h i j n s z o o n
Sy behaecht haer selfs te wel, haer uil dunct haer een valck.
Sy is binnen een schalck en cant buyten verschoonen.
Landt zeede
Sy schelde, nu prijstse; sy strafte, sy wil loonen,
Sy const niet dan waerheyt toonen, nu soectse loogen.

917
918
921
923
925
928

toespeling op de oorlogen tussen Karel V en Frans I.
geringen: spoedig.
ons heer: Rijckeman; ontgelden: er voor boeten.
C. denkt vermoedelijk aan Jesaja 48:22 en 57:21.
na Christus te lezen: Conscienci.
Matth. 7:3-5; Luk. 6:41, 42. het kaf in eens anders oog.
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Wa e n s c h i j n s z o o n
Sy minde tlicht, maer na dat wyse bedrogen,
Heeft zijt (als haer doot) gevlogen, zijn dit niet kueren?

935

Landt zeede
Nu prijstse haer self, want sy heeft quade gebueren.
Sy sal lof noch besuyren met schantlijc versmaden.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Goet zijnde scheen sy by haer oogen vol quaden,937
Maer vol misdaden schijnt sy die best vande landen.

940

Landt zeede
Die hem self te veel behaecht, mishaecht elc met schanden.
Sy scheen cloeck van verstande, al liet zijt haest glijen.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Dat quam door nigromanti en toverijen,941
Daer af wy nu ten tijen weten die practijcken.942
Zoraster, Malegijs, Medea en haers gelijcken943
Moeten ons wijcken, hoe groot mens te houwen plach.

945

Landt zeede
Siet wat die spiegel van eigen behach brouwen mach.
Doe men haer daer in schouwen sach, verkeerde tghelaet.
Hoe stackse haer tuyten op!947
Wa e n s c h i j n s z o o n
Haer stront scheen Musculiaet.
Hoe salse desperaet dooren noch laten hangen!
Landt zeede
Hoe bly stont haer aensicht!

950

937
941
942
943

947
949

Wa e n s c h i j n s z o o n
Hoe swaer salt noch verstrangen949
Als die droeve wangen troostloose tranen zweeten!

by haer oogen: in eigen ogen.
nigromanti: zwarte kunst.
weten. D: waten.
Zoraster: Zarathustra; in de Avesta komen zijn wonderen voor.
Malegys: de tovenaar uit het volksboek: Die schone Historie van Malegijs. Luc. Debaene
dateert dit volksboek op 1554. Misschien kende C. het originele verhaal.
Medea: tovenares, bondgenote der Argonauten.
tuyten: vlechten; Musculiaet: muscus.
verstrangen: verstrakken.
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Landt zeede
Hoe soet scheen die ruymte!
Wa e n s c h i j n s z o o n
Hoe suyr valt engheyts weeten
Daer sy wert gesmeeten met doodtlicke stricken!
Landt zeede
Hoe troostich was genay.

955

Wa e n s c h i j n s z o o n
Hoe sal wraeck noch verschricken
Als sy doort streng kicken sal sincken ter hellen,954
Daer gheen barmherticheydt plaets heeft, maer eewich quellen!
Landt zeede
Dats daer, nu ant vertellen vant minlijc versamen.
Saechdy hoe minlijc sy sich in darmen namen?
Wa e n s c h i j n s z o o n
Ic most my schamen, twas niet dan cussen en sabben.

960

Landt zeede
Ic dacht: ghy lect nu voor, achter suldy crabben
En noch diepe slabben in zijn huyt snijen.960
Nu schijndy vrolijc, maer ghy sult het schier wt lyen.961
Wa e n s c h i j n s z o o n
Hoe cost die bruyt vrijen, saechdy haer oochkens pincken?
Haer tockelen, haer spelen, haer boerden, haer wincken?
t Schijnt datse nu drincken wt hemelsche schalen.

965

Landt zeede
Maer sy sullen int eynde den pijper betalen,965
Als hun den doodt doet dalen inde helsche gront.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Met doodt en helle maken sy nu een verbont.

954
960
961
965

kicken. D: kincken.
slabben: slagen.
schier wt lyen: spoedig tot het einde toe lijden.
den pijper betalen: de last dragen.
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970

Men sal hier terstont des brulofts weereys bereyen.968
Ghy sult backen, ic brouwen en onder ons beyen
Haer geeven int scheyen lanc verdriet voor cort behach.
Voor een cleyn vroecht een oneyntlijc geclach.
Voor een vrolijcken avont menigen droeven dach.
Pausa [7] L a n d t z e e d e heeft een groote Mande daer silveren schalen en Servetten in zijn.
W a e n heft een cleyn recht Tafelken of buffet.

Landt zeede
Waer seytse sal men decken?
Wa e n s c h i j n s z o o n
In de groote sale,
Daermen meest eedt.

975

980

985

968
974
976
981
984

Landt zeede
Die heet misbruyc en is te male974
Bequaem tot schennis boven ander plaetsen verkeert.
Want daer wert het pont onnuttelijc verteert.976
Stelt ghy dat pomposige buffet hier needer.
Ick salt bereyden, so decken wy te gereeder.
Loopt, haelt hier die tafel met twe gemack stoelen.
Brengt oock water om den wijn in te vercoelen.
Daer staen croesen, hier zijn cristallen vyoelen,981
Die moet ic (alst water compt) ververschen met spoelen.
Drinckt hy deser kelc veel, hem naeckt geclach vlus
Siet hoe net pareerick touter van sinte bachus!984
Wa e n s c h i j n s z o o n
Daer staet die onmatige tafel van gulsicheyt,
Daer door hy dickmael zadt, in sonden schuldich, leyt,
By dage slapen walgende vol en onlustich.
Sy quetst die gesontheit, plompt het verstant onrustich
En doodt die siele.

des brulofts weereys: nabruiloft; eischen = uitnodigen, dus: tegen-uitnodiging. m.i. de bruiloft
wordt overgedaan.
te male: zeer.
Luk. 19:13 vlgg.
vyoelen: flessen.
pareer: versier; touter: het altaar.
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990

995

Landt zeede
Ick bedeckse met veel mogen
Dat verslint grote brocken en swelcht diepe toogen.
Diens moech groot is, eet en drinct na zijns buycx mate.991
Wa e n s c h i j n s z o o n
Siet daer Servieten van groot schijnende state.
Dees doen den rijckeman meer vande mont veegen
Dan darmen daer inne te steecken pleegen.
En dat al sonder smet van sondige vetticheyt.
Landt zeede
Hier by dient dat crachtelose zout van onbescheydt,996
Daer door alle creatuyren den mensche slincken,997
En zijn hem geen voetsel, maer venijn om te crincken,
Gheen lust maer last.

Wa e n s c h i j n s z o o n
Ick legge Tellers van oneensaemheyt,999
1000 Door mijn en dijn, een vyant van gemeensaemheyt.
Dees scheyden gemeen spijs elcx in zijn eygen deele.
Landt zeede
Kendi dat broot? Tis van logenachtich meele,
Op waens acker geteelt, dat der sonden voetsel heet.
Overvloet
Ou gesellen, is des maechs versoetzel gereet?
1005 Of worptmen een praetgen na doude wijse?1005
Landt zeede
Die tafel is bereyt, maer hier is noch geen spijse.
Wa e n s c h i j n s z o o n
Daer na elc van ons als geylheyts verwecker beyt.
Overvloet
Loopt haelt dan daer binnen die spijse van leckerheijt
Die Socrates vervloeckt om dat sy satte penschen
1010 Lust maeckt en vollen maech na eeten doet wenschen

991
996
997
999
1005

moech: meug, lust.
onbescheydt: overmoed.
slincken: vermageren.
Tellers: borden; oneensaemheyt: tweedracht.
of praten jullie weer zoals gewoonlijk.
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En op datse haer begeert te zuyrlijcker blusten,
Bezorch ic slaven van onnatuerlijcker lusten,
Miredick, Lamoenen, cappers voor mijn iongeren,1013
Die sonder honger hongerich doen hongeren:
1015 Dus coop ic dier, daer die armen om niet een iet heeft,1015
Want arbeydt en zelden eeten goet appetijt gheeft.
Landt zeede
Daer staet die spijs, tis darchste na mijn wetenheyt.
Overvloet
Gaet, haelt het soete wijnken van vergetenheyt,
Twelc God, den naesten en hem selfs doet vergeten,
1020 Ghenaemt onzeeckerheydt, om tegen u wane
Als hijt alderminst denct, te ruymen die bane.
Schut het cussen wel sacht van quade toeverlaet.
So lust hem niet op.1023
Wa e n s c h i j n s z o o n
Hy zadt noyt in droever staet
Al dunct het hem nu vroechd en tshertsen blijheyt.1024

1025

Overvloet
Stelt ghy conscienci die stoel van valsche vryheyt,
Met het cussen in verwerringe geduldicheyt.
Brengdijt lampet.1027
Landt zeede
Vol water van lijfs zorchvuldicheyt
Om haerder sielen sorge fijn af te loogen.1028

Wa e n s c h i j n s z o o n
Dits der weelden doeck om sorge nat af te droogen.
1030 Nu gebrecter niet, dat der ick my vermeten.1030

1013

1015
1023
1024
1027
1028
1030

Miredik: peperwortel als toespijs of in saus; Lamoenen: citroenen; cappers: bloemknoppen
van de heester Capparis spinosa, die, in pekel of azijn gelegd, dienen tot het bereiden van
prikkelende sausen.
een iet: hier dus honger. D: wt.
so lust hem niet op (te staan).
vroechd en. D: vroechden.
lampet: schenkkan.
afloogen: afwassen met loog.
der: durf.
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Overvloet
Gaet, segt ons heer (alst hem belieft) dat hy coom eten.
Pausa [8] Rijckeman, Conscientie, Overvloet, Lazarus.

Rijckeman
Hoe wert ghy so bleyc lief? Wat ist? Sidt ghy te hooge?
Men sal u een stoofken reycken
Conscienci
Neen by gedooge.1033
Ic sit wel, maer die lucht deser spijsen benaut my.
1035 Oock ben ick te dicht gegordt, dies ic schier verflaut sy.
Mijn hert leyt geperst, ic bevoel my seer swackelick
In dese rock.
Rijckeman
Sy is nochtans heel gemackelijck.
Maer u coers, twelck die wet is, dwingt u wredelijck,
Noch meer het wollen hemt, u natuere redelijck.
1040 Comt, laetse my op ternen met dit scherpe messe1040
Van ongetemde lust, hoe ist nu, princesse?
Helpt dat niet? Segt kind, salt nu ruymer weesen?
Conscienci
Ay nu ben ick geholpen en heel genesen.
Brenget my doch eens om thert wat te verfroyen.1044

1045

Rijckeman
Schenct overvloet, vanden wijn (om eens te poyen),1045
Die waen gesneden heeft vander roeckelose ranck.
Overvloet
Daer is malesnasi dalder eedelste dranck1047
Die druc veriagende, blijschap doet ontfouwen.

1033
1040
1044
1045
1047

by gedooge: met uw verlof.
opternen: lostornen.
Brenget my doch eens: drink mij eens toe. Het gebeurt in 1049 en wordt beantwoord in 1050
(triolet!).
poyen: drinken (sterke drank).
malesnasi: malvezij, zoete wijn.
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Rijckeman
Ick brengt mijn vroecht, mijn siel verhoecht door u aenschouwen.

1050

Conscienci
Ick wachts van herten, al sout my smerten van binnen.
Rijckeman
U ruste geeft my luste boven ander vrouwen.
Ick brengt mijn vruecht, mijn siel verhoecht door u aenschouwen.
U behagen vrijt van clagen ende alle rouwen.
Conscienci
U goeden raet verdrijft het quaet wt mijnen sinne.

1055

Rijckeman
Ick brengt, mijn vruecht, mijn siel verhoecht door u aenschouwen
Conscienci
Ick wachts van herten, al sout mi smerten van binnen.

L a z a r u s voortcomende
Ay ay, bermhertighe Godt helpt my wt minnen.
Behoeftich vol twijfels [en] weet ick wat beginnen.
Die hunger scherp wil my tot het bedelen raden,
1060 Schaemte weygert met die swacheyt mijnder vinnen.1060
Moet mijn outheyt den cost noch metten brootsac winnen
Met gecrompen leeden tot hongers verzaden?
O voeten, tes onrecht, dat ick u gae beladen,
Daer u voetsel ontbrect, och, mocht ick my doodt vloecken.
1065 Maer hael ic niet men brengt niet, wie staet my in staden?1065
Ic moet my boven cracht in mijn wederstoot cloecken.1066
Honger is een scherp swaert, haer noodt doet my broot soecken.
Sal ic dan naect met schaemt broot soecken om te leeven?
Sal ick by daech bidden, die heymelic plach te geeven?1069
1070 Sal ick mijn eer suyrlijc om een stuc broots vercopen?
Die franssen hebben tgoet, wert nu scaemt wt gedreven,1071
Waer toe leef ic? Die doot waer my lichter taencleven
Dan cruypende te volgen daer potboeven loopen.1073

1060
1065
1066
1069
1071
1073

Schaamte en de zwakheid van mijn leden beletten mij te bedelen.
wie staet my in staden?: wie helpt mij?
wederstoot: tegenspoed.
by daech: in het openbaar.
toespeling op de oorlogen met Frankrijk?
potboeven: landlopers.
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Mijn leven is pijnlijcker dan tdootlick noopen.
1075 Best sterf ick, so ist weygeren geen verlooren smert.
Wat seg ick? Sterven? Hoedt my heer, ghy zijt mijn hoopen.
Dees verandering valt zwaer, hoedt u vercooren hert.1077
Och, tes waer bidden, dat wt geven gebooren wert.
Ick had een wijf, die my minde, kindren, die my eerden,
1080 Boden tot mijn dienst, meer gelts dan wy verteerden.
Tis al wech, ick wert veracht en beroyt verlaten.
Dees qua dagen bedocht ick eer die goey verkeerden.1082
Weeldich zijnde deelde ick darmen, eer zijt begeerden.
Wie comt nu mijn armoey wt medogen te baten?
1085 Elck can vant evangelisch, vant evangeli praten,
Maer lieft vercout, eigen baet brant in woecker vierich.
Eertijts was tgoet cleyn, miltheyt groot, want in clein staten1087
Leefde tvolc slecht en gaf den armen goedertieren.1088
Nu maect plompen overvloet ooc milden gierich.
1090 Elc aest me[e], so gulsich, of hy terstont sou sterven.
Elck timmert so costelijc of hijt eewich sou erven.
Dit doet doncost hooch boven dincomsten wassen.
Elck teert na zijn grooter, soect meer gelts te verwerven,
Al wertmen licht rijck door overvloet te derven.
1095 Niemant mindert staet, twil al proncken en brassen.
Costmen nu als voormaels teer na eer wel passen,1096
Rijckdom sou overvloyen, armoey niet ontbreken.1097
Vol spijs zijn die koockens, vol Cleeren die cassen,
Diemen niet behoeft om by meerder zijn geleecken.1099
1100 Wy lijden gebreck en dorren by volle beecken.1100
Oock wert noch het luttel geven vanden rijcken
Qualijck besteet, die potboeven gaen meest strijcken
Met die vetste soppen, dies vasten rechte armen.
Diet minst behoeft crijcht meest door lose practijcken.
1105 Can dan yemant haer schalckheyt te recht door kijcken,
Die gheeft min, die goede boetent met lege darmen.
Het stercke loeye schuymsel can so claechlijc karmen

1077
1082
1087
1088
1096
1097
1099
1100

woordspeling op Coornhert.
vóór de goede dagen eindigden, dacht ik al aan deze kwade tijd.
in clein staten: met geringe middelen.
slecht: eenvoudig.
teer: tering, vertering. V.d. Laan heeft teer na neer.
niet, niets.
om by meerder zijn geleecken: (dan) om vergeleken te worden met rijkeren.
dorren: verdrogen.
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1110

1115

1120

1125

1130

1135

1140

1113
1116
1120
1125
1133
1136

Als een ellendich mensch, die dalder ongesonst is.
Wie weet nu die behoeftigen wel tontfarmen
Twelck heylicht, soot een ader van Godtlicke ionst is?
Ach, wie vintmen, die meester in miltheyts const is?
Doverheyts slapheyt laet ooc veel droncken snuyten
Tot hinder van darmen inden zomer gaen kuyten,1113
Als sy mogen winnen, dat hun swinters mocht voeden.
Dan treft men tgebrec, men beedelt binnen en buyten
Met wijf en kint, tambacht valt licht voor dees cornuiten.1116
Het loct soet an, dit doet veel beedelaers broeden.
Och dreefmen haer loeyheyt wt met wackere roeden,
Dat waer den recht schamelen geen cleyn vercoelinge.
Sy wrochten daerse nu ten bedel sack spoeden1120
Nu lopter elck toe door des gemacx gevoelinge.
Dus maken veel verkens seer dunne spoelinge.
Dits dan der armen hinder, ooc een last den steeden,
Twelc veel lichter geholpen waer dan geleeden.
Maer want sulcx doverheyt roert, laet ict hun bescicken.1125
Ach mijn cracht beswijct my, ken mach niet verder treeden
Dus sit ick hier neder, by rijcken ist best gebeeden.
Die mogent ontberen en geven grote sticken.
O vrunt geeft doch een stuc broots om tbitters knagen
Te veriaghen
Wt mijnder hongeriger magen.
Godt salt loonen.
Goey lien, donschamele honger dwingt my te clagen.1133
Haer streng plaghen
En mach ick niet langher verdragen.
Om deers verschonen1136
Gheeft doch, geeft my doch wat, of ic moet versagen.
Het vertraghen
Verswact my van daghe te dagen.
O, had ick rau bonen,
Mijn honger waer haest door haer soetheyt verslagen.
O dit vraghen
Doodt my, geeft doch, tsal Godt behagen

kuyten: bier drinken.
tambacht: i.c. het bedelen.
wrochten: zonder werken.
Vgl. Well. IV. 11. 54 en de noot van Becker (bl. 282). Ook Treurspel 580 vlgg.
onschamel: schaamteloos.
om deers verschonen: om uw eer te verhogen.
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In des Hemels troonen.
1145 Daer sal hy, oft hem gedaen waer u miltheyt croonen.
Rijckeman
Wat let den boef met zijn rasen, wil hy hier woonen?
Godt help u.
Conscienci
Gheeft doch man, wilt den armen niet hoonen.
Die haer veracht, veracht doch Gode.
Rijckeman
Ick hoort roepen noode.
1150 Hy crijt of hy sinneloos en verwoet waer.1150
Conscienci
Beyt man, hoe sout ghy doen of u so te moet waer?
Ghy weet van geen gebreck, temt u grauwerije.
Hy roept wt honger.
Rijckeman
Ja wt rabbauwerye.1153
Godt help seg ick u, zwijcht en ruymt flucx mijn stoepen.

1155

Conscienci
Die toor voort geroep der armen stopt, sal ooc roepen
En niet verhoort werden, man ic moets u seggen.
Rijckeman
Hou ghy bedelaer, te vergeefs blijfdy hier leggen,
Al roept ghy tot dounsdach, ghy en sult niet crijgen.1158

Lazarus
Wert doch niet gram mijn heer, die honger mach niet swijgen.
1160 Mijn beenen zijn te zwac om gaen en teynden crachten.
Vroome Joncheer laet my van honger niet versmachten.
Gheeft my die honts gift, van u tafel die cruymen.
Rijckeman
Sterfdy, tsal onder den broot bidders ruymen.
Dees is beroeyt door speelen, hoeren en twijn vat
1165 Nu maent hy my so stout, recht of ick int zijn zat.1165

1150
1153
1158
1165

verwoet: krankzinnig.
rabbauwerye: schurkachtigheid.
dounsdach: doemsdag, oordeelsdag.
int zijn zat: mij zijn goed had toegeëigend.
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Packt u wech, of ick doe u met stocken rijsen,
Die u sterckheyt int rasch loopen sullen bewijsen.
Loopt achter dijck by gildebroers vande potten.1168
Lazarus
Och, heere Godt, hoe bitter valt het schamper spotten
1170 Van dees brootdruncken rijcken, den armen onschuldich.
Almachtige Godt maect my nu geduldich
Of doet my doch boven t vermogen niet tergen.
Conscienci
Ach hoe swaer is druc met bly gelaet te verbergen
En tbekende misdaet als doechde te prijsen.1174
1175 Wee my dees wreetheyt is mijnder sielen afgrijsen,1175
Ic voelse int bloet al siende by thert om wallen.1176
Die wasem doet heete tranen wt doogen vallen.
Man denct wat Christus sprac by zijn Jongeren:
Wee u ghy zatte rijcken, want ghy sult hongeren,
1180 Wee u die hier u troost hebt in contreyen,1180
Wee u die hier lacht, want namaels sult ghy schreyen.1179-81
Och man hoe scherpen, hoe wreeden, hoe strengen rechter
Maect ghy u tegen toordel (ic segt u echter)1183
Door dees onbermherticheyt tegens u naesten.

1185

Rijckeman
Die dach alderliefste sietmen niet seer haesten.
Daer is noch lanck toe, Godt sal nog een wijle borgen.
Laet ons eens om drincken, wilt so ver niet sorgen.1187
Ick brengt u een droncxken, dees onlust te verdrijven.
Conscienci
Godt zegen u man.

Rijckeman
Wilt lief dus zeer niet kijven.
1190 Neemt daer, dat wijntgen moet ghy eens schoon wt lapen.1190

1168
1174
1175
1176
1180
1179-81
1183
1187
1190

gildebroers vande potten: potboeven, drinkebroers.
tbekende misdaet: wat als zonde bekend is.
wee. D: wie, ook 79, 80, 81.
siende: ziedende; omwallen: koken.
hier..... in contreyen: hier.
Luk. 6:24 vlgg.
echter: nogmaals.
om drincken: brengen en wachten (1049-1050).
wt lapen: uitdrinken.
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Ghy sulter (al laechdy in sonden) wel af slapen.
t Verdrijft alle druck en swaerheyt wt smenschen sinne
Conscienci
Danck hebt liefste, hoe zachtgens gaet dat wijntgen inne?
Het brengt in mijn memorie een duyster nevele.
1195 Ken weet mijn selfs naem nau, mijn dunct dat ic revele.1195
Dats waerlic stercken wijn, al mijn leedt verdrijftse.
Sy verhoecht het gemoet, ons beyden gerijftse
Met Blijschap, genoecht en volcomen ruste.
Man laet ons vrolijck zijn.
Rijckeman
Dats mijn hoochste luste,
1200 Want u genoecht maect my boven allen blijde.
Amy, hoe grijpt het mijn daer in mijn linckerzijde!
Wapen, sulcke steecken heb ik noyt bevonden.1202
Overvloet, dect my tbedde gerustheyt in sonden.
Die steecken wassen, ick wert vol grillens en bevens.
1205 Och haest u, sent om mijn doctoor, den hoop des levens.
Wijf helpt my te bedde, laet my aen u leenen.
Mijn dunct ick zwindel, ick sta nau op mijn beenen.1207
Ick ben benaut en slaperich, thooft wil terdael.1208
Ancxtelijck ducht ick voor een coorts pestilentiael,
1210 So vreeslijck voel ick mijn herte bezwaren.
Conscienci
Sterfdy in deese staet man, waer meendy te vaeren?
Lacy ick sorge ghy comt int diepste der hellen.1212
Rijckeman
Ach wijf, wilt een gequelden aldus niet quellen.
Brengt my doch binnen en wilt my te rusten stellen.

1215

1195
1202
1207
1208
1212

L a z a r u s , wiens beenen die honden lecken.
Wats daer an mijn beenen? t Zijn des rijcken honden.
Ay my tgevoelen dee my daer van scricken.
Sy lecken tbekende mesdaet, mijn open wonden.

revele: raaskal.
Wapen: O wee!
zwindel: word draaierig.
terdael: naar omlaag.
int diepste der hellen: zie vs. 286.
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1220

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1218
1231
1238
1244
1250

Snoy beesten, wat coomdy u by een arm man schicken?1218
Loopt byden rijcken, hun dient u panlicken.
U tong verzacht buyten, maer binnen is die pijne.
Als aertsche troost faelt, is Godt die medecijne.
Mijn cracht slapt, tgesicht wert duyster by sonnenscijne.
Mijn adem vercort, den stem hoor ick flau te wesen.
Ick vrees den bitteren dranck van des doots venijne.
Wat seg ick vrese, waerom sou ic sterven vreesen?
Die doot is den ellendigen teenich genesen,
Den weeldigen een gruwel en wellusts ontbeeren;
Sy is der droeven hoop en verlossing van zeeren.
Ick sie dat alle creatueren van my keeren.
Wat swaricheyt ist die verlaters te verlaten?
Maer Lazare, ghy verliet den Heer der heeren,1231
Dus wijct Godt van u met zijn ondersaten,
Niet tijtlijc, maer eewich; naemt eynde, tsou u baten.
Ach eewelijc van Godt te zijn, geen troost te beyden
Is vreeselijcke boven alle vreeselijcheyden.
Och dat is waer, ic heb my selfs van God gescheyden.
Maer daerom en sal zijn toorn niet eewich verstrangen.
Hy keert van niemant zijn armen, altijt onspreyden,1238
Om tverlooren Kindt in zijn zoons doot te ontfangen.
Zijn soetheyt verandert niet als der menschen gangen.
Die aertbodem vergaet met alle Creatuyren,
Maer Gods barmherticheyt sal eewich duyren.
So sal ooc zijn Justicij die tot geender uuren
Sterft. Dat ken ick, dat lijdick, och dats hart om hooren.1244
Christ ontschuldich, ick moet mijn misdaet besuyren.
Wee my, waer vlucht ic voor Gods rechtvaerdige tooren?
Comt doodt, Duyvel en hel, wilt my versmoren
Int diepste ws afgronts by die Satansche draken.
Quelt, pijnicht en plaecht my met rechtvardige wraken.
Want ick (ey, snoode worm) heb dorven versaken1250
En lasteren, o Heer, u Godtlijcke Maiesteijt.
Dit quaet valt boovent verdomen bitter om smaken
Want mijn daedt is valsch, u oordel is gerechticheyt.

snoy: armzalig.
der Heeren. D: den Heeren.
altijt onspreyden: uitgespreid.
lijd: beken.
een worm: Ps. 22:7.
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Grypt mijn siel, rechtverdich rechter, ick ben bereyt.
1255 Verwerpt, doot en vervloect, soomen de boosen plecht,
Want ghy doet dan noch meer dan rechtverdich recht.
Een cleyn pausa [9]
O wonderlijcke mogentheyt, diet al tonder vecht,1257
Hoe verborgen wandelt u wijsheyt in smenschen gront.
Doodende geeft ghijt tleven, tverdomen salicht u knecht,
1260 Niet straffen mindy, doort wonden maeckt ghy ghesont.
Als mijn boosheyt wroechde, vergaft u Godheyt ter stont.1261
Alst my al verliet, ia ic my selfs, stont hy my by.
U moet ick looven, o Godt, wie is so goet als ghy?
Ghy brengt inde troerige hel en maect weder vry.
1265 U genaey die staet den bedructen sondaren oopen.
Al worpty my inden afgront, noch soud ic my
Op u goetheyt verlaten en vast daer in hoopen.
Ick weet, dat mijn heylant leeft, tot hem wil ick loopen,1268
Met dees oogen [sal] ic hem sien in shemels feest.
1270 O Heer, in uwen handen beveel ic mijnen geest1270
Twee Enghelen diet Lichaem wech neemen

Deerste Enghel
Siet, hoe salich leeft hy die inden Here can sterven!1271
Tw e e d e E n g h e l
Hoe dier is der heyligen doot in Gods behagen!1272
d'Eerste Enghel
Dees sterft in armoey en sal trijcke leeven erven.
Tw e e d e E n g h e l
Siet hoe salich leeft hy die inden heer can sterven.
d'Eerste Enghel
1275 Die veracht was sal eerlijck Gods glory verwerven.

1257
1261
1268
1270
1271
1272

diet al tonder vecht: die alles overwint.
wroechde: me aanklaagde.
Job 19:25.
Luk. 23:46.
vgl. Openb. 14. 13.
vgl. Ps. 116:15.
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Tw e e d e E n g h e l
Versaetheyt voor honger, blijschap voor clagen.
d'Eerste Enghel
Siet hoe salich leeft die in den Here can sterven.
Hoe dier is des heyligen doot in Gods behagen!
Tw e e d e E n g h e l
In Abrahams schoot gaen wy dees geloovige dragen.
Sy nemen tLichaem wech

Pausa [10]

1280

1285

1290

1295

1300

1287
1288
1291
1296
1299
1301

Conscienci
Verschrickt, verbaest, ancxtich, vol grouwelijck duchten
Moet ick versagen, beeven en rouwelijck suchten
Door mijns mans haestige siecten, ach tis die peste.
Die tijt van beteren gaet ontrouwelijc vluchten.
Mijn vermaninghe mocht hy voormaels nouwelijc luchten,
Nu hoort hy schelden, wroegen en verdoemen int leste.
Twil noch al niet helpen, al doe ick mijn beste,
So schantlijc heeft hem waen en qua gewoont bedorven.1287
Hem droomt niet dan hoe hy voortijts proncte en smetste.1288
Dus seytmen te recht: so geleeft so gestorven.
O, vrees des doodts, door u ist tgesicht weer verworven.
Nu ick liefste blint waer, oopent ghy mijn ooghen.1291
Eygen behagen hebdy an stucken gekorven
Daer door valsche waen my so leelick heeft bedrogen.
Wee mijns, nu gady dees vreeslicke spiegel togen
Van selfs kennis, die maect my vertwijfelt van sinnen
Doort afgrijselijck aenschouwen mijns snootheyts verspoghen.1296
In twijfel verwert en weet ick wat beginnen.
Vermaen van sonden can ick mijn man niet me winnen.
Hy is heel onversocht, ick vrees voor desperaetheyt.1299
Nu kent hy gheen ghenae, maer beeft voor thelsche verslinnen.
Rechtvaerdicheyt staet vast int gesicht van zijn quaedtheyt.1301

Landt zeede wordt hier Qua Gewoont genoemd.
smetsen: smullen.
liefste: het liefst.
verspoghen: verachtelijk.
onversocht: onervaren (in het geloof, de heilsleer).
Rechtvaerdicheyt: de straffende gerechtigheid.
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Ick strafte hem, flucx wou hy (als die na gheen raedt beydt)
Wt het bed (rust in sonden), tviel hem te bange.
Waen met Lantzee gaen strijcken, nu hi in die staet leyt
1305 En laten hem inden peeckel steeken met drange.1305
Zijn vrunden schouwen die pest, elck vliet mette gange.
Overvloet wil tot zijn graf, maer vorder niet comen.
Niemant wil hem verzellen voor den rechter strange.
Ick moeter alleen me, och ick, met sorchlijc schromen
1310 Om door mijn mismaectheyt te wroegen en verdomen.1310
Dit eyschelijc gepeys stijft my tmerch inde pijpen.
Overvloet
Hier vrou, troost nu u man, wanhoop wil hem grijpen.
Hy siet dat hijer an moet en vreest Gods oordel.
Conscienci
Had hy oyt den droeven vertroest, twaer nu zijn voordeel.
1315 Nu soect hy an tvier vercoeling, aen troostloosen troost.
Naden neerlaech hulp, tis te laet, na tgemeen propoost1316
Die stal te sluyten alst paert al gestoolen is.
Overvloet
Begeeft ghy hem ooc die u alleen bevoolen is?
Sal hem zijn wijf tusschen twee stoelen in dasch laten?1319

1320

Conscienci
Mocht dat zijn, ic sou hem, so hy my dee, rasch laten;1320
Dats om niet, dus ga ick noch oly int vier gieten.

Rijckeman
Ach wijf, elck wijckt my, saechdy hoese van hier schieten,
Dienaers, gesellen, magen, ia doutste vrienden?
Twijckt al van my, oock die my eerst getrouste dienden.
1325 O snelle verandering, mijn lachen is suchten nu.
Mijn vroecht is pijn, mijn soete hoop ancxtich duchten nu.
Ick moetet al laten dat my te verblijen plach.
Soudick ooc iuyst sterven? Wie weet, wat ionckheyt lijen mach?1328

1305
1310
1316
1319
1320
1328

inden peeckel: in de benauwdheid.
wroegen: aanklagen.
na tgemeen propoost: volgens de bekende zegswijze.
tusschen twee stoelen in dasch: in de ellende (een oude strafoefening).
laten: verlaten.
lijen: doorstaan.
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Och, ic brande van hetten, doet my eens wijn drincken.
Overvloet
1330 Ick sal hem wanhoop, des levens venijn, schincken
Doort gevoel van siects gevoedt van overvloedicheyt.
Rijckeman
Wee my, tgenaeckt mijn hert, die doodt haest met spoedicheyt.
Ken machs niet harden, o wreede peste bloetgierich,
Waerom vermoordy mijn ioncheyt lustich en vierich
1335 En spaert grijsaerts, die met deen voet in zercken bestaen?1335
Conscienci
Straft Godt niet man, laet Godt met zijn wercken begaen.
Beveelt hem Lijf en siel, wildy niet stronckelen.1337
Rijckeman
Dees buylen, bladders en blau Carbonckelen
Doen mijn hert meer verschricken en afgrijsen
1340 Dant oyt door gesteent of paerlen cont veriolijsen.1340
Mijn cracht verdwijnt, mijn stem slapt, ken mach nau spreeken.
Wat beduyt de[e]s couwe zweet doch?1342
Conscienci
Tis seecker teecken
Dat u doot onverdacht niet lang van hier sal weesen.
Rijckeman
Och vintmen geen Medecijn die my can geneesen?
1345 Moet ick dan dus schielicken mijn lustige ioecht,
Mijn Landt, mijn Huys, mijn goedt, al mijn rustighe vroecht,
Die schoon zonne en lachende werlt begeven?
Conscienci
Ghewis.
Rijckeman
Ick dacht noch wel dertich iaer te leeven;
Dan woud ick goet doen; comt die doodt dus snel gevloogen?

1335
1337
1340
1342

bestaen: een plaats innemen door er op te staan.
stronckelen: struikelen, strompelen.
veriolijsen: verheugen.
des: deze, dit.
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1350

Conscienci
U waen heeft ons als een licht gesel geloogen.
U kaers brant inde pijp, laet des lijfs beclagen staen.
Bedenct u siel en hoe wy in Gods behagen staen.
Ist eynt goet tis al goet, maer sterfdy in desen staet,
Ghy zijt verlooren.

Rijckeman
Siet hoe ghy my met vreesen slaet.
1355 Troosterse ellendich, dunct u mijn pijn te lichte?
Verswaerdijs?
Conscienci
Tis nau thonderste deel vant gewichte
Ws verdients, na ick u sondige misdaet kinne.
Men meet u noch maer mette cleyne maet inne.
t Sal eewich vergroten, zijn des Heren woorden waer.1359

1360

Rijckeman
Hola, ich ben noch Doodtslager, noch Moordenaer,
Noch oock Dief; eens anders goedt soudt ick noode wenschen,
Daer ben ick vry af.
Conscienci
Alst kerckhoff van doode menschen.
Rijckeman
Wie is van mijn vermoort, gedoot, of vant zijn berooft?

Conscienci
Geen menschen maer Christus, die u zijn pont had gelooft.1364
1365 Hem hebdijt onthouwen en met onwaerde geschent.
Rijckeman
Dat wrochten Joden, hem heb ick noyt op aerden ghekent.
Conscienci
Dats zeecker waer, daerom sal hy u oock niet kennen1367
Int oordeel, als hy u ter hellen sal zennen.
Ghy hebt den armen berooft, dat sal u verdoemen.

1359
1364
1367

Matth. 25:46.
Luk. 19:13 vlgg.; gelooft: beloofd.
Matth. 7:23.
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1370

1375

1380

1385

1390

Rijckeman
Ic beroofde noyt iemant tzijn, dat mach ic my roemen.1370
Ten sluyt niet, wie mach den naecten beroven?
Conscienci
Tovervloedige broot in u trezoor geschooven1372
En tonbehoeftich cleet in u cassen verhoolen
Hebdy dees naecten hongerigen mensch ontstoolen.
U lecker gerechten en u purpur draghen
Vercout der armen leeden en ijdelt haer magen,1376
Diemen om tzelfde gelt, haddy na nootruft geteert,
Wel had mogen decken en voeden na begeert.
Ick seyd u dic, dat ghy in u selfs goet een dief waert.
Nu suldijt weten, als ghy int helsche meskief vaert.1380
Ghy waert dispensier en hielt u heer vande goeden.1381
Dieflijck liet ghy Christum in zijn armen te voeden.1382
Ghy hebt ooc Jesum so wel als die Jooden gedoot
In zijn behoeftich lit, twelc ghy verliet inder noodt,
Want wie mach helpen en laet zijn broeder vergaen,
Is bloetschuldich en heeft voor Godt een manslacht gedaen.1386
Hadt ghy geen macht dees bedelaers noodt te stelpen?
Mocht ghy hem met die cruymen van u broodt niet helpen?
Zijn leeven hing aen u miltheyt, had ghy hem verhoort.
Dats in u buydel verworcht en in u kist versmoort.
U leckerheyt heevet verhongert en verbeten.1391
Wie mach u vrijen? Hebdy dit niet geweten?1392
Heyscht Gode nu niet dees siel van u handen?1393

Rijckeman
Helaes ken machs niet lochenen, maer 'k lijdt met schanden.1394
1395 Die hel wert my eygen door dit moorden en steelen.
Had ick een dach tijts, ick sou genoech doen deelen.

1370
1372
1376
1380
1381
1382
1386
1391
1392
1393
1394

iemant. D: niemant.
trezoor: kast.
ijdelt: houdt ledig.
meskief: ellende.
dispensier: uitdeler.
liet: liet na.
manslacht: doodslag.
leckerheyt: inhalige gulzigheid.
vrijen: verlossen.
heyscht: eist.
maer 'k lijdt. D: maert lijdt.
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Maer dats te laet, des tijts cortheyt doet verzakinge.
t Voorleden is droom, t anstaende is helsche wakinge.
t Ghesicht des doots, dat ick gesont vloot schouwelijck1399
1400 Toont my nu mijn rechtvaerdich verdoemen grouwelijck.
Ach ick moet eewich in die helsche coolen weenen.
t Hert leyt benaut als tusschen twee molen steenen.
Moort, moort, daer is die duyvel, wech ken wil niet mee.
Hier comt die doodt. Wee my, wee, wee, och wee, over wee.1404
1405 Die hel verslint my, men wil, ach.1405
Hy ziet recht wt en sterft.

Overvloet
Hy heevet of geleyt, hier blijckt mijn trouwe.
Men vercrijcht my met moeiten, men scheyt met rouwe.
Ick verlaetse al ter noodt, noch cant tvolc dit niet vaten.1408
Niemant spiegelt in een ander tquaet dat ick brouwe.
1410 Elck dient noch begeerlijc sulcken valschen vrouwe.
Nochtans en mach ter doodt geen rijcdom baten.
Zijn zij dan niet dol, die hem op my verlaten?
Zij gaet inne, twee of drie Duyvelen vervaerlijck tierende comen wt om t Lichaem wech te
nemen.

Deerste duyvel
So vergaense die haer hoop op rijckdom bouwen.
Tw e e d e d u y v e l
Sy sullen hun niet nut zijn inden dach der wraecken.
Derde duyvel
1415 Totten dach des verdomenis sullen wijse houwen.
Deerste duyvel
So vergaense die haer hoop op rijckdom bouwen.
Tw e e d e d u y v e l
Niet neemen sy met, niet sullen sy aenschouwen.
Derde duyvel
Die van wijn overvloeyden, sal na water haken.

1399
1404
1405
1408

schouwelijck: zichtbaar.
over wee: nog eens wee.
men: misschien; ken: ik en.
vaten: begrijpen.
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Deerste duyvel
So vergaense die haer hoop op rijckdom bouwen.
Die tweede duyvel
1420 Sy sullen hen niet nut zijn inden dach der wraken.
Die derde duyvel
Maer inden schrickelijcken nacht behoefte smaken.
Sy gebaren vreeselijck ende begraven hem*

1425

1430

1435

1440

*
1422
1424
1427
1434
1435
1436
1438
1440

R i j c k e m a n inder Hellen liggende sprect by hem selven sonder noch Abraham te sien.
O snoode siele, vervloecte ellendige prij.1422
t Fy, wats mijns geschiet? Wat sal ick eerst beschreyen?
t Verleyen van waen brengt my in dit duyvelsch gecrij.1424
Ick lij dus wreede pijn, zonder troost te verbeyen.
t Scheyen van Godt ist zwaerst in dees helsche valeyen.
Als heyen voel ick my in dafgronts stallen planten.1427
Wee, benautheyt om cingelt my van allen canten.
Ick lig pijnlic gebonden met deewige knoope.
Geen hope van heyl weet ic tsamen te schrapen.
Gapen moet ic na rust en blijf in dees vreselicken put.
Ach Christe, u doot en is my geneeselijck noch nut.
Wapen, ick ben verdoemt, my helpt geen doope.
Ick droope tlijf met mijn vet, wat deedt ic geschapen?1434
Trapen bracht my onder dees duyvelsche knapen.1435
Ghy leeft nu, ick moet den eeuwigen doot beërven1436
En sterven levendich, maer stervende altijt leeven.
Taencleven des brants brandt my sonder bederven.1438
t Verwerven des doots vernieut my tleven met beeven.
Verdreven ben ick doch van Gods genay verheven.1440
Sneeven moet ick in mijn onbarmhertige sonden.
My en helpt noch God noch Christi smertige wonden.
Ic verdroge in dees vlam spouwende helle fier.

gebaren: tieren.
prij: feeks, verachtelijk wezen.
gecrij: geschreeuw.
alsof ik in de hel geheid word.
droopte: doe druipen.
Trapen: het rapen (bijeenschrapen).
Ghy: hy wendt zich tot het publiek.
bederven: vergaan.
verheven: verstoken.
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Het vier verdort mijn tonge, doetse schilfrich schaven.
1445 Slaven ontbreecken my. Hou, ic sie Lazarum van hier.
Wou die schier wt Abrahams schoot tot mywaerts draven
Met gaven vochtich wt die hemelsche haven.
Om te laven mijn gloyende tonge vlammich bedroeft,
Hy sou mijns ontfarmen, als die gebrec heeft beproeft.
1450
Dits die selve die voor mijn door te bidden placht.
Ick dacht zijn leeven een raserij te weesen.
Ghepreesen wert hy nu en als Gods kint geacht.
Versacht is zijn leedt, mijn geesselen helsche peesen.1453
Gheleesen ist oordel, ken wacht geen genesen.
1455 Vol vreesen denc ic: wat troost mach daertsche goet tappen?
T is als schau vervlogen, ten laet hier geen voetstappen.1456
So is oock zijn gebreck in eewige vroecht verkeert.
My deert, dat ic den bedelaer om dranc sou vragen.
Het plagen en bespotten heb ic hem selfs geleert.
1460 Ick ontbeert, bid ick hem, hy sal my me veriagen.
Mijn clagen wil ic totten milden Abraham dragen.
Verslagen waer myn heete dorst wou hijse stelpen.
Hem bid ick, hy is gewoon den armen te helpen.
O vader Abraham, wilt mijnder ontfarmen.
1465 Den armen Lazarum sendt ter genaden beeken
Om steecken zijn vinger int nat (och hoort myn karmen)
Opt verwarmen mijns tongs een drop te laten leecken.
t Sal my queeken ende mijn tong ververschen om spreecken1468
Mijn gebreecken, verworven door overvloedicheyt
1470 Inden pijnlijcken vlam en knerssende gloedicheyt.
A b r a h a m boven sittende met een sielken inden schoot, seyt aldus:
Och zoon, had ghy dit bezorcht in u voorspoedicheyt
Mit u naestens hulp, die ghi cruymkens ontseyde,
Ghy sout nu (als hy) genieten Gods goedicheyt.
Maer ghy verachte den armen door hoochmoedicheyt
1475 En liet hem smachten, als ghy weeldich leeven leyde.
Dus quelt u dees verandering in ellendicheyde.
Nu vertroost Godt soetelic zijn geduldich lijden
En pijnicht u; ghy lachte, als dees schreyde.
Ghy moet nu kermen en suchten, dees sal verblijden.
1480 Ghy rooct van Mosculiaet, u cleeren waren zijden,

1453
1456
1468

mijn: mij.
schauw: schaduw.
queecken: opbeuren.
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Als ghy dees Lazarum etterich liet verstincken.
Die knagende vlam cleedt u met helsch benijden,
Dat ghy dees in dit suyver bruylofts cleedt siet blincken.
Hadt ghy hem naeckt zijnde ghecleedt, dorstich doen drincken,1484
1485 Waer zijn leedt van u vertroost, zijn honger gespijst,
Hy mocht u troostich tvercoelende water schincken.
Maer O ghy ellendige, die van u self afgrijst,
Waer is nu u leckerheyt en purper datmen prijst?
U dansen, u springhen en al u hoovaerdich spel?
1490 Doe swelchde ghy het leckere wijntgen onvercijst,1490
Een drop waters dervende vergelt u dorste fel.1491
Voor u blinckende zael hebdy swarte duystere hel,1492
Voort boertich iocken knerssen int schreyende vuyre,
En voor corte lust sidy nu int eewich gequel.
1495 Maer dat noch tquaetste is en vindi tot geender ure:
Hoop van troost voor u vertwijfelde creatuyre.
t Helpt niet, dat ghy an my, der armen goetionder schreyt1497
Want tusschen ons is een onbreeckelijcke muyre1498
Die ons deylt met ontoeganckelijcke onderscheyt.
Rijckeman
Moet ick troostloos blijven, so zent toch in sonderheyt
Lazarum in mijns vaders huys tot mijn vijf broeders,
Dat hy dellende mijns staets, als een verconder seyt,
So werden sy met haer rijckdom der armen voeders,
Op datse geen waen volgen als dwase vermoeders
1505 In ydel lust so ic dee, die nu ben verlooren.
1500

Abraham
Sy hebben Moysen en die Propheten tot hoeders.
Willen sy raet volgen, die mogense hooren.
Die preecken noch in haer boecken voor allen ooren
Als hemelsche Predicanten en aertsche goden.
Rijckeman
1510 Of sy die oock verachten en die werlt vercooren,

1484
1490
1491
1492
1497
1498

vgl. Matth. 25:35-46.
onvercijst: zonder cijns te hebben betaald, dus zonder een deel afgestaan te hebben (aan de
armen).
u dorste: nomin.
duystere hel. D: duysterheyt. Zie rijmschema.
goet ionder: goedgunner, vriend.
Luk. 16:28 vlgg.
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Men mocht gelooven dees verresen vanden dooden.
t Sou hem doen deylen menicht van cleeren en broden
Met beteringe haers levens, dat selden die rijcken doen.
Abraham
Laten zy hun van Moyse noch Propheten nooden,
1515 Een Bedelaer salse van geen boosheydt wijcken doen.
Wie sou geloven tseggen van verstorven booden?
Soutmens geen spoock achten, dat veel met practijcken doen?1517
Dus macht niet zijn, al souden sy van gelijcken doen.
Schriftuers bewijs can Goods sin ghenoechsaem blijcken doen.
Eynde

Besluyt

Deerste
1520 Hier is u verthoont hoe broederlijcke minne
Quam om ghenesen en vander handt wert geweesen.
Tw e e d e
Door overvloedt, waen en Landtzee die int beginne
Haer doecht mispreesen en hem daer voor deden vreesen.
Deerste
Hoe sy oock tegen zijn conscienci opreesen,
1525 Die sy meynden tontlijven of heel te verdrijven.
Tw e e d e
Oock hoe syse listelijck gingen beleesen
Om hem te gerijven en in rust te doen blijven.
Deerste
t Wou al niet helpen, zijn conscienci most kijven
Die hem vroecht dee ontbeeren oock mits int hooveeren.1529
Tw e e d e
1530 t Corte verdriet van Lazaro saechdy beclijven
Tot eewiger eeren in vroechts vermeeren.
Deerste
Des rijcken wellust ging snel als een bloem verkeeren

1517
1529

practijcken: kunstgrepen.
mits int hooveeren: midden in het feestvieren.
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In eeuwiger pijnen in de afgronts woestijnen.
Tw e e d e
Elck dencke nu (indien hy hier wt wil leeren)
1535 Of hy niet en is van dees rijckaers couzijnen.
Wat cleeren, spijs en pracht hy bruyckt om groot te schijnen
Boven noodtruft, twelc zijn der sielen venijnen,
Daer doormen soo dieflijck zijn selfs goet gaet mijnen1538
En doet verdwijnen in groote staets veel behoeven.1539
Deerste
1540 Ghy hoovaerdighe wellustighe droncken boeven,
Verlaet u pronck leckerheydt en onmatich proeven.
Spaert voor u broeders gebreck, deylt sonder toeven.
Dit sal u vast inder liefden Christi schroeven,
So mach u niet bedroeven, gheen leedt sal u plaghen
Tw e e d e
1545 Mindt u naesten, ghy sult Goods liefde beiaghen.
In haer ist al daer Godt int oordel na sal vraghen.
Dat zijn barmherticheyts wercken, door welcx veriaghen
Dees rijckeman verdoemt wert ten eewighen daghen,
Want sonder liefde machmen Goode niet behagen.
Deerste
1550 Die hier verlaet in clagen den broeder die hy siet
Hoe can hy Godt beminnen diet gesichte ontvliedt?1551
Tw e e d e
So wie dan begeert dat hem Godt zijn genade biet
Die vertroost nu oock lieflijck der armen verdriet.
Deerste
Recht als vuyr geblust wert daermen water in ghiet
1555 Soo bluscht aelmis en doet te niet des menschen sonden.
Tw e e d e
Niemand soecke tzijn, maer zijns naestens tallen stonden.
So werdt die salige lieft in Christo gevonden.

1538
1539
1551

mijnen: als eigendom beschouwen.
Hooghe Staat en Veel Behoeven komen voor in het Troerspel vande Kettersche Werelt (p.
80).
gesichte: schone schijn.
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Deerste
Daerme(e) sy naerstich en betrou op Gods verbonden.1558
Ghy rijckaerts ontwent u gulsige lecker monden.
1560 Woeckert met u ponden, zait daer thien voor één wast.1560
Tw e e d e
Mindert u maeltijden, tis veel te lang gebrast,
So werdi in boosheit met Sodoma niet verrast.1562
Voor den behoeftighen naesten van overvloet vast.
Noodt niet die u weer nooden, bidt armen te gast.1564
1565 Sydy machtich, draecht behulpich der swacken last
So werdy niet ontpast, als gaet op een sterven.1566
Deerste
Dan suldy vrolic het eeuwige leeven erven.
Tw e e d e
Als die Godt onder woeckert met zijn eygen goeden.1568
Deerste
Wildy hier u lust om ws broeders nootruft derven,
Tw e e d e
1570 Dan suldy vrolick het eewich leeven erven.
Deerste
Dan suldy hemelsch lust in Gods warschap verwerven.1571
Tw e e d e
Salich sydy, wildy er u vlijtich na spoeden.
Deerste
Dan suldy vrolick het eewich leven erven,
Als die God onder woeckert met zijn eyghen goeden.
1575 Neemt dit wel ter herten, Godt sal u behoeden.

Eynde.

1558
1560
1562
1564
1566
1568
1571

sy: geb. wijs.
Luk. 19:13 vlgg.
Gen. 19.
Luk. 14:12, 13.
ontpast: verontrust.
onder woeckert: door te woekeren met Gods gaven, wint men Hem de zaligheid af.
warschap: feest.
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T'Roerspel vande Kettersche Werelt,
die metten lippen den God des Hemels, maar metter herten 't gheldt, des werelts God,
dient ende eert. Ghemaackt eertijdts door D.V.C.
Eccles 10. 19.
Alle dinghen zijn 't ghelt ghehoorzaam.
Math. 6. 24
Ghy en kondt Gode niet dienen ende den Mammon.
Ter Goude By Jaspar Tournay. Int Jaar 1590.
Een Troerspel vande Kettersche werelt

Personagien
Loghen.

De God des werelts.

'T ghelt.

Loghens Apostel.

Al de werelt.

Een man rijckelijck als Koopman
ghekleet.

Zeltsaam.

Een slecht simpel burgher.

Bedroch.

Als een coopghezel of coopmans dienaar.

Hooghe staat.

Een chierlijck jofferachtich man, zeer
ghepronckt.

Veel behoeven.

Hooghe staats dochter, als een
huys-beschickster of dispensierster.

Waarheydt.

Als een eerbaar Priester ende is
kettermeester.

Oude }testament.

Predicanten ende ghetuyghen vander
waarheydt.

Nieuwe }testament.

Predicanten ende ghetuyghen vander
waarheydt.

Bode.

Als bode ghekleedt.

Stomme dienaren.

Eerste handeling. I uytkomen.
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L o g h e n . Prijzende haar zelven met verachtinghe der waarheydt.
Want ick u oyt hebbe verlustight met kluchten,
Met beuselmart, fabels en nieuwe geruchten,2
Oock oorbaarlijck geweest ben in uwer kisten,3

2
3

beuselmart: beuzeling.
vorbaarlijck: voordelig.
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Met lieghen, bedrieghen en hendighe listen,
En u daar boven noch int decken van schande,
Eerloos zijnde, de eerlijcxte maack vanden lande,
Zo twyfel ick niet, of mijn verdiende jonste
Doet u willigh horen mijn lieghen opt ronste,
Niet alleen te blusschen elcx quaadt vermoeden,
Maar my oock met recht te pryzen byden vroeden.
+
Op dat ghy dan (wie ick ben) weten zoudt moghen,
Zo hoort eerst mynen name, men heet my loghen,12
Dat is een valsche schijn van woordt ofte daadt.
Dees trecken mijn nyders, oock lieghende, int quaadt14
En zeggen: loghen komt wel op, maar gaat niet voort,
Hy werdt niet oudt, maar jonck van waarheydt vermoort,
Met meer loghens, die zy my t'onrecht naar gheven,
Want is dat waar, hoe koom ick dan noch te leven?
Ick, die Adam al int paradijs verblinde,19
Oock in Hemel by Lucifer had bewinde,20
Lang te voren, daar hy door my uyt is gheraackt?
Ist dan oock dat de plaats of d'outheydt edel maackt,
Naar des eeldoms of Romeynsche roemen,23
Zo magh ick my wel d'eelste op aardtrijck noemen.
Ick zwyghe noch d'edelheydt van mynen vader,25
Die een Enghel Godes was, want dits allegader
Buyten mijn toedoen en zonder mijn eyghen deught.
Maar hoort mijn daden, op dat ghy my pryzen meught.
God sprack daar boven, wie zal Achab bedrieghen?29
Hier was ick flucx by en vermat my te lieghen,
Als een valsche gheest in zijnder Propheten mondt.31
Die Heer zey tot my: ghaat heen, ghy moghet en kondt.
Merckt ghyt nu, inden Hemel is mijn woninghe.
God zelf bruyckt mynen dienst, dits een eeren kroninge,
Magh hem nu yemandt te recht mijnder oock schamen?

5

10

15

20

25

30

35

12
14
19
20
23
25
29
31

vgl. het optreden van Loghen met dat van de Zotheid bij Erasmus.
trecken... int quaadt: ongunstig verklaren.
Gen. 3:1-6.
Jes. 14:12. In de Vulgata wordt de morgenster op deze plaats Lucifer genoemd. Pas later
werd deze spotnaam de naam van de opperste duivel.
Naar. D: Maer.
mynen vader: Lucifer, die volgens vs. 21 door toedoen van Loghen uit de hemel is geraakt.
1 Kon. 20:38-43.
in zijnder Propheten mondt: Elia.
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Wat de loghen is

82

40

45

50

55

60

65

36-40
42
44-46
47-48
49-51
57
60
63
65

Zo zandt hy my oock met Jonas in zijnder namen
Naar Ninive tot zo menigh duyzendt hoofden.
Maar want zy de zalighe loghen gheloofden
Ghingt hen bet dan Achab, de stadt bleef behouwen,
Dies was de hoveerdighe Jonas vol rouwen.36-40
Ben ick dan elck eerlijck, wie maack ick schandelijck?
Abraham ghebruyckte my oock verstandelijck,42
Als hy Sara noemde zijn zuster te wezen.
Maar hoe hoogh zijn de vroedtwijfs door my gheprezen
Die in Egipten Pharao fijn bedroghen?
God ghing haar omt lieghen in eeren verhoghen.44-46
Oock quam Rahab door my int Joodtsche gheslachte,
Die den verspieders weer uyt Jericho brachte.47-48
Zandt God Samuel oock niet als een gheveynsde?
De schijn was offer; zijn hert wat anders peynde.
David most Koning zijn, dat hulp ick u helen.49-51
Hy bruyckte mijn dubbelheydt door Godes bevelen
En niet uyt zich zelfs, 't was God een welbehaghen.
Zoud ick al 't ander noemen, het liep veel daghen.
Ist dan oock eere den vyandt te verwinnen,
Zo maghmen niemandt victoriozer vinnen
Dan de loghen, die verwint leeu, rues, noch beer,57
Noch Koningh, noch begheerte (dit achtmen eere)
Als Sampson, David, Socrates, Alexander.
O neen, hy dempt der stercken meeste onderstander,60
Die den krancken schijnt te stercken door zijn klaarheydt,
Want ick verwin de onverwinnelyke waarheydt.
Zo daar staat: wy ginghen ons herten loghens kallen,63
En de waarheydt is opter straten ghevallen.
Ende noch, zy hebben waarheydt in loghen verkeert.65
Zo is dan de waarheydt ghekleynt en ick vermeert.
Maar hoe magh yemants macht doch eerlyker blijcken,
Dan die d'alder sterckste verwint en doet wijcken?

Jona 2 en 3.
Gen. 12:10-20.
Exod. 1:15-21. Zie ook: Vande Egypsche Vroeyvrouwen (p. 249).
Jozua 2:1-22; 6:17, 23, 25.
1 Sam. 13. Saul had in strijd met de afspraak geofferd.
die: lijd vw.
meeste onderstander: grootste steun.
Jes. 59:14.
Rom. 1:25.
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70

75

80

85

90

95

100

73
74
77
80
84
93
94
95
96
97
98

Dit doe ick, ick dwing d'alder stercxste vyanden.
En behaal eere, daar zy 't velt ruymt met schanden.
Merckt ghy ons gheboort, ten zal u niet verwonderen,
De waarheydt spruyt uyt der aarden van onderen
Als David tuyght, en mijn vader komt van boven,73
Daarom wordt de waarheydt licht van my verschoven.74
Twyfeltmen noch aan mijn moghende waardigheydt?
Ziet wiemen meest dient, zo blijckt de rechtvaardigheydt,
Wie meest werdt gheeert, ghehanteert en bemint.77
Volght my den meesten hoop niet, alsment wel verzint?
Wat zeg ick meesten hoop? het dient my al eendrachtigh,
Want alle menschen (zeydt David) zijn loghenachtigh,80
Oock zijn mijn dienaars door my in grooter waarden,
Rijck, machtigh, weeldigh en Heeren vander aarden.
Dat meyn ick, betuyghen alle Boecken van outs.
Maar zegt my doch, O heylighe waarheyd, Godwouts,84
Hoe kondy eenighsins eerlijck ofte goedt zijn,
Ghemerckt de meeste quaden van u ghebroet zijn?
Vintmen oock boven den twist eenigh argher quaat?
Nu zeytmen: weldaat baart vruntschappe, maar waarheyt haat.
Mijn volck mint my: wie de loghen dient, die vaart wel,
Maar de waarheyd geeft haar dienaars deerlijck gequel.
Zy maacktse ellendigh, veracht, vervolght en benijdt,
Met schanden, met pijn, met verdriet loont hy altijdt.
Waar bracht zy Micheam? in boeyens bewonden.93
Waar bracht zy Achior? aanden boom ghebonden.94
Waar quam Jeremias door des waarheydts eeuwen?95
Inden put. waar Daniel? inden kuyl der Leeuwen.96
Mocht Sant Jans hooft op tafel uws diensts niet beweenen?97
Ick denck Sant Steven danckte u onder den steenen.98
Loondy u dienaars dus ghetrouwelijck quantsuys?
Wat zeg ick dienaars? U meester hielpt ghy aant cruys.

Ps. 85:12.
verschoven: verstoten.
gehanteert: mee omgegaan.
Ps. 62:5.
Godwouts: God woude des; God beschikke er over.
1 Kon. 22:1-28..
Judith 6:8.
Jer. 38.
Dan. 6.
Matth. 14:6-12; Mark. 6:21-28.
Hand. 6:8-15; 7:1-60.
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105

110

115

120

125

130

106
108-109
111-112
121
123
124
127
130

Zegt my waarheydt: loont ghyze dus niet allegader?
Is dit u trouwe, blijckt ghy noch gheen verrader?
Is dit vrunden loon, wat wachten de dienaren?
Maar ick bent, die mijn volck veyligh kan bewaren.
Die my dient krijght lust, eer en groote profyten.
Ick behiel by 't leven den Gabaoniten,106
Die Josue nutlijck en eerlijck bedroghen.
Is Bethulien den doodt niet fijn ontvloghen
Deurt lieghen en bedrieghen van Judith gheprezen?108-109
Wie heeft zulck feyt oyt vande waarheydt ghelezen?
Hoe listigh dede Chusai Absolon vertraghen.
Zonder my, de zoon had den vader verslaghen.111-112
Wie doet dan ter werelt lang en eerlijck leven?
De loghen! wie doet hier zeer deerlijck sneven?
De waarheyd! wie doet smerte, schande en doot ghedogen?
De waarheydt! wie brengt hier tot eeren? de loghen.
Boven waarheydts knaghen en wroeghen onrustigh,
Zo is zy zorghlijck, verdrietigh en onlustigh.
Wat macht heeft hy om wreken? hy is eenvuldigh.
Wat is zijn hooghste lust? in lyden gheduldigh.
Dus is hy eenzaam, in als hem zelven ghelijck.121
Altijdt zingtmen 't oude deuntgen in zijn muzijck.
Maar hoe sterck ben ick door gherieflyke treecken!123
Hoe liefghetal doort verscheyden en lieflijck smeecken!124
Hoe lustigh door mijn eeuwighe verandering!
Ist dan wonder dat op dees aardtsche wandering
Des loghens broot (zo Salomon zeydt) dus zoet smaackt?127
Tis oock 't gemeenste, twelck my vrolijck van moet maact.
Maar waarheydt is zeltzaam vol leedts vol schennisse,
Want op aarden is waarheydt noch Godes kennisse.130
Ben icx dan alleen, elckerlijcx Sant en heyligh,
Eerwaardigh, vrolijck, nut, lustigh, zoet en veyligh,
Zo ben ick de Heere vander werelt verheven,
Diemen t'onrecht schandt en oneer na wil gheven.

by: in; Joz. 9:3-27.
Judith: cap. 8-15.
2 Sam. 17:5-24.
als: alles.
treecken: streken, listen.
liefghetal: bemind.
Spr. 20:17.
Godes kennisse: kennis van God.
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Eerste handeling. IJ uytkomen.
Loghen zendt het Ghelt als zijn Apostel om al de werelt te verleyden.

135

140

145

150

155

160

165

146
148
152
154

Ghelt. Loghen.
Hier moest ick mijn meester zoecken
In duyster winckelen en hoecken,
Daar hyt al met blinde doecken,
Fijn kan verblinden.
Ick helpt hem listigh verkloecken,
Elck leest begheerlijck ons boecken,
Die zy te spade vervloecken,
Met veel ellenden.
Daar zie ick hem t'mywaarts wenden,
Wildy mijns?
Loghen
Ick moet u zenden
Om al de werelt te schenden
Met valsche vonden.146
Ghaat op al d'aartrijcx enden,
By volck van ydelheydts benden,148
By vreemden en onbekenden,
Mijn leer verkonden.
De stercken maackt kranck met wonden.
Zendt duyvels in 's menschen gronden.152
Doodtze die levendigh stonden.
Verkoopt bedroeven.154
Spreeckt listigh, veylt met twee monden,
De kist vol ghelts, 't hert vol zonden.
Gheeft ghout en zilver by ponden
Hoeren en boeven.
Doet [u] vast aan 't herte schroeven.
Loopt dan weer wegh zonder toeven.
Door hoogh teren doet behoeven
En ghierigh ghapen.
Laet u onghenoeghen proeven.
Mijdt die u eertijdts begroeven.
Speelt valscheydt, bruyckt list int troeven.

vonden: listen.
ydelheydts benden: leeglopers en lichtzinnigen.
gronden: hart.
bedroeven: droefheid, tegenslagen.
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170

175

180

185

190

195

En scerpt u wapen.
Streckt een wolf onder den schapen.
Het vet eet, haar bloet wildt lapen.168
Maackt twist, verdrijft rustigh slapen.
Doet u besuren.
Laat woecker meest van u rapen.
Deylt u gheweldighe knapen.172
'T bedroch magh u reste schrapen
In valsche schuren.
Belooft trou tot alder uren,
Maar wijckt flucx, wilt nerghens duren.
Speelt meesterlijck u kuren
Bercht u secreten.
Lieght, bedrieght, wilt onrecht sturen.
Veynst u Godlijck van naturen.
Verleydt vrunden en gheburen.
Doet God vergheten.
Roemkonstigh wilt hoogh vermeten,
Maar schout de rechte Propheten,
Want deze u oyt verbeten,185
En heel verachten.
Vernielt dees plompe Poëten,
Gheeft haer zuyr broodt, magher teten,
Door arbeyt vermoeyt int zweeten,
Met zware klachten.
Eert boosheydt, doet deught versmachten.
Zijt een God in 's volcx ghedachten.
Mijn gheest wonderlijck van machten
Zal met u wezen.
Ghelt
Ich doet by daghen by nachten
Belieft u meer?
Loghen
+
Toont u krachten.
Ick zal u binnen verwachten.

Ghelt
Tis zonder vreezen.

168
172
185

lapen: drinken.
knapen: dienaren, t.w. woecker en bedrog.
oyt: altijd.
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Hier keert zich loghen
omme ende gaat binnen

87
Dats een aardigh les ghelezen.
Waart verstaan, ick waar misprezen.199

Eerste handeling. IIJ uytkomen
Zeltsaam Al de werelt. Ghelt.

200

205

[Z e l t s a a m ]
Wat macher te doen zijn buurman, zalmer preken?
Al de werelt
Dat jaacht my hier. ick hebber af horen spreken
Subtyle treken, en wonderlyke dinghen.
Dees Predicant werdt schier by een God gheleken,
Zo treffelyke reden weet hy by te bringhen.
Ick en kan mijn nieugierigheydt nau bedwinghen.
Die zal my doen dringhen om een goede stede.
Zeltsaam
Mij verlangt oock zeer, dies spoede ick my gheringhen.207
Al de werelt
Elck schick zich neer, hy staat al om preken rede.

210

215

220

199
207
214
219

Ghelt
Zaligheydt, weelde, rust, ghezondtheydt en vrede,
Een lang leven mede wensch ick u op aarden.
Amen, dat moet zo zijn, u gheschie na mijn bede.
Ziende, vrunden, datter veel secten openbaarden,
Die u tot verwerring jammerlijck beswaarden,
Quam ick hier met vaarden om u te behoeden214
En waarschuwen, eer zij u tot hen vergaarden.
De mensch, zeggen zy, behoeft tweereley goeden
Tot lijf en ziel. des gheests have zy vermoeden,
Zalmen na spoeden en des lichaams verlaten.
Merckt doch, hoe dees verdoolde menschen verwoeden.219
Zondigh zijnde, zoecken zy dueghdt boven maten.
Waart nu dat zy d'uyterlyke goeden haten,
Niet droncken noch aten, moesten zy niet sterven?
Wat magh dan 't benaarstighen der dueghden baten?
Diemen door nootdrufts ghebreck eewigh moet derven?

waart verstaan: als men de ware bedoeling begreep.
gheringhen: snel.
met vaarden: met spoed.
verwoeden: waanzinnig worden.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

88
225

230

235

240

245

250

255

227-228
231
246
252

Maar laatse noch rijck zijn van huyzen en erven,
Wie zietmen verwerven de dueghdt die zy droomen?
Zy leeren elcx hert moet ten Hemelwaart swerven,
Den vyandt minnen, en 't begheeren betoomen.227-228
Wie wordt dit? wie is dit? wie magh hier toe komen?
Waar heeft menze vernomen, die zulcx verkreghen?
Gheen mensch is volmaackt, zy lieghen diet hen roemen.231
Dus quellen zyt lijf, en 't hert blijft tot quaadt gheneghen.
Vliet dan dees nieu secten, volcht u ouders weghen
Die naarstigh pleghen alleen naar 't ghelt te poghen.
Daar is heyl van lijf en van ziel in ghelegen.
Ghelooft my niet, maar tast en ziet het voor oghen.
Men behoeft geen tweederley goedt. welvaarts vermogen
Staat ongheloghen aan ghelt, dat zal ick beweren.
Zaligheydt is gheen pijn aan 't lijf te ghedoghen,
Met verkryghinghe van al des herten begheren.
De penninck magh alleen den noodtruft af keren,
Gheeft kost en kleren zonder arbeydt of ghequel,
En doet met ghemack eens anders zweet verteren,
Vrunden vermeren en vernielt vyanden fel.
'T gout maact konstighe meesters voor zieckt of ghezwel,
Barmhertighe rechters teghens slimme daden.246
Rijckdom is den Hemel, armoed d'eenighe hel.
De rijcke magh 't lijf in rust, 't hert in lust baden.
Hy derft pijn, en kan oock 't begheren verzaden
Met vroecht, genoecht en spel na wenschen tot zijn gerijf,
Dus blijckt zo 't ghelt vrolijck maact en vrijt van quaden,
Dat de ronde God zalight aan ziel ende aan lijf.252
Men maght zien en voelen, tghelt krijght met spoedigheyd
Alle overvloedigheydt van spyze en dranck,
Heerlyke huyzen, kleeders vol hoogmoedigheydt,
Elck dient met goedigheydt rijcken om ghelts gheklanck.
Die gebruyken vrouwen, gebraat, wijn, snaarspel en zanck.
Alle wellustigheydt staat heel in zijn ghewout.
Tis nu een gulden werelt, de gulden heeft nu ghanck,

Matth. 5:44; Luk. 6:27, 35.
diet hen roemen: die zich erop beroemen.
slimme: slechte.
deze stock wekt gedachten op aan Anna Bijns' XVIe Referein: De ronde schijven / werden
heensdaechs veel te seere begeert - en aan Jan van den Berghe: Ghy hebt den ronden Godt
die elcken ontsiet (Wellustige Mensch 877).
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265

270

275

280

285

290

270
273
274
279
290

Elckerlijc dient, eert en mint, elck begeert het gout.
Doort gout schijnt de nar wijs, de schalck vroom, de blode stout.
Tgout is des werelts ziel, die dat heeft, krijght al tbedrijf.
Hy vint het, die 't ghelt bezit en daar op betrout,
Dat de ronde God zalight aan ziel ende aan lijf.
Die dees God heeft is zaligh, hem magh niet krencken.
Wat kan hy bedencken ten staat op hem en wacht?
Zoeckt hy tuyghen, bystant, dienaars, naar zijn wencken,
Door gheven en schencken werdt shertsen wensch volbracht.
Maar der armen leven is ellendigh vol klacht,
Een gheldeloos is vrundeloos, dees sterft als hy leeft.270
Zijn wijsheydt blijft verloren, zijn dueght werdt veracht.
'T ghelt ist daar door men eer, lust, macht en eeldom heeft.
Die ghelt heeft krijght al zijn wil, elck hem nicht en neeft,273
Al waart oock hoer, dief of een snoode en valsch katijf.274
Ghy merckt dan (nu 't gelt hertgen wat begheerdy geeft)
Dat de ronde God zalight aan ziel ende aan lijf.
Twyfeltmen noch aan 't gheen, dat elck eens doen vermelt,
Om dattet mijn mondt vertelt, zoudyt daarom myden?
Hoort Salomon: alle dinghen ghehoorzamen 't ghelt.279
De rijcke regeert met ghewelt, d'arme moet lyden.
'T ghelt doet dan oock in staat, macht en hoogheydt ryden.
Kan 't gelt niet als de wijsheydt beschermen voor quaadt?
Goede arme trueren, quade rijcke verblyden.
Gheluckighe dwazen behoeven wijsheydt noch raadt.
Gods zeghen maact rijdt, daar hem 't hert dan op verlaat.
Waar God mede zeghent, moet goedt zijn, buyten ghekijf.
Merct dan (nu men doort gelt komt tot macht, eer en staat)
Dat de ronde God zalight aan ziele ende aan lijf.
Prince
Der Princen personen worden van elck gheeert,
Die handen smeert, magh veel vrunden ghelijck sommen.290
Tis de ghever al open, hy krijght zijn begheert.
Daar gifte verkeert, moet het recht door practijc krommen.
Tghebedt met aalmis is reyn, al zoudt uyt slijck kommen.
Aalmis verlost vander doodt ende reynight van zonden.

als: zoals.
elck hem nicht en neeft: iedereen speelt mooi weer.
katijf: nietswaardige.
Pred. 10:19.
handen smeert: de mensen omkoopt; sommen: verwerven.
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300

305

310

315

320

325

330

318
324
329

Dus zijn der zielen verlossing des mans rijckdommen.
'T ghebedt des ghelts werdt verhoort tot allen stonden.
Wat zoectmen doch dat door 't ghelt niet werdt gevonden?
Krijght elck zijn volle luste niet door den gulden schijf?
Dus heb ick betoont en maght met recht verkonden,
Dat de ronde God zalight aan ziel ende aan lijf.
Vliet dan secten, volght zuyver leer, man en wijf.
Want die staat zo stijf op schriftuur als op reden.
Maar wat noodt ist dat ick lang in dees tema blijf?
Wat wil ick bewijzen? dat het dagh is heden?
Dat ick hier sta? Dat ghyluy zit daar beneden?
Want elckerlijcx zeden noch klaarder betoonen,
Dat het ghelt lijf en ziel verlustight met vreden.
Wildy vyanden krencken? 't ghelt kanze hoonen.
Wildy vrunden helpen? eertse met gouden kroonen.
Zoeckt ghy welvaart voor u zonen? doet mijn ghebodt,
Dient het ghelt, dat kan weeldigh na wensche loonen.
Haackt elcx arbeyt, konst en leering niet na 't gulden lot?
Wie droomt, wie denckt, wie hoopt, wie zoect ander ghenot,
Dan den ronden God? den ronden God van 't aardrijck rondt?
Maar vrunden, op dat uwer niemandt en bespot,
Zo doet als de verstandighen in ons verbondt,
Mint het ghelt metter herten, scheldet met den mondt.
Bedeckt uwen gront. Laat die gheen ander kennen.318
Want al dient en mint elck den penninck t'alder stondt,
Noch wil altijdt de Duvel den nicker schennen.
Zy schelden 't ghelt meest, die daar gierighst na rennen.
Die den woeckerwaghen mennen ofte wisselbanck,
Spreken meest van God, daar wilt u mondt toe wennen.
Slacht de ydel tonnen, die gheven den hooghsten klanck.324
Van God, ziel, hemel en hel zy altijdt u sanck,
Maar ruymt met stanck, alst gelt kost; dan toont u treken.
Veynst u Godvruchtigh, neemt dickwijl ter kercken ganck,
Hoort daghelijcx (als goede kersten) mis en preken.
Maar zonderling wilt veel van conscientij spreken.329
Oock met troostelijck smeken int licht aalmis deelen.
Zo krijghdy 't gheloof. wat magh u dan ontbreken?
Dan mooghdy lieghen, bedrieghen, rooven en stelen.

gront: binnenste.
slacht de ydel tonnen: lijk op de holle vaten.
zonderling: in het bijzonder.
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335

Dit zy u werck, dat u woordt om dit te heelen.
Zo krijghdy ghelt en juweelen buyten blamen.
Dat zal u van noodt vryen en na wensch met spelen,
Van d'een wellust tot den anderen verzamen.
Dit gon u 't aartsche gheluck, mijn moeder, Amen.

Eerste handeling. IIIJ. uytkomen
Al de werelt. Zeltsaam.

[A l d e w e r e l t ]
Myn daghen hoorde ick noyt warachtigher zaken.
Hoe behaaght u dat buurman?

340

Zeltsaam
Voor list is te vreezen.
Wat een niet en kent, zal hy pryzen noch laken.
Al de werelt
Mijn daghen hoorde ick noyt warachtigher zaken.
Dats een sermoon.
Zeltsaam
'Twelck my niet en kan vermaken,
Men en magh gheen hertzeer met plaasters ghenezen.

345

Al de werelt
Mijn daghen hoord' ick noyt warachtigher zaken.
Hoe behaagt u dat buurman?
Zeltsaam
Voor list is te vreezen.
'T gaat qualijck daar 't ghelt boven dueght werdt geprezen.
Blijfdy, of wildy me? ick moet thuys wezen.
Al de werelt
Ick blijf noch.
Zeltsaam
Adieu dan buurman. Gods gheest uytghelezen
Wil ons door zijn waarheydt van twyfel ghenezen.
Zeltsaam gaat binnen.

Eerste handeling. V uytkomen
Al de werelt
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Daar gaat hy binnen. o plompe ruyde zinnen,350

ruyd: dom.
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355

360

365

Slechte duypen, wat zalmen met u beghinnen?351
Verstady dat niet? hoe maghment grover spinnen,
'T weeldigh ghelt te minnen boven beroyde deught,
Wie ziet niet dat dueght quelt en rijckdom verheught?
De goede zit voor de kerck, de rijcke leeft in vreucht,355
In rusten, in lusten, in blyschap, in gheneucht.
Nu ghy dat niet en meught, arm bloet, blijft in u dromen.
Menich verzuymt zijn welvaart door onnut schromen.
Dats een loflijck sermoen, 't zal my altijdt vromen.
'T ghelt is d'aartsche God, maar ick heb niet vernomen
Hoemer licht aan magh komen. dat waar best ghevraaght.
Lang te ontberen, dat boven al behaaght,
Is 't grootste mishaghen, dat eenigh mensche plaaght.
Dus moet voor al vernomen zijn hoemens belaaght,
En waarment bejaaght, dit houdt my noch wat belaan.365
Sprake ick den leeraar eens, mijn twijfel waar ghedaan.
Hy is zelfs in stadt, zeydtmen, tot hem wil ick ghaan.
Die zalt my verklaren, en ghoedtlijck doen verstaan.

Eerste handeling. VJ uytkomen
Loghen komt uyte

Al de werelt. Loghen.

370

[A l d e w e r e l t ]
Ziet doch, daar ick af vermaan, komt hier rechts opt slagh.369
God groet u mijn Heere.
Loghen
God gheef u goeden dagh.
Hoe ghaan de zaken al? zydy uyt u gheklagh?
Volghdy ons leering noch, zo u vader oyt plagh?

375

351
355
365
369

Al de werelt
Mijn hert verblyde my, Heere, als ick u zagh.
Want het in twyfel lagh en was rechts op weghen
Om mijn Heer te zoecken. nu quaamdy my teghen.
Ick ben onrustigh, tis noch niet al te deghen.
Nochtans is hert en moedt tot het ghelt gheneghen.
Maar hoe dat werdt verkreghen is my verholen.

duypen: sukkel.
voor de kerck: nl. als bedelaar.
belaan: in verlegenheid.
men zou hier Ghelt en niet Loghen verwachten.
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380

385

390

395

400

405

410

399
402
404
405

Loghen
Dat krijghdy ghenoegh, doet zo u werdt bevolen.
Nu ghy zo veel verstaan hebt in onze scholen
Dat rijckdom zaligheydt is, mooghdy niet dolen.
Maar zult met u zolen ghaan op weeldighe paden.
Hoort dan zoon, ick zal u van als wel beraden.
Daar zijn vier makelaars, die met rijckdom verzaden,
Bedrogh, dieft, woecker en roof, gheweldigh van daden.
Roof is eerlijck by Princen (ick meyn die quaden)
Hy staat oock armen in staden, maar tis met duchten,
Want de straatschenner moet altijdt anxtigh vluchten.
Woecker is ghewis, maar schandelijck van gheruchten.
Dieft is veyligh int gros, en krijght wellusts vruchten,
Want hy steelt dan met cluchten zo grote hopen,
Dat hy zich met de helft vande galghe magh kopen.
Doch zietmen arm dieven veel aan een dweershout knopen.
Kleyn diefkens hangtmen, de grote laatmen lopen.
Maar voort bedrogh ist al open, hem prijs ick meest.
Dees maackt rijck, zonder datmen straf of schande vreest.
Al breket uyt, tis eer, men noemt u een kloeck gheest.
De bedriegher is loos, de bedroghen een grof beest.
Is hy daar eens gheweest, hy leerts hem voorts wachten,399
Waar hy niet dwaas, die zijn waar wilde verachten?
Dus leert Salomon om 't wroeghen te verzachten,
Weest niet al te rechtvaardigh in u ghedachten.402
Dus zijn bedroghs crachten dick goet, dats licht om togen.
Zo heeft Rebecca Isaac dueghdelijck bedroghen.404
Jahel Sisara, Michol Saul. Dus blijckt voor oghen405
Na schriftuurs vermoghen tot machtigh veel steden,
Dat bedrogh eerlijck is, nut, vol dueghdelijckheden.
Dees zal u dan best tot rijckdom konnen leden.
Want hy is listigh, hendigh en loos van zeden.
Hy verdrijft de reden om zijn eyghen bate.
Ick zal hem u doen ghebruycken vroech en late.
Daar by noch een eerbaar man, zoet van prate,
Hoogh gheacht, en bemint, ghenaamt Grooten State.
Dees zal u boven mate rijck en groot doen schynen.

Is hem dat eens overkomen,...
Pred. 7:16.
Gen. 27:1-40.
a. Richteren 4:24 b. 1 Sam. 19:11-17.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

94
415

420

Des werelts cadetten zijn meest al zijn cousynen.415
Door hem zult ghy by groote hanssen kennis vynen,416
Door kennis gheloof, door 't gheloof ghelt in u schrynen,
Door 't ghelt weelde, en door weelde vryheydt van pynen.
Dan zydy oock recht zaligh als alle de mynen.
Hier help ick u aen, volght my achter de gordynen.

Tweede handeling. J uytkomen

Bedroch
Hoe reyn hoe net?
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
'T heeft gheen belet,421
Bedroch
ist wilt int net?
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
alsmer op let,
Bedroch
Hy zocht de laghen.423
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Zijn onverstant,
415
416
421
423

de groten der aarde.
groote hanssen: spottende bijnaam voor mensen die hoogmoedig zijn.
'T heeft geen belet: het ondervindt geen belemmering.
laghen: hinderlagen.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

Bedroch
daar wy in laghen.
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
spoort onderstant,424

425

Bedroch
Ons Predicant,425
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Die hem tot zonden.
Bedroch
helpt hem van cant,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
nu heeft ghezonden.
Bedroch
Volghde hy niet ras,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Veel te pas?
Bedroch
int zondigh marras
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
ons compas?
Bedroch
Dorst hy niet waghen?
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Hoe reyn hoe net?

430

Bedroch
voor wint voor waghen?430
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
ist wildt int net?
Bedroch
'T heeft gheen belet,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Hy zocht de laghen.
Bedroch
alsmer op let,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
daar wy in laghen.

424
425
430

Bedroch
onderstant: bijstand.
ons Predicant: Loghen.
waghen: golven.
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Zijn wegh schijnt wijt,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Hy zoeckt jolijt,
Bedroch
't eynde is verwijt,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
die haastigh lijt,434

435

Bedroch
Men zal hem plaghen.
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Hy volght zijn hert,
Bedroch
zo wy oyt plaghen.
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
't valt hem noch hert,

434

haastigh: spoedig.
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Bedroch
Als hy eens wert,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Met vlam bewonden,
Bedroch
zondigh verwert,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
eeuwigh vol wonden.
Bedroch
Hoe reyn hoe net?
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
'T heeft gheen belet.

440

Bedroch
ist wildt int net?
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
alsmer op let.
Bedroch
Hy zocht de laghen.
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
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Zijn onverstant,
Bedroch
daar wy in laghen.
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
spoort onderstant,
Bedroch
Ons Predicant,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
Die hem tot zonden,

444

Bedroch
helpt hem van cant,
V e e l b e h o e v e n , een vrouwe
nu heeft ghezonden.

445

Bedroch
Wy zijn bey in hure, vast aan hem ghebonden.
Ve e l b e h .
Konst hy ons nature, hy liet ons verbonden.
Bedroch
Al de werelt zal ons ghebruycken talder stonden.
Ve e l b e h .
Zy myden ons vuycken dat zy ons doen verstonden.448
Bedroch
Doe ick niet tellen Croonen en Jochemdalen.449

450

Ve e l b e h .
Doet ghy niet ter hellen int verdoemen dalen.
Bedroch
Rijckdom werdt door my verworven en ghevonden.
Ve e l b e h .
De ziel werdt oock bedorven door u valsche vonden.

448
449

dat: als?
Jochemdalen: Joachimsdalers - munt, geslagen van zilver uit de mijnen van Joachimsthal in
Bohemen (sinds 1519), later een Duitse rijksmunt.
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Int helsch bedroeven doedy elcx ersgat verstalen.453

455

Bedroch
Doort veel behoeven de groote dieven oyt stalen.
Al 't meeste bedroch komt uyt veel behoevens noot.
Ve e l b e h .
Ick kent u noch, ghy zijt mijn beste speelghenoot.
Want valscheyds ghewin moetmen voor my betalen.
Bedroch
Ghy kondt uwen zin wel meesterlyck vertalen.
Ghy draghet goetgen uyt

460

Ve e l b e h .
En ghy vult den schoot.
Arghlistighe guyt die noyt verwe en schoot.460
Bedroch
Ghezelle van boosheydt, waar woondy by vromen?
Ve e l b e h .
Wie bruyct doch u loosheydt dattet hem magh vromen?
Bedroch
Helpt u hoogh teren niet vande wal in sloot?

453
460

ersgat: aarsgat; verstalen: ongevoelig worden?
verwe schieten: blozen.
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Ve e l b e h .
Wat moght vroom armoey deren, datmer u uytsloot?

465

Bedroch
Gheen goede mannen zullen zich uwer beromen.
Men hoort u te bannen naar de stad van romen.
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Ve e l b e h .
O waart ghy dan mijn ghezelle, ick reysder garen.
Gheen armoets ghequelle zou by ons vergaren.
Ghy condt elck pluysteren. O bedrieghlijck komen.469

470

475

Bedroch
Zacht, laat my luysteren, hy zal haast buyten
Ick magh hem horen, dus wilt niet meer openbaren.
Quaamt hem te voren, hy zoud' vreemdelijck misbaren.
Ja, heel van ons scheyden en elders ghaan varen.
Men moet hem voor ons beyden gheensins vervaren.
Ve e l b e h .
Wy willen hem wieghen, als gheesten die } waren.
Bedroch
Ick zal hem doen bedrieghen in alle zijn } waren.
Ghy kondt door lieghen 't goet meren en be- } waren.
Dus wilt binnen vlieghen, my docht zy daar } waren.

Tweede handeling. IJ uytkomenII 2
A l d e w e r e l t . H o o g h e s t a a t . Ve e l b e h o e v e n .

480

469
II 2

[A l d e w e r e l t ]
O wat blyder leven zal ick nu beproeven
Door uwe kennisse, mijn vrundt uytghelezen.
Maar u dochters ghezelschap doet my bedroeven.
Mooghdy dan nerghens wonen zonder veel behoeven?
pluysteren: plunderen; komen (bij 469): koopman.
Hooghe staat. In de tekst steeds Groote staat. Veel behoeven komt pas in het 3e uytkomen.
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Moet die dispensier zijn? dit doet my weer vrezen.483

485

483

Grote staat
Waar groote staat woont moet veel behoeven wezen.
Ist gheen ghemeen zegghen, d'eer kost veel te houwen?
Maackt gheen swarigheydt, bedroch kant al ghenezen.
Die voedt veel behoeven door list vol ontrouwen.

dispensier: huishoudster.
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490

495

Magh behoeft een pint, bedroch zal stoopen brouwen.488
Wat schaat groot behoef, daar bedroch overvloedich wint?
Dees zal al 't spel dryven, dies zuldy aanschouwen
Rijckdom en weelde. want hys licht en spoedigh vint.
Ghy zult my noch dancken (die ghy hooghmoedigh mint)
Als ick u nieuwe pomp en kosten zal leeren493
En behoeft vergroot die 't ghoedt onbehoedigh slindt
Door pronck, leckerheydt, ende boven alle man t'eeren.495
Al de werelt
Zoud' ick door 't ghewin veel behoevens begheren?

500

505

510

515

Grote staat
Zoudy niet? bedroch zalt u hoopelijck winnen,
Veel behoeft uytgheven en ick staat vermeeren.
Dan zalt u zelf verdrieten met hert en zinnen,
Yemandt boven u in grooter pracht te kinnen.
U zal lusten hoogher styghen vroegh en late.
Ick doe den Koopman des eeldoms pomp beminnen,
D'eelman des ridders, den Ridder baroenen state,
De Baroen wil Graaf zijn, dees Hertoogh t'zijnder bate,
Daar na gaatmen de kroon, voorts t'Keyzerdom verbeyden,
Dan den Keyzers ghebieden, heeft dit oock mate?
Koopt dan vry landen, hoeven en heerlickheden,
Plant boomgaarden, lusthoven d'ooghen te weyden.
Timmert huyzen heerlijck na tshertsen behaghen,
En stelt u neer of ghy nemmermeer zoudt scheyden.
Houdt zanghers, hoeren, en zots die u kapproen draghen.511
Steect, breect, tuyscht, ruyscht, wilt oock vlieghen en jagen.512
Volght ws hertsen wensch, dan zuldy zaligh leven.
Al de werelt
Ghy maact my lustigh, dat sweer ick by gans daghen,514
My ontbreeckt niet om my tot vreughden te gheven,
Dan de kennisse van u dochter verheven,
En van Bedroch, die my 't ghelt zal doen aankleven.
Grote staat
Dats al recht, die werdt uwe lusten verzader,

488
493
495
511
512
514

Magh behoeft een pint: Heeft behoefte een pint nodig,...
pomp: praal.
t' eeren: geëerd te worden.
u kapproen draghen: uw livrei dragen (D: krapproen)
tuyscht: dobbel, bedrieg; ruyscht: maak gedruis.
gans: verbastering van Gods.
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520

Hier is mijn dochter, zy komt ons rechts beneven,
Komt herwaarts kindt.

Tweede handeling. IIJ uytkomen
Ve e l b e h o e v e n . G r o t e s t a a t . A l d e w e r e l t .

[V e e l b e h o e v e n ]
Wat ghelieft u vader?
Grote staat
Dit zal u Heer, u meester zijn, u weldader,521
By wien ghy verhuurt zijt zijn huys op te houwen,
Daar af ick u gister sprack om dees tijdt of wat spader;
Wilt hem 't profijt ws diensts een weynigh ontfouwen.

525

Ve e l b e h o e v e n
Gaarne vader, God behoede u voor rouwen
Waarde Heere.
Al de werelt
Goeden dagh dochter, zijt ghy die meyt
Die by my besteet zijt? magh icx betrouwen,
Dat ghy zo nut zult zijn, als u vader my zeyt?

530

Ve e l b e h o e v e n
Ghy zullet groter vinden door mijn naarstigheydt.
Mijn vader magh my met eeren pryzen noch laken.530
Ghy zult haast zelfs my loven met verzocht bescheyt.531
Al de werelt
Zegt my dan u werck en dienst, wat kondy maken?
Waar toe zuldy my nut zijn in myne zaken?

535

Grote staat
Met oorlof Heer, dat ick u reden ga breken,534
Ghy zult nu tsamen zonder my wel voort raken.
Dus ga ick thuys, my is noch niet al ghebleken
Wat daar al ghebreck is. Dit dient best doorkeken,
Zo werdt u huys boven al fraay uytghestreken,
Belieft u meer?
Al de werelt
Zoeckt mijn eer.

521
530
531
534

De volgende verzen laat de D. door Veel behoeven zeggen.
Hierboven staat in D. weer abusievelijk: Veel behoeven.
met verzocht bescheyt: met kennis van zaken.
dat ick u reden ga breken: dat ik u in de rede val.
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540

Grote staat
Met zulcke treken,
Datmer over 't ghantsche landt van u zal spreken.

Tweede handeling. IIIJ uytkomen
Ve e l b e h o e v e n . A l d e w e r e l t

[V e e l b e h o e v e n ]
Ghy vraaghde naar mijn doen en nut hier te voren.
Wildy antwoort Heere? nu zal ons niemandt storen.
Al de werelt
Wat kondy, laat horen, toont u dienst manierich.543

545

550

555

560

Ve e l b e h o e v e n
Ghelijck Heer van schandelyke spaarlijckheydt gierich
Doort begheren vierich niemandt te bet en heeft,
Dies zy altijdt ghehaat, veracht, verworpen sneeft,
Van datter leeft, zo doe ick rechts daar teghen
Door milde tering, dat elck in alle weghen
Jonstigh is gheneghen tot mijns meesters aardigheydt.
Ick doe tvolck wonderen door prachts hovaardigheydt
Die dan met eerwaardigheydt mijn meesters pryzen.
Ick anghel met giften, weet met hoeck aas te spyzen
'T welck tot hoogheyd doet ryzen, zijn dat quaay rancken?
Wie hoogh teert heeft veel ghenieters die hem dancken.
Wat schant magh hem krancken? die huys houdt rijclijck,
Die bont en zyd' draaght, eert hem elck niet ghelykelijck?
Oock schijnt blijckelijck, dat schenck is staten verpachtigh.557
Schenctmen met macht machtigen, men werd ooc machtich.
Dit is zo warachtigh dattet kinderen verstaan,
Bewijstmen 't gene blijckt, tis moeyte te vergeefs gedaan.
Dus wil ick voorder ghaan en komen op doorbaar.561
Die dunckt u in my onghelooflijck en zwaar.
Ist niet zo?
Al de werelt
Jaat voorwaar, dat kan ick niet bevroeden.
Ve e l b e h o e v e n
Vintmen oock yet nutters onder 's menschen ghoeden

543
557
561

manierich: behoorlijk.
verpachtich zijn: deelachtig zijn. Door veel te schenken wordt men een hoge staat deelachtig.
doorbaar: het voordeel (van deze levenswijze).
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Dan dat hem doet spoeden om beter te zyne?
Dat het ghoedt meert en gheeft den man een schyne
Weeldigh zonder pyne de best te zijn van allen?
Al de werelt
Toont ghyt zulcx te konnen, weet ghy zo te kallen,
Ghy zult my bevallen, bewijst dat vlitelijck.

570

Ve e l b e h o e v e n
De beste mensch is 't meeste volck profitelijck
Daer elck hier tijdttelijck meest oorboors af gheniet,
Acht ghy zulck een oock den besten mensche niet,
Die yghelijck hulpe biedt, en niemandt beswaart?
Al de werelt
Ja ick in trouwen.

575

Ve e l b e h o e v e n
Nu ick by u ben ghepaart
Heb ick u zulcx van aardt te makene ghepast.
Al de werelt
Zou dat Veel behoeven doen? liefde (zeydtmen) vast576
Hongherigh voor een ghast, dees derft om te schencken.
Sparen kan den armen mildelijck bedencken.
Maar Veel behoevens krencken niet dan kommer brout.

580

Ve e l b e h o e v e n
Hy doet emmers wel die bermhertigh onderhout,580
Den hongher spijst en deckt de koudt vande armen bloot
Al de werelt
Ja.

585

576
580
585

Ve e l b e h o e v e n
Die een eerlijck ghezinde, dat uyt honghers noodt,
Zou moeten gaan om broodt, werck en loon bezorghen,
Daar duer zy huyden winnen en teeren morghen,
Zonder lortsen of borghen, met dueghdt en eeren,585
Als die den bedel schouwende huer zelfs gheneren,

vast: van vasten.
Zie over bedelarij: Rijckeman vs. 112:
lortsen: oneerlijk handelen.
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Door arbeyts hanteren, is dit niet beter daadt
Dant noch is den bedel te voeden?

590

595

600

605

Al de werelt
Zeker Jaat,
Want dit verhoedt met raadt, datter min bedelen,
Met lieren, met zackpypen of met vedelen.590
Ve e l b e h o e v e n
Dus kan ick veredelen en met doeght bedouwen.
Door my zuldy veel volcx inden arbeydt houwen,
Die anders broodt bidden zouwen als arme zypers.593
Ick geneer printsnyders, schilders, zanghers en pypers,
Dyamantslypers, boorduerwerckers, juweeliers,
Beeldtsnyders, verwers, goutsmeden en tapessiers,596
Van aptekers, en kruyeniers werdt ick niet ghelaackt.
Doe icx niet datmen quaartspel, taarling en ballen maact?598
Maar al waar ick bespraact met duyzent kloecke tongen
Met duyzent kelen daar duyzent stemmen duerdrongen
Luydt en onbedwonghen, alsmen van Stentor gelooft,601
Die vyftigh mannen met zynder stemmen heeft verdooft,
Ick waar eer af gheslooft, dan icx al mocht verhalen,
Die ick hou werckende, en die ick doe betalen.
Al de werelt
Dees mochten teenemalen wat anders beginnen.
Ve e l b e h o e v e n
Wat?
Al de werelt
Ploeghen, zayen, mayen, nayen, weven, spinnen,
Om den kost te winnen met oorbaarlyke wereken,
Als wy oock in smits, backers en schoenmakers mercken,
Leecken en klercken behoeven al dit nootelijck.

610

590
593
596
598
601
610

Ve e l b e h o e v e n
Met oorlof meester, ghy doolt hier grootelijck.610

zackpypen: doedelzakken.
zypers: die hun water laten lopen.
tapessiers: tapijtwevers.
taarling: dobbelsteen.
Stentor: Ilias E 785.
Met oorlof: met verlof.
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615

'T waar elck een doodttelijck, pleechde men alleene
Den noodtruftige ambachten en anders gheene.
Dees zijn slecht en ghemene zonder eer of jonste.
Elck man zouder vijf of zes leeren, tis gheen konste.
Datmen zulcx begonste, wie zou tander behoeven?
Al de werelt
Wat waar meer te wenschen?
Ve e l b e h o e v e n
Wat mocht meer bedroeven?
Niemant zou rijckdom proeven, noch die verwerven.
Al de werelt
Wat noemdy rijckdom?618
Ve e l b e h o e v e n
Niet dat lustigh is te derven,
Overvloet te erven, door 't ghebruyck van ghelt en schat.

620

625

630

618
622
629
634

Al de werelt
Tot dees rijcdom is kleyn behoeven 't naaste, padt.
Ve e l b e h o e v e n
Die krijght wel wat, maar doet het gebruyck ontberen.
Zy raapt en schraapt, maar verbiet winst te verteren.622
Haar krygen meert begeren, haar rijcdom maact arm van moet.
Sparen is een willigh ghebreck. zy leyt midts int ghoed,
Recht als een niere doet, magher zijnde midts int vet.
Wat baat doch rijcdom, als ghy u zelfs 't gebruyck belet.
Waarom steldt elck zijn net en listighe vuycken
Na de rijckdom, dan om die weeldigh te ghebruycken,
Die 't ghoedt dan wil beluycken, 't gelt in kisten bewaart,629
Die 't gheen dat hy heeft ontbeert, derft, mijdt en spaart,
Altijdt zoeckt, wint, verghaart en helet in potten,
Vintmen zotter zots dan deze verzotte zotten?
Oock most lieft vermotten, ja heel verloren zijn.
Elck zoude hem zelfs, niemandt een ander gheboren zijn.634

niet: niets.
rapen en schrapen: syn. bijeenschrapen. (Roskam, vs. 21).
beluycken: verbergen, bewaren.
hem, een ander: dativus (zie ook vs. 640 en 650).
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640

645

650

655

660

665

670

635
651
658
660

Wat zouder te voren zijn, wie zou anderen baat doen?635
Wie zou tot eens anders behulp, raadt of daadt spoen?
Mochtmen meerder quaadt broen dan lieft te verdryven?
Waar zoude vruntschap, gemeenschap en miltheyd blyven?
Als om eyghen gheryven, minsten ende meesten,
Huer zelfs alleen leefden ghelijck wilde beesten,
In wouden en foreesten daar elck hem zelfs aankleeft?
Vintmen oock lidt aant lichaam dat zich zelven leeft?
Neen, elck deylt, spreyt en gheeft zijn naaste lidt voetsel.
Of gheniet den boom zijn vrucht, de dieren haar broetsel?
Gheenzins, maar tis een verzoetsel op 's menschen dis.
D'aarde teeldt hem oock alle noodtruft, dats ghewis.
Het water gheeft vis, de loght athem en reghen dicht.
De zonne, mane en sterren schynen licht.
Voor wiens gezicht? voor 't huere? ons dienen zy puurlijck.
Ziet: dus is hem zelven te leven heel onnatuurlijck,
En ick sta gheduurlijck de werelt dienstbaar in staden.651
Maar boven dees oorboor schut ick zeer veel quaden.
Want zo een boer kan verzaden vijftigh gezinden,
Welcke een wever gherijft met wollen en linden,
Een schoenmakers onderwinden kanze al schoeyen,
Waer met zullen zich de neghen en veertigh moeyen?
Hoe zullen die groeyen? wat zal haar doch voeden?
Zullen die ledigh ghaan en bedelaars broeden?658
Of zullen zy spoeden tot stelen en moorden?
Tis den meesten hoop, wie zal dees zuyden en noorden660
Binden met koorden, verdoemen en hanghen?
Straftmenze niet, wie zal met vreden ontfanghen
De vrucht en 't zoet verlanghen van zijn neringhe?
Dus quam door u nodruftighe hanteringhe
De werelt in verkeringhe, in werring verwert.
Die most hollen en rollen, over aars over stert,
Dat icx niet met hert en zin daar teghens ghing pynen.
Ja zy most verghaan, verderven en verdwynen
Zonder mijn medecynen en dienst hoveerlijck.
Ghy ziet dan dat ick jonstigh maack, machtigh en eerlijck.
Elck mint my begheerlijck door mijn nut en zedigheydt.

te voren: over, te veel.
in staden staan: te hulp komen.
broeden: aankweken.
zuyden en noorden: her en der; zie vs. 1831/2 (goeden en slechten).
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675

680

Ick deyle d'armen, win noodtruft en verdryf ledigheydt
Met alle onvredigheydt die daar uyt ontspringhen.
Ick koppel de menschen deur weldaadt onderlinghen
In vruntschap gheringhen met vreedzame practijcke.675
Ben ick dan niet eerlijck en nut int aardtsche rijcke?
Al de werelt
Ghy hebt ghelyke, al scheent my eerst onmoghelijck.
'T bewijs versta ick, het docht my onbetoghelijck.678
Dus prijs ick u hoghelijck om u nut en tale.
Maar wijst my nu waar ick u Behoefte hale.
Daar leyt het altemale, dat my magh nopen.681
Ve e l b e h o e v e n
Dats gheen zwarigheydt, bedrogh zalt ons by hopen,
Door koopen en verkoopen ghenoegh besporen.683

685

Al de werelt
Zulcke middel lust my nu oock wel eens te horen.
Want die zorghen verstoren noch al mijn ghenuecht.
Ve e l b e h o e v e n
Wildy dat ick hem haal meester, op dat ghy muecht
U herte tot vruecht, volkomelijck wennen?
Al de werelt
Blijft ghy, ick zal wel een ander om hem zennen.

690

Ve e l b e h o e v e n
Die zoud hem niet kennen, al waart oock dat ick zeyde
Waar hy woont.want ick den wegh tot hem meest bereyde.
Ick bent die hem altijdt by mijn meesters leyde,
Dus ist best dat ick gha meester, ick ken zijn weyde.
Al de werelt
Ghaat dan, en zegt dat ick hem hier verbeyde.

Tweede handeling. V uytkomen
Bedroch Al de werelt

[B e d r o c h ]
Hier zoude ick hem (zeyde Veel behoeven) vinden.

675
678
681
683

gheringhen: spoedig.
onbetoghelijck: onbewijsbaar.
nopen: aandrijven.
besporen: opsporen.
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Daar staat hy, ick zal my t'spreken onderwinden695
Belieft u mijns, Heere?
Al de werelt
Ja Bedroch, komt hier quant.
Uwer behoef ick, door Veel behoefs en Grote staat
Dat zijn nu twee mijn alderbeste beminden
Die u eerst in mynen dienst hulpen verbinden.
Doet my nu dienst, toont u abelheydt en verstandt.700
Bedroch
Wat belieft u meester? ghebiedt maar, ick weet raadt.
Al de werelt
Kondy ghelt winnen, zo helpt my aan rijcke baat.

705

Bedroch
Ghenoegh Heer, ghenoegh, ick win ghelt boven de maat.
En kant hendigh, listigh en spoedigh bekloecken704
Boven yemandt opter aarden.
Al de werelt
Zegt in wat wyzen?
Bedroch
Gaarne, maar ghy moet, eer de reden voorder ghaat,
Een zaack verstaan.
Al de werelt
Welck?
Bedroch
Hebdy noyt gheestelijck Prelaat
Swerelts wijsheydt, als dwaasheydt voor God hooren vloecken?
Al de werelt
Ja dickmaal, maar wat meyndy met dees devyzen?709

710

695
700
704
709

Bedroch
Wie hoortmen ter werelt de verstandighste pryzen?

onderwinden: ondernemen.
abelheyt: bekwaamheid.
bekloecken: op schrandere wijze verwerven.
devyzen: redeneringen.
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Al de werelt
Die hem zelfs laat, en Christ volght ten Paradyzen,711
Die den kruyswegh bewandert, en derft zijn wenschen,
Die dueghdt mint, lust vliet, en sterft om wel te leven,
Somma, die honghert naar de Hemelsche spyzen.

715

720

Bedroch
Ghy spreect recht, want dees in lofwaardigheyd ryzen.
Men eert zulcke als dueghdzame wyze menschen.
Maar zegt nu, zoudt ghy zulcx voor wijsheyd aankleven?
Zelfs ghebreck te lyden en 't zijn anderen te gheven?
Wellust te vlieden, om in verdriet te sneven?
Eer te vlieden en minnen smaatheydt schandelijck?
'T gheluck ontloopen, om teghenspoet te verpachten?
Met meer diesghelijcx by henluyden bedreven?
Al de werelt
Altijd heb ick zulcx den prijs van dwaesheyd toegeschreven
Maar in mijnder herten.

725

Bedroch
O ghy spreeckt verstandelijck.
Wie zou zulck oordeel by 't ghemeen volck verwachten?
Zy zijn dan niet al wijs, die 't volck voor wijs achten?
Al de werelt
Neen, maar zot.
Bedroch
Zo verstaan u kloecke ghedachten,
Dat wereltsche wijsheyd een dwaasheydt voor God is?
Al de werelt
Ja, hoewel ick (waart heen wil) noch qualijck rame.729

730

711
729
731

Bedroch
Het dient om 't quaadt gerucht mijns naams te verzachten.
Op dat ghy int valsch oordeel 't volck niet zoudt slachten,731
En noemen zulck wijs, die inder waarheydt zot is.

hem zelfs laat: zich zelf verlaat.
rame: kan bedenken.
slachten: gelijken.
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735

740

Waarheydt heten zy loghen, eerwaardigheydt blame,
En rechtvaardigheydt valscheydt, met een snode fame.
Zo heet ick me Bedrogh met een verkeerde name,
Hoe wel ick voor al trou ben, vol gherechtigheydt,
En maack mijn meesters rijcke in dueghdt en eeren.
Dies ick my dien valschen naam oock niet en schame.
Zy noemden Christ een verleyder, Goods zoon eerzame.739
Zoud' ick my dan belghen? dat waar een slechtigheydt.
Dus stoot u niet aan mijn naam, wildy 't goedt vermeeren.
Al de werelt
Ick ben zo kints niet, dat ick my daaraan zou keeren.742
Maar wilt my 't verkryghen van veel inkomsten leeren.
Bedroch
Zegt eerst meester, wat houdy van rechtvaardigheydt?

745

Al de werelt
Datter af getuyght Sant Jan d'Evangelist,745
Dats dat God de werelt straffen zal en verneren,
Om de rechtvaardigheydt valsch, die zy doet leeren.
Bedroch
O dats een wyze antwoordt, vol waardigheydt.
Zegt voort, hebdy dueghdt liever of ghelt inde kist?

750

755

Al de werelt
Schijt dueght alst gelt kost, op 't gelt heb ik oyt gegist.
Krijgh ick dat, ick achts niet, of my de dueghdt al mist.
'T ghelt zietmen, ghevoeltmen, en ghebruycktmen lustigh,
Als niemandt zijn eyghen ziele kent, verstaat of tast.
Ick swijgh van de zeltsame dueght, vol kijf vol twist,
En van die verborghen God, daar noyt mensch af wist,
Wiens nasporen 't hert quelt met twyfel onrustigh.
Bedroch
Bylo meester ghy hebt u eerste casus vast.757
Dats verachtinghe Gods, maar hoe ghyt werct of vlast,
Schict dat ghy zulcx met schijn van dueght te decken past.

739
742
745
757

Matth. 27:63.
my keeren: me bekommeren.
b.v. in Joh. 15:6.
casus: schrede (eig. misstap).
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760

Al de werelt
Dat weet ick al wel, ick hebt oock op mynen duym,760
'T welsprekende ghelt hevet my fijn onderwezen.
Bedroch
My ghebreeckt luttel, nu u opzet meert en wast,
Te doen zo de leeraar groot ghebiedt en belast.
Al de werelt
Wie meyndy?

765

Bedroch
De Loghen. zijn wegh is breet en ruym,
Zijn jonghers zijn weeldigh, machtigh en gheprezen.
Al de werelt
Dien heb ick al zelfs een lesse horen lezen.
Zijn wet is licht, lustigh en shertsen ghenezen.
Door hem huurd ick u om verlichten de smerten mijn,
Dus ghaat voort.

770

775

780

785

760
774
785

Bedroch
Ick zal. maar ziet dat ghy daar wel op let,
Want ick wil een secreet zegghen, volghdyt na dezen
Ghy zult ghelt en guldens winnen zonder vrezen.
Eerst, hier let op, moet ghy dubbelt van herten zijn.
Vischt voorts altijdt na eyghen baat met valscheyds net,
Tot alle mans schade, houdt voorwaart steeck noch wet.774
Schout gheen bedrieghlijck ghewinne, al waart oock met
Ws broeders verlies en met elcx bederffenisse.
Want ghy en zult van een anders zeer niet hincken.
Wildy, ghy mooght hen weer dueght doen, zo krijghdy te bet
Danck van eens anders goed, dats een loflijck trompet.
Die maackt een milde naam, der eeren erffenisse.
Aanghaande valscheyd, mijn broer kloeck int bedincken,
Die zal u zijn abelheydt ghaarne toedrincken,
En zijn konst int meten, weghen, en tellen schincken,
Dat ghys int ontfang ghebruyckt, vol en overvloedigh,
Maar int leveren wat tekort, en te lichte.785
Hy zal 't schoonste broodt opt venster doen blincken.

op mynen duym: dat kunstje ken ik.
voorwaart: voortaan.
wat. D: wan.
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790

795

800

805

810

815

'T web linnen, buyten best, rollen, 't grof diep in zincken,787
En u toonen dat een aanzicht schoon, fier en moedigh,
Wel een schurft aarsgat verkoopt van Sant Jobs nichte.
Ist koren vunstigh, met beter betert hyt slichte,
De koop ghaat naat munster, ghoedt int ghezichte,
Hebdy quade wijn, brouwen is zijn hanteringhe,
Men gietze inde best, voorts in droncken buycx bedoven.793
Ist laken onghekrompen, gatigh, ondichte,
Bestiert den benauden voor meerder ghelts ghewichte,
Op wat daghs, woecker is 't vet van alle neringhe.795-796
Hy leert met twee monden spreken en listigh hoven,797
Oock beloven en houwen (tot u beloven)
In u zelfs kist, en gheeft luttel om veel te roven.
Al dees wonderlyke dinghen uyt hem spruyten,
Die noyt man om ghoedt te winnen en besweken.801
Oock meynedigheyt, valsch boeckhouden noch daar boven,
Valsche hantschriften, tuyghen vol valscheydt bestoven,803
Omkoopinghe der rechteren duer gulden duyten,
Die rijckelijck uyt valscheydts oorbaarlyke beken
Met overvloet vlieten, stroomen ende leken.
Wie zoudet al teenemale uyt moghen spreken?
Dat zy van valscheydt gheroert met licht bewerpen,808
Als een schilder botseert met kolen of met keyen,809
Want zoud' icx al zegghen, 't gheduurde veel weken.
Hoort nu van eyghen baat, die is oyt groot ghebleken.
Die kant vernuft listigh en subtijl verscherpen.
Valscheydt magh vryen, maar deze doet bedyen.813
Want valscheydt dient eyghen bate tallen tyen.
Mindt, volght, zoeckt en jaaght die dan aan allen zyen.
Hier moet ghy hendigh en looflijck om handelen.
Dits in welkopen en dier verkopen gheleghen.
Int kopen stroyt valsche tyding met boeveryen

787 linnen. D: binnen.
793 inde best: in goede wijn; bedoven: bedolven.
795-796 Bestiert...... Op wat daghs: geef uitstel van betaling (om hoge rente te kunnen berekenen);
benauden: die om geld verlegen zijn (zie vs. 824).
797 hoven: omgang hebben.
801 besweken: faalden.
803 bestoven: bedekt.
808 gheroert met licht bewerpen: in het kort gezegd.
809 kolen: houtskool? keyen: keileem, keimergel?
813 vryen: vrij maken van geldelijke lasten; bedyen: vooruitkomen.
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820

825

830

835

840

845

825
830
831
832
841
845
846
847
848
849

Van afslach zo zal u den nutten koop verblyen
Doet anderen luttel bieden, en dan ghaan wandelen.
Hebdy oock zulcke waar, koopt die zelfs twelf voor negen
Van ghehuurde vreemden, dat ghoedt pryst dan te degen.
Dat ghy kopen wilt, laackt, schelt en veracht daar teghen.
Kloecke koopluy zoecken oock meest benaude luyden
Die steken zy de kele af met ghereedt ghelt.825
Slockt oock met den groten kleyn viskens tallen weghen,
Acht de werelt een roof, pluckt en grypt zo rovers plegen,
Raapt als een raper, rapen zijn de beste kruyden.
Tis al verbuert ghoedt, kryghet met list of met ghewelt,
Elcke handt zy als een meshaack opt nemen versnelt,830
Schroemt niet, de schaamschoen is best aan d'een zyde gestelt.831
Ick zal u aanzicht aan de wolle ghaan verwen,832
Elck is een dief in zijn nering, dit blijct heel naackt,
Schraapt vry, al waart van Gods outaar, op dat ghi maar telt.
Meyndy dat een gestolen kroon min dan anderen geldt?
Ghestolen broodt smaackt beter dan betaalde terwen.
Ziet oock dat u niemandts verdriet ter herten en raackt,
Wat schaad' u yemants armoe die u ryker maackt?
Wat let u eens anders leet daar ghy vruecht uyt schaact?
Alst 't hemt verbetert, wat hindert den rock te schennen?
'T hemt is naast, best een goet vrundt dan zelf bedreten.841
Wien magh hy nut zijn, die voor hem zelfs niet en waact?
Koopslaaght zonder tuyghen, zo mooghdy alst u smaackt
Den koop lochenen, verzaken en ontkennen.
Hy doet oock wel die vele ghelts op voorkoop besteedt,845
Daar met men den huysman, oock landt en luyden eet.846
Vallet baat, 't blijft koop, of is hem den handel leet,847
Men vint haast een Jan van Dam die is menighvuldigh.848
Voorts aant rechten, plechten, en appelleren.849

afsteken:afsnijden.
meshaack: mesthaak.
aan d' een zyde: terzijde.
ik zal u leren kwaad doen zonder blikken of blozen.
bedreten: van driten, zijn gevoeg doen.
voorkoop. Zie J. de Weert: Nieuwe Doctrinael 30 en 303; Coninx Summe 73. Muller: Schetsen
uit de Middeleeuwen bl. 91: opkopen vóór de markt begint.
waardoor men de boer ruïneert.
of: al.
Jan van Dam: advocaat van slechte zaken?
plechten: gemene zaak maken met.
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Dit wint tijdt; datmen gheen valsche tuyghen en vergheet.
Hebdy oock altemet veel penninghen ghereet
En zydy teffens veel grote sommen schuldigh,
Maact banckeroet, ruymt, wijct, vlucht om weer te keren,
Biedt d'achtste penning, men zal nau meer begheren.854
Dits wisse quint, quelt u niet metter oneeren,855
Vreest niet men vindt maar één schande, dats niet hebben.
Die zuldy licht vluchtigh metter vlucht ontvluchten,
Maght schande zijn dat de beste des landts hanteren?858
Ghelooft my, hebben is eer, schand' ist ontberen,
Dit zal u zee altijdt doen vloeyen zonder ebben.
Somma, als ghy rijck zijt, wilt voor gheen schande meer duchten,
Maact dan monopolien van gantse vruchten,862
Muyt, koopt heele waren, veracht des volcx gheruchten.863
Verkrijght door schenck alleen te moghen verkopen
Aluyn, meede, koren, zout en dierghelyken.865
'T zal u verblyen en 't heele landt doen zuchten,
'T zal elck man verderven en vullen door kluchten
U kisten met gouden en zilveren hoopen.
Dit zal mijn dienst zijn, met zo abele practijcken,
Dat elckerlijcx verarmen u zal doen rijcken.
Al de werelt
Waarlijck dat zijn middelen die oorbaarlijck blijcken.
'T herte wenscht, och mocht ick de vruchten terstont mayen.
Noyt vant ick begheerlyker lust in myne zinnen,
Maar waar na toeven wy? wat staan wy hier en kijcken,
Laat ons de zaack spoeden, wat helpt dus te staan prijcken?
Hier zullen ons gheen braenhoenders inde mondt waayen.876
Bedroch
Ghaat ghy voorheen meester, ick zal u wel vinnen,
Schickt u op reys om den handel te beginnen.
Ick volgh terstont, met valscheydt quaadt om bekinnen,879

854
855
858
862
863
865
876
879

d'achtste penning: 12 1/2%.
dits wisse quint: dit is de juiste manier.
de beste: de eersten.
gantse vruchten: de totale oogst van een bepaald gewas.
muyt: koopt voorraden op, hamstert.
aluyn: fixeermiddel bij het verven van laken. (zie Posthumus: Gesch. Leidsche lakenindustrie
I 52, 53; II 238 noot); meede: honingdrank.
braenhoenders: gebraden hoenders.
quaadt om bekinnen: moeilijk om te leren kennen.
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En willen u tsamen zo veel ghoedts doen winnen
Dat ghy ons boven al zult eeren en beminnen.
Al de werelt
Doet zo bedrogh, volght terstont, ick ga voor binnen.

Tweede handeling. VJ uytkomen
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Hach hach haay,883
Bedroch.
Hier klappaay,
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Dat was fraay,
Bedroch.
'T ging behendelijck.

885

V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Ons fenijn,
Bedroch.
Zoet int schijn,886
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Spreyt zich fijn,
Bedroch.
In veel winckelen
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Dats een draay
Bedroch.
Die hy spaay
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Met onghenaay
Bedroch.
Boet ellendelijck.
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Hach hach haay,
Bedroch.

883

886

hach hach haay: interjectie. stereotype lach der duivels of sinnekens in de kluchten en
komische tussenspelen (N. Tg. 1947, bl. 157). De rechter halfverzen worden door Bedroch
gesproken.
winckelen: hoeken.
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Hier klappaay,

890

V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Dat was fraay,
Bedroch.
'T ghing behendelijck.
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Ick belaay,
Bedroch.
Maar ick paay893
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Als ik zaay
Bedroch.
Druck inwendelijck.
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Zulcke wijn
Bedroch.
Streng als brijn
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Stroyt haar pijn
Bedroch.
Door merch en schinckelen.

895

V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Hach hach haay,
Bedroch.
Hier klappaay,
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Dat was fraay,
Bedroch.
'T ging behendelijck.
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Ons fenijn
Bedroch.
Zoet int schijn,
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Spreyt zich fijn
Bedroch.
In veel winckelen.
V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Valsch Cozijn,

893

brijn: zout.
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Bedroch.
Schalcke trijn,

900

V e e l b e h o e v e n . uyt de gardynen kykende.
Boosheydts schrijn
Bedroch.
Laat bellen rinckelen.
Zo moghen wy dansen, springhen en hinckelen.
Hoe reyn bracht ick dien armen dwaas ter snoevel.
Ve e l b e h o e v e n
Hoe net deckt' ick zijn hooft met een narren koevel.903

905

903
904

Bedroch
Wy zijn zeker twee aartighe scheminckelen,904
Nichte vertellet my doch, hoe hebdy ghevaren?

koevel: kap.
scheminckelen: apen.
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Ve e l b e h o e v e n
Gaarne. maar zuldy my u doen oock verklaren?
Bedroch
Trouwen ja.
Ve e l b e h o e v e n
Hoort dan 't les, dat ick int verkryghen las.
Ick prees my zelfs.908
Bedroch
Ghy slachte de ghoede waren.

910

915

920

925

908
911
912
915
923
924
925

Ve e l b e h o e v e n
Ick maackte hem vroet dat paerdenstront vyghen was.
Mijn groot opgheven deed' hem begheerlijck zwygen ras.
Eerst loofd' ick hem door miltheydt eerlijck te vermaren.911
Daar na door veel ghenietens alle mans jonste.912
Oock macht door mijns vaders ruym teren opt ronste,
Zonder dat de Nar merckte 't bedrogh mijnder spraken,
Magh d'eerloos yemandt eeren of hyt al begonste?915
Bedroch
De meeste hoop is eerloos in alle zaken,
Hoe zou svolcx lof d'oneerbaar mensch eerlijck maken?
Een blind' zoud' eer recht leeden door eenighe konste,
Maar daar teghens onteert het lof van d'oneerlyken,
Want ghelijck prijst en eert zijns ghelijck begheerlyken,
Dies de vroede svolcx eere altijdt schandelijck acht.
Ve e l b e h o e v e n
Zo gingt oock met elcx jonst, die docht hem heerlyken,
Men mint zijn ghelt dat elck (als roof) vyandelijck wacht,923
Maar hem niet, zo de Nar onverstandelijck dacht.924
Die om spoet vrundt werdt, wijckt in onspoet deerlyken,925
Wat voorspoet verzaamt, scheyt teghenspoet met verdriet.
Oock verstont Diogenes wel (maar deze geck niet),

goede waar prijst zich zelf ook.
hem... te vermaren: hem vermaard te maken.
ghenietens. D: ghenieters.
of: als.
wacht: op loert.
hem: hem zelf.
spoet: voorspoed, voordeel.
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930

935

940

945

950

955

Dat het een ellendigh ding is alder dinghen,
Al had yemandt al datter is onder zijn ghebiet,
En konst de werelt als Alexander t'onder bringhen,
Kan hy zyne quade lusten niet bedwinghen,
Want die is machtigh, diens wille altijdt gheschiet,
Diet al volbrenghen magh dat zijn wil is poghende,
Die dan zorgh, anxt, vrees, met wroeghen is doghende,
En nochtans altijt na 't seker ghenoeghen spoort,
Blijckt dees niet veel meer onmachtigh dan moghende.
Al dit geloofde de dwaas licht, doe ging ick voort
Totten oorboor daart al na jaaght, maar doe was mijn woort
Zo wel niet ghehoort, dies ick daar al betooghende
U listen ghebruyckte met wonderlyke kluchten.
Ick bewees dat liefd' en vrundtschap mosten vluchten
Wter werelt daar zy al roven en moorden zouwen,
Voede icx niet al met mijn oorbaarlyke vruchten.
Bedroch
O grof vernuft, ziet hy u 't contrarie niet brouwen?
Twist verjaaght lieft en vruntschap om 't hebben om 't houwen,
En verdrijft die zoete gemeenschap met ontuchten,
Door u die meer begheren doet dant wel recht is,
En maackt dat den aardtbodem vol kijf en ghevecht is.
Maar hoe ghingt voort
Ve e l b e h o e v e n
Hy ghing my doen hooghelijck pryzen,
Maar hem beswaard' ghelts winnen zo hy noch slecht is.950
Ick sprack van Bedrochs overvloedighe excyzen,951
Die zoud' hem haast met ryke inkomsten spyzen,
Want dat een abel, listigh, en schalck knecht is.
U meyn ick neef, want ick u voort stracx quam halen,
Daar hebdy 't mijn, wilt my 't uwe nu oock vertalen.
Bedroch
Hy ontfinck my vrundelijck, als ick hem kluysterde
Met valscheydts boeyens, zijnder zielen qualen,
Ick leerd' hem mijn list, daar hy naarstigh na luysterde,
'T scheen een swerte konst, want zijn verstant verduysterde.

950
951

slecht: eenvoudig, simpel.
excijzen: belastingen.
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960

Ve e l b e h o e v e n
Stiet hy hem niet aan u schandelyke galen?960
Aan u boosheydt, valscheydt, en leelyke ghebreken?
Bedroch
Ke neen hy, nicht, daar bruyckte ick mijn oude treken.962
Ve e l b e h o e v e n
Welck van allen?

965

Bedroch
Daar mede ick den Nicker ving.963
Flucx wasser een verwe op de vlecken ghestreken,
'T beviel hem al zeer wel. 'T was enckel lecker ding,
Ick verschoonde mijn naam, God weet hoet den gheck verging.
Ve e l b e h o e v e n
Hoe ging dat te wercke?

970

975

960
962
963
970
971
972
975

Bedroch
Schriftuur was mijn deken,
Daar me ging ick hem valschelijck betonen
Dat alles anders schijnt by wereltsche personen,
Dant by God waarlijck is in rechter aardigheydt.970
Dus noemtmen my Bedroch of ick yemandt zou honen.971
Valsch en ontrou en was (zeyd'ick) de rechtvaardigheydt,972
Zomen Christ t'onrecht lasterde met onwaardigheydt.
Ve e l b e h o e v e n
O arghe schalck, hoe kondt ghy u boosheydt verschonen.
T' onrecht werdt den Leydtsman van verleyders verleyder ghenaamt,975
Maar te recht zijt ghy by vromen voor bedroch befaamt,
Dat zydy oock, al willen u die bedroghen zijn
Voor gheen bedriegher houden, twelck met recht betaamt.
Zo bedrieglijck bedrieght ghy die inde loghen zijn.

galen: vurige huiduitslag (schurft).
Ke: bastaardvloek. (N. Tg. 1947, bl. 157 noot).
den Nicker: de duivel.
in rechter aardigheydt: in werkelijkheid.
honen: bedriegen.
en was: en ik was.
den Leydtsman: Jezus. van: door.
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980

Bedroch
'T komt hem noch al ten besten.
Ve e l b e h o e v e n
Dat zal dan moghen zijn.
Zo haast vuyr en water eendrachtigh verzaamt.
Bedroch
Als daar twee zondaghen in een weke komen.
Ve e l b e h o e v e n
Als der zonnen schijn inde hel werdt vernomen.
Bedroch
'T begin is emmers schoon.

985

Ve e l b e h o e v e n
Dat maackt een goedt behaghen,
Hy ziet u noch achter niet.985
Bedroch
'T eynd' zal hem niet vromen,
Dat moet jammerlijck alle den last noch draghen,
Hy meent hier te leven ten eeuwighen daghen.
Ve e l b e h o e v e n
Hoe zal hem noch int sterven vanden Duyvel dromen
Door u veel loven.

990

Bedroch
Veel loven en luttel gheven
Doet den dwaas in vluchtigher vruechden sneven.
Ve e l b e h o e v e n
Tis een bot ghezel, wiens oordeel slecht en kranck is.
Bedroch
Mijn konst heeft hy vast, 't schijnt met wigghen inneghedreven.
Hy onthout wel als de reden van ghelts gheklanck is.
Ve e l b e h o e v e n
Tis een ezel die over twee zyden manck is,

985

achter: van achteren, in uw ware aard.
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Al draaght hy gheen zacken, d'oren staan hoogh verheven,
Tis een plompaart, ick wed hy komt uyt plompaardyen.
Bedroch
Neen.
Ve e l b e h o e v e n
Van waar dan?
Bedroch
Komt horet zacht aan mijnder zyen.

(Hy luystert)

Ve e l b e h o e v e n
Dats waarlijck waar, hy werdt hoe ouder hoe zotter,
Waar haaldyt al?
Bedroch
Waar haalt de spin t'allen tyen
1000
Zijn garen?
Ve e l b e h o e v e n
Wt hem zelfs.
Bedroch
Ick ben oock uyt my zelfs een spotter
Van dezen Wl, hy werdt noch alle daagh botter.
Ve e l b e h o e v e n
Zo dient hy op bot.1002
Bedroch
Dats daar laat ons hem verblyen.
Ick moet doch nu zijn coopmanschap beghinnen zaan.1003
Ve e l b e h o e v e n
Maar wie zal van ons beyden doch eerst binnen gaan?
Bedroch
1005 De beste.
Ve e l b e h o e v e n
Volght dan.

1002
1003

op bot: in bod gesteld, m.a.w. verkocht te worden(?).
zaan: spoedig.
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Bedroch
Zoudy u boven my achten?
Ve e l b e h o e v e n
Wat waardy zonder my ghy mocht aant spinnen slaan,1006
Dat mijn behoeften 't volck niet in razerny brachten.
Bedroch
Wat baat mocht ghy zonder droch en boevery wachten?
Hoe zou Veel behoeven in alle mans zinnen staan?
1010 Maack ickze door schoone schyn daar toe niet ghenegen?
Ve e l b e h o e v e n
Wie zou doch bedrieghen willen en valscheydt pleghen
Zonder Veel behoevens?
Bedroch
Maar niemant magh begheren
Zonder my dat hy niet en behoeft te deghen.1013
Ve e l b e h o e v e n
Niemandt bedrieght om 't geen dat hy wel wil ontberen.
Bedroch
1015 Kan ick den wensch niet na 't onnodruftighe keren?
Ve e l b e h o e v e n
Wordt al 't valsche ghewin voor my niet verkreghen?1016
Ick verteerdt, Bedrogh moet my dienstelijck gheryven1017
Als dienaar zijn vrouwe.
Bedroch
Laat ons niet langher kyven
Ve e l b e h o e v e n
Ick weet raadt.
Wat?
Bedroch
Ghaan wy ghelijck bruygom en bruyt

1006
1013
1016
1017

ghy mocht aant spinnen slaan, Dat enz., je kon wel gaan spinnen, als..., m.a.w. dan zou je
niets meer te doen hebben.
te deghen: werkelijk, wel degelijk.
voor: ten behoeve van.
Ick verteerdt: nl. het ‘ghewin’.
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1020 Zo magh elck in waardigheydt blyven.
Ve e l b e h o e v e n
Daar hou ick veel af want dat wel sluyt.
Bedroch
Adieu nichte ick gha dryven.
Ve e l b e h o e v e n
Adieu neefken archlistighe guyt
Daar hou ick veel af want dat wel sluyt.

1025

Bedroch
Adieu hoere.
Ve e l b e h o e v e n
Adieu vuyl schuvuyt.
Bedroch
Adieu schuym vande helsche wyven.
Ve e l b e h o e v e n
Daar hou ick veel af want dat wel sluyt.
Bedroch
Adieu nichte ick gha nu dryven
Om verghaderen gulden schyven.

Derde handeling. Eerste uytkomen
Zeltsaam
Schamelijck ghekleet, de rechter handt als verbrandt zijnde in een doecke voor den borst hanghende.
1030

Beswaart, benaudt en bitter ghequelt
Door onspoedt in ghoedt, in bloedt, en moedt
Gha ick vertreden int ruyme veldt1032
Om zien wat mijn herte dus onsteldt
'T welck eertijdts leefde in rusten zoet.
1035 Ben ick oock alleen? dats best voorhoedt1035
Want ick mijn ghedacht wil vertellen.

1032
1035

vertreden: zich verplaatsen, wandelen?
dats best voorhoedt: daarvoor moet men liefst op zijn hoede zijn.
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1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1038
1047
1048
1050
1052
1060
1067
1069

Troeren verduystert mijn reden vroedt.
De zaack die 't bloedt dus doet om wellen,1038
Moet ick nu mellen.
God zeghende mijn naarstighe handt.
Die hadt een huysken overghespaart;
Met wat noodtlijck huysraats, slechte pandt.
Dits al (ach met twee zoonkens) verbrandt.
Laas daar smoorden mijn kinderkens waart.
Ick sprang int vuyr, (liefde toondt haar aardt)
En greepse, zy waren ghestorven.
Die stoute handt was ghezengt, gheblaart,1047
Gheschroockt, ghekoockt, met vlam doorkorven,1048
En heel bedorven.
Doe nam ick een Bethlem in huyre.1050
Al ons ghoedt waren kleren aan 't lijf,
Wy ledens, licht paaytmen nature.1052
Terstondt (helaas, dit viel my zure)
Starf mijn trou dienstbaar, vrundtlyke wijf.
O wat derf ick ghemack en gherijf
Nu icx veel meer (dan oyt) behoeve,
De handt wint niet, schade is haar bedrijf,
Ist onrecht dat ick my bedroeve?
Streng is dees proeve.
Wapen, wat lijden menighvuldigh1060
Zendt my de Heere nu opten hals.
Maar noch meer zijns mijn zonden schuldigh,
Dit maackt my lijdzaam en gheduldigh.
Al zandt hy noch zo veel onghevals,
Wat schaadt veel uytwendigh verdriet, als
Zijn troost binnen van leedt bevrijdt vry?
'T schaapken zoeckt hy met veel onghevals,1067
Godes liefde staat my inden strijdt by.
Den zoon kastijt hy.1069
Ghedoogh icx willigh zonder klaghen,

omwellen: koken.
stoute: vermetele.
gheschroockt: geschroeid.
een Bethlem in huyre nemen: een stal huren.
paayt: stelt tevreden.
Wapen: wee.
Luk. 15:3-6.
Hebr. 12:6.
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1075

1080

1085

1090

1095

1100

1075
1079
1080
1083
1086
1087
1094
1095
1096
1098

Dees lieve harder zal my vinden,
Op zijn schouder nemen en draghen,
My met alle mijn lydens plaghen,
Inde schaapskoy by zyne beminden.
Maar kan druck reden zo verblinden,1075
Dat ick 't uyterlijck wil betroeren
Door 't hert aan tydelijckheydt te binden?
O dat moet nemmermeer gheboeren,
'T scheyden zou schoeren.1079
Maar als ick de zake mijns drucx aanschou,1080
Zo ist waan veronghelijckt te zijn.
Dit onrecht is oorzaack van mijn rou,
Dat ick die niet ben, yet erghens hou.1083
Waar toe magh ick zegghen, dat ist mijn?
Komt het niet al uyt der liefden schrijn?
Wat heb ick ken hebs eerst ontfanghen?1086
Diet nu neemt ghaft oock, zendt brijn voor wijn.1087
Maar 't hert blijft aan de ghaven hanghen
Met zot verlanghen.
Wat onrecht magh my dan gheschieden?
Ken heb niet, wie kan my beroven?
Maar ick doe teghens Godes ghebieden,
En wil zijn Godlijck wil ontvlieden.
Ick eyghen 't zijn, 't komt al van boven.1094
Dus zit ick midts in dieft bedoven,1095
En ben de twaelfste vande elven.1096
Mijn zond' quelt my ick moets gheloven.
Niemandt werdt ghequetst (hoe wyt delven)1098
Dan van hem zelven.
'T hoort God dan al wie lijdt hier schaden.
Dus zondight elck die 't verlies beweent.
Zijn milde lieft kant al verzaden.

druck: droefheid; reden: rede, verstand.
het zich losscheuren van het aardse zou bij het sterven pijn doen.
de zake: de oorzaak.
niet: niets; yet: iets.
ken: ik en.
brijn: zout.
ik eigen mij het zijne toe.
bedoven: bedolven.
de twaelfste vande elven: Judas?
delven: grondig beschouwen.
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1105

1110

1115

1120

1125

1130

1135

Die heeft my dus langh uyt ghenaden,
'T huys, ghezontheydt, wijf, en kindt verleent,
Zonder woecker. zoud' 't hert versteent
Nu hyt weer eyscht, wenen en jancken?
Tis zijns, al heb icx eyghen ghemeent.
Dies wil ick als vruchtbare rancken,1108
Loven en dancken.
Tis dan best dat wy leende ghoeden,
Vrolijck en danckbaar weder gheven.
Wil God in al 't lijf zieckte voeden,
Blindt, doof, lam, 't verstandt doen verwoeden,
Wil hy nemen lijf en leven,
Oock mijn ziele om hem t' aankleven
Fiat, want icx dan oock beghere.
Die Gode volght en magh niet sneven.
Gheeft d'eenighe meester en Heere,
Lof, prijs en eere.
Hy is de wijsheydt die beter weet,
Dan ick waar zijn schepsel nut by vindt.
Dat hy schickt ist best, al scheent my leedt,
Dus gheef ick hem mijn wille ghereedt.
Want hy my meer bezorght en bemindt,
Al veel meer dan eenigh mensch zijn kindt,
Ons liefde koelt, Goods magh niet vervriezen,
Die Goods wyze liefde dus verzint,1127
Waarom zoude hy dwaaslijck verkiezen,
Welvaarts verliezen?
Zijn ghoedtheydt ziet, kent, en weet het al,
Wie zou zulcken Vader mistrouwen?
Daarom maackt ons bidden gheen verhal,1132
Van [den] schepper, al schept hyt groot en smal,
Want al 't schepsel dat wy aanschouwen,
Noodtlijck zijn wet moet onderhouwen,
Zy moetens volghen alleghader.
Maar ons ging vryheydt bedouwen,1137
En leert bidden uyt shertsen ader,
Onze Vader.

Hy knielt.

1108
1127
1132
1137

als vruchtbare rancken: vgl. Joh. 15.
verzint: verstaat.
verhal: verhaal, beroep, hoop op redding.
bedouwen: wegkwijnen, vergaan.
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1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1140
1149
1153
1156
1159
1166
1167

Onze Vader, daar uyt wy zijn gheboren,1140
Gheestelijck naden gheest buyten alle ghediert,
U tot een beelde in heyligheydt verkoren,
Ghy zijt die ons mildelijck voedt wijslijck stiert
En heylighlijck wijst, leert, kastijdt, en maniert,
Niet anders dan vrye beminde kinderen.
U liefde treckt, lockt, en smeeckt om te minderen
Ons leedt door u overvloedighe weldaden.
Dus leerdy ons broeder niet te hinderen,
Maar lieflijck, zo ghy ons doet, te staan in staden,1149
En te woeckeren met u heylighe liefde
Om u te winnen veel zalighe vruchten,
Zo moghen wy zegghen, alst u Zoon verbriefde,
Niet mijn, maar onze Vader met troostlijck zuchten.1153
Ghy zijt inden Hemel, hoogh inder luchten.
Ghy zijt ghy waart, en zult eeuwigh wezen,
Wy zijn schau, en niet, ghy zijt het al gheprezen,1156
Zijn wij dan noch yet door u vaderlijck herte,
Dat zijt ghy, in ons, onzer zielen ghenezen.
Dat zijn oock beneden op d'aarde met smerte,1159
Int jammerdal, daar wy blindelijck wanderen
Vol troerens, drucx, verdriets, en bitter tranen.
Maar ghy zijt inden Hemel zonder veranderen
In eeuwigher vruecht, groter dan men magh wanen,
Oock groter dan ons gheloof ons kan vermanen.
Gheheylight werde u wonderlyke name.
Maar wat naam hebdy, heylighe Vader lofzame?1166
Dit werdt van dat met een name onderscheyden,1167
Maar ghy zijt het al, wat naam vindtmen u bequame?
Wie zal u, o al in al, een name bereyden?
Ghy zijt oyt onnomelijck nameloos ghebleken.
Nochtans lust ons 't schouwen, en 't Goddelijck verbeelden
Ons ghemoedts yet wat met woorden uyt te spreken,
Zo wy best konnen en zoot u ghaven ons deelden
Om de heyligheydt uwer namen vol weelden

nu volgt een parafrase van het Onze Vader.
staan in steaden: helpen.
Matth. 26:38, 42; Luk. 22:42.
schau en niet: schaduw en niets.
Dat zijn oock: dat zijn wij ook.
Exod. 3:13, 14.
Dit... dat: accent. Vgl. Vondels rei uit Lucifer.
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1175 Met onze monden te bieden lof, eer, en prijs.
Alzo noemen wy u almachtigh, ghoedt en wijs
Met veel dierghelyken uyt rechter aandachtigheydt.1177
Gneeft daarom vader dat wy al na u advijs,
Willighlijck ghehoorzamen u almachtigheydt,
1180 U wijsheydt eeren, u ghoedtheydt alleen beminnen,
Op dat wy t'uwer eeren tot welvaart des naasten,
U naam, in ons recht te heylighen beginnen.
U rijck toekome ons dan oock ten laatsten,
Als wy u dienstbare onderzaten ons haasten,
1185 U te eeren, Koning, bermhertigh en rechtvaardigh.
U wijsheyt zal ons 't best voorzien, u goetheydt waardigh
Zalt in ons willen, u macht zalt in ons volbringhen,
'T ghoed vermoghen wy niet, int quaadt zijn wy aardigh,1188
Wy weten, willen noch moghen gheen ghoede dinghen.
1190 Dus hebben wy oock niet, niet wy van zelfs gelijck zijn.1190
Hierom laten wy ons ydel begheerlijckheydt,
Ten zal, O Koning, niet ons, maar u heyligh rijck zijn.
U zal zijn lof, prijs, glory, eer, en heerlijckheydt,
Want ghy zijt zelfs de glory, 't lof en de eerlijckheydt.
1195 Daaromme dan oock u wille moet gheschieden,
In dit rijck zult ghy Hemelsche Keyzer ghebieden.
Wiens wille zoud daar anders wel konnen willen?
D'onze? helaas, haar zotheydt kiest datmen zou vlieden,1198
Haar boosheydt zoeckt het quade om ons te stillen,1199
1200 Haar machteloze nietheydt kan als verrader
Anders niet doen wercken, noch verkryghen dan niet.
Want zy wil altijdt anders dan ghy wilt (O Vader)
Dies lijdt zy eeuwigh druck, pijn, ghequel, en verdriet,
Om dat niet haar, maar u almachtighe wil gheschiedt,
1205 Zy ruyme dan, zy verdwijn, en haast haar te sterven,
Op dat ick daarvoor als Koning magh verwerven
U lieve wille voorzichtigh en almachtigh,
Om meester en Prins te zijn binnen uwer erven.
Die ghebiede in ons met u moghentheydt krachtigh,
1210 Verkieze door u wijsheydt u ghoedtheydt veyligh.1210

1177
1188
1190
1198
1199
1210

aandachtigheydt: godsd. overpeinzing.
zijn wij aardigh: aarden wij.
wij zijn gelijk aan niet; wij zijn niets (vgl. vs. 1200).
zou: zou moeten.
om ons te stillen: om ons innerlijk tot rust te brengen.
Die (Uw wil) verkieze door Uw wijsheid (voor mij) Uw veilige goedheid.
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Wille door u eendrachtighe liefde met vreden,
Tot lof, prijs, en eer van uwen name heyligh
Om u glory (Hemelsche Keyzer) te verbreden.

Derde handeling. IJ uytkomen
De wyle d'ander noch spreeckt komt Al de werelt uyte zegghende:

Al de werelt. Zeltsaam

[A l d e w e r e l t ]
Ghoeden dagh buurman.
Zeltsaam
Die wil u God oock verleenen.

1215

Al de werelt
Lieve man hoe vaardy? my deert u ongheval,
'T komt u wel teffens op, men zoude niet meenen1216
Dat ghyt lyden moght zonder u doodt te weenen.
My deert uwer.
Zeltsaam
Dat loon u God, die verzoet het al.

Al de werelt
Zo veel zulck lydens, quaamt my toe, ick werde mal.
1220 Ick hielt voor tovery, of Goods plaghen.
Zeltsaam
Al hielt icx voor tovery, ken had gheen verhaal.
Verhengdet God, most icx niet even wel draghen?1222
Ghy achtet een plaghe, en ick zoudts niet verjaghen,
Al had ick de macht, want dits 't heylighe rechte kruys,
1225 Daar de Duvel voor vlucht, met zijn schalcke laghen.
Al de werelt
Dat zoud' ick oock zegghen, zonder meenen, quansuys.
Zeltsaam
Ick gelooft, want elck man pleeght zulcx buyten en thuys.
Maar waarom meyndy my te spreken teghens 't hert?

1216
1222

wel. D: veel; teffens: in eens.
verhengde: liet toe.
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Al de werelt
Ghy zijt mede vleesch, buyrman, zulck druck en lyden
1230 Druckt u oock druckigh met een druckelyke smert.
Zeltsaam
Nochtans zeydt Sant Jacob, broeders, wanneer ghy wert1231
Met bekoring bezocht, zo wilt u verblyden.
Al de werelt
Dat mogen Goden doen, maar menschen zien wyt myden.
Zeltsaam
Ghy zegt wel.
Al de werelt
Elck vliedt het, hoe zoud' mer vrucht uyt smaken?
1235 Waar door magh lyden lust zijn t' eenighen tyden?
Zeltsaam
Zeker dat gheschiet door veelreleye zaken.
Want lyden betuyght Goods liefde int ghenaken.
God castijdt aldermeest die hy meest bemint.1238
Oock kan lyden door oeffening verstandigh maken.
1240 Wat weet hy die niet en bezoeckt of ondervint?
Maar die veel bezoeckt, moet veel lyden, als hy begint.
Al de werelt
Zegt dat ghy wilt. ick naam de doodt voor u leven.1242
Dies wensch ick u gheduldigheydt van hier boven,
Om 't lydens ghedoghen.
Zeltsaam
Amen, God wils my gheven.
1245 Maar zegt doch, acht ghy mijn staat zo lastigh doort sneven,1245
En u leven zo lustigh?
Al de werelt
Ghy mooght my ghelooven,
In u blyschap wensch ick mijn vyanden bedoven,1247

1231
1238
1242
1245
1247

Jac. 1:12.
Spr. 3:12; Hebr. 12:6; Openb. 3:19.
ik verkoos de dood boven uw leven.
sneven: rampzalig worden.
bedoven: bedolven.
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Behalven noch u lyden int bloedt, dats te deeren.1248
Zeltsaam
Wat lyd' ick meer?
Al de werelt
U schamel leven verschoven.1249
Zeltsaam
1250 Waar in leef ick armelijck?
Al de werelt
In spijs, dranck, en kleren,
In woning, in huysraat, in alle lusts ontberen.
Zeltsaam
Ghy acht u zelven dan zaligh, om 't leven ryckelijck
Dat ghy nu begint te leyden, doort hanteren
Van koopmanschap vol groot ghewins practykelijck.
1255 Doedy buurman?
Al de werelt
Ick bent oock, dats elck een blykelijck.
Zeltsaam
Om datmen u leven lustigh waant te zyne,
Ist niet zo?
Al de werelt
Recht.
Zeltsaam
Hoe achtmen mijn leven?
Al de werelt
Vol ghequel,
Vol jammer, vol druck, vol verdriet, vol pyne.
Zeltsaam
Of icx recht anders bewees, dant is in schyne?1259
1260 Dat mijn leven een hemel waar, en 't uwe een hel?
Wat zuldy zegghen als ick zulcx blykelijck vertel?

1248
1249
1259

u lyden int bloedt: uw leed door de dood van uw bloedverwanten; te deeren: te beklagen.
verschoven: ellendig.
Of: als.
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Al de werelt
Dat in zee gheen water en is, noch boom int woudt!
Maar ghaat te wercke.
Zeltsaam
Acht dan dat ick voor u stel,
Een lecker warme kappoen, in een schotel van hout,1264
1265 En droogh rogghen broodt in een platteele van gout,
Waar zoudy na grypen?
Al de werelt
Twyfelt ghy? na den kappoen!
Zeltsaam
Ick gheloove wel dat ghyt droogh broodt laten zoudt,
Hoewel dat de schotel veel slechter is vant hoen.
Al de werelt
Wat kan de dierbaar schotel tot der smaken doen?1269

1270

Zeltsaam
Int wel smaken leydt dan de luste vant eten,
En niet in datter ontrent is.
Al de werelt
Dats klaar en bloot.
Zeltsaam
Hebdy noyt recht hongherigh in spijs ghebeten?

Al de werelt
Ick was eens hongherigh aan tafel ghezeten
Int reyzen, daar ick gierighlijck at onghenoot1274
1275 (By faut van spijs) swert verschimmelt droogh rogghen broodt,
Ken gaafs hier mijn honden niet.
Zeltsaam
Hoe smaackte u dat?
Al de werelt
Als enckel peperkoeck, ja 't scheen suycker by gans doot.1277

1264
1269
1274
1277

kappoen: gesneden haan.
dierbaar: kostbaar.
gierighlijck: gulzig.
gans: verbasterd uit God.
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'T verhueght my noch, want ick noyt zoeter spyze en at.
Zeltsaam
Nochtans eet ghy daghelycx leckerder en bat.1279

1280

Al de werelt
Dat komt anders bij.
Zeltsaam
Hoe?

Al de werelt
De lecker morseelen1280
Houden my doorgaande zo vol en zat,
Dat ick walghende aan tafel zou zitten queelen,1282
Brachtmer gheen slicker beetkens door mijn bevelen.1283
Die locken my noch den vollen maagh te verladen.
1285 Noch ick verwerck mijn spyze niet, als menigh wel doet.
Zeltsaam
U ontbreeckt dan appetijt?
Al de werelt
Ghy hebbet gheraden.
Zeltsaam
Nochtans zeydtmen, de beste sauce by 't ghebraden
Is appetijt, want hongher maackt rou bonen zoet.
Al de werelt
Dat is waar.
Zeltsaam
Ick hebbe al heel een ander voet,
1290 Want ick eet daghelijcx met goeden apetijt.
Al de werelt
Ha, ha, he, Ick gheloofs wel! dat komt arme bloedt
Door magherman, die roert u pot met zulcken vlijt,
Dat ghy door veel etens u gordel opent noch wijt.

1279
1280
1282
1283

bat: meer, beter.
morseelen: happen, beten.
queelen: treurig neerzitten.
slicker beetkens: lekkere hapjes (slicker = gulzigaard).
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Zeltsaam
'T komt uyt gheen ghebreck. Ick had, God danck, oyt broots ghenoech,1294
1295 Maar d'arbeydt maackt dat ick hertich inden brode bijt,
Als oock 't spel opt best is, rijs ick van de tafel vroech.
Ick eet nemmermeer zat, maar hebbende mijn ghevoech,
Ga ick half zat op mijn werck, om niet te verzuymen,
Anders zoud' ick respende, slaperich sluymen.1299
1300 Het blijckt dan dat ick altijdt met lusten gheniet
Mijn slechte kost, maar ghy u leckere cruymen
Onlustigh van zadtheydt, walghende met verdriet.
Al de werelt
Dat laat ick niet toe.
Zeltsaam
Ghy doet, het is al gheschiet.
Want ghy hebt ghekent, dat de luste niet en leyt1304
1305 Inde spyzen, maar dat de smake den luste biet.
Al de werelt
Ick kent noch.
Zeltsaam
Oock lydy dat hongher den smaack bereyt.1306
Al de werelt
Tis zo.
Zeltsaam
Daar ghy dan gheen tijts ten hongher toe en beydt,
Eet ick immers altijdt lustigh, maar ghy nemmermeer.
Hier zwijgh ick noch, dat ick door mijn werck en matigheydt
1310 Gheen lustighe wackere ghezontheydt en ontbeer,
Daar u ledighe en gulzighe zatheydt, vol zeer
Als een onmatighe proppende vratigheydt,
Zieckte baart, met onlust, met geeuwen, met gapen,
Met verdriet, met dromen, en met onrustigh slapen.
1315 Al dat ick vanden kost zeg, maghmen oock verklaren

1294
1299
1304
1306

oyt: steeds.
respen: oprispen.
ghekent: bekend.
lydy: bekent gij.
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Van leckere dranck, die me gheen lust en doet rapen.
Al de werelt
Laat noodtlyke matigheydt armoets dochter varen.
Kan my dit schone kleet niet heerlijck vermaren,
By zulcken snoden rock die ghy moet oorboren?

1320

Zeltsaam
Hier zijn meer zotheyden in, dan in d'ander waren.
Mijn kleedt heeft meer ghemacx, deckt oock van achter en voren
Zo werm als 't uwe, dus blijckt u kost verloren.1322
Al de werelt
Ghy swijght de eere.
Zeltsaam
De schande, want ghy werdt belacht.
Zegt waardy niet garen de schoonst van habyte gheacht?

1325

Al de werelt
Ja ick trouwen.

Zeltsaam
Dat en mooghdy niet volstrecken,
Want altijdt vindy menschen, chierlijck boven u macht.
Wat zeg ick van menschen, die huer naactheydt bedecken
Met hovaardigh ghebreck als verwaande ghecken?
De dieren verwinnen u, met chierlijckheydt schone.
1330 De Lupaart is frayer, door zuyverlyke plecken,
En den Paau spant door zijn lustighe staart de krone.
Maar dit weet elck, dus ist gheen noodt dat icx vertone.
Ghy zoeckt dan svolcx lof met schoon kleederen te dragen,
Met zyd', met bont, met chieren van uwen persone.

1335

Al de werelt
Ick zoeck lust uyt elckerlijcx prijs en wel behaghen.
Het kleedt eert den man.

Zeltsaam
Antwoordt dan op mijn vraghen.
Zoudy oock wel een heerlyke gaalderye
Doen bouwen, en verchieren met maalderye,
Met marberen pilaarnen op d'antijckschen aart,
1340 Breet en recht ghestreckt, na een onghefaalde rye

1322

u kost: de door u gemaakte kosten.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

133
Voor 't ghemeene volck, om huer jonste vermaart,
Tot huer behaghen, en tot uwe kosten bezwaart
Van 't ghelt dat ghy met moeyte, zorghen en vreezen
By een hebt gheraapt, vergaart en gespaart?

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1346
1347
1353
1355
1362
1367

Al de werelt
Wat hangt my daar aan?
Zeltsaam
Dunckt u dit anders te wezen?
Ghy chiert straat, mart en kerck met u pomp uytghelezen,1346
Twelck u niet dan voor een spieghel magh verblyden.1347
Aanghaande 't lof en eer, hoort, dus werdy gheprezen.
Int eerst doet ghy u vanden ryken benyden,
Dat ghy boven huer klimt, dwelck zy niet en lyden,
Als die door u (int nadoen) nieuwe kosten ghelden.
Van d'armen hoordy lasteren, vloecken, en schelden
Als die, met den ryken, huer naacktheydt decxel ontreckt.1353
'T ghemeen volck spot uwer meest en prijst u zelden
Dat ghy u als een lamme maghere guyl bevleckt,1355
Met een fraay ghereyde, toom en zadel bedeckt,
Ende u doort behangsel verwaant zo blindelijck.
Ghy brengt gheen innerlyke dueghdt, die tot eere streckt,
Maar vreemde pluymen en chieraat uytwendelijck.
Vertoondy aldus u snoodtheydt niet schendelijck?
Dat ghy eerloos zijnde, eer door kleeren wilt halen?
Zo dooldy oock met de woning onbekendelijck,1362
Wie zoud' niet liever met een ruym hert zonder qualen,
Zonder zorghe, zonder ancxt, met vrueghden dalen
In een kleen huysken (ja in Diogenes vat)
Dan benaut van herten wonen in ruyme zalen?
Int kleen huysken boertmen, lachtmen, zingtmen, doetmer wat,1367
Elck dient vrolijck den ander, men zorghter voor gheen schat,
maar int groot woont zuchten, grimmen en twistigh gedruys.
De heer dient zijn knechts, een schadelyke last vant huys,
Met voeden en bezorghen van al dat hun noodt is.

pomp: praal.
zelf heb je er alleen voor de spiegel maar plezier van.
door zijn pronken moeten de rijken hun aalmoezen verminderen.
guyl: oude knol, hengst.
onbekendelijck: op domme, onverstandige wijze.
boert: schertst.
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1375

1380

1385

1390

1395

1400

1405

1376
1392
1393
1401
1402
1404

Zo valt hem dit grote huys een groot verdrietigh kruys,
Recht als een schoen die veel te ruym en te groot is
Des gangers voet wrijft, wringt, en vilt tot datse bloot is
Doort onghemackelijck, smertigh en pijnlijck sloppen.
Oock lockt dees pompe den Prins (die 't overhoot is)1376
Tot schatten om 't ghemeen landts behoefte te stoppen,
Den vrundt tot gifts ontfang met gierigher kroppen,
Den vyandt tot roof ende tot overdadigheydt.
Vrunden moetmen onderhouden met ghestadigheydt
Van schencken, wantmense noodtlijck van doen heeft
Teghens der vyanden grote onverzadigheydt.
Recht als d'eene loghen d'ander behoeft en aankleeft,
Zo eyscht d'een gulden datmen dander voor hem gheeft
Om beschermt te zijn, want elck is belaghende
Des ryke mans ghelt die rijck zijnde rykelijck leeft,
Maar alle dat ick hier noch ben ghewaghende,
Pynight den mensche en is hem plaghende,
Meest uytwendelijck, oock eensdeels van binnen.
Zeyd' ick dan noch van de conscientie knaghende,
Die altijdt wroeght, quelt, en straft doort zondigh bekinnen
Van de wacker houwende zorghvuldighe zinnen,1392
Van de plompe weelde die gheen abelheyt en leert,1393
Vant onghenoeghen dat altijdt behoeftigh begheert,
Meyndy dat ick huyden al eynden zou moghen?
Ick most oock zegghen dat armoedt veel zonden ontbeert
En 't ghemoet in onschuldt vrolijck kan verhoeghen,
Dat zy zorghloos doet slapen, na arbeydts ghedoghen,
Dat naarstigh behoeven konsten leert practijckelijck,
En dat kleyn begheert met kleyn vernoeght, is dit loghen?
Die na der naturen leeft, leeft altijdt rykelijck.1401
Maar die opinie volght, wordt arm, dits blykelijck,1402
Want de begheert van opinie heeft eyndt noch mate,
Maar broot en water payt natuur onbeswykelijck.1404
Is dit niet licht om kryghen vroech en late?

overhoot: opperhoofd.
zorgvuldighe: met zorgen vervulde.
abelheyt: bekwaamheid.
na der naturen: volgens de ‘Wet der Naturen’ (Wat gij niet wilt dat U geschiedt enz.).
opinie: het algemeen gevoelen; komt bij C. veel voor (Communis opinio - Gemeen gevoelen).
payt: stelt tevreden.
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De rijckdom maackt behoeftigh door groten state,
Die bedrieght en kan pluymstrykers voor vrunden wennen.
Looftuyters, ja heeren en panlickers, die schennen
Die zotte ryken met verwaantheydts bederven,
1410 Maar armoedt leert luttel vrunden zekerlijck kennen,
En magh uyt elckerlijcx mondt de waarheydt erven.
Rijckdom vreest dieven, rovers en sdoots doorkerven,
Die met bitterheydt in haar ghedachte komt swerven,
Armoed' is veyligh by een deel ghebroken scherven,1414
1415 Dees hoopt beters en wacht troostelijck den dagh van sterven.

Derde handeling. IIJ. Uytkomen
D i e n a a r komt voort, die twee staan byden anderen.
Wyckt, ruymt, en schict u, volcxken, men zal hier preken.
Die kettermeester heeft gheleerden ghezonden1417
Om elck een te verkondighen zijn ghebreken;
Oock tot dueghden te wyzen klercken en leecken.
1420 Hoort wel toe, zy spreken met ghetrouwe monden
Den wille des Heeren die zy recht verkonden.
D'een is 't oude testament oyt streng ghebleken,
D'ander het nieuwe vol ghenadighe beken,
De laatste lockt tot God, d'eerst' wil misdaat wreken,
1425 D'een giet scherpe wijn, d'ander oly in de wonden,
Zy waarschouwen ernstelijck, 't zijn gheen stomme honden.
Wel hem dieze hoort en ghelooft t'allen stonden.

Derde handeilng. IIIJ. Uytkomen
O u d e Te s t a m e n t . N i e u w e Te s t a m e n t . Z e l t s a a m . e n d e A l d e w e r e l t

[O u d e T e s t a m e n t ]
Wy keerden op aardtrijck onzen ghezichte,
Ende ziet daar waren duysternissen benaut,
1430 Zo dat in donckerheydt verduystert was 't lichte.1430
N i e u w e Te s t a m e n t
Ist licht dan verdonckert, met schaduwen omschaut,
Hoe groot is de duysterheydt zelfs? (merct die schennisse).1432

1414
1417
1430
1432

Job 2:8-10.
kettermeester: Christus, de Heer van de ‘Kettersche Werelt’.
Jes. 5:30.
Matth. 6:23.
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O u d e Te s t a m e n t
Waarheydt en barmhertigheydt zijn hier al verflaut,
Men vindts niet op aardtrijck, noch gheen Gods kennisse
1435 Maar vervloecking, loghen, dieft, doodtslach vol wonden,
En hoerderye (der waarheydts af wennisse).
N i e u w e Te s t a m e n t
Daaromme zijn wy vander waarheydt ghezonden1437
Als Lanteernen die 't leven tuyghen, maar niet en zijn,1438
Op dat die inde duysterheydt t'allen stonden1439
1440 Door ons mocht lichten 't volck inden doodtlyken schijn
En huer ganghen den vreedzamen wegh doen ghemoeten.
O u d e Te s t a m e n t
Want des Heeren woordt licht, klaar, helder en fijn,
Is de Lanteerne der gheloovigher voeten.1443
N i e u w e Te s t a m e n t
Oock is alle schrift van Gode ghegheven klaar
1445 Om leeren, straffen, vermanen (ende verzoeten)
In gherechtigheydt, op dat elck daar zou leven naar,
Volkomen en bequaam ter dueght (als Gods verkoren).
O u d e Te s t a m e n t
Hoort dan, ghy Princen van Sodoma (vol sneven swaar)1448
En ghy, volck van Gomorra, met uwen oren
1450 Het woordt des Heeren.
N i e u w e Te s t a m e n t
Hoort armen en rijcken!
Hoort ghy alle die ooren hebt om te horen,
Wie dees woorden hoort en doet, zalmen ghelijcken
By een wijs man die op een steen bout huys (of slot),
Dat voor wint, reghen, noch vloeden en zal wyken.
1455 Dieze hoort zonder doen, bout opt zandt als een zot,
'T huys valt van storm, reghen en water inde grachten.1452-1456

1437
1438
1439
1443
1448
1452-1456

waarheyt: Christus.
Lanteernen: zie aantek, bij vss. 736-741 van de Com. v. Lief ende Leedt.
die: de waarheyt.
Ps. 119:105.
Gen. 19.
Matth. 7:24-27.
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O u d e Te s t a m e n t
Vreest.
N i e u w e Te s t a m e n t
Eert.
O u d e Te s t a m e n t
Ende bemint boven al eenen God
Wt al u hert, uyt al u ziel, uyt al u krachten.
N i e u w e Te s t a m e n t
Dat is 't grootste ghebodt, daar by wilt niet vergheten
1460 Andren als u zelfs te minnen in u ghedachten.
Dit behelst de ghantse Wet en de Propheten.1457-1461
Ghelooft dit, de ghelovighe magh alle dinghen.
O u d e Te s t a m e n t
Hoopt in God, die in hem hoopt, werdt zaligh gheheten.1463
N i e u w e Te s t a m e n t
Zoeckt des menschen zoon (nu den tijdt is) gheringhen,1464
1465 Hy komt zelfs zoecken om zaligh te maken.
Zoeckt, ghy vindt, 't zal uwer zielen ruste bringhen.1466
O u d e Te s t a m e n t
Ghy zult byden Hertoogh der Heydenen gheraken.1467
N i e u w e Te s t a m e n t
Ghy vint het licht des werelts, de wijsheydt des Heeren.1468
O u d e Te s t a m e n t
Die zelfs rontom gaat zoecken om te ghenaken,
1470 Die zijns waardigh zijn, en huer zijn kennis te leeren,1470
Die hem zelfs vrolijck verschijnt in zyne weghen,
Wiens begin is oprechte onderwyzings begheeren,
Hy loopt de zulcke in voorzichtigheydt teghen.

1457-1461
1463
1464
1466
1467
1468
1470

Matth. 22:37-40.
Rom. 8:24.
gheringhen: snel.
Matth. 7:7, 8; Luk. 11:9, 10.
gij zult verheven worden. Zie 2 Sam. 22:44 en Ps. 18:44.
Matth. 5:14; Joh. 8:12.
zijns: Gode. Geen genade zonder de medewerking van de mens.
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N i e u w e Te s t a m e n t
Betroudy in hem, vergheven zijn u misdaden.

1475

O u d e Te s t a m e n t
Die in hem betrout en zal inder eeuwigheydt niet bewegen.1475
N i e u w e Te s t a m e n t
Want hy heeft verwonnen de werelt vol quaden,1476
U om niet te rechtvaardighen quam hy hem haasten,1477
En heeft u uyt puurder Godlyker ghenaden
Van zond', doodt, duvel en helle verlost ten laasten.1479

1480

O u d e Te s t a m e n t
Goods ghenade streckt op al 't menschelijck gheslacht,
Maar des menschen ontfarmen op zynen naasten.1481

N i e u w e Te s t a m e n t
Die zynen naasten bemint, heeft alle de wet volbracht,
Want die den minsten hongherighen broeder spijst,
Den dorstighen laaft, den vreemden te gaste ontfangt,
1485 Den naackten kleedt, den ziecken hulp en troost bewijst,
En den ghevanghens verzoeckt, dien zal hy verblyden,
Als de ghoede metten quaden ten oordeel verrijst,1487
En zegghen[:] komt ghy, mijns vaders ghebenedyden,
Int rijck dat u van aanbegin is bereyt,
1490 Maar diet niet en doet zal 't eeuwigh vuyr moeten lyden.1482-1490
O u d e Te s t a m e n t
Zaligh is hy die zijn verstandt aan den armen leydt
Maar wie is doch deze, en wy zullen hem loven?
D'arme is oock zynen naasten een hatelijckheydt,1493
Yghelijcx vleesch werdt van zynen naasten ghekloven,1494
1495 Ja den man spaart zijn broeder niet met ontfarmen.
Hy keert ter rechter handt, hem honghert (om roven),

1475
1476
1477
1479
1481
1487
1482-1490
1493
1494

Ps. 125:1; bewegen: wankelen.
Joh. 16:33.
om niet: zonder betaling.
1 Kor. 15:55, 56.
Lev. 19:18.
ten oordeel: bij het laatste oordeel.
Matth. 25:34-46.
Spr. 14:20.
Jer. 19:9.
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Hy keert ter slincker, ydel blyven zijn darmen,
Alzo verslindt elckerlijck (met schoffierigheydt)
Het vleesch en bloedt van zijn eyghen armen,
1500 Want zy groot en kleyn al zien op ghierigheydt,
Hoe wel hy die ghelt bemint, niet en werdt verzaadt,
Noch streckt dat oogh daar op met groter vierigheydt.1502

1505

1510

1515

1520

1525

1502
1503-1504
1505
1506-1509
1518
1510-1528

N i e u w e Te s t a m e n t
Och ziet doch voor u, hoedt u voor gierigheyd (quaadt)
Want het een afgoden dienst is (vol onwaarden),1503-1504
Ghemerckt elcx hert by zijn schat is vroegh en laat,1505
Dus verghadert u gheen schatten opter aarden,
Daar zy vanden roest ende motten verteren,
Daar zy oock de dieven stelen met rascher vaarden,
Maar wilt u schatten inden Hemel vermeren.1506-1509
Zorght dus niet voor dat ghy morghen drinckt of eet.
Laat oock varen d'onnutte zorghe voor kleren.
Ist edel lichaam niet beter dant snode kleedt?
Of is de ziele niet beter dan de spyzen?
Ziet opt ghevoghelt dat van gheene voorraadt en weet,
Ten zaydt, mayt, noch verghadert in gheender wyzen,
Dit hemelsche ghediert zorght niet als d'aartsche mieren,
Noch voetse God, hoe veel zijt ghy waarder te pryzen?
Aanmerckt de lelie onder de fiolieren,1518
Die niet arbeyden, niet naayen, niet en spinnen,
Salomon en konst hem zo heerlijck niet vercieren.
Meynt ghyt dan met chierlijckheydt haar af te winnen?
Bezorght hy 't gras aldus, wat meyndy dat hy u zal?
Zorght dan niet voor spijs en kleet met wantrouwe zinnen,
Dit doen de Heydens, maar zoeckt ghy 't rijcke Goods voor al,
Al 't ander werpt God u toe, die zalt u borghen,
Zoect ghy maar Goods gherechtigheyd int aartsche dal,
Zorght dus ancxtigh niet voor d'onzekere morghen.
'T was oyt ghenoegh dat elcke dagh zijn zelfs last brocht.1510-1528
Laat d'onwyze morghen haar zelven bezorghen.

Noch: nog meer.
Kol. 3:5.
Matth. 6:21.
Matth. 6:19, 20.
fiolieren: viooltjes (symbool van nederigheid).
Matth. 6:25-34.
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O u d e Te s t a m e n t
Ick ben oudt gheworden zeydt David, wijslijck bedocht,
En en zach noyt een rechtvaardighe verlaten,
Noch oock niet dat zijn zaadt na broodt heeft ghezocht.1530-1532
Boven der zondaren rijckdommen boven maten
Is pryzelijck een weynigh met rechtvaardigheden.1533-1534
1535 Beter is een bete broodts vrolijck te aanvaten,
Dan een huys vol slachoffer met onvreden.
1530

1540

1545

1550

1555

N i e u w e Te s t a m e n t
Laat daarom lieve vrunden en dueghdt beminders,
Onder u niet hooren van gierighe zeden,
Maar weest Gods navolghers als zijn lieve kinders,
Wandelt inder liefden, zo Christus ons heeft bemint,1537-1540
Want een gierigaart (door veelreley behinders)
Int ryke Goods gheen deel met allen en vindt.1541-1542
Den ouden mensch legt af, vernieut in sgeests klaarheyd,
Trect aan den nieuwen mensch na 't Goddelijck beelde ghezint,
In gherechtigheyd, heyligheyd en in waarheyd.
Elck verwerpe de loghen om waarheydt te spreken
Met zynen Naasten als ledekens in eenpaarheydt;1543-1547
Verrijst vander doodt, ontwaackt die slaapt (in gebreken).
Ziet voor u broeders, wilt voorzichtelijck wandelen,
Niet als dwazen maar als den wyzen magh betamen.
Let op den tijdt ('t zijn quade daghen) int handelen.
Weest niet onwijs, maar wilt op Goods wille ramen.
Leert die neerstigh verstaan met den verstandelen,1548-1553
De vader, den zoon, den gheest, een God te zamen,
Wil u dit overvloedelijck gonnen, Amen.

Zy gaan binnen.

Derde handeling. V uytkomen
Zeltsaam. Al de werelt.

Zeltsaam
Dat was hy buurman.

1530-1532
1533-1534
1537-1540
1541-1542
1543-1547
1548-1553

Ps. 37:25.
Spr. 16:8.
Efez. 5:1, 2.
Efez. 5:5.
Efez. 4:22-25.
Efez. 5:14-17.
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Al de werelt
Dat gaat door lever door longhen!
'T heeft my 't hert doordronghen inde diepste secreten.
Dat was een sermoen voor ouden en jonghen,
'T zijn Enghelsche tonghen en Hemelsche Propheten,
1560 My dunckt ick hier nau een ooghenblick heb ghezeten,
Doort wijslijck uytmeten van die schrifture.
Zeltsaam
Is dat niet treffelijck, noodtlijck en nut gheweten?
Al de werelt
Ick en zals vergheten tot eenigher ure,
'T was enckel schrift, de zuyvere waarheydt pure,
1565 Een stalen mure scheent in mynen ooghen,
Hoe grondelijck konden zy, lieve gebure,
In zoet en in zure de liefde betooghen
Tot God en den naasten met hert, zin en vermoghen.
Zeltsaam
Dats ongheloghen, zy hebben een Godlijck verstant.
Al de werelt
Hoe zijn doch die ghierighe menschen bedroghen1570
Die eeuwelijck poghen na 't ghelt. waarlijck tis schandt!
Men moet het al verlaten, als een vreemde pandt,
Al schynet playzant. zot zijnse diet betrouwen.
Niet beters dan aalmoes te gheven met milder handt
1575 Aanden armen, want wy 't ghegheven behouwen.1575
Al 't ander verlaatmen ter werelt met rouwen.
Die op rijckdom bouwen, huer werck en duurt niet lanck.
Wat ken ick al menighe mannen en vrouwen
Die 't gheldt als huer God aanschouwen, en minnen den klanck
1580 Boven al datter is. dezer troost is kranck.
Dies weet ick Gode danck, dat hy my bet doet verstaan.
Want het aartsche goet ruymt (als de Duvel) met een stanck,1582
Tis lustigh int ontfanck, 't scheyden stort menighen traan.
Wat ist anders dan droom, ydelheydt, schijn en waan?
1570

1570
1575
1582

ghierighe: begerige.
Matth. 6:4.
ruymt: gaat weg, neemt de wijk.
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1585 Dats daar. ick ga tuyswaarts. Buurman blijfdy hier staan
Of wildy mede?
Zeltsaam
Ick heb hier al ghedaan.
Gaat voor, ghelievet u, ick wil een stuck met u gaan.

Vierde handeling. J uytkomen

1590

1595

1600

1605

1610

Al de werelt
Helaas, nu is mijn zorghe niet al vergheefs gheweest,
Nu ist ghevallen, daar ick oyt hebbe voor ghevreest,
Sedert men dees kettermeester heeft vernomen.
Ick ben, als een ketter, zwaarlijck voor hem beklaaght.
Ick heb de Loghen vergheefs om bystant ghevraaght,
Die blijft int doncker en derf int licht niet komen,
Hoe zal ick verschonen mijn dubbelheydt twistigh?1594
Hoe zal icx helen? hy vraaght (hoor ick) zeer listigh.1595
Wat raadt? wat doe ick? waar ga ick? waar kan ick lopen?
'T gheldt lijf en leven, waar zoeck ick nu voordeele?
Mijn leven en mijn doodt hangt aan zijn oordeele.
Zoud' ick dus deerlijck een korte luste bekopen?
Vlucht ick? of blijf ick? vlucht ick, mijn goedt is verloren.
Blijf ick, 't kost mijn lijf, dus waar 't vlieden best verkoren.
Maar waar loop ick? hy wil door al de werelt trecken.
Wat baat dan mijn vluchten? al is de loghen snel
De waarheydt (zo ick nu zie) achterhaaltse wel.
Loghen magh hem voor de waarheydt gheensins bedecken.1605
Ga ick voor hem, hy vangt my, ick koom om den hals.
Ick wilt Ghelt aan hem zeynden, die is listigh en vals.
Die kan 't recht krommen, ick kenne zijn krachten al.
Die maackt gonstighe rechters tot allen tyen.
Die kan den schuldighen onstrafbaar bevryen,
Dees (hoop ick) dat des rechters strengheyd verzachten zal.

Vierde handeling. IJ uytkomen
Zeltsaam. Al de werelt

Al de werelt wil ingaan. Zeltsaam komt uyt gaande hem tegen, zeggende:

[Z e l t s a a m ]
Waar heen buurman? zydy oock niet (als ick) verdaaght
1594
1595
1605

mijn dubbelheydt: hij heeft immers èn God èn de Mammon willen dienen.
helen: verbergen.
hem: zich.
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Voor den man te komen, die den ketters belaaght?
Wildy hier niet blyven? men wacht hem al schier.1614

1615

Al de werelt
Daarom quam ick hier, maar nu zijn komste vertraaght,
Heb ick thuys wat vergheten, daar 't herte na jaaght.
Grote hansen komen langzaam, dats huer manier.1617
Ick zal my haasten, en koom voor hem noch wel hier.

Vierde handeling. IIJ uytkomen
Zeltsaam
De kettermeester komt stracx, ick hebt recht geraamt.
1620 Hy zal, denck ick, mijn gheloove ondertasten.1620
Best zeg ick waarheydt, die magh my niet belasten.
Wel hem die met des waarheydts liefde is verzaamt.
Die warachtelijck spreect wert nemmermeer beschaamt.
Zendt my daaromme uwen warachtighen gheest,
1625 O Heere Jesu Christe, eeuwighe waarheydt,
U gheest onderwijs my met eenvuldigher klaarheydt,
Om te antwoorden wel vry en onbedeest,
Tot mynen welvaart, maar t' uwer glorien meest.
Nota. T'ghelt komt met den Dienaren uyt, die vier stoelen stellen ende wacht op de waarheydt, dien
hy een Bilgetken vol gouden penningen inde handt steeckt . de waarheydt steeckt dat zonder
achterdencken inden boezem. zit midden op de hooghste stoele voor een tafelken, dat men daar stelt
. aan elcke zyde zit een vande tuyghen ende die Fiscus Memorie ghenaamt opten hoecke.

Vierde handeling. IIIJ uytkomen
W a a r h e y d t , kettermeester Fiscus. 'T g h e l t

[W a a r h e y d t , k e t t e r m e e s t e r ]
Als des menschen zone komt met snelder vaarden
1630 Zal hy dan oock gheloove vinden op aarden?
Och of zy eens bedaarden, die zo schendtlijck dolen.
Fisce, roept op de verdaaghden tot deze scholen.

1614
1617
1620

schier: gauw.
hansen: vgl. vs. 416.
ondertasten: aan de tand voelen.
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F i s c u s , Memorie ghenaamt
Al de werelt bely zijn gheloof onverholen.
'T g h e l t
Hy heeft my bevolen, eerwaardighe Heeren,
1635 Als zijn Procureur voor hem te compareren,
Zijn absentie alhier te excuseren,
Om te impetreren tot morghen toe dagh.1637
Want hy door nootelyke affairen niet komen en magh,
Zo mijn Heer wel mercken zal, met een oogh opslagh,
1640 Na zijn behagh, int Bilget als hy thuys zal wezen.
Wa a r h e y d t
Dats waar, ghy gaafter my een, dat moetmen nu lezen.
'T g h e l t
Dat zuldy best thuys doen, Heer, tot zijn ghenezen,1642
Nu ist goedt by dezen, om redene, ghebleven.
Wa a r h e y d t
Neen 't zal hier zijn, leest met luyder stemmen verheven.
Hy gheeft Fisco het Bilgetken

1645

Fiscus
Bey hou wats dit? hier zijn gulden letters gheschreven.
Wa a r h e y d t
Wel wats dit ghelt gheven?
'T g h e l t
Niet Heer, maar d'intentie
Streckt tot verzoeting van mijns meesters absentie,
Mijn Heer verteert veel, dies door 't ghelts prezentie
Zijn benevolentie hier is ghebleken.

1650

1637
1642

Wa a r h e y d t
Neen dat komt uyt schalcke, arghlistighe treken.
Meyndy met giften mijn ooghen uyt te steken,
En 't recht te breken door zulck bedrieghlijck opstelle?
Wech met u ghelt, 't vaar met u inde helle,
Inde verdoemenisse, int eeuwigh ghequelle!

impetreren... dagh: uitstel verkrijgen.
tot zijn ghenezen: tot redding van zijn ziel.
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1655 Ghy snode ghezelle, die met valscher talen
Veel rechters verleydt, en door schencken doet dwalen,
Zo dat zy in eer, eedt, en gherechtigheydt falen,
Maackt u uyt mijn ooghen, ruymt flucx uyter zalen!
Doet u meester zelf komen, of ick doe hem halen!

Vierde handeling. V uytkomen
'T ghelt beschaamt zijnde gaat stillekens binnen.

Wa a r h e y d t . F i s c u s . Z e l t s a a m .

[W a a r h e y d t ]
1660 Roept dander, terwijl wordt Al de werelt hier gheleet.
Fiscus
Zeltsaam op aarden.
Zeltsaam
Hier sta ick mijn Heeren bereedt.
Wa a r h e y d t
Zegt op dan zone, zydy een gheloovigh Christ?
Zeltsaam
Dats een zaack (mijn Heer) diemen zo licht niet en weet.
Wa a r h e y d t
Zydy ws zins dan niet zeker?
Zeltsaam
Hoort doch na 't bescheet.
1665 Mijn heeren, ick heb my eertijdts ghelovigh ghegist
Maar bevandt my namaals een onghelovigh Heyden.
Ick was een mensch, die dolen mocht, en heb oock gemist.
Doe ick alzo mijn doling te recht eens wist,
Dorst ick my niet licht roemen te zijn inder weyden
1670 By Christo, onder dat kleyn hoopken schapen,1670
Maar hoopte het vast met ancxt voor roemens verleyden.
Wa a r h e y d t
Wats u ghelove?
Zeltsaam
Al wat de Schrift ghaat verbreyden.

1670

Joh. 10:27, 28.
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1675

1680

1685

1690

1695

Maar zonderling bruyck ick tot mijnder zielen wapen,
De twaalf articulen der Heyligher kercken.1674
Ende alzo mijn ghelove troost kan rapen
Dat Adams zond', door Christus bloedt ons niet magh bedrapen,1676
Als wy door doop in Christo gheplant niet meer wercken
In Adam 't quaadt, maar in Christo de gherechtigheydt.
Ick hou me dat Christus zijn ghelovighe klercken,
Met zijn Goddelyke macht in hem zo gaat verstercken,
Dat zijt al vermoghen in die vrye knechtigheydt,
Na dat zy eerst willigh ontfinghen zijn ghenade.
Hy dooptse int lyden zijns bloets, met plechtigheydt
En reynight met 's werelts verzaking vroech en spade.
In zijn doodt dodet hy noch doodtlijck al huer zonden,
Zo dat zy de zond' niet meer en dienen noch 't quade,
Oock niet meer ghehoorzamen begheerlijckheydts rade,
Maar met Christ verryzen, een nieu leven beghinnen.
Zy leven niet meer, maar Christus leeft in huer gronden,
Als in zijn levendighe tempelen verkoren.
Hier toe doen zy niet meer tot eenighen stonden
Dan dat zy willigh en begheerlijck in huer wonden
De zalvinghe Christi ontfanghen, niet verloren,
Zijn werck lyden en zijn Sabbath willigh vieren,
Daar dan huer wil, huer lust, huer begeerte moet smoren.
Christus werckt, zy lydens willigh, dies zy met behoren
Roepen uyt rechter ootmoedigheydt ghoedertieren:
Niet ons Heer, niet ons, maar uwen naam zy lof en eere!

Wa a r h e y d t
Hoe weet ghy dat? hebdyt by eenighe scholieren
1700 Alzo ghelezen?
Zeltsaam
Ja Heer, in Schriftuurs pappieren.
Maar ick en verstondt niet tot dat my de Heere
Alzulcx in zware aanvechtinghe wilde verklaren.
Wa a r h e y d t
Hoe ghing dat te wercke?
Zeltsaam
Ick beminde zeere

1674
1676

de twaalf articulen der H. kercken. Zie inleiding.
bedrapen: raken.
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Een mensche, boven den Schepper, teghen Goods leere.
1705 Het quelde my, mijn boosheydt quam my beswaren,
Ick wenschte verlossing en verzocht dickmaal den strijdt.
Mijn krachten steld' ick te werck, die onmachtigh waren,
Zy bleven verwonnen en verstroydt int vergharen.
Want niet God, maar ick zelf street tegen my zelfs met vlijt.
1710 Dit ondervinden bracht wanhoop van mijn vermoghen.
Zo vertwyfeld' ick, door my zelfs te worden bevrijdt.
Ende want de Godloos gheen vrede en heeft t'eeniger tijdt,1712
Zocht ick der creaturen hulp die my bedroghen.
Want my alle aardtsche raadt, troost en macht faalgeerde.1714
1715 Ick stondt gelaten, 't ghebreck heeft my gheboghen
Onder 't juck Christi, wiens goetheyt my quam voor ogen.1716
Die zocht zijn schaapken, dat troosteloos hulp begheerde.
Hy werp al mijn vyanden onder zyne voeten,1718
Daar hy my in kennisse zijnder waarheydt leerde,
1720 Dat het mijn doodt was, daar blinde lust toe keerde,
Zo dat my nu grouwelt zulcke lust te ghemoeten.
Zulcx is onmoghelijck in mijn oghen gheweest.
Dit maackt my nu ghelovigher door drucx verzoeten
Met rusts bevinden.
Wa a r h e y d t
Zo kan Christi lyden boeten.
1725 Dats wel, wat houdy van God en den heylighen gheest?
Zeltsaam
Och waarde Heer, wilt my daar niet dieper af vraghen.
Ick ghelooft al datmen inde Schriftuer af leest,
Die hoogheyt is zo hoogh dat mijn neerheydt daar voor vreest.
Hoe zoud' ick arm uyl den glants dier zonnen verdraghen.
1730 Ick hebs oyt vast gelooft, maar noyt gaan onderzoecken.
Het zekerste dat ick daar af kan ghewaghen
Is dat icx niet en weet, noch niet en magh bejaghen.
Dit weet ick gewis, ooc dat ick met blindtheyts doecken,
Zot ben, zondigh, en quaadt, van 't hooft totten zolen,
1735 (Zonder Christi ghenade) waardigh om vervloecken.
Dit weet ick warachtelijck, nochtans niet uyt boecken.

1712
1714
1716
1718

Jes. 48:22; 57:21.
faalgeerde: faalde.
Matth. 11: 29, 30.
1 Kor. 15:25.
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Wa a r h e y d t
Dats al recht zoon, hout die voet, ghy en zult niet dolen,1737
Ghaat thuys in vreden, blijft den Heer bevolen.
Zeltsaam gaat binnen.

Vierde handeling. VJ uytkomen
F i s c u s . A l d e w e r e l t . Wa a r h e y d t .

[F i s c u s ]
Komt voort Al de werelt, laat u hier aanschouwen.
Al de werelt
komt uyt den gardynen traaghlijck versaacht.
1740 Wat belieft mijn Heeren?
Wa a r h e y d t
Komt naarder, 't helpt gheen flouwen,1740
Antwoordt mijn vraghen.
Al de werelt
Ick zal Heer, en bens verwachtigh.
Wa a r h e y d t
Zydy een gheloovich Christen mensch? zegt overluydt.
Al de werelt
Zoud' ick dat niet zijn Heer? wa ja ick in trouwen.1743
Wa a r h e y d t
Gheloofdy dat een God is?
Al de werelt
Ja, daar wyt al af houwen.

1745

Wa a r h e y d t
Dat die God ghoedt is, rechtvaardigh en almachtigh?
Al de werelt
Ghewis.
Wa a r h e y d t
Dat hy bemint, bezorght en beschermt krachtigh

1737
1740
1743

voet: trant, denkwijze.
flouwen: zich zwak voordoen.
wa: wel.
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Zijn dienaars als zijn ooghappel, die hy niet en sluyt?
Al de werelt
Vastelijck.
Wa a r h e y d t
Dat hy den goeden d'Hemel wil gheven,
En de quaden int eeuwigh vuyr verdoemt versmachtigh?

1750

Al de werelt
Onghetwyfelt.
Wa a r h e y d t
Dat ghy draaght in die sterflyke huyt
Een onsterflyke ziele, daar Goods beeld in ontspruyt?
Al de werelt
Zekerlijck Heer, en weet oock waarlijck daar beneven
Dat mijn ziel weer inden jongsten dagh zal verryzen,
Dit lichaam zal aandoen, en gaan int eeuwigh leven.

Wa a r h e y d t
1755 Waar by weet ghy al dit?
Al de werelt
Het staat klaarlijck beschreven,
En hebt ghelezen, oock op stoel horen bewyzen.1756
Wa a r h e y d t
Ghy schijnt dan maar uyt horen zegghen te spreken
Als de blinde vande verwe, dats niet te pryzen.
Al de werelt
Neen Heer, ick weet waarlijck (tot mijn verjolyzen)1759
1760 Al dat ghy ghevraaght hebt, tis my klaarlijck ghebleken.
Wa a r h e y d t
Men zalt haast weten. zegt my, doedy gheen neringhe?
Al de werelt
Ick doe Heer.
Wa a r h e y d t
Pleeghdy gheen valsche listighe treken?

1756
1759

op stoel: op de preekstoel.
tot mijn verjolyzen: tot mijn vreugde.
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Met lieghen, bedrieghen, en beloften te breken?
Met voorkoop, woecker en meyneedighe zweringhe
1765 Tot ws broeders verderven om zilver en goudt?
Al de werelt
God behoed' my daar voor, twaar tegens Gods leringe.
Wa a r h e y d t
Ey snode, valsche, vermetele loghenaar stout!
Dorst ghy, dat elck een weet, zo stoutelijck verzaken?
Meynt ghy my te huyven, zo ghy den slechten wel zoudt?1769
1770 Meyndy datmen u woordt boven dees tuyghen betrout?
U boosheydt weet ick, maar uyt u dubbelde kaken1771
Wil icx hier horen. zegt, wat doen valscheydt en bedrogh
In al u winckels? wat zwijghdy? zoeckt ghy om schaken1773
Nieuwe loghens, om d'oude loofwaardigh te maken?

1775

Al de werelt
Neen Heere. ken ben gheen Engel, maar een mensche doch.
Met vallen en opstaan koom icker oock door.

Wa a r h e y d t
Ghy zijt eens ghevallen, en zo vlack legdy noch.
Men kent zulck u opstaan wel, 't is niet dan droch en loch,1778
Beveynstheydt, schoontooch, waan en schijn achter en voor.1779
1780 Zegt op dan, bedrieghdy wel yemandt?
Al de werelt
Altemet.1780
Wa a r h e y d t
Ghy drinckt wel droncken?
Al de werelt
Somtijdts, na de ghemeene floer.1781

1769
1771
1773
1778
1779
1780
1781

huyven: misleiden, slechten: eenvoudigen.
dubbelde: dubbelhartige, veinzende.
In al u winckels: in de uithoeken van uw hart. schaken nieuwe loghens: nieuwe leugens te
schakelen, te verbinden (aan de oude).
loch: van loochenen.
schoontoch: (zich) mooi voordoen.
altemet: soms.
na de ghemeene floer: zoals gebruikelijk is.
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Wa a r h e y d t
Ghy praalt zeer met kleeren?1782
Al de werelt
By wylen.
Wa a r h e y d t
Wel ter koer.
Ghy boelt oock?1783
Al de werelt
Alst past.
Wa a r h e y d t
Is dit recht?
Al de werelt
Neen, teghen Goods wet.
Tis mijn schuldt, ick zondigh hier in, dit moet ick lyden.1784

1785

Wa a r h e y d t
Hoe leefdy niet ghetrou, matigh, simpel, kuysch en net,1785
Nu God u 't contrarie verbiedt?1786

Al de werelt
Neen Heer ick weet bet.
Een rechtvaardigh koopman en magh nu niet bedyen.
Deed' ick zo, ick zaat voor de kerck met ghoeden luyden.1788
Bedelen most ick, door zulcke philosophien,
1790 Oock zou my de doodt door hongher en koud' bestryen.
Wa a r h e y d t
Schier gheloofde, ja wist ghy vast (na u beduyden)1791
Dat God zijn dienaars bezorght, voedt en wel bewaart.
Ziedy wel hoe fijn ghy u valsheydt kondt huyden?1793
Ghy betrout hem niet toe, dat hy noorden en zuyden1794

1782
1783
1784
1785
1786
1788
1791
1793
1794

wel ter koer: prachtig. (Kiliaan: ‘exquisite, egregie’).
boelt: boeleert.
lyden: belijden.
hoe: waarom.
bedyen: in voorspoed toenemen.
nl. als bedelaar.
schier: zoëven.
huyden: verbergen.
noorden en zuyden: vgl. vss. 1831 en 1832.
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1795 Voor zijn rechtvaardighe dienaars kost en kleet vergaart,
Maar die als een tyran van kommer laat sterven
In zijn dienst. hoe geloofdy dan zijn Godtheydt vermaart?
Zegt noch, belooft hy niet kleedt en spijs zijn dienaars waart
Door dees ghetuyghen?
Al de werelt
Ja.
Wa a r h e y d t
Zo moeten zijt verwerven.
1800 Of hem gebrack wille of macht, waandy dat hy niet wil?
Hy zal (na u ongheloof) rechtvaardigheydt derven,
Als die voetsel belooft en honger doet erven.
Zo blijckt u belydinghe valsch door twistigh gheschil.
Maar zoudy, dat hys niet en vermagh, vermoeden,
1805 Zo houdy hem niet almachtigh, hier drayt de spil,1805
Als ghy eerst veynsde, en dacht anders int herte stil,
Dan ghy spraackt. zegt noch: wats beter na u bevroeden,
Het lijf of de ziele?
Al de werelt
De ziel Heer.
Wa a r h e y d t
Dat is recht.
Nochtans zalt kontrary uyt u herte broeden.
1810 Wiens van beyder ghoed is best?
Al de werelt
Der zielen ghoeden.
Wa a r h e y d t
Welck zijn die?
Al de werelt
Doeght.
Wa a r h e y d t
Welck des lichaams?
Al de werelt
'T geldt daarmen om vecht.

1805

hier drayt de spil: dat is het kardinale punt.
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Wa a r h e y d t
Waar door krijgtment?
Al de werelt
Zaligheydt volght doeghtlyke weghen,
Maar rijckdom werdt meest door bedroch t' zamen gehecht.

1815

1820

1825

1830

1835

1840

1822
1827
1833
1836
1841

Wa a r h e y d t
Ghy zijt dubbele slaghen waardigh, ey snode knecht,
Weet ghy dat door genay en doeght 't best werdt verkregen,
Dat zonde ghewisselijck ter hellen doet stromen,
Dat God doeght gebiedt, en verbiedt boosheyt daar tegen,
Hoe mooghdy u bedrieghen en lieghen noch pleghen?
Waarom laat ghy den Hemel en zoeckt u verdomen?
Verzuymdy 't best niet, om 't snootste verghankelijck?
Of zout uyt zotheydt, slechtheydt, en simpelheyd komen?
O neen, het archst' wordt dus voor best niet ghenomen1822
In u koopmanschap, daar is 't best ontfanckelijck.
Daar verzuymtmen gaarn stuyvers om guldens te winnen.
En hier zoumen 't gheschoncken goedt laten ondanckelijck
Om 't bezuurde quaadt uyt onwetenheydt kranckelijck?
Zo gheck zydy niet; of acht ghy my zo ruydt van zinnen,1827
Dat ick u woord gheloven zou boven u daden?
Ghy zegt dat zaligheydt door doecht is te vinnen,
Dat zaligheydt 't beste ghoedt is, waardigh om minnen,
Dat ghy gharen int zuyden waart, op 's Hemels paden,
En ghy spoedt u willigh noordwaarts neder ter hellen.
Wie zal u mondt gheloven, en den voet versmaden?1833
Dus blijckt de belyding' uws gheloofs vol quaden,
Verziert, ghedicht, geveynst, loghen en valsch int vertellen.
Ghy en houdt van Hemel noch hel, van God noch van ghebodt,1836
Maar 't ghelt is u God, daar ghady u hert op stellen,
Dat dient en mint ghy, dat doet u den armen quellen.
Al spreect ghy schoon veel met u dubbelde tong van God,
Van conscienci en doecht, tis al niet dan letter
Die u doden zal, de mondt lieght, daar 't herte met spot,1841
Zo hier uyt u woordt blijckt, en u daad bewijst, o zot.

kooplieden weten wel wat het beste is.
ruydt: dom.
den voet versmaden: niet letten op uw levenswandel.
houdt van: gelooft aan.
2 Kor. 3:6.
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Schrijft dan memori: de werelt is een quaadt besmetter1843
Godloos, vervloeckt, arghlistigh, vol dubbeltheyden,
1845 Oock een valsch, verderflijck, en hertneckigh ketter.1843-1845
Al de werelt
O Heer ghenade, ick zal my beteren en metter
Tijdt, van mijn verdoolde kettery scheyden.
Ontfermt mïjnder Heer, ick zal my zo bekeren.
Wa a r h e y d t
Ja, den ghelovighen verargheren en verleyden!
1850 Dit bekeren heeft men al te lang zien beyden.1850
U moetwil terght veel te lanck de goedtheydt des Heeren.
Den dagh moet een avondt hebben, zo zult ghy mede
Noch dezen avondt. hier grijpt hem by zijn kleren,
Bint hem wel vast, dat hy zich niet en magh weren.
1855 Volght my, daar ick naden Godlyken rechter trede,
De rechtvaardigheydt Goods, al waar ick hem leede.
Zo magh hem die oordelen in gherechtighede,
Na 't plackaat van d' opperste Keyzer daar ter stede
Tot straf van 's werelts boosheydt en kettersche zede.
Bode
1860 Wat strengher oordeel heb ick daar horen spreken?
Wat onverbiddelijck vonnis is daar ghebleken?
Wee mijns, wat vierschaar wast, dat zy daar spanden?
Rechtvaardigheydt was rechter om onrecht te wreken,
De werelt knielde met bidden, weenen en smeken,
1865 Hy zuchte, kermde, en huylde, met ghevouwen handen,
Maar zijn deerlijck ghelaat mocht het recht niet breken,
Men zal hem (sprack de rechter) levendigh steken
In een groot vuyr, en tot pulver toe verbranden.
Hoe grayd' hy! hoe kreet hy! hoe doodlijck bezweken1869
1870 Al zijn leden doort onvermydellijck teken
Des bitteren doodts! ach hoe klapten zijn tanden!
Het deerde my. ick liet hem wanhopigh in banden
Om tavont te sterven met leelyker schanden,
Int openbaar binnen des Hemels waranden.1874

1843
1843-1845
1850
1869
1874

memorie: de fiscus; de werelt: Al de Werelt.
verklaring van de titel.
beyden: wachten.
grayd': schreeuwde.
waranden: lusthoven.
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1875 Treckt dit ter herten, O menschen in d' aardtsche landen!
Wordt de werelt onghelijck, wildy niet met hem stranden.
Den dagh des Heren ghenaact, die komt hem aanranden.
Leert doegde beminnen, wordt boosheydts vyanden.

E y n de.
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Comedie van Lief en Leedt
D.V. Coornhert
Die Comedie totten Lesere:
Wildy int cort weten mijn leerlyck verclaren?
Ick toon den aert van zot Lief en Leedts beswaren,
Van ydele Hope nae het ghewaende goedt,
Van troerige Vrese voor het quaedt vermoedt,
En van soete rust door sinnen gelyckmoedich,
Voechdy u daedt tot myn woordt, dees vindy spoedich.

Ghedruct Int Jaer ons Heeren MDLXXXII

Coornherts rymerien aenden rymlievenden leser

5

10

15

Ons Vader, noyt Vader van Kinderen lyflyck,
Mitsdien ooc vry vant leet, by na onverdryflyc
Vander Kinders sondich leven of droeve doot,
Heeft ten laetsten ons, syn rymen cleyn ende groot
Als Kinderen zyns gemoets, ter Vrienden bede1-5
Gheoorloft te wanderen door Landt en Stede.
Op hopen of yemandts ellendige onrust
Versacht mochte werden met stichtelyke lust
Door ons, die eerst stom in vergetenheyts kiste
Veel Iaren lagen, daert Volck niet af en wiste.
Doch weygerde hijt lang, want wy waren gemaniert
Slecht ende recht, ruydt en grof, oock geensins verciert12
Met vele gonst-zuchtige pluymstrykeryen,
Noch veel min met die namen der Poëteryen
Van Ceres, van Bacchus, van vrou Venus onreyn,
Van Nymphen, Musen en dander Goden gemeyn,
Waer met nu meest elck Rymer soo pronckelyc pracht,
Dat wy nau en schynen vant Pyerisch geslacht,18
Als die vreemt vande hoge Parnasser spraken19

1-5 Erasmus noemde zijn boeken ook zijn ‘kinderen’ (HUIZINGA, Erasmus 167).
12 slecht eenvoudig; ruydt kunsteloos.
18 Pyerisch van Pieria, naam van het landschap waar de Muzen geacht werden te wonen,
vandaar Pierides, bijnaam van de Muzen, dikwijls voor dezen zelf gebruikt.
19 Parnasser spraken dichterlijke taal.
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20

25

30

35

40

45

50

Opt Neder Hollantsch voortbrengen ware saken,
Niet om yemandt te behagen met logens soet,
Maer door scherpe waerheyt te beteren tVolcx gemoet.
Vrunden (sprac hy) ghy acht mijn Dochters bequamer
Om uut te gaen, dan zy zijn, want ick noyt Camer
En heb gehanteert, daer de const van reden-ryck25
Gepleecht wert, met veele wetten verscheydelyck
Van woorden, cesuren, en alreley maten,
Met sulck eygen behaech, dat zy alt werck haten
Welx vrye voet niet danst nae de pijp van haer wet,
Zo hooch heeft goetduncken meest elcx oordeel geset.
Nu stont ick noyt onder eenich Camers secte.
Waert dan vreemt of elck mijn ryms vryheyt begecte?
Zal die niet met hoonlycke spot werden belaecht
Van 't Volck dat sich in haer selfs wet soo wel behaecht,
Dat zy met wissel van voeten banden breyen
Om vrye Rymers in hoor boeyens te leyen?24-36
Zoo seyde ons Vader, die veel meer was gesindt
Tot vrucht dan tot bloeysel, niet dan verru en windt38
Daer mede men nu meest onledich siet wesen
Die oyt boven slechte doecht schoon woorden presen.40
Dees leeren geen doecht, maer dragen woorden te coop
En vryen de Maerten, niet haer Vrou Peneloop,42
Dienende die const boden soo begeerlyck
Dat zy die stellen boven Vrou doechde heerlyck
Diemen nemmermeer door scoon woorden en vercrijcht.
Dus clapt hoor pen meest const, hoor handt van doechde swijcht.
Daer by comt noch dat ons Vader al was iarich,47
Als hy ons meest wan, oud en zijn tijt carich.
Hier door ist, als die Ionghen lustich boeleren
Met sneden constich om hoor rymen te eeren,
Zo haest doude om snellick des tijts snel vluchten51

25 heb gehanteert omgang heb gehad met.
24-36 Over Coornherts houding ten opzichte van de rederijkerskunst leze men J. V.D. ELST,
L'alternance binaire dans le vers neerlandais du 16e siècle (Gron. 1920, bl. 29, 32) en F.K.H.
KOSSMANN, Nederlandsch Versrythme ('s-Grav. 1922, bl. 34 vlgg.).
38 verru kleur, schone schijn.
40 oyt steeds.
42 Maerten dienstboden; Peneloop vrouw van Odysseus, door honderd vrijers begeerd.
47 iarich bejaard (de ‘Rymerien’ zijn vermoedelijk van 1582; C. was toen 60 jaar).
51 haest haast zich, maakt haast.
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Te versnellen int baren van veel goey vruchten.
Zo siet syn outheyt niet op schau, maer op het ding.53
Doecht maect salich, woorden niet, die acht hy gering.
Doch bruyct hy die ooc, maer eenvuldich, voor tuygen
Van dedel doecht, voor haer moet alle woort buygen.
Zijn wy doechtlyck, soo let ons niet der boeren schijn.
Schijn-doecht maect Apen, doecht hebben doet edel zijn.
Al schijnen wy dan in woorden grove Boerinnen,59
Noch sullen vroeden en goeden ons beminnen.
Wy beminnen oock deenvuldicheyt slecht en recht,
En treden om den const met niemant int ghevecht.
Maer wycken gaerne met eerbiedinge ionstich
Eel Ioffers, soo doechtlick als van woorden constich.
Want diens pen recht constich den dingen tafereelt,
Die tlelyck onschoon, en tschoon suverlick uutbeelt.
Dat heetmen lustich en constich retoryken,
Alsmen woorden stelt die den dingen gelyken.
Dan ist cleet nae des Persoons waert chierlyc of slecht.69
Dan becleetmen anders een Heer, anders een Knecht
En dan schijnt het woort die dingen te vertogen71
Recht oftmens geschieden sage voor den oogen.
Dit ist Wit daer nae ons Vader oyt naerstich schoot.73
Treft hijt selden, het faelt aen macht, zyn wil was groot
Om te rymen soo lustelyck als stichtelyck.
Dits elcmans ding niet; dat bevint hy lichtelyck,
Die int verbeteren meer soect genuecht en rust
Dan int straffen van een anders werck neemt zyn lust.
Vindy misset aen ons, straft niet heel schoffierlyc,79
Maer (soo ghy wilt datmen u doe) goedertierlyc.
Licht draechtmen die fauten van diemen vruntlyc lieft;
Licht lijdtmen wat van die ons dic met dienst gerieft.
Hebdy lieft diet al ten besten weet te keren,
Berispt ons vruntlyc, tsal stichten en niet deren.
Zydy oock hatich, bitter, godloos en verkeert,

55

60

65

70

75

80

85

53
59
69
71
73
79

schau schaduw, schijn.
C. wilde niet doorgaan voor kunstenaar, maar voor opvoeder van het volk. Vgl. ook vs. 18.
Dan D: Dat.
vertogen vertonen.
Wit doel.
misset (mnl. missit) iets dat misstaat, iets ontsierends; schoffierlyc op minachtende, beledigende
wijs.
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Straft, schelt en lastert, want dat u, niet ons en deert.
Ons woorden goet sullen een goede plaets vinden,
En u herte quaedt sal u, niet ons verblinden.
Vaert wel.

Edelen, vroomen ende achtbaren
Artus van Brederode, Raedt ordinaris inden Hove van Hollandt.
[1] Ick meyne, hertzvruntlyke lieve Neve, noch wel te sijn inde ghe-1
[2] denckenisse van U. Edt. dat de selve inde Jaren 67 ende 68 my
[3] dickmael besocht inde benaude ghevanghenisse, zoo achte ick U.E.
[4] oock noch wel indachtich, hoe ick in spyte vande treurighe sloten,
[5] met myn rymende Penne daghelicx wanderde inde lustige ruymte
[6] vande vrolyke Beemden der Christelyker philosophien, zulcx dat,
[7] niet jegenstaende daer geen reden altoos en verscheen voor my
[8] om te verhoopen het behouden van myn lyflyck leven, veele min[9] der om te verwerven eenich lief. Ick aldaer in rijme stelde dese
[10] Comedie van Lief ende Leedt, van Hope ende Vrese, ende van
[11] een Christelyck ende gelaten herte handelende; die was doe tertijt
[12] by U.Edel. met lusten gelesen ende oock (mogelyck wt jonsten)
[13] gepresen. Alhoewel die geboren was inde truerplaetse onder myne
[14] examinatien, inde hoochste noodt myns lyfs, sonder alle behulp
[15] van geleerde Boecken, doch niet geheel sonder onderwijs vande
[16] beste, maer strengste leermeesterinne, ick meyn het ondervindelick
[17] besoecken. Daerom ick nu ten laetsten (allange nae tverdrucken
[18] van negen Jaren) in voornemen zynde die selve Comedie eens wte18
[19] benautheyt vande duystere lade te laten wanderen int licht ende19

1

18
19

Mr. Artus, bastaard van Brederode, was de zoon van Reynout III van Brederode en Anna
Symonsdr., de zuster van Coornherts vrouw. In 1568 heeft hij Coornhert geholpen uit Den
Haag te ontvluchten. ‘Eyndelijck heeft hy zich soo cloeckelijck weten te verantwoorden, dat
den Haghe voor syn ghevanckenisse werde gheordonneert, maer daer naer ghewaerschout
zynde datter schrijven was van Brussel om hem weder inde ghevanckenisse te stellen, is hy
secretelijck (uytgheleydt zynde deur Jonck-Heer Artus van Brederoede) naer Haerlem, ende
voorts uyt den lande vertrocken, ende willich ballinck gheworden’ (Het Leven van D.V.
Coornhert vóór deel I der Wercken). Mr Artus werd 20 Oct. 1573 benoemd tot raad ordinaris
van het Hof van Holland. Hij trouwde 30 Maart 1579 met Anna van der Laen, dochter van
de Haarlemse burgemeester Niclaes van der Laen. (BECKER, Bronnen, bl. 66 noot 3).
ondervindelick besoecken, op ervaring steunende ondervinding.
C. denkt hier aan Horatius' ‘nonumque prematur in annum / Membranis intus positis’.
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[20] wyde ruymte vande Druckerye, en vant niemanden ter Werelt dien
[21] ick de selve met meerder redene mocht toeschryven dan U.E..
[22] Begere der halven dat, soo de selve nu in dese ruymte van alles te
[23] moghen proeven, noch eens met opmercken als u eyghendomme
[24] gelieve te lesen, stadelyck te bewaren ende ernstlyck ter Herten
[25] te nemen, of zy mogelyck noch in eenige benaude noodt van U.E.
[26] (die den selven als oock een Mensch zynde op mach comen) soo
[27] troostelyck mocht werden als U.E. ghetrou versoecken inde sorch[28] lycke gevangenisse ende het maken aldaer van dese Comedie, my
[29] was, van welck u vruntlyck versoecken de selve doe ter tijdt niet
[30] dan met hertelycke woorden, maer nu met dese stichtelycke Come-30
[31] die, tot getuych van U.E. getrouheyt ende mijn dancbaerheyt, be[32] danct werdt van
U.Ed. herstvruntlycke ende lieve Oom
D. COORNHERTS

Personagie,
De Mensche.
Redelyck-onderwys.
Quade ghewoonte.
Ghemeen gevoelen, een Doctor in Werelts verstant.
Hope.
Vrese.
Lief {tijtlyck.
Leedt {tijtlyck.
Versoekinge, met pest, honger, oorloch.
SGeests verlichtinghe.
Goedewille.
Waerheyt.

Cort inhouden
Eerste deel 1 wtcomen
Als de minnende Mensch hem twyfelyc beclaecht
Dat hy tot eenen onbekenden liefde draecht,

2
Wert hem by redelick onderwys ontdect
Dat het goetheyt is, daer zyn Ziele toe trect.
30 versoecken bezoeken.
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Maer Tgemeen gevoelen verleyt hem in Werelts verstant
Daer hy hem een valsch Lief en Leedt inne plant.

4
Om duer bedriechlyck ghewin te comen tot voorspoedt
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Veracht Quade-gewoonte het wroegen vant gemoedt.

5
Voorts leden hem Hoop en Vrees tot Liefs verblyden:
Hy weygert Vrees, maer die deen wil, moet dander lyden.

Twede deel 1 wtcomen
Daer wert van Hoop ende Vrese verclaert
Haer beyder verscheyden werking, natuer ende aert.

2
Als de Mensche comt tot voorspoet, zyns liefkens huys,
Vindt hy by zyn Lief ooc Leedt, by zyn vroechde cruys.

3
Lief onfanct hem minlyck doende Leedt vercruypen;
Vrees is daer onwaert, maar hoop doet hem binnen sluypen.

4
Daer blijft Leedt alleen, pryst haer self, en seyt het clach-huys4
Den Mensch veel nutter te zyn dant vluchtige Lach-huys.

5
By Leedt comt Redelyck onderwys, seggende clachtich
Dat de Mensch by Lief geens Leedts en is gedachtich.

Tderde deel 1 wtcomen
TGodtlyck versoecken comt met wel verschult lijden1
Nootlyck en nut, inde Godt vergetende tijden.

2
Dees trect Lief van, en bint Leedt aen den sotten Mensche
Die vertwijfelt duert derven van zijn ydel wensche.

3
Maer Reden toont zijn sotheyt om hem te genesen
Met Goods strengheyt, oock Gods genade onvolpresen.

4
Hier nae suvert sGeests inspraec zijn ogen met vroechden,
Baert Goede-Wil en wijst hem ter scolen van doechden.
4
1

Pred. 7:2, 4.
versoecken beproeving; verschult verdiend.
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Derwaerts poocht hem de Goede-Wille te dringen,
Maer hem faelt macht om tgewilde goet te volbringen.

6
De Mensch claecht, Hoop troost en seyt dat wy meer goets verstaen6
Dan vande beste Mensch dadelick wert gedaen.

Tvierde deel 1 wtcomen
Inder doechden school leert hem de Meestersse waerheyt
Tquaet laten en tgoet doen met bewyselyker claerheyt.

2
En comende voort vande Woorden aenden daden
Wert hy versocht, maer verwint door Gods genaden.

3
De Mensch maect een aenslach om gants te vernielen
Den Quaden gewoont alst fenijn zynder Zielen.

Tvijfde deel 1 wtcomen
Die wert geleemt, geblint ende dootlyck gewont1
Duer Waerheyts hulpe, die den Goeden-Wille bijstont.

2
Voort loct hem Quay-gewoont tot eygen behagen.2
Waerheyt vrijt hem, Gewoont wort int Gasthuys gedragen.

3
Sijn Meestersse wijst hem ten Hemel, nae Godts gebode,
Duer gelatenheyt en betrouwen op Gode.

4
Des hy den Waerheyt volgende met Hert en sinne
Hem selve Gode opoffert en bidt om zijn minne.

6
1
2

dadelick met de daad.
geleemt verlamd.
vrijt bevrijdt.
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Eerste deel, 1 wtcomen
Inhouden
De minnende Mensch hem twyfelyck beclaecht
Dat hy tot eenen onbekenden liefde draecht.
Persoone
+
+

M e n s c h e , bij hem hebbende q u a d e g h e w o o n t e .
Beroert, beweecht, ontstelt in mijn inwendicheyt,
Bemin ic tgene dat mijns herten blendicheyt
Van name, gedaente nochte wesen en kent.
Wie hoorde oyt van liefde soo gheheel verblendt?
Bekende scoonheyt of deucht brengt vruntscap inne,
Maer oncunde (zeytmen recht) baert onminne.
Ander minnaers kennen haer lief wtghelesen,
Niet zoeckende dan van haer bemint te wesen.
Ick (Helas) moet een onbekent lief beiaghen,
Niet wetende hoe, wien, of waer na haer te vragen.
Of ickse dan al voor my vant staen gereet,
Hoe sal ick kennen wiens gedaent ic niet en weet?
Wert al mijn arbeyt en moeyte niet verloren?
Noch dringt my t Herte donbekende te besporen,14
Dus ducht ick leedt te hebben deur liefs ontberen,
Want droefheyts oorsaeck is derven van begeren.16

1

5

10

15

2 Wtcomen
Den Mensch wert van Redelyck onderwijs ontdect
Dat het goetheyt is daer zijn ziele toe strect.
Redelyck onderwijs. Mensche met ghewoonte.

Redelyck onderwijs
Luttel onderwints maect gemeenlyc veel ruste,17
Maer hoe can yemant diens wenschelycxte luste
Streckende is om elck dienstlyck te geryven,
In syn naestens pericule stille blyven?
Hier hoord ick een in blinde ghedachten swerven21

20

14
16
17
21

besporen naspeuren.
Vgl. Well. I. 5. 13 en I. 9. 3.
Luttel onderwints niet veel te beginnen, te ondernemen.
een iemand.
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Quade gewoonte is een
Vrou weynich ongher dan
de mensche, lelyck maer
chierlyc gecleet, hebbende
inder Handt een coorde
waeraen de mensch om syn
been gebonden is.
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En merckte hem in zorgen van eeuwich bederven,
Dus com ick voort om hem ten besten te raden.
Daer staet hy, vrunt, god wil u van druc ontladen,
Ghy troert, zo ick versta wt u woorden clachtich,
Deur een zeltsame minne.

25

Mensche
Dat is waerachtich.
Ick minne hertelyck sonder te weten wat of wie.
Redelyck onderwijs
My bedunckt dat ick gants ontwyfelycken sye
Doorsaecke van u minne, oock twesen van u Lief.
Mensche
Och vrunt, my geschiede noyt aengenamer gerief
Dan ghy my soudt doen met sulxs te openbaren.

30

Redelyck onderwijs
Gaerne, hoort dan en verstaet, tverlicht u beswaren,
Vermydy nae raedt u dolende weghen.
Ghy mint niet onbekents, maar zyt daertoe genegen,34
+
Want liefde compt wt een begeerlyck ghesichte
Van behaechlycke schoonheyt int clare lichte
Ende is een willighe crachte des ghemoets,
+
Hakende om te vereenigen met yet goets.
Maer ghenegentheyt is een aengeboren crachte
+
Neygende, buyten s Menschen wille of gedachte,
Tot voetsel en onderhout vander natueren,
Sonder welcx genot geen Mensch en can geduren.
+
Dese wert elck buyten sijn toedoen aengeboren,
Maer liefde comt in niemant dan willich vercoren.
Al mach een minnaer liefs gebruyc niet verwerven,
Hy blyft wel veel jaren ghesont sonder sterven.
Maer derftmen weynich dagen drincken oft eten,
Tlichaem queelt, sterft ende wert vanden tijt versleten.48
De genegenheyt blyft altyt in eenen staet,
Maer een zelve mensch mint huyden dien hy margen haet,

35

40

45

50

34

48

e.v. Hier wordt uiteengezet het verschil tussen liefde (amor) en neiging (inclinatio). Liefde
is identiek met begeerte, zoals mag blijken uit Well. I. 5 en 8. Zie ook BECKER, Ned. Arch.
v. Kerkg. 1926, bl. 65.
queelt lijdt, wordt ziek.
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+

Efficies amoris

+

Amoris defiinitio

+

Inclinatio quid

+

Amoris et Inclinationis
differentia
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Dits dan voorwaer wel een merckelyc onderscheyt
Tusschen ghenegenheyt en lieft, u in sonderheyt
Om te weten nootlyck, want so ghy dit verstaet,
Verstaet ghy ooc den gront van u inwendich quaet
Dat dan oock licht en zeker valt om genesen.

55

Mensche
Die onderscheyt schijnt oprecht, vrunt wtgelesen,
Ic hebse welverstaen, hoewel noyt voor nu gehoort.
Nadien my oncunt is tgunt daer mijn hert na spoort,
Quelt my (naer u seggen) geen lief, maer genegenheyt.
Is dit sulcx, so vind ick daer oock een tegenheyt,60
Want ick Jaren daer inne hebbe gheswerft
Ende oyt tgunt ick toeghenegen was, ghederft
Zonder sterven, dus sluyt u reden niet nootlyck.

60

Redelyck onderwijs
Deylt den mensch in tween, deen eewich dander dootlyc.64
Elck is ghenegen tot verscheyden voetsele.
Desen is broot, dien goetheyt hongers versoetsele.
Derft het lichaem broot of spijs, tmoet haest bederven.67
Derft de siele goetheyt, sy moet dootlyck zwerven.
Laet ons nu sien wat voetsel u heeft ontbroken.
Dats geen lijflyc broot, daer af wy hebben gesproken,
Want dat hebdy genoten meer dan ghy behoefde,
Maer goetheyts ontberen u alleen bedroefde.
Desen honger u so pijnicht, wroecht ende knaecht73
Dat ghy dus vuyrich der sielen ruste beiaecht.
De siel rust so luttel sonder goetheyts ontfanghen75
Als een steen inde vrye lucht mach blijven hangen.
De steen moet deur zijn zwaerheyt ter aerden zygen.
De luchtige siel moet als een vlamme opwaert stijgen.
Quaem u onrust deur lichamelyck behoeven,
Zo mocht u, zadt, werm, en gesont niet bedroeven,
Maer nu (meijn ick) zydy dicmael mits in weelde81
Zo droevich geweest, dat u alle spel verveelde.

65

70

75

80

60
64
67
73
75
81

tegenheyt tegenspraak.
dootlyc sterfelijk.
haest spoedig.
wroecht kwelt, knaagt.
zie Well. I. 5. 13.
mits in midden in.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

165

85

Dus lydt niet u lijf, maar siele dees ongenuecht.
Die sterft zonder sterven deur haer onsterflycke deucht.
Die wert deur goetheyts derven onrustich gequelt
Ende die is deur quaetheyt hebben aldus ontstelt.
Mensche
Wat goetheyt ist daer toe ghy my genegen zegt?
Wat is ooc de quaetheyt die ghy daer tegen legt?

90

Redelyck onderwijs
+
Dat goet is God, tleven vande sielen der menschen
Wiens stadich genot elck alleen staet te wenschen.
Tgenieten gods deurt woort maect de siel heylich en goedt,
Dit goetworden haer eeuwich met lusten voet,
Met lust, die in geen rou noch zatheyt mach verkeeren.
Want dees versaetheyt baert altijt een nieu begeren,
+
Maer quaetheyt, Moeder van smenschen verdriet,
En is geen wesen, maer idelheyt, sonde en niet.95, 96

+

Hominis bonum

+

hominis malum

Mensche
U reden schijnt my lustich na goetheyt te maken,97
Maer ic hoor geen middel om daer toe te geraken.

100

105

110

95, 96
97
99
101
109

Redelyck onderwijs
+
Men vint geen ander wech tot goetheyts vroechde99
Dan dedele, ghetrouwe en Godtlycke doechde.
Die deyltmen aen vieren, hoewel zy maer een zijn,101
Als die elck ander omhelsende gemeen zijn.
Deerst is wijsheyt, leerende Gode bekinnen
Ende als teenige goedt alleen beminnen.
De tweede is de vreedsame rechtvaerdicheyt,
Onderwerpende den mensche gods hoochwaerdicheyt.
De derde is sterckheyt, vroom ende grootmoedich,
Onverwinlyck in lijden en strijden bloedich.
En de vierde is de maticheyt bescheyden109
Die tmiddel treffende, betemt de sinnelyckheyden.

wech tot goetheit is
doechde

Well. V. 2. 39; III. 2. 12. Zie noot op bl. 162.
lustich na belust op.
Well. III. 1. 5.
De 4 hoofddeugden volgens Cicero e.a. Zie Well. III. 3. 7. (noot). Zie ook G. KUIPER, Orbis
artium I 256 vlgg. en 275 noot 2.
bescheyden verstandig.
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Mensche
Ick hoor u hier de deuchden wel hoochlyck prijsen,
Maer daer toe behoefdy my ooc den wech te wijsen.
Heeft de mensch, om die te crijgen, van selfs machte?

115

120

125

130

Redelyck onderwijs
O neen, die verwaentheyt blijf wt u gedachte.
Tzijn godlycke gaven, diemen ontfangt met danc.
Sijnt dan gaven, so ist wederom geen bedwanck,116
Zo dat god die deen sijns ondancx geeft, dander onthout.
Neen gewis, maer so de Regen int gemeen bedout
En de Zonne oock beschijnt goeden en quaden,
Biedt Godt ons allen onpartijdich sijn genaden.
Diese niet begeert, salse oock niet ontfanghen,
Maer die met herten begeerlyc daer na verlangen
Wt dieper noodt, deur bevintlijcke smerte,
Bidden en vercrijghen Gods gaven int herte.
Nopende den wech ter deuchden, u noch verholen,
Zoudy best leeren inder deuchden Scholen,
Want ic ben maer een getuyge van haer claerheyt,127
Maer daer leertse dondervintlycke waerheyt
Al pleghende, soomen malende leert malen.
Quade ghewoonte
Wat port dien suffaert sijn dromen te verhalen?130
Hoe moecht ghy ooc de pijn die grollen te aenhoren?131
Tverdriet my, die tijt is met onlust verloren,
Laet ons gaen in doude schole, scheyt van dien quant.
Redelyck onderwijs
Zeght Soon, welck is die oude Schole?
Mensche
Werlts verstant.

135

116
127
130
131

Redelyck onderwijs
Daer doet gemeen gevoelen zijn valsche lessen.

bedwanck noodzaak.
‘deughdlycke menschen, of der zelver schriften, of Godes schepzelen zelve’ Well. I. 1. 22).
port beweegt.
pijn moeite; misschien is doen uitgevallen.
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Daer leet u quaey gewoont, aenclevende als clessen.136
Daer zullen sy u edele siele vermoorden.
Daer gaet niet mensche, gelooft mijn trouwe woorden.
Quade ghewoonte
Hem wech treckende.
Zoudy hem volghen?
Mensche
Neen ick, dwasegghe, syt gherust.139
Syn vernuftige clap was mijn ooren wel een lust,
Maer tzou pijnlyc vallen voor mijn handen werckelyc.
Want tis onmogelyc om doen, ick siet merckelyck.
Hij stelt my (zo ghy zegt) niet dan dromen voor oogen
Die geene menschen sien of tasten en mogen.
Maer in onse School leert de Meester te degen
Dingen de wy connen sien, tasten en plegen.
Dees Mans leeringhe schijnt een rechte toverye,
Onnut, ydel en niet dan een tijtroverye.
Dus gaen wij ons spoeden ter gewoenlycker scholen.
Adieu Vader.

140

145

150

Redelyck onderwijs
Adieu vrunt, Godt hoede u voor doolen.
Hoe pijnt de mensch zijn roey deur misdaet te verscherpen?
Lichter ist doude schoens dan zeden te verwerpen.
Maer wat can ic doen? Ic heb my troulyc gequeten.
O bermhertige Godt, alderhoochst geseten,
Wiens alsiende Ogen niet en blijft verholen,
Laet dees dolende Mensch u goetheyt zijn bevolen.

155

3 Wtcomen
Tgemeen gevoelen verleyt den Mensch in Werlts verstant
Daer hy hem een valsch Lief ende Leedt inne plant.
Mensch, Quaeygewoonte, gemeengevoelen

[M e n s c h ]
Waer dien dromerts school staet in winckelen of hoecken
Weet ick niet, maer dat dees niet verde is te soecken158
Weet ick wel, want sij gemeen is, ooc na bijder hant,

136
139
158

clessen klitten.
dwasegghe, gevormd als dievegge. Vgl. dwaseggher (Der Maeghdekens Schole).
dees staat t.o. ‘dien dromerts school’ en duidt de school van Werlts verstant aan.
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Wijt vermaert, met vrijheyt begaeft, en elck een becant.
Daerom vintmen oock ontallicke veel scholieren.
Hola, daer is de Meester, nu salt wel tieren,
Die heeft my een les op mij selve toegeseyt.
Sijt gegroet waerde Meester, sijdy nu bereyt
Om de beloofde lesse te bestane?
Ghemeen ghevoelen
Ja ick wel Zone, maer wat gaet u doch ane
Dat ghy spraeck hout metten nueswijsen Philosoof.

170

175

180

185

190

175

Mensche
Zaecht ghijt meester? meyndy dat ic sijn sotheyt gheloof?
Hij quam my aen, clapte wat. Ick hoorde,
Tscheen wonder, maer daer was niet dat my becoorde.
Door den smaec van u wijn walcht mij van sulck vuyl water.
Ghemeen ghevoelen
Dats wel man, doch wacht u voor hem, tes een loos prater,
Licht soude sijn schalcke tonge u sinnen vangen.
Zit nu, hoort en schrijft een les van groot verlangen,
Want weynich van mijn clerken, hoe groot ooc van staet,175
Trechte ondersceyt verstaen tusschen goet ende quaet.
Dit sal ik u bijsonder wt ionsten leeren.
+
Des menschen goet ist vercrijgen van sijn begeeren,
Zoo is oock daer tegen des Menschen verdriet,
Alsmen yetwat begeert ende vercrijcht het niet.
Nu vintmen drierley goede begeerlyck,
+
Als eerst der Zielen, dees schijnen wel eerlyck,
Maer men crijchtse seltsaem en dan noch so onvolmaect
Dat de duechtlijcste mensch noch boos is, saechmen hem naect.
Oock geeft God die sonder ons werc, niet sonder pijnen.
Wat baet moeyten, niet om goet te sijn, maer te scijnen.
+
De twede sorte van goedt is inden Lichame,
Dats gesontheyt, sterckheyt en schoonheyt aengename,
+
Ooc weelde, duert gebruyck van alle wellusticheyt.
Dits der begeerten eyndt, begin van gerusticheyt.
De derde goeden behoren tot Ziel ende Lijve,
+
Als rijcdom, der weelden voester na lusts gerijve,
Mogentheyt, een trou beschermster van lijf ende goet,

clercken leerlingen (ook 195).

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

+

valsch goet ende quaet

+

Der sielen goeden

+

Lijflycke goeden

+

weelde der begeerten
eynde
+

Rijckdom. Macht. Eere

169

195

200

205

210

220

225

194
195
204
211

Oock eere die thert verblijt met eenen hogen moet.194
Nu Soon, want ic u ken een van mijn cloecste clercken,195
+
Condy wt dit goet het quaedt lichtelyck mercken,
Te weten siecte, cranckheyt, pijnlickheyt ellendich,
Armoey, verworpenheyt en verachtinge schendich.
+
Machmen ter Werlt oock arger quaedt bedieden,
Datmen meer hoort te schouwen, te mijden, te vlieden?
Vintmen oock buyten dees vercrijgelyke goeden
Yet meer, daer na men begeerlyck hoort te spoeden?
Dit goet ist rechte lief, daer therte wenscelic me speelt.
En dit ist rechte Leedt, dat elck troerich verbeelt.204
Die dit Lief heeft en dit Leedt genadelyck derft,
Is salich, want hij de weelde gestadelyck erft,
Levende na sijn eygen wensch, begeert en wille.
+
Is dit niet wat groots? leert de les vast, neemt dien brille,
Tes ionck ghesichte, sy heet vermetel oordele.
Leest dit les dic, prent het in hooft, twert u voordele.
En op dat Liefs gedaente u niet en ontwildert,211
Vest daer tooge op, dit is zy na tleven geschildert.
Mensche
+
O zalighe lesse. O edel bril deursichtich!
O verlichtinge van mijn zwaericheyt wichtich!
Mijn lief die ick te voren niet en mocht kennen,
Toondy my nu claerlyc, ooc tleet dat my mach schennen.
Beminde meester, hoe sal ick mijn vroecht bedwinghen?
Hoe sal ic my onthouden van blijtschap te springen?
Hoe sal ick u voleeren, voldanken, volloonen?
U, die my so wtghelesen lief hebt gaen toonen?
So schoon, zo lieflyck, zo vruntlyck, zo minnelyck
En zo zoet van ghelaet, sy schijnt Goddinnelyck.
Ick can mijn genoecht met geen tonge wtspreken,
So vrolyc bevoel ick thert met liefs lieft ontsteken.
Och of ick eens mijn lief wtgenomen custe,
So waer mijn Herte in een volcomen ruste.
Maer al is my nu haer naem en gedaente bekent,
Ic weet haer woonplaets niet, hoe coom ic haer omtrent?

hogen moet hoge gestemdheid, eigenwaan.
want aangezien.
verbeelt zich voorstelt.
ontwildert vervaagt.
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Der menschen quaden

+

Lijflycke quaden

+

Hij bint den mensch een
stofbril voor ooghen

+

Hy geeft den mensch een
vrouwen troinge nae
d'leven geschildert

170

230

235

240

245

250

255

Ghemeen ghevoelen
Ick sal u helpen, om dat ghy so goet gehoor doet.
Merct dan mensch, tijtlyck lief woont int huys van voorspoet,230
Staende op een driehoeck, Heerlyck boven maten,
So datmer mach comen deur driereley straten.
Deen heet geluck, dander gewin, de derde ionste.
De gheluckstraet is slecht en behoeft geen conste,232-234234
Want een dwaes (staet zy hem op) can die bewanderen,235
Maer behendige list eyschen de twee anderen,
Sonderling de winstraet, want hoe wel die recht is,
Sijn lancheyt vermoeyt deur arbeyt, want hy niet slecht is.
Het redelyck ghewin is seker, maer seer lancsaem
En duyrt ooc lang, doch is die rechte straet niet gancsaem
Voor edele herten, vuyrich, begeerlyc en moedich,
Maer men vindt drie toepaden ledende spoedich242
Deur tgewin na voorspoet, daer elc stadich na helt,
Als vruchtbaer woecker, schalc bedroch, crachtich ghewelt.
Tghewelt is zorghelyck, den woecker schandelyck,
Tbedroch eerlyc, want dat geschiet ooc verstandelyc.
Dit toepat gaet, zo comdy haest veylich en eerlyc
Int Huys van voorspoede, by u lief begeerlyck.
Doch niet sonder moeyten, sonder arbeyt crychtmen niet,
Maer op dat u den ganck oock niet en verdriet,
Sal ick u aen hoope tot een maert helpen moeten,251
Want hoop van gewin can bitter arbeyt versoeten.
Adieu dan, ick gae binnen, om u dien te bestellen.
Mensche
Adieu meester, hoe sal ick dees weldaet vergellen?
De tijt salt geven. O ho[e] salich is de mensche
Die so vruntlycken Raetsman vint na sijn wensche,
So verstandigen meester, die daer by ooc vrunt is,
Want die verbercht niet goets dat hem eenichsins kundt is.

int huys van voorspoet: vgl. vs. 560 huys van teghenspoet; Elckerlyc 503 huys der salicheden,
Spiegel der Minnen 5924 huys van vruechden, Spa. Brab. 1442 huys van het vergheten. Zie
Endepols' inleiding tot Elckerlijc (XXII).
232-234 In het Troerspel vande Kettersche Werelt wordt voorspoed bereikt door ‘vier makelaars’:
bedrog, diefstal, woeker en roof (vs. 384). Vgl. hiermee vs. 244.
234 slecht effen (ook 238).
235 op open.
242 toepaden kortere wegen.
251 maert dienstmaagd.
230
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4 Wtcomen
+

Om deur bedriechlyck ghewin te comen tot voorspoet
Veracht quade gewoonte het wroegen vant gemoet.

260

265

270

275

gemeen gevoelen gaet
binnen

Mensche. Quade ghewoonte
Wat nut en lustich les is my daer gegheven?
Ick hebs oock niet alleen int papier gheschreven,
Maer in mijn gedachten, Herte, Ziel ende Geest,
So dat icx can van buyten, vant minst tot het meest.
Hoe licht canmen, tgunt ter herten gaet, onthouwen.
Maer hoe ordentlyc const hy sijn leeringe ontfouwen.
Ick en hoorde oock noyt waerachtiger saecken,
Dus wast hem cleyn arbeyt my dat vroet te maken.
Wie can lochenen, dat gewins overvloedicheyt
Den wech is tot de zalige voorspoedicheyt?
Mach een mensch die gelts ghenoech heeft, oock wat gebreken?
Het sy dan recht gewonnen, of met loose treeken,
Wat canmen meer om teen dan om tander copen?
Dus wil ic dien toepat niet ingaen, maer inlopen.272
Bey hout, daer valt een zwaericheyt met ongenoegen!273
Ick ducht mijn conscienti sal knagen en wroegen,274
Ist dat ick onrecht handel om tgelt te winnen.
Quade ghewoonte
Dats waer man, ghy sult nu eerst bedriegens beginnen.
Ic waer noch ionc, hadt ghy noyt u leven bedrogen.
Zegt mensch? Wat bruyckt al de werlt dan valscheyt en logen?278
Weest seker niet alte wijs, noch alte rechtvaerdich.279

280

272
273
274
278
279

Mensche
Zeker gewoonte, dat beantwoort ghy recht aerdich.
Tes gemeen by hooch en leech in al desen Lande,
Dus ist bedroch eerlyc, dats ver van sond of schande.
Den wech is cort en goet, mijn lief is wenschelyc,
Haer schoonheyt schijnt meer goddelyc dan menschelyc.

inlopen: lopen in de oorspr. zin van hard lopen.
Bey hout (tautologie) wacht eens.
In de Comedie vande Rijckeman komt de knagende en wroegende conscientie gepersonifieerd
voor.
In het Troerspel vande Kettersche Werelt is Al de Werelt één der hoofdpersonen.
Pred. 7:16-17.
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t Herdencken vervroecht my, ic moet haer beelt aenschouwen.285
O bevallyc wesen, o bloem van alle vrouwen,
Hoe begeerlyc port ghy tHert naer u te treden.
Waer mach Hope sijn, die sou my tuwaerts leden.

285

+

Hij haelt conterfytsele
voor ende siet daerop

5 Wtcomen
Voorts leden hem Hoop en Vrees tot liefs verblijden.
Hy weygert Vrees, maer die deen wil, moet dander lyden.
Hope ende Vreese tsamen gecoppelt, Mensche, Quade gewoonte

290

295

Hope
Daer hoor ick den Mensch na my begeerlyc verlangen.
+
Des twijfel ick niet, hy sal my eerlyck ontfangen.
Deyst niet Broeder, voor dees man is niet te vresen.
Goeden dach vrundt.

Mensche
Willecoom moet ghy wesen,
Van s Menschen arbeyt vrundtlycke versoetstere.
Noyt en gemoete my aengenamer groetstere
Dan ghy Edel Hope, soet ende lievelyck,
Om my nu te verselschappen gerievelyck
Tot voorspoets huyse, daer lief hout haer woninge.
Hope
Daer toe coom ick en meyn deur vruechts vertoninge
Des weechs onluste te verlichten.

300

305

285
303

Mensche
Dats mijn begeerte.
Maer segt my, wat maect dit leelic dier aen u steerte?
My dunct hy siet als de Duvel vander Hellen.
Ghy brengt hem immers hier niet om my te quellen?
Hy laet so ancxtich, so verbaest, so afgryselyck,303
Dat alleen syn aensien my verschrict yselyck.
Ghy syt my aengenaem als een vroecht mijnder herten,
Maer dit grouwelyc dier bedroeft my met smerten.
Dus bid ick u, blijft ghy, maer doet hem wanderen.

vervroecht verblijdt.
laet ziet er uit, doet zich voor.
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Hoop spreeckt tot Vrese
die met schrooment gelaet
voort comt
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Hope
Neen mensch, niemant en scheyt ons van malcanderen.308
Vreese is een eeuwich geselle vander hoopen.
Daer hoop vrolyck lockt, moet vreese grillich nopen.310
Natuyr coppelt ons, die my wil, moet hem ooc lyden.
Die tvuyr begeert en moet geenen rooc myden.

310

Quade ghewoonte
Onwijse mensch, waer in maect ghy doch zwaericheyt.
Ziet op dat soet aensicht, blinckende van claericheyt.
Wat noodt ist u die troerige vreese met rouwen
Immermeer tot uwen onlust te aenschouwen?
Keert vreese den rugge, oocht op hoop gestadelyc.

315

Mensche
Ghy spreeckt wel, gewoonte, en zyt my beradelyck.318
Comt hope, laet ons nu spoedelyck gaen sporen
Na t Huys van voorspoet, tot mijn hertlief vercoren.320

320

Tweede deel. 1 wtcomen
Hier werden van hope ende vreese verclaert
Heur verscheyden werckinghe, natuer ende aert.
Hope, Vreese

Hope
Noyt bracht ick Mensch tot voorspoet so spoedelyck.

325

308
310
318
320
323
326

Vr e e s e
Dats waer, maer noyt minde Mensch lief so verwoedelyck.
Noyt maeckte bedrieger van eer so clein mentie.323
Noyt Mensch was so ruym van syn conscientie.
Noyt Coopman was so geluckich als desen bloet,
Tgelt vloeyt hem toe, tschijnt dat hy immers Ryck wesen moet.326
Wat const is Ryc worden dien tgeluck so toe lacht,
Die op eere, siele, Godt noch duvelen acht?

Well. I. 11. 34.
grillich grommend; nopen duwen.
zyt my beradelyck staat mij bij met raad.
(ver) coren hert: Coornhert; ook vs. 428/9.
mentie maken van in aanmerking nemen (nl. de eer).
immers beslist.
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Hope
Ghy zwycht sijn vlijt. Saechdy niet hoe heet hy woelde?

330

Vr e e s e
Ghy zwycht u hulp, want hy nau moeyten gevoelde,
So begeerlyc verbeelde ghy hem liefs verwerven.
Hope
En ghy noopte hem met ancxt van lief te derven,
Vermanende tijser te smeden alst heet is.
Vr e e s e
Ghy lockt hem tot lief.
Hope
Ghy schrickt af van tgunt hem leet is.

335

Vr e e s e
U aensicht verheucht hem begheerlyck.
Hope
Het uwe bedroeft hem afkeerlyck.
Vr e e s e
Deur u verlicht hem therte lustich.
Hope
Deur u beswaert hem therte onrustich.
Vr e e s e
Ghy siet alleen op lief.

340

Hope
Ghy op leedt met ongherief.
Vr e e s e
Ghy verbeelt niet dan voordele.
Hope
Ghy schade, meest sonder oordele.
Vr e e s e
Hoope verblyt.
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Hope
Vreese bedroeft.
Vr e e s e
Hoope overvloeyt altijt.344

345

350

355

Hope
Vreese behoeft.
Maer segt doch Vrees, nadien wy sijn Suster en Broeder,
Geboren wt voorsichticheyt, [e]en selve Moeder,346
Waen comt ons dees verscheyden aert te gadere.347
Vr e e s e
Wt de verscheydenheyt van elcx Vadere.
U Vader is een gewaent of geweten goet,
Dies u natuer altijt vrolyck tot hemwaert spoet.
Maer de mijn is een quaet, datmen vermoet of siet,
Daer af mijn natuer altijt verdrietelyck vliet.
Ghy moet u Vader minnen, ick den mijnen haten.
Ghy soect daer by te zijn, ick poge tverlaten.
Hier deur heeft elck van ons sijn aert bysondere.
Hope
Daer is noch wat, waer in ic my seer verwondere.
Vr e e s e
Wats dat?

360

Hope
Dat wy beyde, sodanich als wy sijn,
Ick int sporen na lust, ghy int vlieden van pijn,
Den menschen helpen, die ons willens aencleven,
Nu ter verdoemnissen, dan ten eeuwigen leven?
Vr e e s e
Die questie sal ick u abelyck ontluyken.361
Wy sijn goedt noch quaet, maer sulcx als die ons gebruyken.
Doch ist noot dat mijn mont u dit claerder ontluyct.363

344
346
347
361
363

overvloeyt heeft overvloed; behoeft is behoeftig.
voorsichticheyt: in Well. I. 11. 1. noemt C. haar voorzienigheid = vooruitziendheid; een; D:
en.
waen van waar.
abelyck handig, scherpzinnig.
noot noodzakelijk.
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Deucht bestaet int rechte gebruyck, die wert niet mesbruyct.364
Wysheyts aert ist best in allen te verkiesen,365
Mach sy dat doende trechte gebruyc ooc verliesen?
Neen, Want sy oordelt niet van tgeen haer is verholen,
In tgeen sy verstaet mach haer oordeel oock niet dolen.
Al geheel anders ist met ons beyder verstant.
Wysheyt heeft selfs oordeel, ons wert een vreemt ingeplant.
Wt ons meesters oordel nemen wy ons nature,
Is dat goet, so sijn wy goet in soet en sure.
Maer is ons heer deur vermetel oordel verraden,
So gedyet zijn quaetheyt ons beyden ten quaden,
Want dan moet ghijt quaet Hopen en ic tgoet Vresen.
Dit wedervaert u ende my nu by desen,
Ooc dagelycx byden meesten hoop der Menschen
Die haer zalicheyt vreesen, en bederven wenschen,
Oordelende tquade voor goet onverstandelyck,
Ende tgoet voor quaet sondelyck en schandelyck
Wt Dulle, Blinde en vermetele Zotheyt.381

365

370

375

380

Hope
Dats fijn geseyt Vrese, ghy schijnt inder godheyt382
Een Doctoor, oock geleert in Philosophie.
Maer waer blijft de Mensche, den ghy bedroeft, ick verblije?384
Vr e e s e
Zoude hy dus na sijnde, sijn ganc wel versachten?

385

Hope
Neen, ic hoor hem, wy sullen niet lanc naer hem wachten.

2 Wtcomen
Als de Mensch comt tot voorspoet, syns Liefkens Huys,
Vint hy by zijn lief oock leet, by zijn vroechde Cruys.
Mensche. Hope. Vrese. Leedt (stom personagie), Quade ghewoonte

Mensche
Na veel moeytens Manlyck ghedoocht met grootmoedicheyt

364
365
381
382
384

Well. III. 1. 18. Zie ook BECKER, Museum 1943, 123 over C.'s definitie van de deugd.
best het beste.
dul dom, dwaas.
godheyt godgeleerdheid.
den dien.
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390

Ben ic noch eens geraect voort huys van voorspoedicheyt.388
Nu rest maer middel om daer binnen te comen,
Tgeluct wel, hoop verbeyt my hier tmijnder vromen.
O zalighe hope, wilt nu u ionste toonen,
Dat ic haest binnen coom, om lanc met lief te wonen.
V r e e s e . Hem wijsende op Leedt
Siedy die Joffrou wel voor de deur van u lief?

395

Mensche
Ey, snode troerens bode, alder vroechden dief,
Onreyn gote vol druck, verdriet en onghemack,
Mijn hert beefde, als maer u vervloecte tonge sprac.
Hoe voert (meijndy) als ghy die duvelinne toonde?397
Vr e e s e
Wist ghy niet, dwaes, dat leet by lief ooc inne woonde?
Waer lief binnen is, staet leet bereyt voorder doeren.

400

Mensche
Helas, wanende blyde te sijn, moet ick troeren.
Is lief dus onwis, wat helpt al mijn pijnlic winnen?
Vr e e s e
Dats wel gheseyt, noch sydy so by lief niet binnen.
Die naest meynt te sijn, vint sich dicmael opt vertste.

405

Mensche
O vreese, ghy valt my wreetste, felste en hertste
Boven alle datter in mijn ghedachte staet.
Quade ghewoonte
Tes u schult, dat ghy sijn woort so veel achte slaet.
Keert u ooch van hem ter vrolicker hoopen goet.
Acht geen vrees, tes hoop die liefs dore open doet.
Hoop is lijdens troost, aenschout haer schoonheyt blinckende.

410

388
397

Mensche
Ick was by nae in vertwyfeltheyt sinckende,
O blijde hope. Maer u lieflyck aenschouwen

noch toch.
voert voer het, verging het (het hart); duvelinne Leedt (vgl. vs. 455).
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Heeft my weer verblyt; nu bid ic u met trouwen,
Dat ghy tonende u de vroomst en vrees de crancxte,413
My binnen helpt by lief, bevryt van allen ancxte.
Want aldus tusschen hoop en vrees te wanderen
Valt verdrietich deur lief en leets veranderen,
Bysonder my, wiens Hert, siel en hoochste luste
Strect na een ghestadige en vrolycke ruste,
Dats na vroecht, die in geen rou en mach verkeren.

415

Hope
O arme Mensch, zyt getroost, ghy crycht u begeren.
Ic clop aen, men sal de door wel haest ontsluyten.
Wech leet, comt lief, hola hou! yemant coom hier buyten.

420

Hope clopt aen, Leedt gaet stryken.

3 Wtcomen*
Lief ontfangt hem minnelyck en doet leet vercruypen.
Vrees is daer onwaert, maer hoop laet hem binnen sluypen.
Tijtlyck Lief. Mensche. Hope. Vreese. Quade Ghewoonte

Tijtlyck lief self ter doren comende ende opdoende seyt:
Wie clopt daer aende door soo hart en ghedurichlyck?
Hope
Ick doet vrou, deur smenschen verlangen vuirichlyc.

425

430

Mensche
Hoochwaerde vrou, des werlts princesse verheven,
Wilt doch mijn onbeleefde stoutheyt vergheven,
Want die deur u selve in my is gheboren
Deur u bevallycke schoonheyt van elck vercoren.
Wat hert mach u vrolyck, lieflyck en soet gelaet
Aenschouwen sonder veranderen metter daet
Wt bloode in vroom deur vuyrige lieft getrouwe?
Beminde ooc oyt bloot herte een schoon Vrouwe?
Is aen tcloppen mesdaen, wijt dat loutere liefde.
Tijtlijck lief
Die u vruntlicheyt, O Mensch, niet en geriefde,

413
*

vroomst sterkste; crancxte zwakste.
3 Wtcomen is... onwaert wordt niet geacht.
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435

440

445

Most onbeleeft sijn en tgoede met quaedt loonen.
Dats mijn aert niet, maer wil u lief met vroechde cronen.
De naeste wech van yemandt bemint te werden,
Is self te minnen met gedurich volherden.
Na dien ghij mij dan stadich mint met hert en sinnen,
Hoe soud ick mogen laten u oock te minnen?
+
Zijt daerom hier wellecoom en minlic ontfangen.
Ic sal u geven u sherten wensch en verlangen.
Mensch
O wenschelycke genoecht, O vrolyke tijt,
O begeerlyck verwerven dat mijn Ziele verblijt.
Hoe sal ic mijns herten vroecht te vollen wtspreken.
O Lief, nu ick by u ben mach mij niet ontbreken.
Tijtlijck lief
Comt binnen Mensch met u geselschap van eeren,
Wij willen druck vergeten en vruecht hanteren.
De mensche, Quade gewoonte ende Hope gaen binnen. Vrese sulcx mede bestaende, wort
buyten ghestoten van Lief, die tot hem seydt:

450

[T i j t l i j c k l i e f ]
Hola, staet buyten ghy leelicke troerighe beest,
Wat soect ghy hier te bedroeven ons vrolyke feest?
Vr e e s e
Neen Vrou, laet my in, ic ben een sorchvuldich poortier,
Dat Leedt niet en coom verstoren u goede chier.
Hope
Laet hem in of sluyt mij wt, wy mogen niet scheyden.

455

Tijtlijck lief
Is dat so, gaet dan binnen onder u beyden.
Maer ghy helsche Duvelinne, sult buyten blijven,
Want daer ghy sijt mach niemant vroechde bedrijven.

Sy sluyt die duere. Leedt blijft alleen buyten.
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Lief omhelst den mensce
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4 Wtcomen
Daer blijft Leedt alleen, prijst haer self, en seyt het clachhuys
Den Mensch veel nutter te zyn dant vluchtige lachhuys.

Leedt
Daer is een tijdt van lachen, oock een tijdt van weenen.457
De Mensch is nu blij, maer sal haest suchten en steenen,
Want het suyr volcht na tsoet, lief ist beginne van leet.
Al stootmen my wt, Vrese mijns niet en vergeet,
Die sal den mensch (ooc int meeste sijnder weelden)
Ancxtelyken met mijn gedaente verbeelden.
Lief is wel bevallick en soet int vergaren,
Maer int sceyden brengt Leet gedurich beswaren.
Wanneer Lief vluchtich als een drome vervliet,
Dan vintmen voor een cleyn vruecht so menich verdriet,
Voor een pijnte soet wijns een vat scherpen azijns,
En voor een uurken wellust een leven vol pijns.
Tes waer, Liefs aensicht is boven tmijn behagelyc,
Maer haer eynde is boven tmijn ooc beclagelyc,
Want liefs eynt is leet, maer mijn eynt is liefs beginne.
Waer dit verstant te recht in der Menschen sinne,
Elck sou my beminnen boven het lief vroechdelyck,
Want al ben ic niet schoon, ick ben seer doechdelyc.
Ick betuyne des Menschen onwech met doornen,475
Ick voorhoede veel sonden, ooc tgodlyc vertoornen,
En ic can den Mensce by na ter doechden dwingen,
Als lief, God vergetende, doet dansen en springen.
Lief plompt het verstant, ic can dit hooch vercloecken,
Lief studeert ydele, ick doechdelycke boecken,
Lief is binnen vol leets, ick ben dat ick schijne.
Lief is der sielen venijn, ick haer medecijne.
Noch wert lief van elc bemint door haer listich liegen
En ic gehaet, om dat ick niemant can bedriegen.

460

465

470

475

480

5 Wtcomen
Bij haer comt Redelyck onderwijs segghende clachtich
Dat de Mensch by lief geens leets en is gedachtich.

457
475

Vgl. tweede wtcomen, waar Leedt wordt aangekondigd als stom personagie. - Daer is...,
Pred. 3:4.
betuyne omhaag; onwech slechte weg (Hos. 2:5). Deze plaats komt veel bij C. voor: Well.
I. 14. 48; W.W. I fol. 396c [lees 396 bisc].
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REDELYCK ONDERWIJS. LEEDT

510

[R e d e l y c k o n d e r w i j s ]
+
Ach leyder, hoe is de mensch dus geheel verkeert.
Hy mint die hem quelt, en haet die hem mint en eert.
Veriaecht hy my? Die hem so goeden raet was gevende.
O quade gewoont, als lijm vastaenclevende,
Hoe maect ghy den haen, gestijft doort gemeen gevoelen.489
Ghy wilt smenschen brant deur tijtlyc lief vercoelen,
Maer waerlyck waerlyck, tsal hem noch met schanden missen.491
Want niet tijtlicx mach deeuwige siel dorst slissen.492
Helas Mensch, ick was heymelyck ingheroepen,
Zeggende, ghy sult dees weelde pijnlyc becopen.494
Aensiet doch teynde, ten mach dus niet geduren.
Lust sal verdwynen, dan suldy smert besuren.
Inde goede daghen hebt de quade voor ooghen.
Dit lief is tijtlyck en vluchtich, ghy syt bedroghen.
Ick weet dat u leedt buyten der doren verwacht.
Och wat baet het. Was ick niet bespot en belacht?
Maer ist wonder, dat hy my belacht en bespot?
Hy veracht, vergeet en verlaet sijn Heer, sijn Godt.
Al is nochtans sijn staet sulckx dat het my moet deeren,
Ic heb noch Hoop, want mits onder tbancketeeren504
Sach ic dat Vreese hem ancxtelijck quam noopen
Deurt gedencken, dat lieft hem haest mocht ontloopen.
Die ginc hem so troerens gal tot een saus toe voegen,
Makende mits in sijn genoecht een ongenoegen.
Dit sal hem noch brenghen tot goeden verstande,
Want selden leertmen dan met scha of met scande.

515

Leedt
Ick hoore aen u woorden, Redelyck onderwijs,
De Mensch en hout u in genen meerderen prijs
Dan my, ic was ooc van voorspoets deur verstoten,
Twelc my, nu ick selscap heb, min heeft verdroten.
Hoe wel voorseyde ghy hem tgunt haest sal geboeren.

485

490

495

500

505

489
491
492
494
504

Hoe maact ghy den haen wat brast gij (Fr. faire le coq; vgl. STOETT, Spreekw. nr. 747.
hem... missen verkeerd voor hem uitkomen.
slissen lessen.
becopen D: becomen.
mits midden.
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Redelic onderwijs wt
gestoten oft veriaecht synde
comt buyten ende spreect

182

Redelyck onderwijs
Zyt ghy daer Leet, ghy sult hem noch haest doen troeren.
Hem volcht Leet, die geen goet onderwijs wil volgen.
Leedt
Hy comt my haest thuys, God is op hem verbolgen.
Adieu vrunt, ick gae s Menschen bedde bereyden.
Redelyck onderwijs
Adieu Leet, O Heer wilt den mensch te recht geleyden.

520

Derde deel. 1 wtcomen
T Godlyck versoeken comt met welverschult lyden,
Nootlyck en nut inde Godt vergetende tyden.

525

530

535

540

522
526
533

Ve r s o e c k i n g h e
Op dat de mensch sijn ziel niet en sou versuymen
Int huys van voorspoet deurt boeleren en sluymen522
Met tijtlyck lief, daer op hy blintlyck versot is,
Wanende dat sy der Zielen hoochste lot is,
Heeft de liefhebbende Godt wt lieft ghesonden
My, sijn versoekinge, om den mensch sijn sonden526
Deur cruys ende lyden voor ooghen te stellen
En hem met plaghen, wonden, pijnen en quellen
Te trecken wt der sonden pijnlycke vroechden
En eenichsins te dwingen opten wech der doechden.
Voorwaer, smenschen boosheyt is so hooch gecomen,
Dat hijs hem niet en schaemt, maer derfs hem beromen.
Sijn hovaerdige pronck laet naect gaen Gods armen,533
Sijn gulsige buyc laet ydel sijns naestens darmen,
Sijn gesontheyt vergeet den crancken vol verlangens,
Sijn ruyme weelde besoect geen benaude gevangens,
Sijn Lijfs lust stelt der Zielen verdriet achterrugge,
En syn gotloos hert acht God niet meer dan een mugge.
Somma, de Mensch leefde so gants onredelyck
Dat, so Godt hem in syn boosheyt liet vredelyck,
Men van Gode bynae had moghen vermoeden
Dat hy den Mensch niet bemint, om tsparen der roeden,

sluymen slempen.
versoekinge beproeving.
vgl. Matth. 25:35 vlgg.
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545

550

555

560

Of dat hy, latende tquaet in sijn aenschouwen
Heel ongestraft, niet wel Huys en conde houwen.
De Mensch heeft dan ghesondicht, daeromme lydt hy.
God mint den Mensch, en dien hy bemind castijdt hy.546
De mensch mach hem na zalich in cluchten meenen,
Maer ic sal hem snellyc doen met suchten weenen.
Draecht sich dan de Mensch door Gods hulp so verstandelyck
Dat hy recht belyende sijn boosheyt schandelyck
Hem self straf waerdich kent en Gods roey can cussen,551
Stracx sal al sijn Leedt deur ghelatenheyt blussen.
Want des Menschen Hert en lydt gheen druck noch verdriet
Dan als daer yet yeghen sijnen wille gheschiet.
So hy dan sich selfs onderwerpt Godes wille,
Werdt sijn Hert oock int lyden rustich en stille.
Maer, hier staende, geschiet niet dat ik wtrechten zal
Deurt spoedich behulp van mijn trouwe Knechten al.
De tijt is voorhanden dat ick op weghen moet.
Dus trede ick van hier na t Huys van teghenspoet
Om mijn ontsichlycke dienaeren te halen561
En den hovaerdigen Mensch als stof cleyn te malen.

Hy treedt nae 't Huys van teghenspoet ende daer ghecomen sijnde clopt ende roept hy luyde:
Hola hou ghesellen, comt altsamen rasch voort,
Elck met sijn Wapen toegherust, soo dat behoort
Pest, Honger, Oorloch, Armoede, Cranckheyt, Verachtinge, Haet, Gevanckenisse ende Pijne
voortcomende wten huyse van tegenspoet, seggen gelykelyc:

565

Pest
Wat belieft ons Heere?
Ve r s o e c k i n g h e
Ghy moet altsamen op een tocht
Om den verdoolden mensch in sonden qualic bedocht,
Die sit in voorspoets Huys en boeleert met sijn lief.
Hem suldy overvallen, ghelyck al[s] een Dief

546
551
561

Openb. 3:19; Hebr. 12:6.
Gods roey cussen, vgl. WNT. XIII, 662.
ontsichlycke ontzagbare.
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Inder nacht comt om een buyt te beiaegen.
Bint hem wel vast, acht op geen smeeken noch clagen.
Ruckt hem van Lief, brengt hem in teghenspoet by Leedt
En coppelt hem daer aen.na 572

570

P e s t , h o n g h e r etc. ghelyckelyck
Goet Heer, wy sijn ghereet.
Tot yemants verdriet volbrengen wy gaerne ons eet.
Sy gaen binnen ende comen strackx voort metten Mensche ghebonden, den sy brengen int Huys van
teghenspoet hem vast bindende aen Leet, ende laten hem verselschapt noch met Quade ghewoonte,
die hem trouwelyck volcht, oock met Hope ende Vreese, die voorgaen, maer beyde stoorvoetende. De
wyle sy noch binnen sijn, staet Godts versoeckinge buyten tot dat sy voortcomen ende hy dat binden
vanden Mensche aen Leedt heeft ghesien, ende gaet dan terstont binnen.

2 Wtcomen
Dees trect Lief van en bint Leet an den sotten Mensche,
Die vertwyfelt deurt derven van syn ydel wensche.

575

580

585

590

na 572
580
590

Mensche
Wee mijns in dees bittere veranderinghe.
Men bint my aen Leet, Lief neemt haer wanderinghe.
Ey Lief, is dit u trouwe, eerlyck voor ooghen?
Noyt Man was van Vrouwe so deerlyc bedrogen.
Fy Lief verganckelyck, vluchtich en tijtelyck,
Diens Ziel aen u hing te laten dus spijtelyck?
Loonde dus mijn onverstandelyck verlanghen?580
Ach my, hoe coom ick dus schandelyck gevangen.
Mijn vrinden vervreemden, mijn vyanden genaken,
Hoop keert haer rug, ken mach hier niet wtgeraken.
Vrees dreycht met eeuwich verdriet, Leedt clemt my t Herte,
Dat het schijnt te bersten van druckighe smerte.
O waren nu mijn ogen geplaecht met blendicheyt.
Laes, ick en sie rontsom niet dan ellendicheyt,
Niet dan iammer, droefheyt en rouwelyc gequelle.
My dunckt ick sit in een grouwelycke Helle,
Elck grypt mij hier aen als een boedel wredelyck.590

stoorvoetend schoorvoetend; versoeckinge D: versterckinge.
Loonde voor loondi loont gij (vgl. 606 soude zoudt gij).
boedel beul.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

185
Hoe wel voorseydet my tonderwijs redelyck?
Maer wt weelden verachte ic sijn trouwe woorden.
O doot, comt my om tcorten van dees rouwe moorden.

3 Wtcomen
Maer reden toont syn sotheyt (om hem te ghenesen)
Met Gods strengheyt en ghenade onvolpresen.
Redelyc onderwijs. Mensche. Quade gewoonte

595

600

605

Redelyck onderwijs
My docht ick den Mensch daer troerich hoorde carmen.
Des werdt ick beweecht wt Hertelyck ontfermen
Om besoecken, of ick in sijn druck en lyden596
Meer vruchts sal doen dan in sijn weeldich verblyden.
Godt versacht u Leedt, Mensch.
Mensch
O Redelyck onderwijs,
Waer u raet gevolcht, ick had nu vroecht en prijs.
Maer dats te laet, ick wacht mijns Leedts gheen versachtinghe.
My omhelsen armoey, boeyens en verachtinghe.
Nemmermeer coom ick tot het genoeghen stadich
By my so seer begheert.
Redelyck onderwijs
En of Godt, ws ghenaedich,
Bereyt waer u van nieus mildelyck te Jonnen
Beter ghenoeghen dan ghy wildelyck sout connen
Wenschen, wat soude dan segghen?
Mensch
Dat mach niet wesen.
Redelyck onderwijs
Hoe dat?
Mensch
Tghelaet mijnder Hopen en Vreesen
Tuycht anders.

596

besoecken te onderzoeken.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

186

610

615

620

625

630

635

640

609
634
639

Redelyck onderwijs
Wats dan? Zy sijn beyde onverstandel,
Zot, onwijs en onversocht in desen handel609
Ende daerom oock heel onnosel en onschuldich.
Ghy moet wat anders mercken, hoort maer geduldich.
Ick zal u doorsaeck van u dolinge wysen,
Ooc den wech, die met eewich genoegen can spijsen.
Dit sijn voorwaer twee alte treflycke saecken.
Mensch
Condy my des genoegens wech vroet gemaecken.
Tander acht ic niet. Wat baet my donwech te kennen,
Als ick my naden rechten wech dencke te wennen?
Laech ick in een put en ghy dan wilde praten
Van doorsaec mijns vallens, wat soud my dat baten,
Als ghy my ter wylen inden put liet legghen?
Redelyck onderwijs
Dat sulde hooren, laet my onverstoort maer seggen.
Godt heeft den Mensch gestelt tusschen goet ende quaet.
Tquaet moet hy laten, tgoet volbrengen metter daet
Zal hem wel sijn. Nu hevet quaet in u doverhant.
Toncruyt moet wt, eermen goey Terwe saeyt int Landt.
Also moet ghy ooc eerst u quaetheyt verlaten.
Dit mach niet geschieden, ghy en moetse eerst haten.
Sult ghyse ooc haten, ghy moet verstaen grondelyc
Dat dit pijnlyck Leedt spruyt wt u quaetheyt sondelyck.
Siet, so staet de gront opte levende kennisse
Vant quade met sijn iammerlycke schennisse.
Dese haet ontreckt dan tquade al dat hem voedt
En doot dat allencxkens met alle sijn gebroedt.
Als den Medecijn der Sieckten oorsaeck condt is,634
So achtmen dat de Crancke by na al gesont is.
Nu is u quaedt en oorsaeck van all u verdriet
Vermetel oordeel, dats de bril daer ghy deur siet,
Daer met u tgemeen gevoelen so heeft gebrilt
Dat ghy in als oyt anders dan Godt hebt gewilt.639
De wijl dan Gods almoghende wil altijt gheschiet,

onversocht zonder ervaring.
den Medecijn de dokter.
als alles; oyt altijd.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

187

645

650

655

660

En moecht ghy u eyghen wille volbrenghen niet.
Dit maect u heel leven in onrusten pijnlyck
Deurt sot verkiesen, gelockt met lusten schijnlyc.
Ghy wout vernoeghen den Ziel, eeuwich van natueren,
+
Met schepsels verganckelyc, dit most ghy besuren.
Alsoo bedrooch u tvalsche Lief dwaeslyck vercoren.
En tvalsche Leet dacht u vertwijfelt te smoren.
Ist niet valsch Lief, dat den Mensch laet in ongenoeghen?
In troeren? In suchten? In clagen? In wroegen?
+
Soo ist oock valsch Leedt, dat van self niet en vermach
Te brenghen in droefheyt, verdriet ofte gheclach.
Voorwaer, meest troeren Rijcke mogende menschen
Diet al schijnen te ghenieten nae hoor wenschen,
Maer den Armen sietmen hertelycxte verblyden.
+
Wat dunct u nu? Moet dit quaet niet eerst sijn gheweten?
Let u ander quaet dan ordeel wt sot vermeten?
Waer dit wech, terstont soude u rust geboeren.
Zo lang dit quaet ooc in u blijft, blijft ghy in troeren.
Hier door hielt ghy tghoet voor quaet en tquade voor goet.
Na dees pijp ist ooc dat Hoop en Vrees dansen moet.
Want deen benaersticht tvercrygen van sulc goet begeert,
Dander arbeyt te vlieden tgewaende quaet dat deert.
Verstadi my oock wel?
Mensch
Ja ick inder waerheyt.

665

670

675

Redelyck onderwijs
So valter, O Mensch, nu voorts luttel swaerheyt,
Want nu u lust met valsch Lief wat is vercoelt
En ghy het Leet pijnlyc met spaey berouwe gevoelt,
So meijn ick niet dat ghy nu vastelyc wetende
Waert u deert, dit smertich gevoel vergetende,
Lichtelyck weer van nieus sult mogen betrouwen
U vermetel ordeel, baermoeder van rouwen,
Gelyc een, dien des vuyrs aert eerst was onbecant,
Om sijn hant te coelen, die int vuyr was gebrant,
Deur niemants vroetmaken hem weer sou vercloeken
Int heete vuyr coude vercoelinge te soeken.671-674
Want, so elc mensch natuerlyc vliet sijn bederven

671-674 dezelfde vergelijking als in Well. I. 8. 15.
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Valsch Lief

+

Valsch Leedt

+

Wat het quaet is, dat den
mensche quelt

188
En tgeen hy goet waent gaerne soude verwerven,
En mach niemant sporende na lustige ruste
Rust soeken in bekende onrustige luste,
Want dat waer eygen bederven gesocht moetwillich.

680

Mensch
Al dat ghy segt is oprecht, redelyck en billich.

695

Redelyck onderwijs
Maer u doen is onrecht, onbillich, onredelyck,
Dat ghy Mensch, met reden begaeft soo eedelyck,
Boven allen creaturen in grooter waerden
Vanden schepper gestelt hier opter aerden,
In sijn tijt met sijn gaven gevoet sorchvuldich,
So dat ghy Gode alt leeven deur sijt schuldich
Willige onderdanicheyt sonder verdrieten,
Niet dat hy u, maer ghy sijn goetheyt sou genieten.
Dat is, dat ghy recht doende salich sout wesen,
Dat ghy mensche, seg ic, dien goeden God gepresen
Die eeuwich is, heerlyc en van wonderlycker macht,
So vermetelyck in sijn geboden hebt veracht,
Doende in sijn tijt, op sijn cost, niet sijn, maer u wille
Tot u bederven. Wat meyndy, al swycht god stille,
Dat dese u onrechtvaerdicheyt is vergeeten?

700

Mensche
Och neen, al wist het Godt niet, ick wordt gebeten,
Geknaecht, veroordeelt en wredelyck ghewroecht
In mijn geweeten, en heb oock stadich ongenoecht.
Bevinde ick dan hier al een voorsmaec vander hellen,
Ach, hoe sal Gods oordeel mijn Ziel noch eeuwich quellen?

685

690

705

Redelyck onderwijs
Dat hebdy al recht, want wert int straffen der sonden
Van Mensch tegen mensch so groot onderscheyt ghevonden
Dat een selve mesdaet, wesende bedreeven
Tegen den Lantsheer, nemmermeer wert vergeeven,
Maer teghen eenich Onderzaet, nade ghewoent,
Al waer sy oock grooter, al te licht wert ghesoent,
Wat meyndy comt u toe, sal Godt nae rechtschuldicheyt
Straffen al der mesdaden menichvuldicheyt
By u, O tijtlyck, verworpen, snood, onnut dier,
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710

715

Venijnde Spinne, vuyle Worm, en wroetende Mier
Teghen den Godtlycken Maiesteyt ghepleecht?
Neemt ghy u overtredingen eens recht voor oogen,
Ghy sult met waerheyt hertelyck roepen moghen:
O goede Godt, al quamen alder menschen plagen
Op my alleen, noch waer ic niet na schult geslagen.
Mensch
Ick bekent, och ick en macht geensins weerspreken.
Ic ben verloren, wil God al mijn boosheyt wreken.
Redelyck onderwijs
Al lydt ghy wat, u gheschiet dan gheen onrecht?

720

725

730

735

731

Mensch
O neen.
Wee mijns, indien Godt met my int oordeel wil treen.
Helas, mijn quaet is te groot, oock te overdadich.
Redelyck onderwijs
Sijt getroost, al syt ghy sondich, God is genadich.
Sijn u sonden groot ende u qualen smertich,
Ongemeten groter is Gods goetheyt bermhertich.
De sond is so machtich niet om u te bederven,
Als Gods ghenaede om u sijn goetheyt te erven,
Want Gods bermherticheyt overtreft al sijn wercken.
Mensch
Dat can ick nu verstaen, begrypen en mercken
Door u heylsaem en troostlycke leeringe,
Redelyck onderwijs. O met wat vereeringe
Sal ick u dancken?
Redelyck onderwijs
Ick wil gheen loon bedinghen
Dan dat ghy pijnt mijn segghen dadich te volbringen.731
Dat sal u nut sijn, my Lief, Gode een eere.
Maer dat ghyt verstaet, ick bent niet die daer lere.
Mijn woorden getuygen wel vant waerachtich leeven,
Maer daer is een ander, die salt u crachtich gheeven,
Dat is Sgeests verlichtinge, die levendich onderricht.

dadich metterdaad.
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Ick ben de duyster Lannterne, sy ist clare licht,
Ick ben de scheyde, sy ist tweesnijdighe Zwaert,
Ick ben de creb, sy ist levende Kindeken waert,737-739
En ick ben de Maen, ontleenende mijn claerheyt
Van haer, want sy is de Godlyke glants der waerheyt.
Sy sal haest selve troostelyck by u comen,
Zoo ick na aen u gestalt wel heb vernomen.
Nadien ick dan tmijn heb gedaen, gae ick strycken.
Want de minder behoort sijn meerder te wycken.
Adieu mensch, leert meer en meer kennen en haten
U vermetel oordeel, so moechdyt grontlyck laten.

740

745

Redelyck onderwijs ghaet binnen, met een vlucht compt voore Sgheests inspraecke, een schoon eerbaer
Vrouwe, hebbende inde rechterhand een Gulden Sterre ende inden slinker een Boeck, van maecxel
als een Menschen Herte.

4 Wtcomen
Hier na suvert des Geests inspraec syn ogen met vroechden,
Baert goede wil, en wyst hem terscholen van doechden.
SGEESTS INSPRAKE. MENSCH.

750

755

[S g e e s t s i n s p r a k e ]
Hier coom ick, den Mensch, die aender sonden cluyster leyt,
Ghebrilt met vermetelt ooordeel in duysterheyt,
Gants verlaten in tegenspoedicheyts hoecken,
Vol troerens en ware ootmoedicheyts soecken.
De hovaerdige blijft altijt van Godt verstoten,
Dootmoedige heeft oyt Gods goetheyt genoten.
Wie sadt is in hem self, blijft ydel met ongedult,
De hongerige Ziele wert met goeden vervult.
Ende wie wijs is in sijn oogen, blijft een sot,
Maer wie hem self dwaes kent, wort wijs deur den wijsen Godt.757

737-739 Volgens Becker zijn de in deze verzen voorkomende tegenstellingen: Lannterne - licht,
scheyde - Zwaert, creb - levendt Kindeken een reminiscentie (C. schreef immers ‘sonder alle

757

behulp van geleerde Boecken’) aan Sebastian Franck's ‘Paradoxa’, Vorrede 7v vlgg:
‘Buchstaben der Schrifft... nur eine Krippe Christi, der Tod, Finsternusz, Monstrantz, Arch,
Scheide, Latern, Zeug-nusz, Schlosz, verschlossen Buch etc. Gottes Wort aber der Heilige
Geist, das Liecht, Schlüssel, Schwerdt, Leben, Heiligthum, Brod und Christus ist’. Of Par,
N. 124 (Scriptura verbi Dei vivi et luminis veri imago et lucerna): ‘die Schrifft und äusser
wort nur desz wahren wesentlichen innern Worts Bild, Scheid, Monstrantz, Kripp, Schatt,
Mund (Mond?) und Latern sey’ (S. 288, uitg. van 1690). Zie over Franck en Coornhert
BECKER's art. in Ned. Arch. v. Kerkg. 1925 bl. 294.
1 Kor. 3:18.
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760

765

770

775

780

Want van dootmoedighe ziel maect Godt sijn woning
En gebiet daer alleen als een wijse Coning.
De mensch is nu deurt onderwijs van redelycheyt
Vernedert ende bezaticht in zedelicheyt.
+
Dus wil ick bestaen tbegonnen werck te volmaken.
God verbly u mensch. Zegt my, hoe staen u saken?

+

zy sprect me totten
mensche

Mensch
O Edel Vrouwe, wijckt van my, ick ben sondich,
Vol boosheyts, vol snootheyts, vol quaetheyts, ick kent grondich,765
Op dat u Hemelsch Licht my niet en omschijne.
Want het valt (om dongewoent) mijn ogen pijne.
Die swemmen smertelyck in droevige tranen,
Verduystert en benevelt deur twijfelyck wanen.
Sgeests inspraecke
Neen mensch, ic wijc niet, want dit u eygen misprijsen
+
Wter harten, maect my lustich u tonderwijsen.
Wech wech met desen helsen schadelycken brille,
Oorsaeck van u overdadelycke wille.773
Stucken leytse, die salt ghesicht niet meer lieghen,
Noch u met valsch Lief en Leet dootlyck bedriegen.
Nu behoufter op u oogen oock wel ghelet.
Daer toe heb ick een oochwater scherp, claer en net.
Het suyvert alt vuyl dat hier op en onder leyt,
+
Tes seer seltsaem, genaemt onpartijdich onderscheyt.
Biet my dogen, ick sal daer af wat in druypen,
Neemt daer Mensch, leest dien Boeck, ghy sult den sin suypen781
Vant Godlyck verstant, het is des Herten Boeck.782

+

Zy trect den bril af,
breectse ende werptse
onder den Voeten seggende

+

Zy stort wt een glaesken
wat water op sijn ogen

Mensch
+
Och wat vind ick hier (hoe wel ick noch met smerten zoeck
+

Zy geeft hem een Boeck
van forme als een herte

765
773
781
782

kent beken het.
overdadelyck overmoedig.
suypen in u opnemen, indrinken.
Het beeld van het boek des herten is volgens Becker ook overgenomen van Sebastian Franck.
Op bl. 677/8 van de Paradoxa staat: ‘ich wollte, dasz ein jeder vor allen Dingen von Gott
gelehrt, das Buch seines Hertzens lesete und die Stimm des Lambs und Worts innhörete,
nachmals die Schrifft und aller Zeugen Gottes Bücher nicht zur Lehr, sondern allein zum
Zeugnis lesete...’ Coornhert gebruikt dit beeld ook nog in vss. 1013 en 1484; verder in W.W.
I fol. 468c (lees 468 bisc): De thien Maeghden, en W.W. III 401a. Ook bij Louris Jansz. ‘Van
Jesus onder die Leraars’ (uitg. N. V.D. LAAN, Noordned. Rederijkersspelen, bl. 166).
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Deurt Waters bijten) och, wat vind ic hier beschreven.
Hier staet het alles volcomentlyck int leeven
Dat Redelyck onderwijs my oyt vermaende
So trouwelyck, al wast dat ickx dromen waende.
+
Nu sie ick trechte Lief en Leedt waerachtelyck
Met den middelen daer toe gants eendrachtelyck
Over een stemmende met al sijne woorden
Die mijn onghelovige ooren dooflyck hoorden.

785

790

+

Zy hout den sterre overt
Boeck. hy leest

Sgeests inspraecke
Hoe wel ghy, mensch, trechte Lief en Leet nu so kent,
Dat u Hert ernstlyc van sonde ter doechden went,
So dat ghy in u vindt een drijvende luste,
Nochtans leyt u daer in geen blijvende ruste,
Want lust sonder oufening macht geen ure herden,
Doecht moet door tstadich plegen u natuere werden,797
Onbearbeyde lust verdort, als tzaet opten steen,
Doecht die niet diep wortelt, blijft onvruchtbaer alleen.
Studeert ghy dit les niet, de gront blijft u verholen.

795

800

Mensch
Waer sal ick dit studeren?
Sgeests inspraecke
Inder doechden scholen.
Dit sulde vinden, tot u troerens versachten,
Int vlytich letten op u woort, werck en ghedachten.
Nu Mensch, opdat ick u Leet gerievelyc blusse,
+
Ist oock tijt dat ick u eens lieflyck cusse.
Leert cloeck, ick schijn wech te gaen, maer sal niet scheyden
Om u met mijn verlichtinge recht te leyden.

805

Sgheests verlichtinghe snapt binnen ende stelt byden Mensch een Knechtghen ghenaempt
goede wille.

5 Wtcomen
Daerwerts pijnt hem goede wille te dringhen,
Maer hem faelt macht om tgewilde goet te volbringen.
M e n s c h . G o e d e w i l l e . Q u a d e g h e w o e n t Compt mede aensluypen.

[M e n s c h ]
Noyt mijn dagen bevoeld ick t Herte so ontstelt

797

Vgl. vs. 1069 en zie Well. III. 1. 27, en W.W. fol. 466d (lees 466 bisd).
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Zy cust hem
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810

815

820

825

830

Als onder dat cussen, tschijnet noch van vroechden smelt.
Zoo soet en minlyck quam dat cusken ghecropen
Tot in mijn borst; hert, moedt en siel tging al open.
Mijn cracht verdween, den storm hiel op, twert haest stille.
Wat ou! Ic gevoel my gants van een ander wille.813
Waen comt dit doch?
Goede wille
Deurt by sijn van my, u wille goet,
Overmits Sgheests verlichting tot een stille boet815
Gheestelyck en wonderlyck in u gheboren.
Rust niet langher, laet gheen tijdt ledich verlooren.
Rasch op, laet ons spoeden totten school der doechden.
Mensch
O goede wille, ghy doet my t Hert vervroechden.
Nu ghy met my sijt en mach my niemandt letten.
Ick wil trouwelyck lijf en goet by u op setten.
Biet my de hant, laet ons vrolyck gaen wanderen.
My lust wt het quaedt int goedt te veranderen.
Here God, hoe slap en crachteloos sijn mijn beenen,
Ic mach nau staen, comt wil, laet my aen u leenen.
Hola Dochter, haest niet, ghy moet mijn cranckheyt acht slaen,826
Ghy wilt snel spoeden, maer ick moet noch al sacht gaen.
My dunckt dat ick elck trede int mijden sincke.828
Dits een quaey ganc, want ic op beyde syden hincke.
Als ick noch sat, wild ick my vliegens vermeten.830
Goede wille
Zacht voortgaen is hier beter dan sacht gheseten.
Tert al aen, tes voordel, al gingt ghy sachter veel.
De tijt vliet snel, stil staen is ons groot achterdeel.833
Mensch
Tvalt my swaer, wille.

813
815
826
828
830
833

ou hei!
overmits door middel van; boet genezing.
Dochter. Goede Wille is aangekondigd als een ‘Knechtgen’ (slot 4e wtcomen). Zie ook vss.
851, 852, 1244, 1245-1248.
int mijden in het mijden van het kwade.
wild... vermeten dacht ik dat ik wel vliegen kon.
achterdeel nadeel.
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Goede wille
Waer om?

835

840

845

850

855

Mensche
Ick ben ghebonden
Aen handen en voeten deur gewoent van sonden.
Quade ghewoonte
Tes waer, door my syde gebonden, ick kent,836
Maer want wy tsamen van kints been sijn op gewent,
So bemin ick u en mach u niet verlaten.
Nu wildy my ontgaen deur seltsame straten.
Dat deedt my den bant om voet en handen knopen.
Maer wildy keren, ghy sult rasch mogen loopen
Naer u luste, keert maer weder na werelts verstant,
So ontbind en sterck ick u aen Voeten en Handt.
Goede wille
Eer de Mensch so int goet voornemen ginc swerven,844
Hadde hy liever dusent doden te sterven.
Die den valschaerdt eens betrout, crycht schade tot spot,
Maer die hem andermaal ghelooft, is dul en sot.
Heeft hem Werelts verstant niet met rouwen bedroghen?
Hoe sou hy den selven weer betrouwen moghen.
Hout moet Mensch, wy comen te met eenen stap voort.850
Quade ghewoonte
tHert splijt my, dat het dees craeysters stoute snap hoort.
+
Wech snapster, loop in u Moeder weenen. Met een vlucht.
Daer leyt de stoutheyt met de beenen inder Lucht.
En ghy Mensch, nu ghy niet op mijn goey woorden acht,
Moet ick nu eens versoeken mijnder coorden cracht?
+
Dits maer een troecxken, wat dunckt u van dat verrasschen?856
Daer leyt hy met al sijn voortstel inder asschen.857

M e n s c h ghevallen legghende.
O bermhertighe Godt, wilt my niet verdoemen

836
844
850
856
857

kent beken het.
swerven dolen.
te met telkens.
troecxken van trucken = trekken.
voortstel voornemen.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

+

Zy stoot wil omverde dat
sy valt, maer sy staet flucx
op
+

De mensch wert neder
getrocken van quade
ghewoonte

195
Om mijn onvernuftich en verwaent beroemen,
Door Quaygewoente onachtsaem in my gewracht.
Ick heb loon na mijn schult in dit vallen onsacht.
Vermat ick niet Lijf en goet met u te waghen?
Och, nu leg ick schielyck ter aerden gheslagen.
Helaes, als ick stoutlyc den camp moet verliesen,
Wat baet my verstant om het best te verkiesen?
Ic sie wel van ver tgheen begeerlyck en goet is,
Maer om daer te comen geen cracht in Handt of voet is.
+
Ja wil, ghy pijnt genoech my daer toe te dringen,
Maer macht gebreeckt ons tghewilde goet te volbringhen.
Dat noch meer is, tquaet dat ic hate met Herten,
En can ick ongepleecht niet laten met smerten.
Mijn hartste Vyandt is van mijn Huysgenoten.872
Die heeft my verradelyck onder t Cruys gestoten.
Dat is dees Hoere, die hier aen mijn zye staet.
Wie sal my verlossen van dees Helsche prije quaet?875

860

865

870

875

+

wille port hem op te staen

6 Wtcomen
Hy claecht, Hoop troost, en seyt dat wy al meer goets verstaen
Dan vande beste Mensch werckelyck wert ghedaen.
H o p e , Vr e e s e , M e n s c h e . G o e d e w i l l e . Q u a d e g h e w o o n t e .

880

885

872
875

[H o p e ]
+
Daer hoor ick den armen mensch in last en node.
Comt Vrees, hebben wy sijn sotheyt gedient ten dode,
Laet ons (nu hy verstandich wert) weder spoedich
Hem ten leven voorderen sorchvuldich en moedich.
Laet ons nu om sijn commer rouwelyck te stelpen
Den Mensch met vlijt ghetrouwelycken helpen.
Hoe ist Mensche? Godt helpe u wt uwen noot.
M e n s c h Thooft op buerende.
O troostlycke Hope, ghetrou tot inder doot,
Coomdy my noch so vruntlyc ter noot besoecken?
Verneert ghy u in dees ellendighe hoecken?
Waer me sal ick dees trouheyt immermeer loonen?

Mich. 7:6; Matth. 10:36. Zie ook vs. 1191 en W.W. II. 407c, C. v. Isr. 850, 1234 en vgl.
Thomas à Kempis, Imitat. 45:4.
prije schimpnaam voor een vrouw, verachtelijk wezen.
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Hope spreect
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Hope
Denct om geen loon, maer wilt my u druc vertonen
En doorsaec van dien, so naect ghijt cont wtspreken.
So mach ick u wat troosten in u ghebreken.

890

895

900

905

910

915

890
895
904
905

Mensch
Mij[n] wech nemende nae een schole doechdelyck,890
Verselt met goede wil, lustich, maer ioechdelyck,
Wilde ons Quade gewoont weer te rugge trecken,
Maer als sy ons sach vlijtich ons wech volstrecken,
Heeft sy eerst Goeden wil daer heenen ghestoten,
Voorts my, want ic had handen en beenen gesloten.895
Wil was weer flucx opte been, maer ic bleef leggen,
So ghy noch siet, want om de waerheyt te seggen,
En had ic niet veel machts in Voeten of Handen.
Tgoet wil ick doen, maer vermachs niet om dees banden,
Maer om tquaet te volbrengen, vinde ic my machtich.
Daer hebdy den gront van mijn lyden clachtich.
Hope
Sijt ghetroost Mensch, ick sie dat Godt u heeft vercoren,
Nu de goede wille in u al es gheboren.
Al is die noch ionck en cranck, tsal al wel vergaen.904
Een goede saec wert veel eer verstaen dan gedaen.905
Elc, ooc de best, can meer doechts verstandelycken prijsen
Dan metter daer, daer tgelt handelyck bewysen.
Recht als een wandelaer altijdt voorder can sien
Dan de plaets daer hy is, en moet seker geschien
Dat hy voortgaende, voorder plaetsen sal mercken,
Soo ist oock met doecht te verstaen of bewercken,
Doch moet daer eerst een goet verstant en wille wesen,
Salder nae volghen eenich goet werck ghepresen.
Wel is waer, geen werc en wort ter werlt volbracht
Of daer moet versaemt sijn wille ende macht,
Want wil yemandt wat doen, heeft hijs gheen macht, ten wort niet.
Van die wel mach, maer niet wil, ooc niet en geschiet.
Dit doet u wil sonder macht vergheefs te wanen,

mijn wech nemende toen ik op weg ging.
gesloten geboeid.
cranck zwak.
Well. III. 1. 27.
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920

925

Maer ghy doe[l]t hier inne, tes verde van danen,919
Want van Gode en wert gheen dinck vergheefs ghewrocht.
Diens genaey heeft u metten goeden wil besocht
Ende sal in u (wildyt lydtsaem ghehenghen)922
Onghetwyfelt oock wercken het volbrengen.
Maer dat moet tijt hebben en ghy gedult int plegen.
Hebt maer goeden moet. Wij sijn nu al op weghen925
+
Naede schole van oeffeninghe der doechden.
+

Hope ende wille helpen
den mensche opten beenen

930

935

Mensch
O, hoe vervult u troost mijn herte met vroechden.
Helpt my op, so gaen wy voort met malcanderen
Wel ghemoet opt spoedichste derwaert wanderen.
Goede God, die door dinspraec van u goede Geest
Goet hebt gemaect mijn wil die so quaet is geweest,
Geeft ooc u Godlycke cracht en stiert mijn gangen,
Dat ick haest verwerve mijns Herten verlangen.
Comt wille, streckt my een stock daer op ick ruste,
Want om voortgaen gevoel ick een nieuwe luste.
Vr e e s e
Siet wel voor u mensch, wilt u voor vallen wachten.
De wech is niet effen.

940

Mensch
Hoe swerven mijn ghedachten.
Ic moet nu immers al mijn sinnelicheyt derven,
Sal ick de ghewenschte minnelicheyt erven.
Al wast eynde van tijtlyc Lief vol Leets onrustich,
Haer vrolyc geselschap was voorwaer ooc lustich.
Q u a d e g h e w o o n t e Hem treckende dat hy ter aerden valt.
Dat was hy. Zo soumens na mijn Herte callen.
Mensch
Ay my, daer moet ick alree met smerte vallen.
Wille
Op Mensch.

919
922
925

tes verde van danen het is er ver vandaan, het is heel anders gesteld.
ghehenghen verdragen.
D. laat 925b en 926 door Mensch uitspreken. Ik volg de zienswijze van Becker.
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945

Vr e e s e
Lanck legghen is meer dant vallen schandelyck.
Treedt aen, siet voort voor u.
Hope
Soo doedy verstandelyck.
Harde smacken (seytmen) dat harde wel leeren,
+
Blijft stantvastich, ghy crycht u sherten begeeren.
+

De mensche rijst op ende
scoort aen wille
Mensche
Ick val en quets my, ist wonder dat ick troere?
Och.

950

Hope
Tschaet niet, met vallen en opstaen comtmer doere.
Ist middel wat bitter, het eynde sal soet smaken.
Mensche
O constmen my wat vaster opten Voet maken.
Met een vlucht trect my Quade gewoent om verde.
Nu wil ick toesien, dat ick immers volherde.

955

Quadeghewoont
Meyndi dat ic dus wil al mijn vroecht verliesen
Duer sotheyt die u doet strenghe doecht verkiesen?
+
Ick wed Neen, sietse daer beyde om verde rollen.
Hou Ghesellen, wildy tsamen harde bollen?957

zy trect den mensch en wil
onder den voet

Mensch
Och, och, hoe val ick dus menighen swaren val.

960

Quadegewoont
Ick meyn hem de moeyte noch eens vervaren sal959
Van desen pijnlycken wech.
Mensch
Zalt noch langhe dueren?

H o p e met Wille hem ophelpende seyt

957
959

tsamen harde bollen met de bollen (hoofden) tegen elkaar botsen om te zien ‘wie het hardste
hoofd heeft’, d.w.z. wie het het langst volhoudt.
vervaren afschrikken.
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Hope
Weest te vreden, ghy coomt binnen corter uren
Ter plaetsen daer u nu verlanget te comen.
Tis dicht hier by, hout moet, spoet voort, tsal u vromen.
Vr e s e
Wildy niet quetselyck vallen en snoevelen,
Merct scherp op u wech, op dalen en hoevelen,
Maer pijnt u boven al immers wel te passen
Op Quadeghewoont, die soect u te verrassen.

965

Hope
Wy sijn opt vertste, sijt bly, vreest nu gheen dolen.
Ziet, dat is de Poort vander doechden Scholen.
Mensch
Die wech was pijnlyck. Och, hoe wel mach hem lusten
Die vermoeyt zynde noch geraect tot rusten.

970

Vierde deel
1 wtcomen
Inder doechden school leert hem de meestresse waerheyt
Tquaet laten, en tgoet doen, met bewyslycker claerheyt.
Wa e r h e y t . M e n s c h e . G o e d e w i l l e . Q u a d e g h e w o o n t e .

975

980

975
976
977

[W a e r h e y t ]
Gelyck geen Ooghe, hoe claer ooc van ghesichte,
Eenich dinc mach kennen sonder hulp vant lichte,
So mach niemants hert sonder mijn Hemelsche claerheyt
Gode kennen, want ick ben deeuwighe waerheyt975
Die als een ghemeenschijnende claere Sonne976
Mijn licht den open ogen (mijns begeerlyc) ionne977
Om hem te leden (sonder yet dolens of sneevens)
Tot het ware goet, door den rechten wech des leevens.
De Mensch is vande logen afkeerlyc gemaeckt,
So dat hy nu van herten begheerlycken haeckt
Om in dees schole van mijn lessen te hooren.

Joh. 14:6.
ghemeenschijnend voor allen schijnend.
ionne gunne.
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Des coom ick sijn begheerten van self te vooren,
Gaende den goetwilligen Mensch int gemoete.

985

Mensche
Segt, Eerwaerdighe Vrou, na behoorlycke groete,
Waer vinde ick den Meestersse (my onbekent)
Van deser scholen?
Wa e r h e y t
Soeckt niet Soon, sy is u omtrent.987
Ick ben dien ghy soeckt, segt, wat is u believen?

990

Mensch
O hoochwijse Goddinne, woudy gherieven
Metter doechden leering my onwijse Mensche,
Dat waer mijnder Herten begeerlycxte wensche.
Wa e r h e y t
Waer toe, mensch, soect ghy der doechden leringe?
Ist om goed worden? Of om haer schijns vereeringe?
Zoudy liever doechtlyck schijnen? Of doechtlyck wesen?

995

Mensche
Niet der doechden schijn, maert wesen is mijn genesen,
Godlyke Vrouwe. Wat baet my des Volcx prijsen,
Als ick wt schaempt voor mijn boosheyt moet afgrijsen?
Soud ick geen ander van my boven my geloven?

Wa e r h e y t
Die antwoordt behaecht my wel en staet te loven.
1000 Maer segt noch, sout ghy om voordeel te scherpen
U eyghen goedtduncken wel gheheel verwerpen
En mijn bevel doen sonder u te beraden?
Mensch
Dat hoop ic vast, Edel Vrou, deur Gods genaden,
So dat ick my eer gants sal laten ontleeden1004
1005 Dan tminste van u gheboden overtreden.
So staet mijn hert, mijn voornemen en mijn sinne.

987
1004

omtrent nabij.
ontleeden in stukken houwen.
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Wa e r h e y t
+
Soo sijn de Jonghers die ick meest beminne,
Die hun vermetel oordeel en quaetheyt haten,
Die bereyt sijn hem selve gants te verlaten
1010 En dient ernst is tgheleerde goet te beleven.
Dees cleynen moet ick my self te kennen gheven.1011

Wien Godt syn kennisse
openbaert

Hier gaen sy tesamen inder scholen sitten soo nochtans datmense mach sien midts openinghe eeniger
gordijnen. De waerheyt leert ende de Mensch hoort, schryvende int Boeck sijns Herten.

1015

1020

1025

1030

1035

Compt, sidt Mensch, wilt scherp nae mijn woorden luysteren.
Schrijftse int Herten Boec, dat sy niet verduysteren.
De woorden die ick spreeck, sijn leeven ende Geest.
Aldus ist niet ghenoech dat ghyse schrijft of leest,
Neen, sy mosten in u Gheest en leeven werden,
Zo dat sy u Geest oock levendich doen volherden
Int naevolghen van hoor inhouden dadelyck,1018
Latende tverbodt en doende tgebodt stadelyck.
Sulcx pleghende worden mijn woorden u nature,
Makende zoet en licht dat eerst viel streng en sure.
Blijft ghy aldus in mijn leringhe ghetrouwe,
Ghy sult mijn Jonger sijn ende ick u Vrouwe.
Dan zal u lusten mijn vermaningen te verstaen
Sonder te rusten, sy en zijn (naer u macht) voldaen.1025
Ick zal oock niet laten naecktelyck te ontdecken
Al dat u ter doechden voorderlyck mach strecken.
Dan sult ghy u ten gevolge van doechts bewercken
Mijn ghetrouheyt in mijne beloften mercken,
Want all mijn zegghen suldy oprecht bevinnen,
My grontlyck kennen ende hertelyck beminnen.
Dan sal u de bekende waerheyt vry maken
En u van alle druc deur haer claerheyt bly maken.
Niet dat ghy van doverheyts dienst hier werd ontbonden,
O neen, ghy sult vry werden vanden dienst der sonden.
Ghy zult vry sijn vande bedrieghelycke loghen,
So dat u tquaet niet meer bedwingen en sal mogen.
Mensche
Isser dan wel Hoop noch eens te werden ontslagen

1011
1018
1025

te kennen gheven openbaren.
dadelyck door daden.
sy en zijn... eer gij naar uw vermogen eraan hebt voldaan.
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Van quaey gewoent? Of sal zy volherden int plagen?
Wa e r h e y t
1040 Ducht niet mensch. Quay gewoont sal u niet lanc deeren.
Watmen mettertijt leert, dat machmen ooc ontleren.
Mensche
Ghy beloeft groote saken, O Eedel Princesse.
Wa e r h e y t
Tzal u al werden, schrijft nu een treflycke lesse
Voor een A.B. Laet het quaet ende doet het goet.
1045 Dats een corte lesse, men leertse op staende voet.
Sy is ooc om haer cortheyt seer licht te onthouwen.
Mensche
Maer niet licht om te doen, O bloem alder Vrouwen.
Laets u niet verdrieten die wat meer te verclaren.

1050

1055

1060

1065

1058
1063

Wa e r h e y t
Voor den begeerlyken mach ic geen arbeyt sparen.
Rechts als de zon, waer hy een spleetken open vint,
den lucht daer verclaert, die eerst was duyster en blint,
So is mijn lust voor doopen lichtgierighe ooghen
My selve gants ongeveynst bloot en naect te toogen.
Dus wil ick u dat les, int cort, wat wtlegghen.
Hoort, verstaet, onthout ende volbrengt al mijn zeggen.
+
Het quaedt dat ick u hier te laten beveele,
Syt ghy selve Mensch, int geheel ende niet int deele.
Al u invallende ghedachten oneerlyck,1058
U zotte lusten, u ydel crachten begeerlyck,
U bedriechlycke waen, u schadelyk verkiesen
En u eyghen wil, dit moet ghy dadelyk verliesen,
Verachten, verlaten, verwerpen en vernielen
Als boedels, dootslagers, en moorders uwer zielen.1063
Vliet ghy dit quaet (als t Volc den Rovers) sorchvuldelyck,
Ghy sult leven zalich en by nae onschuldelyck.
Al gaet dees versaking voor tot allen tijden,
So ist nochtans niet genoech tquaet te vermyden,
Want inde plaets vant quaet doen moetmen tgoed plegen,

al D: als.
boedels beulen.
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Wat quaedt men moet
laten

203
Gemerct sonder oufening niet goets wert vercregen.1069
Sonder goetheyts vercrygen blijft de mensch quaet
In eewich verdriet deur ongenoegen onversaedt.
So veel duysterheyts wijckt, so veel Lichts wert vernomen.
So veel quaedts daer ruymt, so veel goets moeter incomen.
Voorts, wanter niet goets is dan deenige goede godt,
Suldy hem ghebenedyt naevolghen, dit ist slot
+
Vant goedt doen, by my u hier voren bevoolen.
Volchdy God, so leet hy u, dan moechdy niet dolen.
Ghy siet dat God sijn goetheyt deylt in algemeyne
Onder goeden ende quaden, groot ende cleyne,
So dat elck gheniet Gods goetheyt weldadelyck
Ende en is daer teghen niemanden scadelyck.
Hier in Godt na te volgen pijnt dach en nachte.
Dit voorbeelt print begheerlyck in u ghedachte.
Arbeyt vlytich metter Herten altijdt te wenschen
Niemant tot schade, maer tot nut van allen menschen.
Toont sulcx dan ooc metter daet, so wordt een waerdich1086
Beelde, Jae vrunt Gods, Heylich, zalich en rechtvaerdich.
Hebdy al dit oock wel verstaen?

1070

1075

1080

1085

Mensch
Jae ick in trouwen.
O, mocht die zalige doecht mijn ziel noch bedouwen.
Wa e r h e y t
1090 Leert naerstich, tsal werden, blijft inder doechden scholen
Stadich in oefeningh, soo blijft u niet verholen
Dat u tot ghoedtworden nut is ende nootelyck.
Adieu Mensch.
Mensch
Adieu Vrouwe, ick danck u grootelyck
Van u Heylighe Leer, die ick soo wil bewysen,1094
1095 Dat ghy my voor een vlytich Jongher sult prijsen.

2 Wtcomen
En comende voort vanden woorden aenden daden,
Wert hy versocht, maer verwint deur Gods ghenaden.

1069
1086
1094

gemerct aangezien.
wordt lees: wordi.
bewysen volgen, ten uitvoer brengen.
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bevolen
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Mensch. Goods versoeckinghe, Quadegewoonte. Goede wille. Verachting. Hate.

Mensch
Een wijle stillekens by hem selve ghelesen hebbende int Boeck zijns Herten seydt:
O Heer, wat goeder leeren zijn my daer ghegheven.
Sy beginnen soo crachtich int Herte te leeven,
Dat my haest lust met verlating vande boecken
Voor een wijl haer waerheyt int werck te versoecken.
1100 Soo luttel vreest my nu voor eenich verstoringe,
Dat my oock verlanget nae een becoringhe,
Niet dat ic met mijn eygen cracht hoge wil vliegen,
Maer ick betrou den waerheyt die mach niet bedriegen.
G o d e s v e r s o e c k i n g h e by hem hebbende V e r a c h t i n g e
Daer staet de Mensch, die moet nu zyn les op segghen.
1105 Hem moet ick een proef vijf ofte ses op leggen.
Treet voort Verachting, tast hem aen, gaet vrij te wercke.
Ve r a c h t i n g
Bey hou, waen comt ons dees hoochgeleerde clercke?1107
Bona dies Domine, leert ghy inder gotheyt,1108
Of ist raserye gelardeert met sotheyt?
1110 Scheyter wt bloet, elck sal de tonge met u spoelen.1110
Vermetel dwaes, sijt ghy tegen tgemeen gevoelen?
O wyse Marcolf, ghy sijt maer een verwaende sot.1112
Mensch
Ghy besondicht u, dat ghy met my doorgaende spot,
Want ic en doe u noch niemant tegen tbetamen.
1115 Maer trouwen, wil Godt deur u my voort volck beschamen,
Voor zyn oordeel ben ick met sulcker snootheyt vervult,
Dat ick wel hebbe alder schanden grootheyt verschult.
Gods versoeckinghe
Dits een goet beginne en geeft een goet behaghen.
In verachtingh heeft sich de Mensch noch wel ghedraghen,

1107
1108
1110
1112

waen waarvandaan.
gotheyt godgeleerdheid.
bloet sukkel.
wyse Marcolf uilskuiken. Markolf was oudtijds de naam van de Vlaamse gaai; zinnebeeld
van een onnozel, dwaas mens. (Zie ook Ts. LIII, 83).
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1120 Maer beyt, wy mosten hem noch al meer beproeven.
Gaet ghy binnen, roept Haet, die sal hem seer bedroeven.
Ve r a c h t i n g
Ick doet Heere.
Mensch
Wilt mijnder doch, O Heere, ontfermen.
Geen quaet mach my deren, comdi my bescermen?
H a t e wtsluypende seydt tot Versoeckinghe:
Wat ghelieft mijn Heere?
Ve r s o e c k i n g h e
Ghy moet hier u consten toonen.
1125 Twert u eer, condy den Mensch deur Wangonste honen1125
Hate tredet achter's Menschen rugghe ende spreeckt (quantsuys heymelyck) tot Quade
ghewoonte:

[H a t e ]
Wat port den Mensch, dat hy dus den hypocryte maeckt?1126
Hoort hy niet dat hem elc met groten spijte laect?
Hy was lieftal en bemindt onder alle Staten,1128
Nu begint hem elck, oock sijn vrunden te haten.
1130 Meynt hy dat de geen, die met moeyelyker pijnen
Lanc gearbeyt hebben om deuchdelyck te schijnen,
Siende desen bloet hoor in doechden te boven gaen,
Des te min sy byden luyden te loven staen,
In haren bitteren nijdt swaerlyck verbolghen
1135 Hem niet en sullen openbaerlyck vervolghen?
Mensch
Waerlyc, dien achterclap doet my druckelyc suchten,
Want sy verheelt my een ongeluckelyc duchten.
Quade ghewoente
Dus doende suldy niet alleen tot schanden raken,
Maer oock al u Vrinden tot Vyanden maken.

1125
1126
1128

honen benadelen.
port drijft; den hypocryte maken huichelen.
Staten rangen, standen.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

206

Mensch
1140 Tes waer, dat druct en beswaert my ooc onmatelyc.
Ick was bemint, nu wert ick by alle man hatelyc.
Quade ghewoonte treckt aen sijn Been, hy snoevelt, maer valt niet deurt onderschutsel van
Goede wille en seyt voorts:

[Q u a d e g h e w o o n t e ]
Ay my, daer lach ick by nae plat ter Aerden
Deur zotte gedachten die my half mat beswaerden.1143
Helpt my Heere, ben ick u vrunt deur u ghenaede,
1145 So doet my alder werlts vyantschappe geen schade.
Godts versoeckinghe
Dat was na by, maer het quam hem noch int beste.
Wech haet, haelt gevanckenis, die sal hem tleste
Lesse (voor dese reyse) ancxtich doen leesen.
Mensch
Bermhertige Godt, wiens goetheyt onvolpresen
1150 Den Mensch, als hy in node kermt onberadelyc,
Wt Vaderlycke trou bescermt soo ghenadelyck,
U moet ick als mijn verlosser prijsen en dancken.
Gevangenisse wtcomende met boeyens, ketens ende sloten, grypt den Mensch byden halse,
seggende:

[G e v a n g e n i s s e ]
Geeft u gevangen, nu is de tijt dat u rancken1153
Ey snode gast, eens aenden dach sullen comen.
hy cluystert sijn beenen, seggende voorts:
1155 Hebdy sulcke hoosbanden wel aen tbeen vernomen?
Comt Joncker, nu een wijl met my ter Herbergen.
Daer is voor huysraet (ick wilt u niet verbergen)1157
Grote, sware, gheketende blocken,
+
Ellendighe, benaude, verghetende stocken,1159
1160 Ysere veeters voor Handen en Voeten,
Daer veel mesdoenders met schanden in moeten,
Oock Gyolen van swarte duysterheyt yselyck1162
En pijnbancken, deur welcke smerten afgrijselyck
Meenich weeckhertich Mensche onverduldelyck1164

1143
1153
1157
1159
1162
1164

mat machteloos.
rancken slimme streken.
vg. Zie A. HALLEMA, Coornherts Boeventucht (Groot Nederland 1928).
stocken blokken om de bewegingen te beletten.
Gyolen cellen.
onverduldelyck niet tegen leed bestand, in wanhoop.
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1165 Hem selve dotelyken wroecht onschuldelyck,1165
Overmits de bittere felheyt van mennich rechter
Te onmenscelyck misbruyct kaers, koorde of trechter.1167
Daer ismen deur veelheyt der mesdaders niet eenlyck.
Tgeselschap is troerich, claechlyck en weenlyck.
1170 Daer hoortmen niet dan van Leedt, van droefhyt, van sorghen,
Van onthalsen, van branden, van hangen en worgen,
Ende daer ducht oock donnosele onvermydelyck
Valsche tuygen en Rechters int oordeel partydelyck.
Wat dunc u, fijn man, van mijn heerlyke woninge?
Mensch
1175 Sy is donschuldigen een eerlyke croninghe.
Tes loflyck om weldoen verduldich te lyden.
Altijt volcht daer na een menichvuldich verblyden.
Ghevanghen te worden is my gheenen schande,
My slechte Knecht, tgebuert den meesten vanden Landen.1179
1180 En al hebdy mijn dienstbaer Lichame gevangen,
Mijn Ziel is vry, geen Mensch mach die vanghen noch hanghen.
Quade ghewoente
Is u siel vry? Wat doen dan dees bevende banden?
Mensch
O Heer, vrijt my van haer aenclevende Handen.
Quelt mijn lichaem vry, heevet noch meer Aertsch ghestoente,1184
1185 Maer verlost my doch, Godt, van Quade ghewoente.
Gods versoekinghe
Dat eynde is goet, die last is vromelyck gedragen.
Dus ruijm ick verwonnen met alle mijne plagen.
Godes versoeckinge met sijne dienaren, oock Quade gewoonte, gaen binnen, Hope ende Vrese comen
wt.

1165
1167
1179
1184

hem wroegen zich beschuldigen.
trechter de z.g. ‘watertortuur’: door een trechter werd de ‘ondervraagde’ volgegoten.
meesten voornaamsten (toespeling op de gevangenen van de Raad der Beroerten?).
heevet noch meer Aertsch ghestoente als het in nog meer opzichten op het aardse steunt.
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3 Wtcomen
De Mensch maeckt een aenslach om gants te vernielen
De Quade ghewoent, het venijn synder Zielen.
MENSCH. GOEDE WILLE. HOPE. VRESE.

[M e n s c h ]
Die storm is over, nu wacht ick eenen anderen.1188
+
Veel onspoets lydt hy, die sorchvuldich wil wanderen.
1190 Dat my vremde doen, heeft my niet so veel verdroten
Als tverradelyc bestaen van mijn eygen huysgenoten.
Die Quade gewoente doet my groot verdriet aen.

Allusio. Van een Verrader
die Vrunt scheen

Wille
Wie isser van ons, die dat niet bloot en siet Man?
Maer ghy lijt dwaeslyck dat ghy wijslyck moecht keren.
Mensch
1195 Dat is ooc waer, wy connent haer wel verleeren.
Hope
Hoe dat?
Mensche
Ick sal onthouwen dat Helsche ghebroetsele
Het plegen van sonden, dats haer eenich voetsele.
Dan sal die archste alder Duvels Jongeren
Met smertelycker quyninghe verhongheren.
Vr e s e
1200 Dats al wel gheseyt, maer daer behoeft lanck tijt toe.
My lust dat ick die snoode Hoer metter ganck spijt doe.1201
Daer toe weet ick raedt.
Mensche
In wat manieren? Segt oppe.
Vr e s e
Wy sullen gaen verlacken die valsche poppe,1203

1188

1201
1203

in marg. A l l u s i o . Volgens Becker bedoelt C. met deze ‘Vrunt’ Jacob Foppesz., de
hoofdgetuige in het proces tegen C. in 1567/68. Zie over hem: BECKER, Bronnen, i.v. Foppesz.
Jacob (i.p.v. bl. 20, lees 22). Daar Foppesz. in Jan. of Febr. 1568 door de commissarissen
van Alva werd verhoord (Bronnen, bl. 147) en Coornhert zelf op 11 Febr. met hem
geconfronteerd werd (ib. 164), moet deze kanttekening na die datum toegevoegd zijn.
metter ganck intussen; spijt doe kwalijk bejegen.
verlacken in de val lokken.
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Gelyc daer op vallen ende steken haer den keel of.
Hope
1205 Hola hola Vreese, daer spindy te veel grof.1205
My dunckt het waer ghenoech so met haer te handelen
Dat de mensch onbevreest voor haer mocht wandelen.
Den raedt vant verhongheren smaeckt my beste.
Vr e e s e
Laet ghijse leeven, soo verwacht ergher int leste.
1210 Eyeren inde pan en comt geen quaet kuyken af.
Mensch
Tis niet quaedt, Hope, dat Vrees ons daer te ruycken gaf.
Men seyt gemeenlyc, dode Honden bijten niet.
Doch, op dat wy onnut veel stonden slyten niet,
Sal ickse verhongheren listich en stille.
1215 Soo wort sy mat en crancker dan ons goede wille.
Die sal haer met u luyden hendich belaghen
En geven haer tlijf vol ellendighe slaghen.
Wil sy haer dan weren met worstelen en wroeten,
Steect haer doghen wt, hout af haer Handen en Voeten
1220 En geeftse een moortsteec, dat syt niet en vertelle.
So ben ick eens vry van haer verdrietich gequelle.

Vijfde deel
1 Wtcomen*
Die wert gheleemt, gheblint en dootlyck ghewont
Deur waerheyts hulpe, die den goeden wille bystont.
H o p e . Vr e e s e

[H o p e ]
Elck wacht hem van ioncx op voor quade wennisse.
Want quade gewoent is een crachtige schennisse
Die gheworden sijnde een tweede nature
1225 Ten laetsten om betemmen valt harde sure.
Vr e e s e
My grilt noch van dat sy haer (als wijse aenranden)
So vinnichlyck weerde met Handen en Tanden.

1205
*

daer spindy te veel grof dat is te erg.
1 Wtcomen gheleemt gewond, verlamd.
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Hope
Hoe creetse!
Vr e e s e
Hoe smeetse!1229
Hope
1230 Hoe snellyc liepse!
Vr e e s e
Hoe fellyc riepse.
My docht niet anders wy hadden een cat voor sweep,1232
So vast clemdese met haer nagelen wat hoor greep.
Hope
Sy was behendich, moedich, listich ende vals.
1235 Hoe heet vlooch sy den goeden wille om sijn hals!
Vr e e s e
Sonder u hulp sy had hem den keel afgebeten.
Hope
Sy was swac, als die lanc niet veel had gegeten.
Anders hadden wy haer niet mesdoen moghen.
Vr e e s e
Hoe eyschelyck branden haer vuyrighe ooghen!
Hope
1240 Verwonnen sijnde began sijt te claghen Godt.
Vr e e s e
Haer huyt was van eelt so dic als een wagenschot.
Wat ick sloech of stac, ic mochtse lang niet wonden.
Hope
Goede wil droech haer vromelyc ter selver stonden.1243
Sy was met gantser ernst bitter op haer vergramt.
Vr e e s e
1245 Door haer is sy ooc aen Handen en Voeten gelamt.

1229
1232
1243

smeetse sloeg en trapte ze.
wy hadden een cat voor sweep we sloegen een kat met een zweep.
droech haer gedroeg zich.
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Door haer is sy in haer beyden ooghen ghebrint.1246
En door haer is zy dootlyck ghewont.
Hope
Wil scheen ontsint.
Vr e e s e
Sy is noch ionck, maer met so een duysent Lantsknechten
Soud ic tegen thienduysent mannen derren vechten.
Hope
1250 Saechdi wat de mensch deet als wy streden gedurich?
Vr e e s e
Hy lach op sijn knien in sijn gebeden seer vuyrich.
Sijn wil, docht my, was deurt gebet gesterckt grootelyck.
Hope
Saechdyt ooc? Ick hebt te met gemerct blotelyck,1253
Maer twas al niet sonder de minnelyke claerheyt
1255 Van dalmogende onverwinnelycke waerheyt.
Als die den Hoer maer aensach, viel sy van verschricken.
Vr e e s e
Hoe lustich brac de waerheyt den banden aen sticken
Daer met de Mensch aen Quade ghewoent was ghehecht.
Hope
Somma, elck droech hem vromelyc in dat gevecht.
1260 So doet oock nu de Mensch, sedert hy is ghevrijt
Van Quade gewoente, want hy met groter vlijt
Hem ter Goddelycker zalicheyt is spoende,
Niet alleen tquaet latende, maert goet oock doende.
Vr e e s e
Daer toe sijn wy beyde hem oock seer oorbaerlyck,
1265 Want ic vertoon hem tontberen gods vervaerlyc,1265
Indien hy onachtsaem den dach van huyden versuymt
En traechlyc metten roeckelosen luyden hier sluymt.1267

1246
1253
1265
1267

gebrint gebrand.
te met op dat ogenblik.
vervaerlyc vreesaanjagend.
sluymt slempt.
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Dus is hem mijn ancxt tot sorchvuldicheyt goedt,
Vrese voor stranden heeft menigen scipbrec voerhoet.
Hope
1270 Sie ic den mensch int gaen by wylen wat tragelyc,
Ick toon hem de Godlycke schoonheyt behagelyck,
Lieflyc, heylich, eerwaerdich, wenschelyc en rustich,
En maec hem daer na so onmenschelyken lustich,
Dat geen traecheyt vermach sijn ogen te luyken
1275 Om de zalighe doecht te moghen ghebruycken,
Alleen om topperste goedt eeuwich te ghenieten,
Want Hope van loon doet geenen arbeyt verdrieten.

2 Wtcomen
Voort lockt hem Quay gewoent tot eyghen behagen
Waerheyt vrijdt hem, ghewoent wert int Gasthuys ghedraghen.
Mensch. Quade ghewoonte. Waerheyt. Goede wille. Hope. Vreese

Mensch
Recht als een Coopman die yemandt een somme borcht,
Voor zijn betalinghe int eerst daeromme sorcht,
1280 Als die des mans trou maer kent wt horen seggen,
Dees Man wel betalende derf dander te voren legghen
Hem meer te borghen, dat valt met min Vrees voor falen,
Want een Coopmans gheloof vermeert deur wel betalen,
Also ist my ooc met die trouwe waerheyt gegaen.
1285 Die hielt my wat voor, twas niet sonder swaerheyt verstaen,
Want ic kendese niet en scheen int betrouwen doof.
Sy stont aen, haer reden scheen recht, ick gaf wat gheloof,1287
En bevind nu dat sy altijt haer woort moet houwen.
Dit doet my haer nu (ooc tegen den hoop) betrouwen,1289
1290 Want oprecht en getrou verneem ick haer gangen.
Dus geef ick mijn verstant in haer beloften ghevanghen.
Q u a d e g h e w o o n t e comt op Armen en Beenen voortcruypen segghende:
Wach armen, tes met my wel deerlyck verandert.
Hoe dicmael heb ic dees wech begeerlyc gewandert

1287
1289

stont aen drong aan.
tegen den hoop tegen de mening der wereld.
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Gesonts lijf, rasch en snel om of en aen te sluypen.
1295 Nu moet ic blint ende lam op armen en benen cruypen.
O mensche, eenige bloem vander waerheyts clerken,
Ick bekenne loon te hebben nae mijn wercken.
Want onghetwijfelt, hadt ghy my niet bedorven,1298
Ghy waert in sonden teeuwich leeven ghestorven.
1300 Tes my leet en sou my beteren, mocht ick leeven.
Maer dats te laet, ick bid wilt mijn mesdaet vergheeven.
Al twisten wy int lest deur verscheyden zeeden,1302
Wy leefden eerst lanc tsamen in minlycker vreden.
Des bevoel ick in my tuwaerts noch sulcken ionste
1305 Dat ick, die nu niet meer gaen of staen en conste,
Moeyelyck coom cruypen om u wat groots te ontdecken.
U leven wert doechtlyc vermaert in alle plecken.
Elck prijst u, elck wil u verheeven in eeren.1308
Des pijnt ghy meer en meer taencleven tverneren.1309
1310 Dat ghy eerwaerdich sijnde u draecht oytmoedelyc
Is wel loflyck, maer tgeschiet in u niet vroedelyck.
Ghy weet, mensch, dat ic u in sonden plach te smeken,
Maer nu moet ick die spijtige waerheyt spreken.
Vergevet my doch dat ick u sinlicheyt af ra,1314
1315 Ick moet dat doen als die met deene Voedt int graf ga.
Inden eersten, sondicht ghy teghen den maticheyt,
Als ghy u selve (een deuchtsaem man vol staticheyt)
Onder een sondaer stelt, die hem boven u verheft
Want dat en is den salighen middel niet ghetreft.1319
1320
Andere dien u doechtlyck leven soude lichten,
Dit siende, verargen, daer ghy hem soudt stichten,1321
Denckende, die Man maeckt seere den hypocrijt.1322
En so wordy tgeloof, om vrucht te doen, by hem quyt.
Maer tquaetste is, ghy wordt ghierich en onversadelyck.
1325 Want al begaeft Gods miltheyt u ghenaedelyck
Met doechden, so dat ghy meer hebt dan u gevoech,
Noch waent ghy u selve nemmermeer doechtlyck ghenoech.

1298
1302
1308
1309
1314
1319
1321
1322

bedorven ten verderve gevoerd.
verscheyden verschillende.
verheeven verheffen.
taencleven tverneren aan te kleven het zichzelf vernederen.
sinlicheyt lust (om zich te vernederen).
middel midden.
daer terwijl.
zie vs. 1126.
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Wert eens vroet Mensch, aenschout u Heylige doechden
Die ghy hanteert en geniet met veylige vroechden,
1330 Want ick soude onder duysent doechtlycke menschen
Nauwelicx een so goet als ghy sijt, derren wenschen.
Godt maeckt u Rijck, ghy u selfs behoevende,
Godt maeckt u blijde, ghy sijt u self bedroevende
En God maect u zalich, ghy blijft willens ellendich.
1335 Is dit gheen willige sotheyt, so dool ick schendich.
M e n s c h Schijnende te vallen in onmachte seyt:
Helpt my, O stercke waerheyt, daer crych ick een moortsteeck.
Mijn Hert verflaut, my verveelt dat ick een woort spreeck.1337

1340

1345

1350

1355

1337
1357

Wa e r h e y t
Ey, oude, valsche, argelistighe slanghe,
Daer gaedy weer een benevelde, mistige ganghe.
Hout u neder mensch, wacht u doch hoge te vliegen.
De ootmoet is veylich, verwaentheyt moet bedriegen.
Laet u doch niet brengen tot eygen behagen,
Want die in haer strick compt, werd nemmermeer ontslagen.
Daer die bedriechster seyt dat ghy u te seer verneert,
Is valsch, want al wordy boven een ander geeert,
Wat weet ghy of die voor Gods ogen is onschuldich?
Weet ghy u selven niet vol sonden menichvuldich?
Wat machmen ooc vinden dat den naesten beter sticht
Dan deucht, die deur waerachtige ootmoedicheyt licht?
Maer dat ghy onversaedt u niet heel en vernoecht
Metten gaven, sonder den gever, diese u toe voecht,
Is een vast teken dat ghy sijt van mijnen iongeren,
Etende mijn Broot, dat deurt eeten doet hongeren
Sonder eenichsins in satheyt te mogen rusten,
Maer int stadich versaden honger maect met lusten.
Genietmen geen meerder lust int hongerich eeten
Dan in respende satheyt daer lust is vergeeten?1357
Voorts wil sy u door schijn van doecht een Godt maecken,
Maer ghy soudt daer door in onghenoecht en spot raken.

my verveelt het is mij te veel.
respende oprispende.
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1360 Ick acht niet gants wt uwen Hoofde vervloghen
Wat ghy van selfs sijt, siet, daer suldyt mercken mogen.
Waerheyt hout hem voor een spieghel ghenaempt ghedenckenisse der voorleden sonden

M e n s c h inden spieghel siende seyt:
O Godt, soud ick my uwer gaven beroemen?
Treet ghy met my int ordeel, my genaect verdoemen.
Wee mijns, 't Hert grouwelt my alleenlyck doort herdincken.
1365 Wilt ghy recht doen Heer, so moet ic ter hellen sincken.
Wapen! hier sie ick al mijn ioechdelyke boosheyt.1366
Tes een afgront vol van ondoechdelycke loosheyt.
Hier vind ick mijn wysheyt een dolle raserije,
Mijn ghezondicheyt een volle Lazerije,1369
1370 Mijn vroomheyt een vermetel bestaen onspoedich
Ende mijn oytmoet een sotte waen hoochmoedich.
Dit ben ic noch van selfs, dits mijn verdorven aert.
Doe ghy, O siele, dus in sonden gestorven waert,
Wat hadt ghy, daer mede ghy u self mocht helpen?
1375
U genade, heer, alleen quam mijn wonden stelpen.
Die heeft my om niet buyten mijn verdienst genesen.
U moet des eeuwich eere, my schande wesen.
Wa e r h e y t
Dats de rechte Voet, Mensch, daer wilt altijt by blijven.
Ghy moecht u self geen quaet noch schand te veel toe schrijven.
1380 Verneemt ghy dan in u yet vander doechden rancken,
Daer af moechdy den planter met vroechden dancken.
Dats Gods, van wien alle goede gaven comen,
Maer vermyt doch der beschilderde graven romen.1383
Hier Hoop en Vrese, neemt dese Helsche Prije,
1385 Dees arghe Duvelinne sleypt flucx aen deen sye.
Men canse qualyck aensien sonder vreselicheyt.
Brengtse int Gasthuys van ongheneselyckheyt.
Haer doot is ongelyc veel nutter dan haer leeven.
Van Quade ghewoent wert nemmermeer goedt bedreven.
Sy slepen Quade ghewoent binnen.

1366
1369
1383

wapen wee.
Lazerye melaatsheid.
het roemen der Farizeeërs. Matth. 23:27.
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3 Wtcomen
Sijn Meesterse wyst hem ten Hemel (na Gods gebode)
Deur ghelatenheyt en betrouwen op Gode.
M e n s c h . Wa e r h e y t . G o e d e w i l l e

[M e n s c h ]
1390 Van die quaey Teve heeft my de waerheyt goed verlost,
Al heeft my schoon die grote zwaerheyt bloet gecost.
Ick ben daer immer vry af. O Godt sijt ghelooft
En ghy mede, moghende waerheyt, mijn Vrou, mijn Hooft.
Salich sijn sy, die u beloften betrouwen.
Wa e r h e y t
1395 Den waerheyt te geloven mach niemand berouwen,
So ghy nu, Mensch, in u self metter daet bevint.
Des ghy my so langer so meer tuwer baet bemint,1397
Insgelycx oock meer dan oyt begint te gheloven,
Daer af ghy te recht wel danct Gode van hier boven.
1400
Nu Mensch, ghy en syt nocht niet teynden uwer wanderinghen
En daerom onderworpen veel veranderinghen.
Dus is u nodich om den rechten wech te houwen
Altijt te wanderen als in Goods aenschouwen,
Sonder yet te begheeren, te willen, te poghen,
1405 Ghy en offeret eerst voor de Godtlycke ooghen,1405
Die u hert, sin en moedt inwendich doorgronden.
Doedy dit, Gods Vreese behoedt u voor sonden.
Want so den Mensch, willende voor een sterflyck Coning
Van eenighe Aertsche saecken doen vertoning,
1410 Hem vlijtelyck hoedt (al sou hijt dootlyck besuren)
Voor een grof en onbeleeft werck der naturen,
Hoe veel meer sult ghy in Heylighe saecken
Stadich met gantser sorchvuldicheyt waecken,
Dat ghy niet sondelyckx en bedrijft lichtvaerdich
1415 Voor die Godlycke Maiesteyt hoochwaerdich.
Voorts wil ick u helpen tot zalicheyt der sielen,
Daer de woorden van Reelyc onderwijs op vielen,
+
(Als hy u eerst sprac) dit is een rustige luste,
Ofte (wilment soo noemen) een lustige ruste,
1420 Die inder tijdt begint en eeuwich sal gheduren.
Hier toe weet ick alleen den Zielen te sturen.

1397
1405

Des waardoor.
Ghy en of gij...
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Van dese zalighe lust is u den Voet geleert,
Twelc is een stadich vercrijgen vant goet begeert.
Aengaende den ruste die God den mensche toevoecht,
1425 Is ghelegen in een volcomen genoecht.
+

Mensch
Hoe machmen dees genoechlyke rust verwerven?

1430

1435

1440

1445

1450

1455

1429
1430
1445

Wa e r h e y t
Deur twee middelen. Deen is een willich sterven
Van eygen lust, eygen wil, en eygen verkiesen.
Die niet en verkiest, en mach niet verliesen.1429
Diens moedt oock gelaten staet tot allen ghelyck.1430
Watter geschiedt hem genoecht, is dees niet Ryc?
Vol genoeghen? Vol rusten? Ende vol vreden?
Dits eensdeels in u, tander wil ick u verbreden,
Dat is een waerachtich betrouwen op Gode,
So crachtich, dat de mensch oock mits inden dode,
In pijnen, in smerten, in benautheyt, in lijden,
Ghetroostelyck inden Heese can verblyden.
Hier toe te comen acht de Werelt onmoghelyck,
Hoe wel tselve geheel licht is betoghelyck.
Want niemant so woest, hy en gelooft in eenen god,
Die alleen over al sijn schepselen heeft ghebodt,
So dat iegen sijn wille niet en geschiet.
Het sy den mensch ooc lief of leet, vroecht of verdriet,
Daer is dan maer een eenige Godt almachtich.
Desen gelooft elc (immers metten mont) waerachtich1445
Wijs te sijn, iae de wijsheyt self, diet al voorsiet,
Al kent, al verstaet, al weet, so dat hem niet
Verborgen, verholen ofte oncondich mach wesen.
Boven dien wort Godt te recht van elck gepresen
Het waerachtige oneyntlycke volcomen goedt,
Diet al schept, al onderhout, al besorcht en al voedt,
Die sijn goetheyt in al sijn maecxelen doet vlieten
Sonder yet van yemant vreemts te genieten.
Nadien dan Godt is almachtich, goet ende wijs,
Ooc eenich, sulcx dat hem des alleen betaemt prijs,

Coornherts lijfspreuk: Verkiesen doet verliesen.
Deze regel doet denken aan C's notarismerk: gelycheyt bevredicht. Zie VAN
HOOFF-GUALTHÉRIE VAN WEEZEL in Het Boek 1927, bl. 121-126.
immers althans.
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1460

1465

1470

1475

So volcht, dat dien Godt sulcx kent, niet mach geboeren
Dat hem quaedt sy ofte oorsaecke van troeren.
Want alle dat hy ter werelt is gedogende
Ontfangt hy vander Handt des almogende,
Wiens wijsheyt in allen dinghen het beste kent,
Daer wt hy den sijnen hoor opperste goet toesendt
Ende wiens goetheyt hem bemint als sijn Kinderen,
Ooc so bewaert, dat hem niemant en mach hinderen.
De Mensch die dit verstant heeft vanden Heer der Heeren,
Wat mach hem doch opcomen, dat hem can deeren?1465
Gevallet dan by wylen dat hem yet wat ontmoet
In sijnen Ogen swaer verdrietich of onsoet,
So draecht hy hem als een crancke totten medicijn,
Die op hopen van gewis ghenesen te sijn
Bittere drancken drinckt met een vrolyck Herte,
Verkiesende een corte voor een lange smerte.
Hy weet dat Godt niet en mist in genesens conste.
Die betrout hy vast, desgelycx oock sijn ionste.
Des buycht hy sijn waen onder Gods wijsheyt int leste,
Nemende al dat hem opcomt van Gods hant int beste.
Hebdi mensch, trechte verstant ooc van mijne woorden?

Mensch
O waerde Vrouwe, noyt mijn dagen en hoorden
Mijns Herten Ooren redenen soo bewijselyck,
Soo Heylich, soo nut, soo soet en soo prijselyck.
1480 +Waer heen Princesse? Wildy soo rasch van my scheyden?
+

Waerheyt wil gaen

Wa e r h e y t
Neen, Soon, ick sal u tot allen doechden geleyden.
Al en siedy my niet met u Lichaems ooghen,
Altijt suldy my tot allen plaetsen sien mogen,
Als ghy studeert het Boec ws Herten van binnen.
1485 Slady maer wel acht op u gedachten en sinnen,
Want al wat u invalt is waerachtich of loghen.
Bevindyt soot scheen, so sijdy onbedroghen.
Dan toon ick u terstont my selve openbaerlyck.
Bevindyt oock anders dant scheen, soo weet ghy waerlyck
1490 Dat het een valsche Geest was, die u quam bedriegen
Ende weet dan door my de waerheyt van dat liegen.

1465

opcomen overkomen (zo ook 1475).
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Siet, so suldy my vinden in al u wercken,
Wildy wel vlytich op u doen en laten mercken.

4 Wtcomen
Des hy den waerheyt volghende met Hert en sinne
Hem self Gode op offert en bidt om syn minne.

1495

1500

1505

1510

1515

1520

1522

M e n s c h Op sijn knien met gevouwen Handen ende bloten Hoofde ten Hemele siende.
Almachtige Godt, die Hemel en Aerde gebiedt,
Eewige wysheyt, wiens kennisse niet en ontvliet,
Volcomen goedtheyt, die al u schepselen bemint,
Een eeuwich Godt, die my u verloren kint
In eeren hebt gheschapen nae u Heylich Beelde
Om my te doen genieten u Godlycke weelde.
U offer ick op met vuyrighen ghedachten
Mijn Hert, mijn Ziel, mijn moedt en al mijne crachten.
Ick offer op, niet mijn, maer u goedt, door my bedorven,
(Dat ick oprecht te geef van u hadde verworven)
Op dat ghyt in u Soon soudt vernieuwen met doechden
Tot uwer eeren en mijnder eeuwiger vroechden.
Maect, Heer, dat over alle dit u Godlyck verstant
Alleen gebiede als mijn wil over mijns Lichaems Handt,
So dat ick navolgende u goetheyt alghemeen
Yeghelyck mach nut sijn, niemant schaden, oock niet een.
Believet u met teghenspoet my te versoecken,
U liefde sal my met cracht daer tegen vercloecken.
Wat connen my dan quetsen al der werelts plagen,
Als niet ick, maer ghy in my, tCruys selve sult draghen?
Ick beken dat ick de veelheyt mijnder gebreken
Nemmermeer nae haer grootheyt wt en mach spreken.
Daer tegen weet ick dat uwe milde ghenaeden
My allencxkens van mijne sonden ontladen,
Niet alleen inde voorledene te vergeeven,
Maer oock int dooden, datse in my niet meer en leeven.
Ick weet dat ghy my gebiedt den sonden te haten,
Gelovende dat u cracht my die mach doen laten,
So dat u Wet baert mijnder sonden kennis bloot1522

baert openbaart.
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En dat haer leven is mijnder sonden ware doot.
Dit heb ick wt ghenaden eensdeels bevonden.
1525 Maer hoe ver men hier vrij mach werden vande sonden
En wil ick my niet te oordeelen haesten.
Dat weten sy, die haer leeven voor hoor naesten
Tot uwer eeren ghegheven hebben vromelyck,
Welcker Liefde die waerheyt prijst volcomelyck.
1530 Gheeft, Heer, my u Lieft, dat ick int leeven en sterven
U goedtheyt (mijnder Zielen leven) mach verwerven.

Finis.
Ghemaect den XIJ Octobris, Anno 1567. Inden Haghe binnen de Ghevanghenisse
Ghedruckt int Jaer ons Heeren Jesu Christi M.D.LXXXII
Men vintse te cope inden Hage tot Harper Joosten inde Papestraet*

*

C o l o p h o o n . Harper Joosten is de uitgever, niet de drukker. Dr E.F. Kossmann deelde
mede, dat Joosten als ‘boekbinder’, de officiële benaming van de leden van het gilde, bekend
staat. Boekdrukkers worden zo nooit genoemd, wel boekverkopers. Volgens de Bibl. Belgica
(C. 73) is de niet-genoemde drukker Anton Ketel van Haarlem. Dit wordt ontkend door Dr
H.J. v.d. Kerk (De Haarlemse Drukkers en Boekverkopers, 's-Grav. 1941, bl. 83-84).
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Tweeling vanden Bruydt Christi en d'Egipsche Vroeivrouwen
Doet dees tweeling twee comedien aenschouwen in rijm slecht claer en onverwert
ghemaect door Dirc Volckherts Coornhert
[Vignet]
t' Aemsterdam
Ghedruct by my Harmen ianszoon Muller
1582

Die rymere aen zyne twee deuchtsame ende lyeve nichten*
Stem. psal 8

Voorreden
Als ic, nichtgens, in een merck beyde u namen
Noch omghekeert soo recht vruntlijc versamen,1-2
Noem ic salich t volcx eendracht minnelijc
Als oorsaec van cracht onverwinlijc.
5 V bynamen sendt Godes lieft int goede.5
Al die hy lieft, straft sijne B r e d e r o e d e ;
Nochtans so sacht datse ons niet mach Ve r l a e n ,
Bereydt helpt hy en heylt doort goedich slaen.
Recht so sloech Godt sijn bruydt met slavernye
10 En so maecte hy d'Egipsce slavin vrye

*

De beide nichten zijn vermoedelijk geweest: Anna, dochter van Lancelot van Brederode, die
gehuwd was met Willem Martini, raad van Brabant, en Anna van der Laen, die in 1579
huwde met Coornherts neef Artus van Brederode (aan wie hij de Comedie van Lief en Leedt
opdroeg).
1-2 Als ik bemerk hoe uw beider namen zowel omgekeerd als in gewone orde zo netjes
overeenkomen
5 bynamen achternamen
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Daer vroedtwijfs vroedt spaerden tmanlic geboordt11
En vreesden Godt, niet den Coning verstoordt.
Recht so vlucht ghy den dienst van daer[t]sche vroechden.
Oock bercht ghy tlijf der mannelijcke doechden
15 Die in u siel van Godt werden geteelt;
Es dan niet recht dat u dit wordt gespeelt?
Twee Annen, twe Brederoden twee ghespelen
Stelt een Coornhert hier in een; zou een / een delen?18

Aen allen Rijmers vroom verstandich en constich erbiedet sich recht vruntlich
heur Coornhert ionstich.

5

10

15

20

Ist niet recht vrunden, dat hy opentlijcken boet
......die opentlijcken mesdoet?
zonderling int quetsen van yemants name?
schijnt dit door haest en onbedachtheyt ghevallen
van my teghen u allen
tes recht dat ic my des weerroeps niet en schame.
Als de lange gemaecte Rijckeman wert ghedruct7
was mijn zinne zo verruct8
door veel wercx, dat ic de voor reen nau had doorlesen.
Daer had ic uyt yver wat vuyrichlijc geraest
zonder dat ick zach uyt haest
dat ic d'ongerijmde Rijmers had mespresen.
Maer niet u allen, u heb ick in mijn ghedacht
met geen voornemen veracht
met wil met opset met ernst noch met meninge.
die meestehoop, die zelden best is, was t verstandt16
van mijne Rijmende handt,
niet die goeden, dien is zulcx geen vercleninge.18
Wie vroom, onder wat volck, zou niet zonder belgen19
gelijckmoedich verswelgen
als t quaedt gerucht zijns volcx zijn name verdonkert?

11
18
7
8
16
18
19

tmanlic geboordt de mannelijke kinderen.
zou een / een delen zou één man (Coornhert) onderscheid maken tussen de twee leden van
zulk een eenheid?
lange lang geleden.
verruct in de war.
tverstandt de zin, dat wat ik bedoelde.
dien is geen vercleninge die zijn niet te na gesproken.
belgen kwaad worden.
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25

30

35

40

45

50

zoo heet d'engelsch bedriechlick, die Fransman putierich,22
d'Italiaen wraeckgierich,
de Spangaert hoochmoedich en de duytsch een dronckert.
So noemde ick int Jaer viiftich scamper pasquillen25
om den meesten hoops willen26
die, welcker schamp doe de const schantlick had verneerdt.
dit belchden sich doe geenssins 't cleyn hoopken goeden
als die niet en vermoeden
dat sy, daermen den quaden straft, werden onteerdt.
So en zietmen ooc geen goedt mensch sich aentrecken
die ghemeene schandtvlecken
zijnre Lantsluy oft zijner ghesellen verkeerdt.
zulcx doet oock geen beleeft Rijmer deser tyen
dien die pasquilleryen
der ouden niet treft. Want ghy zijt gereformeerdt.36
Wat zoudt ghy, eel gheesten, u daerom vertoornen,
die onder stekeldoornen
als Lelien bloeyet, zacht, zoet en vriendelick?37-39
neen, want ghy als sterren claer inde zwarte nacht
onder sulck duyster gheslacht
loflick blinct met rijm en zeden verdiendelick.
Had ic die scamp allen Riimers toe gheschreven
waer waer Coornhert ghebleven?
waer die niet zelf getreft? Riimde die niet mede?
O neen, die beleefden heb ic geenssins gemeendt;
daer met bliif ick vereendt,
by dat Loflick volck zoeck ick ionst ende vrede.
Dus neemt dan princen dat woort (min dan omsichtich)49
door u beleeftheydt stichtich
niet gezeydt van u, dien miin Rijmkens oyt eerden.51
om veelheyt van schuym veracht ick geen louter goudt.

22
25
26
36
37-39
49
51

putierich onkuis.
pasquillen zonderlinge, bespottelijke mensen. Zie de Comedie vande Rijckeman, vs. 81.
met het oog op het merendeel.
gereformeerdt in literaire, niet in theologische zin (vgl. vs. 54).
eel gheesten enz. Blijkbaar wordt gedoeld op de rederijkers te Noordwijk, wier kamer de
naam droeg van ‘De Lelykens onder de dooren’.
neemt dan princen opdracht aan de rederijkerskamers; min dan omsichtich onvoorzichtig.
oyt altijd.
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Ick meynde spotvogels stout,
niet Riimers oprecht, maer gedeformeerden.

Personagien
Inde Comedie vanden bruydt Christi
Charitas

Liefde

Sponsus

Christus de brudegom

Rex

Godt de Coning

Justitia

Rechtvaerdicheyt

Misericordia

Bermherticheydt

Veritas

Waerheydt

Pharao

Coning der duysternissen

Caro Peccati

't Vleesch der zonden

Unica

die bruyt Christi

Moyses

een Hertoch } Ambassad.

David

een Coning } Ambassad.

Esaias

een Propheet } Ambassad.

Paulus

een Apostel } Ambassad.

Evangelium

een Bode } Ambassad.

Die eerste comedie vanden bruijt Christi
Charitas, Sponsus Christus, Rex Deus

[C h a r i t a s ]
Sal dan, waerde Vader, u goetheyt lancmoedich1
ewelicken gram zijn ende ter wraecken spoedich?2
zult ghy het ontfermen stadelijck vergeten?
zult ghy van my, u lieft, dan oock niet meer weten?
lust u het verstooten, verderven, vernielen

5
1

2

Een proces in de Hemel vinden we ook in de Eerste Bliscap van Maria, en bij Maerlant:
Merlyn 2719-2900. Ze zijn ontleend aan de Meditationes van de pseudo-Bonaventura; hierin
treden op: Rechtvaardigheid, Waarheid, Vrede en Medelijden.
spoedich geneigd tot.
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van dellendige Unica met veel duysent zielen?6
Ach, die sucht so deerlijck avont ende morghen.
is dit voor u ogen, diet al sien, verborghen?
acht ghijt niet met allen, dat u viant dus plaecht9
die u eens tot een bruijt voor u soon heeft behaecht?10

10

6
9
10

Unica de wereld, de mensheid.
u viant de duivel.
bruyt daarom wordt Christus sponsus (bruidegom) genoemd.
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of verdwijnt u doechde, eeuwich en ghetrouwe,
dat ghy niet wilt helpen dees verlaten vrouwe?
of zou d'almogentheyt willen maer niet moghen?
of weet nu die wijsheyt geen middel te toghen?
ghy moecht ende condt helpen, Vader, als ghy maer wilt.
wilt maer, lief vader, wilt, haer commer wert gestilt.
Groot zijn haer misdaden, groot is ooc haer ellent,
groot is haer rouwe ende groot is u goetheyt bekent,
goedertieren Vader, helpt, ontbermt en verlost,19
u schat es oneyntelijc, ten scaet niet wat het cost.
zoe mach elck de waerheyt van u woorden mercken,
dat u bermherticheyt gaet voor al u wercken.22

15

20

Sponsus Christus
Och ia, waerde Vader, mijn suster spreect eerlijc,
ick beminne Unicam, my deert haer leet deerlijc,
ontbermt haer, dat bid ick met hert ende sinne,
geeftse my tot een bruyt ende Coninginne.

25

Rex deus
Wat nu lief zoon? dat waer wel een vreemt houwelijc,
ghy zijt edel, zy snood, ghy scoon, zy grouwelijck.
ghy zijt een Conincx zoon, zy een eygen slave,
ghy zijt duechdelijc, zuyver, cuysch en rijc van have,
zy is boos, vuyl, oncuysch en heeft minder dan niet.
voecht u oock sulcken Bruyt?

30

Sponsus
Alsment al recht in siet,
zeer beminde Vader, zy is mijns geensins waert,
maer boven onsen staet is niemandt zo van aert
in eeldom, macht oft duecht, zy en moet my wijcken.35
neven my is ooc geen die my mach ghelijcken,
boven of neven my is dan niet te vinnen,
zoe moet ic immers niet oft neder beminnen.
Unica is nu neder, ooc cleyn in haer ooghen,
zalt ons niet eerlijck zijn het laech te verhooghen?40
al meynt haer onverstant dat haer quaey wanderinge

35

40

19
22
35
40

ontbermt ontfermt.
Ps. 145:9.
zy en of zij.
eerlijck eervol.
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in u wijse goetheyt maect een veranderinge,
zo dat u der weldaet aen haer zou berouwen,
dat mach ick (die u ken) u niet toebetrouwen.
ick kenne uwen raet onbeweechlijcken vast,
die heeft my Unicam hier voormaels toegepast
voor een Bruijt, dat sy nu haer ellende gheneest,
zy is gants ootmoedich en gebroken van geest.

45

Rex
Gaet haer noot u beyden dan zo hooch ter herten,
zo wil ic ontfermen en helpen uyt smerten,
ooc thouwelijc sluyten, niet om haer weerdicheyt
maar om u beyder wil. doch moet rechtveerdicheyt,
u Suster, gehoort zijn op dees groote saecken,
die groote swaricheyt in desen sal maecken.

50

Justitia. Misericordia. Veritas. Charitas. Rex. Sponsus.

Justitia
Ick hoor, waerde vader, Coninck almogenden
u voornemen te zijn, uyt liefdmededoogenden
dat Unica balling, door haer snootheyt veracht
en om haer boosheyt in ellenden ghebracht,
nu weder niet alleen in u Hof sal keren,
maer datmense ooc (dats meer) haest sal doen begeren
tot een Coninginne van mijn Heer broedere.
zoectmen dan sulcken vrou tot zijn stams moedere?
ick en vergonne haer genade noch eere,
ick lijde ooc dat mijn Broeder sich opt diepst vernere,
maer dat ick, u dochter, een so eedele maecht,
uyt u coninckrijcke soude worden veriaecht,
met scaemten, met scanden ende met scoffiericheyt,67
ter liefden van een boel snoodt vol putiericheyt,68
die ghy rechtvaerdelijck van hier hebt doen iaghen,
mach ick met geen reden aensien noch verdraghen.
het sparen der quaden is een straff der goeden.
alsmen de boosheyt eert, moet duechde sich hoeden.
gesciet hier sulck onrecht, moet ic niet met suchten
om zo scantlijcken vrou wt u Hof vluchten?
voorwaer, recht zo weynich als tleven byder doot,
woont rechtvaerdicheyt byden zondaren groot.

55

60

65

70

75

67
68

scoffiericheyt schandelijke bejegening.
boel minnares; putiericheyt onkuisheid.
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80

85

90

95

100

105

110

83
101
109

Misericordia
Wat dingh, lief Sustere, wildy my verstoten?
wat heb ick oyt gedaen, dat u heeft verdroten?
ist recht onrechtelijc d'oprechten te quellen?
blijft Unica balling, zo moet icks ontgellen
en zelfs balling worden uyt ons heer Vaders huys.
hebdy lieft tot mijn leet? lust u mijn smertich cruys?
Bruyctmen my niet aen haer, hoe mach ic met love83
zijn, blijven oft woonen in ons Vaders hove?
sal onse heer Vader aen niemants smerticheyt
lieffelijck gebruycken my, zijn bermherticheyt?
zal hy niet ontfermen, quijtscelden, vergeven,
waer toe ben ick dan nut? waer toe sal ic leven?
iae hoe mach ick (segt doch) hier levendich blijven,
als ick geen bedroefden met hulp mach gerijven?
zo qualijck, als het vuer mach zijn sonder wermen,
zo qualijc mach ic zijn zonder te ontfermen.
Ve r i t a s
Beminde Susterkens, ic zie met claricheyt
truerichlijc u beyder ancxtige zwaricheyt
in dees wichtighe zaeck zo verwert loopende,
dat dees so rechtlijcken vreest, tgundt die es hopende,
zo datmen tvoornemen moet stellen ter zijden,
wilmen niet uwer een onschuldich doen lijden
ellende, ballingscap om truerich te swerven
en in onverdient leet iammerlick te sterven.
doch en mach dees handel zo seltsaem niet lopen,101
een van u beyden sal eere en leven hopen.
Maer met my, ach leyder, ist veel arger ghestelt,
want dit werck, hoet oock gaet, mijn eer en leven gelt.
voor elck van u is hoop, ghy moechter uytcomen,
maer my is alle hoop ende uytcomste benomen:
sprack ick tvonnisse niet vande ballingscap clachtich?
roeptmense nu weder, hoe blijf ick warachtich?
tvertreden beloofde ick vant scalcke slangen hooft,109
gheschiet dat niet, van wien werd ic meer ghelooft?

bruyctmen my niet aen haer past men op haar geen barmhartigheid toe. D: bruytmen.
zo seltsaem niet lopen niet zo raar lopen, of...
scalck boos, bedrieglijk. Zie Gen. 3.
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115

120

125

130

135

140

145

123
129
139
145

tgae dan hier in zo twil, mijn woort moet bedrieghen,
mijn trouwe moet falen, mijn mont moet lieghen,
zo moet ick verdwijnen met schandelijck verdriet,
want liege ic maer eenmael, ick ben die waerheyt niet.
Soe luttel als de Son zonder licht mach wesen,
zo luttel mach ick zijn zonder trou ghepresen.
my gelt het dan, ten waer dat ons Heervadere
middel vindende sy, ons troosts beradere.
Charitas
Jae, zoete Maechdekens, cuysch ende goetaerdich,
eedel, scoon, doorluchtich, goddelijc ende eerwaerdich,
lieve ghesusterkens, waerde Coninginnen,
rust doch, rust, segghe ick, doch u anxstige zinnen.
ons heer Vaders wijsheyt, voorsichtich en heerlijck123
en onbreect hier geen wech, recht, nut en eerlijck,
by hem langhe voorsien wel en wijselijck,
die wil ick u segghen, ghy vintse prijselijck.
Ghy en merct niet, o waerheyt, op u eygen woorden,
die wy int vonnissen uyt u mont eerst hoorden,
die houden ballingscap en dat vant leven lustich,129
pijne, verdriet, arbeyt, smert en sweet onrustich.
maer is daer ooc een woort van eewige straf verhaelt?
de tijtlijcke acht ick, is recht by haer betaelt.
heeft zy niet dus lange in ellende ghedwaelt?
des viants slaef geweest? segt doch Susteren, wat faelt
aen die tijtelijc boet? is die niet wel voldaen?
ick noem die noch tijtelijck, want hoe mach het bestaen
dat die Coninck door u haer dede verconden
die belofte troostelijck vergevinge van sonden,
als tverstant waer geweest haer in eeuwicheyden139
uyt zijn vrolijck Hof te bannen ende te scheyden?
roeptmense dan weder, segt doch, wie van tween
ghescieter te cort? tis gheschiet met gheween,
dat ghy, o waerheyt, spraect. Want ghi, rechtvaerdicheyt,
volbrocht terstont die straf nae daets onwaerdicheyt.
Sijdy dan beyde in als wel ten vollen vernoecht,145

voorsichtich vooruitziend.
en dat en wel.
tverstant de bedoeling.
als alles.
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150

155

160

165

170

ist ooc al recht dat ghy u self dus quelt en wroecht?146
Boven dien, om immers noch te verhoeden
by d'onverstandigen alle quaet vermoeden,
om u, rechtvaerdige Suster, volcomelijck
te voldoen vant oordeel voldaen verdomelijck,
om te beelden in den menschelijcken verstanden
een warachtich voorbeelt van lieft tot vianden,
En oock om Unica naect te openbaren
's Conincx lieft, op dat sy, haer anxstich vervaren154
van zijn ghewaende toorn ter siden stellende,
ontfang zijn genade tot haer vrientlijck hellende,
Soo heeft ons heer Vader de Coninck besloten
datmen haer sal lossen, die nu is verstoten158
ende dat niet met gelt of verganckelijck goet,
maer met ons heer broeders zeer hoochwaerdige bloet,
waer af een druppelken ghestort wt ghenaden
diep sal overweghen al haer misdaden.162
dits dan het voornemen des Conincx in desen,
hier in bewillicht ons heer Broeder ghepresen.
diens lieffde tot haer is zo hertelijcke groot,165
dat hy gaern wil lijden een smertelijcke doot
om haer te verlossen van smert menichfuldich
door zijn smertich lijden heylich en ontschuldich.
ist zoo niet, lieff Broeder?
Sponsus
Jaet, Suster vercoren.
ick liet eer mijn self dan Unicam verloren.
Rex
U Susterliefd zeyt recht, hertslieve kinderen.
dit is mijn voornemen twelck niet sal hinderen
noch vercorten yemant van u al te samen,
noch in lijff noch in goet nocht int lof zijnder namen.

175

146
154
158
162
165

Ve r i t a s
O prijselijck raet, rechtvaerdich, warachtich,
bermhertich en heylsaem voor Unica clachtich!

wroecht bezwaart.
vervaren vrees.
lossen vrijkopen.
overweghen van meer gewicht zijn.
Joh. 3:16.
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Justitia
Dat ist ongetwijfelt, ich ben des te vreden.
Misericordia
Om die te volbrengen moetmen int werck treden.178

180

Rex
Men moet de partije met thantscrift onbieden179
om die voldoeninghe self te sien gheschieden.
lief kint Justitia, doet ghy dit gheringhen.181
Justitia
gaerne waerde Vader, ick gaet stracx volbringhen.
Pharao. Caro peccati

185

Pharao
Dit ontbieden lief wijf, doet een ontfangen brief183
vanden groten Coninc, my als hy selve lief,
dat is opt hoochste leet.
Caro
Laet sien.

190

178
179
181
183

185
187
188

Pharao
Ghy sout missen.185
hoort: an Pharao, Coninck vanden duysternissen.
hoe dijn Vader om hem int hoochste te stellen,187
int diepste es geraect met zijn snoy ghesellen,188
vergeet dy zoo weynich, dat du niet rustende
maer nae leets gheselschap nydichlijck lustende,
donwijse Unicam met dijn schalcke snootheyt
door een valsch beloven van godtlijcke grootheydt

int werck treden een begin maken.
thantscrift schuldbekentenis, dagvaarding.
gheringhen snel.
vg. C. kiest de verlossing van de Joden uit Egypte (zie ook vss. 484 en 518) als symbool van
de verlossing der mensheid door Christus (Exod. 14). Zie ook Lied-Boeck, Lied 52, Egiptens
uyt-tocht: gheestelijke Zin. Vgl. Vondels Pascha.
dit ontbieden... doet de oorzaak dat ik u ontbied is. Caro peccati is dus door Pharao ontboden.
missen niet begrijpen.
dijn Vader nl. Lucifer.
snoy misdadig.
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195

200

205

210

215

220

201
203
209
216
221
222

vercleynt iae vernielt hebt, en gebracht met schanden
onder tpijnlijck ghebiet van dijn felle handen.
ende om noch immers volghen dijn boosheyt,
ons schicking te weren door verkeerde loosheyt,
steldi D'edel siele, die na des redens eysch
boven hoort te wesen, onder tonnedel vleysch,
welck dijn mishandeling die du niet moecht laten
wy niet meer willende op ons ondersaten
ghedoghen, toelaten, lijden noch ghehenghen,201
om weer alle ding in ordene te brenghen
en achtervolgende ons natuer ghenadich,203
den droeven te troosten door lieffde goetdadich.
oock zo wel het cleyn groot, alst groot cleyn te maken,
hebbende wy te vooren dy van dese saken
willen verwittighen ende doen vercondighen,
datmen nu Unicam vanden dienst der sonden
zal vrijen, verlossen ende van daer ontbieden.209
hoe wel zulcx zonder betalinghe mocht gheschieden,
zo si ons hoort, niet dy, die sonder coop of gave
dy valschelijck heer maect van d'onsalighe slave,
zo hebben wy nochtans om saeck hier versweghen
zulcx ons gerechticheyt doch niet willen pleghen,
maer volle betaling doen int openbare,
recht of zy dijn eyghen ende niet ons en ware.216
om welck te sien doen, du dy self mocht wenden
of yemant met volmacht uyt dijn name zenden
opten berch (daer d'onschult voor de schult sal lijden
van rechtsculdige om haer te verblijden
met zijn Dootlijck verdriet) Calvarien genaemt,221
den sesten dach des tijts vast daer toe geraemt.222
ghegheven in ons hof van euwighe vrede
binnen Jerusalem, ons Conincklijcke stede,

ghehenghen dulden.
achtervolgende volgende.
vrijen bevrijden.
dijn eyghen uw slavin.
Calvarien Golgotha.
den sesten dach des tijts in de Middeleeuwen gold een indeling der geschiedenis in 6 tijdperken
nl.: 1 Schepping tot Noachs dood; 2 tot Abraham; 3 tot David; 4 tot begin Babyl. ballingschap;
5 tot Jezus' geboorte; ‘Die seste, alsic bewinde / Duert totter werelt inde’. De 7de periode is
dan het Hiernamaals (KOOPMANS, Taal en Lett. VII bl. 227; DE VOOYS, Ts. 24 bl. 214).
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opten palmdach inden Jaer van swerelts versycke225
vier duysent ende twaelf teynde van u rijcke.226
dats de brief; wat doen wij wijf? ghy scijnt vernuftich.
raedt nu wijselick, condi, het is ons nootdruftich.

230

Caro
Eerst salmen hart sijn recht an die slaef negeren,229
helpt dat niet, prescriptie moetmen allegeren,230
want alwaer schoon oprecht sijn titulatie,231
de tijt is verlopen van revindicatie.232

235

Pharao
Prescripti dijent by doot vande memorie.
dits hier niet, int rechten leyt ons gheen victorie.234
hier wert des rechter ooch door gonste dick mistich,235
maer daer sijn twe dochters ons al veel te listich.
deen heet Veritas, dien ghy niet helen moocht,237
dander Justitia die niet onrechts ghedoocht.

240

Caro
weygerts hem dan plat uyt, wildi immers niet rechten.239
wat die tong niet vermach, can de vuijst beslechten.
Pharao
Dat dient veel min, hi heeft noch een dochter genaemt
Omnipotentia. Die alle dat hy raemt,
wil, ghebiet of beveelt, volbrengt dadelijck.243

245

225
226
229
230
231
232
234
235
237
239
243
244

Caro
Wats dan? hij doet ons gans ongenadelijck.244
wat moghen wy argers van hem nu verwachten?

swerelts versijcke 's werelds verzuchting, beving, doodsgevaar.
4012 Dee chronologie is van THEODORUS BIBLIANDER in De Ratione temporum (Bazel
1551). Dit gegeven dank ik aan Dr W.E. v. Wijk te Barchem.
die slaef de bode die de brief heeft gebracht.
prescriptie allegeren het argument van verjaring aanvoeren.
titulatie rechtsgrond.
revindicatie (reinvendicatie) terugvordering.
rechten een proces voeren.
hier zijn rechters omkoopbaar, maar dáár....
niet helen niets verbergen.
immers volstrekt, beslist.
dadelijck metterdaad.
Wat dan nog? hij behandelt ons al genadeloos.
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250

255

260

Pharao
Vraechdi wat? unica stracx quytgaen met clachten!246
neen, ick weet noch wat raets, thelpt zoo alst wille.
trect ghy heen, neemt met u Hipochrisim stille.248
sprect schoon, toont valsch berou, hout die lossing voer goet,249
ghelaet u des blijde, looft met woorden zoet250
met unicam aldaer persoonlijck te comen,
dien ghy voorts te dienen hebt voorghenomen252
twelck ick (zegt) op reden ghevestighet vinne,253
want zy is seer edel, ick bin een boerinne.
wye weet of dantwoort sacht en tsoetelijck smeecken
den scherpen toorne voer een tijt mach breecken?
zo mocht dit heet voortstel int coelvat versonnen.257
ghelooft my, die tijt wint, heeft zeer veel ghewonnen.
Caro
Maer of hy daer mede niet te vreden ghestelt
noch aenhielt Unicam te halen met ghewelt?
Pharao
Alst ghewelt comt (seytmen) zo ist recht uyt.
doch scheyde ic zo niet vande sondighe Bruijt.
Justitia. Sponsus. Rex

265

270

246
248
249
250
252
253
257
271

Justitia
Die self begeerde noot, die bloetstortinge root,
die doot dodende doot is met liefde zeer groot,
met nedere ootmoet en met lijden gheduldich,
stantvastelijck ghedoocht by mijn broer ontsculdich.
ach, mijn hert grouwelt noch, alst de mont verhaelt!
noyt was schult, iae liefde, zo bitter betaelt.
Unica, unica, ick gon u wel vryheyt,
maer hadt ghy self gesien wat druck om u blijheyt
u vryer int vryen ghedoochde vrywillich,271

quytgaen verliezen.
Hipochrisus Huichelachtigheid.
hout die lossing voer goet stel de verlossing als goed voor.
ghelaet u des blijde toon u daarover verheugd; looft beloof.
dien t.w. Unica.
(zegt) zeg maar; op reden ghevestighet redelijk.
versonnen in de zon hangen, luchten, afkoelen.
vrijer minnaar, tevens met gedachte aan bevrijder.
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275

280

u herte zou beven in u Lichaem grillich.
o, dier ghecochte Bruijt, condi recht bekinnen
dees liefde ws Brudegoms, ghy sult hem so minnen
dat ghy hondert dooden liever zout beproeven
dan dat ghy doer sonden hem eens zout bedroeven.
Lijt de duecht voor u quaet zo smertige wonden,
wat verwacht de sondaer voor zijn eyghen zonden?
nu 't oude is vergeven, begeeft zy doude paden,
en thantschrift is betaelt uyt loutere ghenaden,280
gheschoort en geslagen als zeechteken aent cruys.281
Sponsus
Nu is oock tijt datmen Unicam hale t'huys.
Justitia
Maer of si (alsmen haer dees bootschap sal bringen)
niet en wilde comen?284

285

290

295

300

280
281
284
289

Rex
Men salse niet dwingen.
dat waer teghen mijn aert, lieft maect willige ganck.
gave is aenbieding milt, maer geen nootlijc bedwanck;
gifts ontfanck moet zo wel willich sijn als het gheven.
had ick willen dwingen, zy waer hier ghebleven.
als zy hier was en dwanck ickse niet tot blijven,289
zoude ick haer, wech synde, gheweldich hier drijven?
dat sy willich by my sou blijven off wech wanderen
wast eerste opset, dwong ick, most ic niet veranderen?
Sponsus
Neen heer, u vast opset blijft niet min ghestadich
dan u gaefrijcke lieft milt en goedadich.
doer haer was noyt mensche met ghewelt getrocken.
zy dwingt niet, maer can wel met weldaden aenlocken.
zoe de ghedwongen eedt u niet lief is maer leet,
zoe meshaecht u noodtdienst, u die de herten weet.
die uyt bedwanck vrunt schijnt met een beveynst gelaet,
is inwendich vyant en draecht sijn dwinger haet.

thantschrift de schuldbekentenis.
gheschoort verscheurd.
vg. Coornherts opvatting omtrent de vrije wil.
als toen.
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310

315

320

325

330

305
311
319
321
326
328

Mijn hert en scept ooc niet ware lust oft vroechde
uyt een bedwongen lijeft of scijnende doechde.
immers, hoe macht lieft zijn als zy wert gedwongen?
comtsy niet vrijwillich in ouden en Jonghen?
ist nyet goetheyts beiach daer door si wert gheboren?305
dus waer alle moeyte tot lijefts bedwanck verloren.
Men zal haer dan vruntlijck, lieflijck en minlijck
mijn grote lieft tot haer recht maken kinnelijck,
mijn trouwe verclaren, mijn weldaet ontdecken
om haer lijeft door de mijn te baren en trecken.
wil sy dan niet comende, zy blijve int versmachten.311
veracht sy mijn liefde, ick sal haer verachten.
Maer ick weet wel dat haer slavernye ellendich,
haer sonden grouwelijck en haer snootheyt scendich
haer zo groot ende claer nu schijnen voor ooghen,
dat zy uyt smert van last, wroegen en schant te dogen
d'aen gheboden vrijheyt en ghenade heerlijck
vrolijck sal ontfangen met herten begeerlijck.
Rex
Men schicke dan int lant ons vyants hatelijck319
om Unicam te locken, een bootschap statelijck:
een Coninck, een hertoch en Propheet claersichtich321
met een rechtsgeleerde wijs in saecken wichtich.
zendt daer de stercke hant David, vroom en goedich,
den getrouwen Moysen boven al zachtmoedich,
die Historische Propheet Esaiam manierich
met Paulum bescheyden, mijn lijefhebber vyerich.326
Unica
Ick was gants ellendich, mijn ellende is vermeert
door den groten Coninck om sijn goetheyt geeert.328
die zant my zijn genade, genaemt de voorcomende,
ic hoopte quyting, zi was eerst recht verdomende,
want sy my naect toonde met waerheyt verwijtich

beiach streven.
versmachten benauwdheid.
schicke zende.
een hertoch Abraham, ‘die hertoghe des gheloofs’ (zie VAN DIS, Reform. Rederijkersspelen
278).
bescheyden verstandig.
geeert D: geert.
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335

340

345

350

355

360

365

337
345
353

mijn misdaet, mijn ellende en mijn vyant spijtich.
des ick recht kennende mijn boosheit onrechtvaerdich,
my self moet oordelen der genaden onwaerdich.
leyder, wast niet genoech te slaven nootlijck?
most ick noch my selven verdoemen doodelijck?
wast niet genoech dat ick onbekende godloosheyt337
diende, most ick noch sien en haten sulcke boosheyt?
zeer hert valt het dienen tot svyants verblijden
want donwils vermering vermeert oock het lijden.
O mocht ick genieten de beloften wenschelijck
hier voermaels gegeven het geslachte menschelijck!
Maer neen neen, die worden alleenlijck vercreghen
by die tquaedt laten en tgoede plegen.
ick laet doecht, doe sonde, ach dits cativicheyt groet.345
den arbeyt, die pijnen, ia oock den bitter doot
lijde ick nu willich, want dats recht, zo ic can mercken,
maer dat ick, onwillich, tquaet gehaet noch moet wercken,
pijnicht my boven al, wat helpt mijn goede wille,
als zy doende is int quaet, maer int goet leech en stille?
Aldaer droefheyts oorsaeck is wil sonder machte,
baert goewil dan oock vroecht? neen, sy teelt druckige clachte
in mijn bedorven vleesch, dat doet veel wederstoots.353
wye sal my verlossen van dit lichaem des doots?
Hy straft sonde met sonde, ic hebbe sijn waerheit veracht,
dus val ick met doling diep inder sonden geracht,
maer wie weet of hy my (al ist my verholen)
noch te recht wil brengen door dit smertich dolen?
of hy pijnelijck wont om ghesontheyt te gheven
of hy troerichlijck doot om vrolijck te doen leven?
en of hy my de sonde op hoochste maect condich
om die doer dees kennisse te vernielen grondich?
Hoet sy, hy is de heer; hy doet soot hem behaecht.
wil hy gans verdoemen, werde ick euwich gheplaecht,
my gesciet geen onrecht, ick salt willich dulden.
wil hy mijns ontfermen met quyting van sculden,
my gheschiet ghenade, ghenade ende geen recht.
zijn wil moet ghescieden, doch weet ick dat hy plecht
ongaern te verstooten om gans te vernijelen

onbekende domme.
cativicheyt ellende.
wederstoot tegenstand.
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en gaerne te ontbermen den gebroocken zijelen.
zijn oor plach te aenhooren der bedructen kermen.
wye weet of hy mijnder noch eens moch ontfermen?
Moyses. Unica. David. Esaias. Paulus

375

380

385

390

395

Moyses
Hoort dochter van Israel, u Coninck ende heere
die u hadde verciert met vryheyt, macht en eere,
en by u zoo dwaeslijk als ondanckbaer is versmaet,
dwelck u rechtschuldelijck bracht in dees ellende staet,
schickt ons noch hier, niet door u waerdicheyt,
maer door zijn genade en milde goetaerdicheyt
den willekeur van doot of leven te bieden,379
op dat ghy tleven kiest en den doot moecht vlieden.
neemt nu wat u behaecht, het leven vol blyheyt
of die truerighe doot, ghy hebt macht en vryheyt,
maer dat ghijt leven kiest is des Conincx vermaen.
doedijt en volchdi hem, hy sal u nemen aen
en geven vrijheyt, eer, ghenesing van smerten
met ware besnijding van boosheyt ws herten,386
zo dat ghy met al u hart, ziet ende sinnen
den Coninck bovenal sult eeren en beminnen.
Unica
Tbevinden doet my licht zijn goetheyt geloven,
maer ic weet ooc, ick weet mijn quaetheyt verscoven.390
wie ben ick doch, dat hy mijns weer aannemen sou?
wat nut mach hem werden van een maert zo ontrou?392
wat dienst verbeyt zijn macht van mijn swacke broosheyt?
wat lust wacht zijn goetheyt van mijn arge boosheyt?
wat vergelding mach hem mijn armoede betoghen?
wat zoude hem dan porren 't verworpen te verhogen?396
David
Hy soect u niet om u maer om zijn selfs goedicheyt.
ghy hebt niet goets, hy alle overvloedicheyt.

379
386
390
392
396

willekeur vrije keus.
besnijding het afzweren, laten varen.
verscoven verworpen.
maert dienstbode.
porren aandrijven.
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400

405

410

415

420

425

402
408
415

hy ontfangt van nyemant en geeft met spoedicheyt
elck arm sondaer die bidt met ware ootmoedicheyt.
Hoort, dochter, mijn woort met begeerlijcken ooren,
vergeet dijn volck en 't huys dijns Vaders alvooren,402
dijns Vaders, daer deur ghy in zonden zijt ghebooren,
want die Coninc heeft lust tot u schoonheyt vercooren.
Unica
Mijn schoonheyt? ach leyder, die is lanck verlooren
door mijn mesdaet, men mach niet scoons aen my sporen,
maer vuyl leelijckheyt vol schantlijcke vlecken.
Esayas
U Bruydegoms schoonheydt sal leelijcheyt decken,408
want hy is schoon en comt met rooden ghewade
in zijn gherechticheyt tot u vol ghenade.
dees u leelijck gedaent bemint den bruydegom niet,
maer zijn schoonheyt, die hy door hem in u voorsiet.
zijt ghy arm, hy is rijck, zijt ghy quaet, hy is goet,
zijt ghy vercocht om schult, hy verlost met zijn bloet.
O dochter van Syon, rijst uyt dit stoff lichtvaardich415
van d'aertsche lusten vuyl, scut af, tes ws niet waerdich,
werpt wech u halsbanden, uyten kercker wilt treden
met ons tot u Bruydegom door veel strijts in vreden.
Unica
'Tis groot dat zijn miltheyt my om t'ontfangen aenbiet.
het willen heb ick wel, maer 't volbrengen niet.
Paulus
Die int cleyn ghetrou is, wort ghestelt over meer.
diet willen in u werct, sal oock om zijn selfs eer
het volbrenghen vandien gewisselijck wercken,
zijn macht sal u zwacheydt crachtelijck verstercken.
wat onmoghelijck is byden crancken menschen,
dat valt God licht, die sulcx in ons werct na wenschen.

vergeet uw aardse afkomst.
vg. Esaias heeft de geboorte van een kind uit een maagd voorspeld (Jes. 7:14). Figuur uit de
Eerste Bliscap van Maria.
dochter van Syon Jes. 23:12.
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Emanuel, u lieff, zal by ons op weghen zijn,427
dats God; is God met ons, wie mach ons tegen zijn?428

430

Unica
Zoude Emanuel my tot zijn bruyt begeeren?
my, zijn vyant, die met zijn vyant ging hoereren.
Paulus
Voor u O unica, als ghy noch zijn vyant waert
heeft die Coninck zijnen lieven zoon niet ghespaert.
heeft hy u dan niet lief? hebdy hem niet veel ghecost?
heeft hy u niet van wet van zonden ende van doot verlost?

435

440

445

450

427
428
435
448
453

Unica
Ben ick verlost en vanden dienstbaerheyt ontbonden,435
hoe sit ick noch dus vast aen dees ketten der sonden?
ben ick vry? wie mach my tot quaet doen bedwinghen?
ben ick vry? wie let my tgoede te volbringhen?
nochtans bevinde ick dat dit heeft in my sijn ganck.
tbevijnden gelove ick, niet uwer woorden geclanck.
Paulus
Hier is werring, dochter, den ondersceyt verstaet.
van schult sydy al vry, maer noch niet gants van tquaet.
als de mensch hem bevint inder ghenaden staet,
zodat hy doecht bemint en sondt hertelijck haet,
dees is van goeden wil, al derft hy cracht inder daet
en heeft op sheren doot te recht sijn toeverlaet,
want hy is daer door vry van schult en verdomen,
dan werdt genadelijck de wil voor werck genomen.448
die dan boven lust volcht die getrouwe waerheyt,
bevrijdt zy door kennis vander sonden swaerheyt
allenxkens vant quade zo gheheel volcomelijck,
datter niet in hem blijft strafbaer of verdoemelijck.
dit valt alsmen doot is wyen? die doodende sonde!453
twaer vreemt dat een doode den sond noch leven conde.

Jes. 7:14; Jes. 8:8; Matth. 1:23; Emanuel God met ons.
Rom. 8:31.
tbevijnden de ervaring.
de wil voor werck de wil voor de daad.
dit gebeurt als men dood is voor de zonde.
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455

460

465

470

475

480

siet, soe suldy de sond, dats tquaet, gantselijck sterven.
dan sal gerechticheyt plaets in u verwerven
en zult godt dienen in ware heylicheyt,
so ghy voormaels de sondt diende in onveylicheyt.
doe waert ghy geheel vry vanden gerechticheyt
en volcomen eygen der sonden plechticheyt,460
zo dat ghy tquaet lustich en volmaect hanteerde
zonder doecht te doen die ghy niet en begeerde.
zoe sult ghy oock vrij zijn vant quade grouwelijck,
blijft ghy in u lijefs woort vlytich en trouwelijck,
want dien de soon vrijmaect, wert inde waerheyt vrij.
Unica
O zalige vrijheyt, mocht ghy ghebeuren my.
waerde heeren, nadien die barmhartige Coning
u genadelijck sendt in dees droevige wooning
om zo blijden mare troostelijck te vercondigen469
my, zeer snode deerne, vercocht doort sondigen,
ydel van doecht, vol quaets, alle goet onwaerdich,
zo ben ick nu bereyt van herten wilvaerdich
om die grote genaey begeerlijck te ontfangen,
raedt my, gebiedt en leydt, ick volge u ganghen.
Bode Evangelium
Die den ellendigen met blijden mare verhuecht
geniet self, is hy goet, een hertelijck vruecht.
dit bevinde ick in my, wiens minlijcke voeten
de bedruckte werelt met vre come groeten,
met vre tusschen gode en tusschen den mensche.
hier is veel volx by een, hier mach ick nae wensche
mijn blijde last lossen in veel droeve ooren.
ick slae mijn trompette, elck sal stilder hooren.

Hy slaet syn gheluyt met een Tromppette

485

460
469

Loff zy dalderhoochste, vrede opter aerden
en tvolck een goede wil om dees vre tanvaerden
tusschen den Coninck groot en Unicam snoot en cleyn.
hy had haer geheylicht, zy wert een boel gemeyn.

der sonden plechticheyt het plegen van zonden.
vercondigen D: vercondingen.
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490

495

500

505

510

zo was haer quaetheyt saeck vande twist haer dootlijck,487
maer zijn goetheyt baert vree haer ten leven nootlijck.
O lofflijcke goetheyt, wie mach u uytspreken?
neemdi niet een quaet wijf vol vuijle gebreken
tot een Coninginne en bruyt voer u enige zoon?
scenct u lief, niet haer haet, sulc goet voor quaet te loon?
heeft u zoon zijn vyant met zijn bloet niet dier betaelt?
heeftse u stercke hant niet uyt Egipten gehaelt?
ist wonder dat ick my wonderlijck verwondere
in u deucht wonderbaer, ick, des selfs vercondere?
Hoort, hoort! men zal huyden de bruyloftfeest houwen.
twoort salt vleesch, de scepper zijn scepsel trouwen.
elck verlaet daertsche twist om vreetsaem t'aenscouwen
dit hemels een worden doort geestelijck bedouwen500
van Justitia en Vre die malcanderen cussen
en den brandenden tooren gants vruntlijck blussen.
De bruyloft is gereet, geslagen zijn de beesten,503
comt alle feestelijck ter vrolijcker feesten
in Bruylofts gewade verciert met ware deuchden
en zuver door onscult om eeuwich te vervruechden.
heeft yemant geen scoon cleet of gelt om dat te coopen,
de bruygom scenctse om niet, hi mach rasch derwert lopen
na der genaden Son, noch claer schijnende int zuyden.509
elck haest hem ter bruyloft de wijlt noch heet huyden.
D a v i d singende op sijn harpe

Stem psal. 8

515

487
500
503
509
516

Laet ons het loff des grooten Conings singhen,
diens grote macht volbrengt zeer grote dingen.
hy vrijt zijn bruyt met daden wonderlick
en vanct den schalck in zijnen eyghen strick.
Hy bracht zijn bruyt uyt duysterheyts quaey plagen
op eenen wech van drie verlichte dagen.516

saeck oorzaak.
t geestelijck bedouwen van Iustitia en Vre Gerechtigheid en Vrede die als een geestelijke
dauw nederdalen.
geslagen geslacht.
int zuyden vgl. Troerspel vss. 1794, 1831, 1832; het Zuiden symboliseert het goede, het
Noorden het kwade. In verband met de vss. 541-572 kan ook gedacht worden aan Gen. 24:62.
drie verlichte dagen: van Goede Vrijdag tot Pasen.
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520

525

530

535

540

545

517
521
524
529
528-530
530-531
532
511-538
538
540

die wech is self des levens helder licht,517
der blinden ooch en waerheyts claer ghesicht.
Sy nam op haer gedacht, wil ende wercken
int hemels licht een wacker scherp aenmercken,
dacht wel en deed' na Goods behaghen soet521
en tradt den wech van dees drie daghen goet.
Haer iaechden nae die sonden ongeneeslick.
daffecten quaet verscricten haer seer vreeslijck.524
zy stont benaut omcingelt metter doot.
God hulp zijn bruyt, van menschen hulpe bloot.
Tgeloof sloech rasch met een gewillich lijden
daffecten quaet, dat meyr weeck hooch ter siden
en inde plaets van toverval onstuer529
wast water weeck den bruyt een stalen muer.528-530
Maer zo wast niet den nae iagenden zonden.530-531
want het beviel den bloetgierigen honden,532
zo datse al verdroncken cleyn en groot
en soncken diep te gronde als wichtich loodt.
Kinderen des lichts, die eerst waert duysterlingen,
wandelt int licht, laet u geen iock aendwinghen
van Pharao, maer vry van sijn swaerheyt
u vryer prijst in geest en in waerheyt.511-538538
D a v i d spreect voort
O lieflijck ghedencken van daden zo heerlijck,
hoe can ick verbreden therte en sien begeerlijck540
tot eere mijns Godes en mijns naestens stichting
zulcx vrolijck te singen in zijns geests verlichting?
Neen dees heylige lust dringt mijn siele vierich
noch vrolijck te singen, hoe wel en manierich
dees bruyt haer bruydegom thuys quam met verlangen
en hoe begeerlijck hy haer heeft ontfangen.

Joh. 8:12.
wel D: wil.
daffecten quaet de kwade neigingen.
van toverval. Lied-boeck heeft: vant overval.
Ex. 14:21, 22.
het water spaarde de bruid, niet de zonden.
want D: wat; beviel overviel.
Ook in Coornherts Lied-boeck, no 52: Egiptens uyt-tocht gheestelijke Zin.
Joh. 4:23, 24.
sien lees sin?
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D a v i d singt weder
Stemme psal. 9

550

555

560

565

570

575

580

Die Vader sant zijn trouwe knecht
het Propheetsch woort om totter echt
zijns lieven soons een bruyt te halen
nae zijnen beelde uyt daertsche palen.
Dees knecht vant haer by een fonteyn,
die doop, der sonden doot ghemeyn.
daer recht berou int hert woont binnen,
mach sheeren woort den sondaer vinnen.
Die knaep verblijt in vruechden soet,
versiert de bruyt met duechden goet,
gehoor dat op het woort can mercken
met crachten dadich in goey wercken.
Soo lockte hy met minlicheyt
die bruijt en vraecht haer sinlicheyt.
hy dwingt haer niet, wil vriendelijck leeden,
vrijwillich gaet si met hem treden.
Dus ging si uyt haer vaders huys.
zy volchde twoort, zy droech haer cruys.
willich ging si haer self versaecken
om hoor lijef bruygom te ghenaken.
Deewige sin, Gods waerde zoon,551-567
Daelde af ter aerden uyt zijn troon
om Unicam daer te ghemoeten
en zalichlijcken te begroeten.
Hy ging by slevens borne claer,
die siende heet, hy sach op haer572
met sijn alsiende clare ooghen.
zijn lust is tcleyn hooch te verhoghen.
Die bruijt sach hem oock spoedelijck.
sy daelde neer oetmoedelijck
van skemels bult crom en hovaerdich
en kent haer sheeren lieft niet waerdich.
Isack wiens naem lachen beduyt579
verblijdt minlijck zijn droeven bruijt

551-567 toespeling op Gen. 24.
572 die siende heet: de put Lachai-Roi. Zie Gen. 16:12-16 ‘des levenden die mij ziet’.
579 wiens naem lachen beduyt: Gen. 21:6.
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en brengt haer in sijn moeders woning,
daer sy verbeijdt zijn trou en croning
Moyses. Unica. Sponsus.

Moyses
Ist oock nodich, dochter, u mesdaet te vermanen?583
Unica
Leyder neen, ick gedencx met droevige tranen.

585

Moyses
Zoude u dees genade ooc doer u verdienst toecomen?
Unica
Verdienst? wee mijns, dat waer 't euwich verdoemen.
Moyses
Machmen wel meer leets doen een vyantlick verrader
dan ghy moetwillich deedt sulcken lieven vader?

590

Unica
Machmen wel meer lijefts doen zijn waerste vrient gepresen
dan die coninck my, my sijn viant heeft bewesen?
Moyses
Ghy hebt hem verlaten.
Unica
Hy heeft my weer ghesocht.
Moyses
Ghy hebt hem verworpen.
Unica
Hy heeft my dier ghecocht.
Moyses
Gy hebt hem veronneert.

583

vermanen spreken van.
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595

600

Unica
Hy heeft my verheven,
zijn boedels doel, zijn soon tot een bruyt ghegeven.594
O wat reden heeft hy om my te vernielen595
en ick om hem te dancken wt gront mijnder sielen!
Moyses
Baert nu weldaet lijefde, zo is oock wel reden,
dat ghy doort bevinden van die goedicheeden
aen Vader ende zoon hem met hert en sinnen
alst hoochwaerdichste goet boven al sult beminnen.
[Unica]
Och ia, dat wilick doen en wat aen my ghebrect601
dat sal zijn lieft boeten, die is alleen perfect.
Moyses
Begeerdi dan eernstelijck dees bruygom te trouwen?
Unica
Met herten.

605

610

615

594
595
601
608
615

Moyses
Troudi hem, zijn trou zal u behouwen.
ghy sult, blijfdi hem trou, het leven aenscouwen,
anders quelt u de doot met dootlijck berouwen.
ick roep tot getuygen den hemel en daerde
dat u voor wert gestelt het leven hooch van waerde608
met die leydige doot. kiest het zoete leven,
zoe moecht ghy en u vruchte leven en aencleven
den heere u bruydegom in ghehoorsaemheyt veylich,
want hy is u leven zalich ende heylich.
off wilt ghy een ander? ghy moecht noch veranderen.
Unica
Tot wie anders soude ic doch zalichlick wanderen?
zijn alle anderen niet vol dootlijck snevens?615

zijn boedels doel het doel van zijn bezit (boedel: grondbezit; huis en hof), dus zijn Zoon.
wat reden hoe veel reden.
de tekst loopt in D. door; het is echter duidelijk dat Unica hier spreekt.
dat u voor wert gestelt dat u de keuze wordt voorgelegd tussen.
sneven verderf.
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heeft oock yemant anders die woorden des levens?616
wat vinde ick buyten hem dan wroegen met smerten?
Moyses
Kyest ghy dan dees bruygom?
Unica
Met gheheelder herten.

620

Moyses
Wert hy u man en heer, zoe moet ghy u verneren,
hem alleen beminnen, dienen ende eeren.
Unica
Dat is mijn hoochste lust, wil en begheren.
Moyses
Hoort ghy dan de stemme vanden heer der Heeren
en leeft nae zijn verbont, ghy sult uyt alle menschen
zijn wtvercoren bruyt sijn.
Unica
O dat waer mijn wenschen!

625

630

635

616
628
633
634

Moyses
Soo dees u bekeringhe totten heere gheschiet
met eernst, zo dat ghy al doet dat hy u ghebiet,
hy sal tot u keeren, by u comen rusten,
u herte besnyden vande quade lusten,628
zo dat ghy met herten, met siel ende met zinnen,
met herten boven al sult grontlijck beminnen.
Sponsus
Ghy hoort daer, lijef, het lijef dat zy crijcht in waerheyt
die met my verenicht, maer het leet en swaerheyt
dat hem allen op comt, die uyt lijeft my volghen,633
is des werelts hate, woedich en verbolghen,634
daer tegen wy lijtsaem met saechtmoedicheyt strijden.
zijdy oock wel ghetroost dit leet om my te lijden?

yemant D: yemants.
besnyden besnoeien. Rom. 2:29.
hem hun.
Joh. 15:19.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

247

640

Unica
Wie ben ick dan, O Prins, ick boetwaerdighe deerne
dat ick mijn sculdich cruys niet en sou dragen geerne
ter lijefden van u, die mijn scult ontsculdelijck
om mijnen twille droecht ter doot toe geduldelijck?
Sponsus
Maer lijef, het vleesch is cranck al is de geest bereyt.641
hebdy die oncosten al recht overgheleydt?642
moochdyt oock volbrengen daer ghy toe sijt genegen?
hebdy u vyants macht tegens u cracht gheweghen?

645

650

655

Unica
Ic heb, mijn macht is niet, mijn viants macht scijnt groot645
maer u macht, heer, is groot, u lijeft sterck als de doot
en u waerheyt verwint zondt, Doot, Duvel en Hell.
Als ghy dan met my zijt, O ghy Emanuel,
vallet u niet al licht, dat my is ondoenlijck?
u sterckheyt is mijn scilt, op u hulpe roep ick coenlick:650
is de here met ons, wie mach ons teghen sijn?651
daer ghy de strijt vorst zijt, daer moet gewis segen sijn,
ghy wilt, ghy condt, ghi moecht helpen met een wencken.
zijt ghy help god met ons, wie mach ons crencken?
u getrouheyt lijt niet dat ick werde becoort
boven mijn crachten, dit tuycht u zeecker woort.
dat is de vaste gront daer ick vast op bouwe.
Moyses trout Sponsus aen Unicam

660

641
642
645
650
651
658
661

S p o n s u s zeydt
Op dat vaste betrouwen geeff ick u mijn trouwe658
en sal met getrouheyt u trouwelijck bewaren
voer der hellen poorten en alle den helschen scaren.
die sult ghy verwinnen, dan wert u crooninge.661
en tot u seeckertheyt stel ick u wooninge
boven inden Hemel inder zonnen claerheyt,

Matth. 26:41; Mark. 14:38.
die oncosten de eventuele gevolgen.
ic heb dat heb ik.
Ps. 28:7.
Rom. 8:31
in D. staat: Sponsus zeydt - boven 659.
dan lees dat.
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665

670

675

680

685

690

695

700

dats in Dalmogende bestendige waerheyt.
de loye bastaerden bouwen op drijftich zant,665-665
maer u ghehoorsaemheyt is op den steen geplant.
daerom lief Sustere, vercoren vriendinne,
mijn crone der eeren, waerde Coninginne,
bloeijende Lelye, nu recht cuysch van sinne,
mijn enige, mijn scaep, mijn Duyfken dat ic minne,
1 Ick heb u nu bevrijt van al u quaden,
2 Met mijn goeden begaeft uyt milder ghenaden,
3 En sal u voorts hoeden met getrouheit vlytich
voort quade, nyet voer strijt, maer voer neerlaech verwytich.674
1 Ick heb u nu bevrijt van alle uwe zonden,
van druck, rou, leedt, tranen en smert uwer wonden.
ick heb u nu bevrijt van slanghen listich
wiens hooft ick vertrede met sijn valscheyt twistich
en ick heb u ghevrijt van werelt, van hel, van doot
van dienstbaerheit, blintheyt, doling, iamer en noodt.
2 Ick heb u oock begaeft met goetwillicheyt,
met oetmoet, met berou, met rusten en stillicheyt,
met ghelove, hope en met lijefde heylich.683
3 Nu zalick u voorts aen bewaren zo veylich
als mijn selfs oochappel voor ongerechticheyt,
voor den dienst der sonden, een wreede knechticheyt,
en voor al dat u herte van my sou vervoeren.
volcht ghy my, de boose zal u niet aenroeren.
wandert ghy in mijn licht, ghy sult u niet stooten.
zijdy de zond recht doot, heeft u die recht verdroten,
ghy sult hem nemmermeer weer met lusten leven,
niet meer sondigen, doolen nochte sneven,
want ick ben u leven, u wech, u licht, u lust
u hoop, wensch, verlangen en u enigen rust.
dus verlaet u op my, maer waect ghy oock altijt,
in weelden ziet scerp toe, bidt om hulpe in strijt,
volcht gehoorsaem mijn wil, mijn doen geduldich lijdt,
u selfs wille dats quaet, in als zorchfuldich mijdt.
mij alleen laet in u hert begeerlijck woonen,
ick sal, o waerde Bruyt, u eerlijck croonen.

Eynde.

665-665 Matth. 7:20, 24.
674 verwytich smadelijk.
683 1 Kor. 13:13.
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Tweede comedie vande Egypsche Vroeyvrouwen
[Vignet]

Namen der personen in dese comedie*
1

Rex Aegypti

1

Schalck ooghe

2

Principes

2

valsch oordeel

3

Populus

3

begeerten der
dolinghen

4

Obestetrices
Sephora

4

leringe des
geestelijken
verlichtings

5

Obestetrices Phua

5

leringe des
ouffeninge vant
cruys Christi

6

Joseph

6

Christus

7

Mares

7

doechtlijcke
ghedachten

8

Femine

8

verbeeldinghe der
wellusten

9

Fily Israel

9

begerlicheit tot
navolginge der
deuchden

10

Regnum Aegypti

10

wereltsche mensche

11

Terra Aegypti

11

des menschen herte

12

Lutum

12

aertsche
sorchvuldicheydt

13

Latera

13

begheerte tot
rijcdommen

14

Opus Durum

14

hanteringe van
zonden

15

Urbs Phiton

15

waen of vroedt
makinge

16

Urbs Ramesses

16

knaginge der
conscientien

*

N a m e n d e r P e r s o n e n . Alleen Rex Aegypti, Sephora en Phua nemen actief aan de
handeling deel; Principes en Populus vervullen slechts een zwijgende rol; de nos 6-16 treden
in 't geheel niet op. Is Coornhert misschien van plan geweest een grotere comedie te schrijven?
De stof is uit Ex. 1, terwijl C. zelf aangeeft Exhodus 1.5.
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Exhodus. 1.5.
Auctor
Joseph d'eeuwighe sonne der waerheyt1
met zijn Broeders, elf sterren vol claerheyt,
waren naden vleesch al lang gestorven,3
als des nietemin crachtich verworven
Israels kinderen des beloofts begheren5

5

1
3
5

toespeling op Jozefs droom, Gen. 37:9.
Ex. 1:6.
Israels kinderen nomin.; des beloofts Gen. 32:12 (zie vs. 10).
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van menichfuldelijck te vermeren
als Hemelsche sterren, lichtende claer
int duystere Rijck van D'egiptenaer,
want sy vermeerderen snel en spoedelijck9
als 't zant vander zee overvloedelijck.

10

+

Middeler tijt wast menschelijck ghesicht
heel afghekeert vant Goddelijck licht
doort volcx sonden die als een middel want13
verduijsterden al 't hemelsche verstant.
15

+

Esa. 59.2

Oock was int ondergaen vant licht gepresen
een nieu eerloos Coning opgheresen,
die van aenbegin niet hadde gheweest,
des hy niet wist van Joseph of zijn gheest.18
+

Dees was Godloos en der goeden smerte,19
oock so hoveerdich dat hy int herte
dorste seggen: daer is gheen ander Godt
dan ic diet al heerschapt met mijn gebodt,
want ick heb zulcken wijsheyt voorsichtich23
en daer by zulck vermoghen grootwichtich
van mijn zelf uyt eygender naturen,
dat ick verstant noch macht der geburen
ontsie noch behoef, maer alles vermach27
vanself dat my lust na wensch en behach.

20

25

Doch al is mijn voorsichticheyt godtlijck,
zo waert ooc een onachtsaemheyt spotlijck
dat ick heel Reuckeloos zoude luyken31
voorsichticheyts ooch en dat niet bruyken.

30

Dit voorsiet nu claer en voorsichtelijck
dat Israels kinderen lichtelijck
ons verde over thooft zullen wassen,
zoo hen mijn list niet eerst gaet verrassen.
dit voorsien dringt oock mijns herten crachten

35

9
13
18
19
23
27
31

Ex. 1:7.
een middel want een tussenschot, scheiding (volgens Jes. 59:2).
Ex. 1:8.
der goeden voor de godvrezenden. Ps. 13:1, lees 14:1.
voorsichtich vooruitziend.
ontsie vrees.
Reuckeloos roekeloos.
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Psa. 13.1
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't begin van dit quaedt niet te verachten,
maer te poghen om dat te voorhoeden
door mijn raedt en door daet vande vroeden.
die heb ic uyt mijn Princen en volcke
daer toe versaemt inden bruynen wolcke
van mijn Palleys vol nevelen mistich,
genaemt wijsheyt des vleyschs argelistich.
daer gae ick nu heen mijn sin tondecken,45
oock bevel geven die te volstrecken.

40

45

Dit was geseyt, hy heeft niet lang gesuft,
tradt inden raetcamer 's menschen vernuft,
daer hy by een vant na zijn begheren
de vroeste zijns volx, Princen en heren.
zy deden hem eerbieding altemael.
hy besat zijn stoel pestilentiael52
en began met vernuftiger talen
zijn meeninge aldus te verhalen:

50

Rex
U altsamen, Rijcx leden ghetrouwe,
is condt dat ghy zonder druckich rouwe
met my geniet een wenschelijcke rust,
oock die zalige menschelijcke lust
in dit mijn Coninckrijck loflijck vermaert
door mijn wysheyts bestier godlijck van aert,
oock door mijn machten onverwinnelijck;
want ons heyl (dits u medekinnelijck)
en bestaet niet in een dromerie
alst heyl vande waen Philosophie,
maer in waer en lustich ondervinnen
zo onse gevoelijcke vijf sinnen66
met waerheyt stijf diemen niet mach buyghen
doort ondervinden crachtich betuyghen.

55

60

65

Ons vleesch geniet lust onophouwelijc,
ons hert dientse stadich en trouwelijc
en ons ghemoet bemintse boven al.
waert dan niet een iammerlijck ongheval

70

45
52
66

tondecken te openbaren.
besat ging zitten op; stoel pestilentiael Zie Well. V. 3. 9.
vijf sinnen de ervaring.
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dat die zoete wellust schoon en lieflijc
door schijndeucht behendich, schalc en dieflijc
onvoordachtelijc zou werden berooft
u, O leden des Rijcx, ooc my u hooft?

75

Dit ongheluck, dit iammer, dit verdriet
drijcht ons, zomer niet tijtlijck in voorsiet78
doort onderdrucken en verminderen
des tovenaers van Israels kinderen,
want die aenwas is zo groot en crachtich81
dat haer menichte als is te machtich.82
die moetmen spoedelijck onderdrucken
met list of macht of 't zal ons mislucken.

80

85

Voorwaer ick sie met opene oghen
zo wy daenwas versuymel ghedoghen,86
oock 't hanteren vander droomdeuchden loop87
namentlijc liefde, gelove en hoop,
wijsheyt, rechtvaerdicheyt, stercheyt prachtich89
en maticheyt ons voor al verdachtich,
wy zullen uyt ons rijck moeten ruymen.
waer ons dat niet een schadelijck versuymen?
waert ons niet een versuymen schadelijck
dat muyters door listen verradelijck
ons Rijck innamen, ons daer uytiaechden,
vernielden, quelden en deerlijck plaechden?

90

95

100

78
81
82
86
87
89
97

Dit wacht ick van dit volxken verschoven97
laetmense toe anderen te gheloven,
op andren te hopen en verlanghen
en haer lijefde aen andren te hanghen,
want zy sullen ons woorden mestrouwen,
voor ons beloften vreesen met rouwen
en onse goetheyt vyantlijck haten.
comt hem dan noch 't hanteren te baten

zomer zo men er.
Ex. 1:9.
als alles.
versuymel onachtzaam.
der droomdeuchden loop het geloof der Joden.
de 4 hoofddeugden volgens Cicero e.a., (zie Wellev.: III. 3. 7. noot).
verschoven veracht.
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105

110

115

120

125

130

135

105
111
112
121
124
127
129
133

van hare wijsheyt bedriechlijck geschildert,105
heur zinnen werden flucx zo verwildert
dat zy 't aertsche goet willens verliesen
om een waen euwich goet te verkiesen.
dan geeft elck 't zijn haer waen rechtvaerdicheyt,
't lijf slecht voetsel, Godt lijeft na waerdicheyt.
dan zal haer waen cracht door oefning verstijft111
licht temmen die teerheyt weeldich verwijft.112
En dan zal die magere maticheyt
doden die vette en lecker vraticheyt,
die lijeve geijlheyt (o deerlicheyt)
ons Hooftgoddin des vleeschs begeerlicheyt
met al haer wenschelijcke lusten.
zouden wy hier toe swijgen en rusten?
Het is ghewis dat wy moeten wijcken,
woonden dees meesters in ons rijcken.
of zou die duysterheyt blijven connen121
beneven die claerheyt vander zonnen?
Neen, neen, even zo veel zy vermeren
door oefning van haer waenderichts hanteren,124
mosten wy door ons oefnings ontberen
afnemen, verminderen en verneren.
wat zoudt dan noch worden, zo ons vyandt,127
ic meyn den waen van een Godt diep gheplant
int herte van een onser gheburen,129
hem zo betoverde door zijn curen
dat hy ons vyantlijck quaem bevechten?
zoud' hy geen hulp vinden aen dees knechten?
zouden dan dees muijtersche catijven133
met ons vyant ons niet licht verdrijven?
mach ons dit goetduncken of ghevallen?
geensins, noch my noch geen van u allen.

hare wijsheyt hun geloof.
verstijft versterkt.
teerheyt de zwakheid der Egyptenaren. D: 't eerheyt.
Egypte weer het symbool der duisternis (vgl. Bruyt Christi).
waenderichts gewaand recht.
zo D: zou.
Ex. 1:10.
catijven nietswaardigen.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

254

140

145

150

155

160

165

170

151
155
157
165

Ick dan voor u luy sorgende vlijtich
en zulcke veranderinge spijtich
door wijsheyt vernuftich te voorhoeden,
ons rijck te vestighen in voorspoeden
om dees quade slaven te bedwingen,
heb ick u willen verclaren dees dinghen,
niet om te vernemen u luijder raet,
maer om te vorderen u luijder daet
die versnellen sal nu ghy luy verstaet
u zelf (niet min dan mijn) aenstaende quaet,
om welcx voorcomen ons geen macht gebreect,
want elck moet doen zo wat mijn tonge spreckt.
mijn eygen wil is wet, mijn lust ghebiedt.
nyemant der sondengewoent en ontvliedt,
maer elck ghehoorsaemt wat haer hant beveelt,151
hart, sterc en swaer doort dick en harde eelt.
mach een lupaert veranderen haer vlecken?
mach de moor een witte huyt aentrecken?
mach dit volc die tquaet nu lang sijn gewoen155
't quaet verworpen als een mensch doude schoen?
dats verde, zo ghy maer beschict stedich157
dat dit volck tot geender tijt zy ledich,
want ledicheyt tot alle boosheyt spoet.
die niet en doet, en doet nemmermeer goet,
niet doen is quaet doen, want sy dan dencken
om heer te worden en ons te crencken.
Om nu tvolck int oude werc te houwen
zuldy twee steden voor my doen bouwen,
a.
Phithom en b.Ramesses te benamen.165
d.
Phithoms bou zal mijn c.Princen betamen.
der ondersaten werck wert Ramesses
die inden schijn een moeylijck les es,
maer deerste timmering sal versoeten,
want gewetens knagen zal niet meer wroeten
als valsche wane, het looflijcke werck
van valsch oordeel, door partijdicheyt sterck

haer hant van de ‘sondengewoent’.
dit volc het Egyptische.
stedich standvastig.
Ex. 1:11. Ze lagen in het land Gosen, ten O. van de Nijldelta.
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a.

waen
wroegen der ghewetens
d.
begeerten der dolingen
c.
valsch oordeel
b.

255
getimmert is my tot eenen luste
en totter zondaren zielen ruste.
175

180

185

190

195

200

205

175
178
192
198
199

Ghemerct mijn Princen tvolck vol gebreken175
daer veylige vrede zullen preken,
oock valt arbeyt int vergaren van schat
lustich, al ist schoon voor dieff ofte mat.178
in die steden wil ick dan oock stellen
+
die slaven, wat ancxt mach ons dan quellen?
heur veylige zekerheyt in zonden
verzekert ons weelde talder stonden.
als ghy dan o Princen constich int woort
hem vroedt maect dattet hier also behoort,
oock dat niemant mijn handen mach ontgaen
en ghy mijn ondersaten onderdaen,
henluy stadich geeft werck bevleckelijc
in daertsche wellusten aentreckelijck,
zo moeten zy minderen in dienst onrustich
en wy heerschappen in weelden lustich.
Autor
Daer mede eynde de Coning zijn reden.
daenhoorders hebben hem aengebeden,192
zijn wijsheyt gepresen, afscheyt ghenomen
en sich gespoet om aent werck te comen
na sConincx ghebodt en welbehaghen.
hen luste van zelf Goods volck te plagen,
want daer was een hate aengeboren
inden Egiptiers op tvolck vercoren.198
Die Princen locten met smekelicheyt199
tot blint toestemmen van weeckelicheyt,
van weeldicheyt en van svleesch wellusten,
maert Egipsche volc lietse niet rusten
en drevense met doornroeden stekelijck
tot des Lichaems begeerten wekelijck
door donwegen swaer der zonden smertich

ghemerct aangezien.
mat mot.
hem D: hen.
tvolck vercoren Jes. 45:4.
smekelicheyt vleiende woorden.
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begeerten van navolginge
der deuchden

256

210

215

220

225

230

235

240

207
217

en quelden hem dan noch onbermhertich
+
zeggende: waer blijft Populus, u gedroomde godt?207
ist een Godt? weet hy al watter gheschiet?
betroudy hem recht? hoe helpt hy u niet?
ist ooc geen Godt, maer een valsch liegere,
waerom betroudy zulcken bedriegere?
off ist geen bedrieger, wiens valsche praet
bystant belooft en ter noodt verlaet?
+
wat volhert ghy in blintheyt zottelijc?
lastert met ons u waen-godt spottelijck.
sterft uwe schijndoechts begeren onwijs.
leeft na tlants gewoont, ghy crijcht gonst en prijs.217
Met zulcke spotternijen hatelijck
verbitterden zy seer onmatelijck
't leven ellendich der armen slaven
+
dijen sy daer toe noch hardt werck gaven
in tichelen swaer en clevende slijck,
verhopende sy souden al ghelijck
doort sware Juck en dienst ongemeten
horen Godt metten vrijheyt vergeten,
den Coning dienen willich en stadich
en door zulcken bedwang ongenadich
wanhopich in slaeflijcker pijnen
allenxkens minderen en verdwijnen.
Maer tonverstant van hoer duyster ooghen
heeft henluy hier in groflijck bedroghen,
want in Israels kinderen nu al leefde
een lust ter vrijheyt daer [t] hert aencleefde
om heurder vaderen Godt ghepresen
inder waerheyt gehoorsaem te weesen
en den quaden lusten te vernielen
om comen tot rusten haerder zielen.
daerom henluijden 't gevoel smertelijck
van dit heerschappen onbermhertelijck
des Egypschen Conincx fel en wreedt
met haer stadighe onrust, druck en leedt

Populus deze scène doet denken aan Matth. 27:39-44. Volgens het rijmschema ontbreekt
hier een vers.
na dit vers geeft D. weer A u t o r .
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begeerten der doolinghen

+

Job. 2. 9

+

Sonde, liefde tot
ryckdommen, aertsche
zorghen

257

245

250

255

260

265

270

niet anders en was dan oly int vuer,
nu al vanself in heur nieuwe natuer
totter vrijheyt en rust hittich ontstecken,
zulcx dat d'aenwas te meer is gebleken
recht zo die stormwint eens tijrants vergrammen
te meer ontsteect den lijdenden vlammen.
D'Egyptsche Coning zach dit spoedelijck.
diens loosheyt wilde niet onvroedelijck
voortgaen met 't eerst ghebots hanteren,
als die nu tvolc daer door ziet vermeren.
mijn dunct (spraken sijn schalcke gedachten)252
dat dese slaven den palm boom slachten,253
want somense swaerder neer doet nijgen
hoesy weer crachtiger opwaert stijgen.
mach ic tvolc hier door niet minderen,
ick sal anders den aenwas hinderen.
ic sal tbegin wechnemen van dit quaet,258
anders (sie ic) compt alle raet te laet.
ghelijc tbegin van zonde of van deucht
spruyt uyt inbeelding stadich met genuecht,
also ist begin vanden man een kindt.
neemtmen dat wech, geen man men daer en vint.
der mannen aenwas is my gevaerlijc,264
maer der vrouwen lustich, ooc oorbaerlijc.
dus wil ic d'hebreeuwsche knechgens doden
en sparen Meyskens. door dees geboden
sal ic veel dienstbaer slavinnen tellen,
maer luttel slaven welcker muyt mach quellen.269
dit doden wil ic vroetwijfs bevelen,
wantmen voor haer geen kinderen mach helen.271
Terstont deed hy halen twee vrouwen vroet,
Sephora en b. Phua, elc quam met spoedt.
hy spracse an aldus met woorden minlijc:
a.

a.

sgeests verlichting
lydens oeffening

b.

252
253
258
264
269
271

schalck boosaardig.
Ps. 92:13; slachten gelijken op.
begin beginsel, oorsprong.
gevaerlijc D: gewaerlijc.
muyt opstand.
helen verborgen houden.
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275

280

285

290

295

300

305

290

291
293
303

Rex
my is vroukens int zeker wel kinlijc,
gelijc als geen menschelijc gedacht
tot een volmaect werc mach werden gebracht
zonder verlichting van een goedt verstant
en bestier van een gheouffende handt
welcke twee den ghedachten ontfanghen
en int werck brengen met verlangen
dat also mede [g]een kindeken cleyn
te recht mach comen in dees werelt gemeyn
zonder wel geouffende handeling
met des versochten verstants wandeling
ende vroetheyt der goeder vrouwen goedt
diemen daerom noemt vroet en wijs van moedt.
zulcke zijdy beyde vroedt van zinnen
en ontfanct kinderen der Hebreuinnen.
daerom beveel ic u met ernste groot290
dat ghy inder Hebreuschen kinder noodt,291
ist een a. knechtgen int baren doodt,
ist een b. Meysken, bewaert voor wederstoot.293
spaerdy knechtgens, u sal ic niet sparen.
doedy mijn wil, u sal wedervaren
al dat ghy wilt, ic beschenck u beyden.
Autor
Sy neychden diep, zijn van daer gesceyden
en hebben die knechtgens goetheyt betoont,
ia, meer dan haer eyghen ziele verschoont
en also int ontfermen bewesen
datmen Godt meer dan menschen moet vresen.
zy leerden andren den vrees des Heeren,
schuylden den knechtgens, hulpense erneren,303
opvoeden en stieren tot Godes prijs.
+
die moeders volchden oock haer onderwijs
en heelden zo dicht tot deuchts verstercken

Vgl. een instructie van Alva, volgens welke alleen R.K. vroedvrouwen werden toegelaten,
dit als een middel tot bestrijding van de ketterij. (ENNO H. V. GELDER, Vrijheid en onvrijheid
in de Republiek, I bl. 12).
noodt barensnood.
wederstoot ongeval.
erneren onderhouden.
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a.

deuchdelicke gedachten
wellusts verbeelding

b.

+

goede wille

259

310

315

320

325

haer manlijcke vrucht der goeder wercken
als die schijnheyligen naerstich waken
om haer schijndeucht elckman condt te maken,
zulcx dat int baren van deuchtsaemhede
+
deen hant niet en wist wat dander dede.
noch mocht dit bedect zwijgen der wijven
zo luttel int lang verholen blijven
als een brandent licht op een kandelaer
off een Stadt op een berch by zonne claer.
daerom ooc de Coning dat haest vernam316
die den vroedtwijfs ontboot met moede gram.
Dese waren int eerst ancxtich verbaest,
wel voorsiende wat haer ghenaecte haest,
want zo zy faelden int verantwoorden,
die Coning zoude haer beyd' doen moorden.
ach, sprack Phua, nu genaect ons lijden,
ick zie ons benaut aen allen zijden.
zeggen wy waerheyt, t Lichaem moet sterven;
liegen wy, die ziel moet den doot erven.
S e p h o r a , sgeests verlichtinghe
Van t Lijf schijnt waer, maer condy betoghen
vander zielen doot door zulcken loghen?
Phua
Adam deed' zondt en sterf opter stonde!

330

Sephora
Hij deed' zondt, maer is dit liegen zonde?
wat wet verbiet een logen wel te stueren?
Phua
Vraechdy wat wet? die wet der natueren!

335

316
334

Sephora
Die was ooc in Abraham met haer claerheyt.
hy looch nochtans doort swijgen der waerheyt,
int veynsen dat Sara zijn wijf niet waer.334
wie heeft hem berispt voor een logenaer?

haest spoedig.
Gen. 12:13.
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Mat. 6. 3

260
ia, wie heeft berispt die logens liechlijck,
Esau schadelijc door list bedriechlijck,
van Rebecca en Jacob ons vader?338

340

Phua
Dat was beduydings verholen ader,339
maer tes geen exempel om na te ghaen.340
Sephora
Hier machmen ooc beduyding uyt verstaen.
wie verbiet my dan dat icx me poghe?342
Phua
Ghy zout niet willen datmen u loghe.
dit is (zeg ic noch) der natueren wet.

345

Sephora
Hier hebdy, gevaer, qualijck op gelet.345
liever [heeft] men somtijts datmen ons liecht
dan waerheyt zeyt, alsmen nutlijc bedriecht.
Phua
Ick houde neen.
Sephora
Mogen toornicheyts vlammen
u oock onbesceydelijc vergrammen?

350

355

338
339
340
342
345
350

Phua
Ja.
Sephora
Dicht nu sulcken toorn uwer zielen350
of ghy u dochter zocht om vernielen
en ic u, die rechtsweechs na haer zochte,
door mijn liegen op een onwech brochte,
zoudt ghy comende tot redens besceydt
willen dat ick u waerheyt hadde gheseydt?
waerheyt, zeg ic, tot u kints bederven?

Gen. 25.
dat had een verholen zin.
na te ghaen na te volgen.
me = mee, eveneens.
gevaer vriendin, gezellin.
dicht stel u voor.
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Phua
Neen, dan waer best u liegen en mijn swerven,
want het zou my van schaden bevryen
ende niemant tot schade ghedijen.

360

365

370

Sephora
Wien mach ons logen tot scade comen?
den Coning zelf niet, maer tsal hem vromen
dat hy door toornicheyt ongeduldich
aen donnozelen niet werde sculdich.
is dan dees logen niemant scadelijck,
den Coning, tvolc en ons beradelijck,
niet iegen die wet ons angeboren,
canmer geen bescreven wet af sporen,367
volgen wy hier in Abraham vercoren,
ooc Jacob, wie mach sich met recht storen,
als of ons ziel quaem in des doots vuycken
door tgunt ons vrystaet recht te gebruycken?
Phua
Ghy trect my u besceyt, het mijn verwert.372
Sephora
Licht trect waerheyt een onpartijdich hert.
maer zegt waerom ghy dit voor sonde hout?

375

Phua
Om tbedroch, dats zond, twelc men door logen brout.
Sephora
Waerom stelt ghy tbedroch onder tquade?
Phua
Om datmens doet tot een anderscade,
dwelc die wet der natueren elc verbiedt.

380

367
372

Sephora
Tmost dan ooc quaedt zijn, bedroochmen niet,
alst niet bedriegen yemant zou scaden.

canmer D: cammer.
Ik moet mijn opvatting voor de uwe geven.
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Phua
Hoe mach dat zijn?
Sephora
Zo ghy door toorns raden
u Dochter om te verderven sochte
en ic niet looch, maer u by haer brochte.

385

Phua
Dan waer my scade het niet bedriegen
en waerheyt seggen arger dant liegen.
Sephora
Het liegen en bedriegen waer dan goedt
in sulcken zaeck.
Phua
Hoe wel ic dat kennen moet,387
prijs ic meer waerheyt eenvuldich en slecht
dan dubbelde logen, al waerse oprecht.

390

395

400

Sephora
Zo doe ic ooc en zou buyten node
zo ongaern bruycken dier vuylheyt snode
als die Artz gebruyct venijn dootelijc,
zo hy doch veel doet tot nut grootelijc.
het woort is om den mensch, die mensch niet om twoort.
als dan een goedt mensch zou werden vermoort,
of men zou in een woort moeten dolen,
waer daer de zond twoort niet bevolen?
Phua
Maer bruycken wy nu al schoon die loghen
en comet den Coning namaels voor oghen,
zo treft ons noch wis die gevreesde doot.
Sephora
Tmach verholen blijven, maer waerheyt bloot
nu te seggen bracht ons vast omt leven.
zouden wy nu door een ancxtich beven
van namaels met het schip te versincken

387

kennen: bekennen.
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405

zelf inde zee springen en ons verdrincken?
waer dat niet gedollizeert of geraest?
Phua
s Conincx bode comt weer met snelder haest.
wy moeten gaen, ick volch u vermoeden.408
voert ghy twoort. De heer schicket ten goeden.

410

415

420

425

430

408
410
415
423

Sephora
Amen, die weet dat wy met dit vercloecken410
zijn eer en tvolcx nut meer dan tleven soecken,
hy zal afweren tlijden ontschuldich
of stercken met lijtsaemheyt geduldich.
Bode. Stoornis
Ja zeker, zo zachtgens op zetelen?
wat toefdy? zegt ghy oude vetelen?415
moet die Coning naer u clapstoel toeven?
comt tot hem, of tot u comt bedroeven!
Sephora
Wy waren doende voor onse naeste
en wisten niet dat die Coning zo haeste.
nu gaen wy met u na sConincx woning.
Autor
So quamense beyde voor den Coning,
deden hem eerbiedinge behoorlijck
en wachten ancxtich zijn schelden stoorlijck.423
die zachse aen met ogen vlammelijck,
sprac met dreygender stemmen grammelijck,
met woorden streng en met fel ghelate.
Aldus:
Rex
Kendt ghy mijn, noch uwen state?
ben ic geen Coning en ghy slavinnen?
zout ghy volghen u en niet mijn sinnen?
wat hebdy gedaen? wat was mijn ghebodt?

u vermoeden uw mening.
vercloecken verschalken.
oude vetelen oude wijven.
stoorlijck verstoord.
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435

ist u ontgaen? ben ick u een spot?
beval ic u niet in der wijfs noden
al de Hebreeusche knechtgens te doden?
die laet ghy leven om giften en baet.
ist dan ooc recht dat ic u leven laet?

440

Autor
Die harde reen sloech den wijfkens teeder
moedeloos verschrict op daerde neder
met dieper eerbiedinge ootmoedelijck.
doch greep Sephora wat moets spoedelijck
en sprac zedich met duchtich versagen:

445

450

455

460

442
443
449

Sephora
De Coning doe ons na zijn behaghen,
mach ons maer die ghenade gheboren442
dat u goetheyt zijn maerten wil horen.443
mijn Heer de Coning gelief te weten
dat wy 't bevel niet hebben vergeten,
noch veel min des Conings gebodt veracht,
maer tvolbrengen was niet in onser macht,
want de Hebreuinnen zijn niet van aert
als d'Egiptsche wijven teder en zaert.449
oock hebben zy zelf die conste van ontfanghen,
daer door sy niet zeer na ons verlanghen,
maer hebben wel haer knechtgens gebaert,
versteken en voor den doot bewaert,
eer wy daer comen, zo gaen dees dinghen.
dus connen wy tgebot niet volbringen.
vint nu de Coning in ons enich schult,
hy dode ons, wy lijdens met gedult.
Autor
Die zachte antwoordt in 's Conincx ooren
versachten zo zoetgens sijn harde tooren
dat hyse liet gaen zonder te crencken
en bestont ander raedt te bedencken
om de Hebreusche Knechtgens te verdrucken.

gheboren te beurt vallen.
maerten dienstmaagden.
zaert zacht, teer.
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465

Die twee, verblijt door dit wel ghelucken,
dancten van tbehoedt voor den Coning gram
de Here, daer dees genade afquam,
die zy vreesden met troostelijck betrouwen.
Daerom hy ooc haer huysen ging bouwen,
heur kinderen met vruchtbaerheyt eerde
en (als Israel) hopelijck vermeerde.

BESLUYT

470

475

So ghy ooc, die dit hoort, siet ofte leest,
den Coning des Hemels met harten vreest,
en zuldy daertse Coning niet vresen
noch zijn geboden gehoorsaem wesen
int dienen der vleeschelijcke lusten
en in daertsche Rijcdommen te rusten,
maer weest ooc Vroevrouwen uwer zielen.
der deuchden begeerten wilt niet vernielen,
bercht en voedt het manlijck verstant,478
zo wasset en brengt u Int hemelsch Lant.

Finis

478

manlijck verstant zie Voorreden, vs. 14.
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Abrahams Uytgangh
Argument oft inhoudt
Hoe sich die Geloovige tot God moet dragen
Wyf totten Man en die beyde tot 's vyands lagen,
Sal dese UYTGANCK ABRAHAMS schriftuyrlick gewagen.
Koopt, leest, verstaet en doet, 't sal Gode behagen.

[Wapen van Amsterdam geflankeerd door 2 staande leeuwen]
Dit rymde in zyn uytganck buyten druck of smert
Der menschen verworpen, maer Gods ver- C o o r n h e r t .

T' Amsteldam.
Men vindse te koop by Claes Gerritsz. op de Nieuwe Brugh. 1621

Edelen, Erentvesten, vromen ende zeer wysen Ionckeren Arendt van
Wachtendonck, Clevische Raedt, Maerschalck, ende Drost tot
Cranenburch, etc.*
Het zijn nu al veel iaren gheleden, dat by my ghelegen hebben vele Nederlantsche
Rymen in Comedien, Sentbrieven, Liedekens ende anders, die welcke nu ende dan
by eenighe sijn ghelesen gheweest, die te lustighe stichtinghe (soo sy seyden) daer
inne saghen, dan dat sy on-ghedruckt by my verdruckt souden blyven ligghen, also
ben ick ten laetsten door bede van eenige ghedronghen geweest die selve myne
Rymerijen allenskens door den prent ghemeen te maken: als ick nu desen Abrahams
uytgangh totten eersten uytganger geschickt hadde, sach ick rontsomme na yemanden,
den ick (nae 't ghebruyck) den selven mochte toeschrijven. Ende quam my terstont

*

Opdracht.
Van Arendt van Wachtendonck is verder niets bekend. De familie Wachtendonck heeft in
de 16e en 17e eeuw het drostambt bekleed. In aanmerking komt Arnold van Wachtendonek,
gehuwd met Anna von Nesselrode. onbewaende onverdachte.
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voor ooghen die onbewaende vruntlijckheydt ende eere my geschiedt ende aen
gheboden (meer dan ick heb willen ghenieten) van U.E.L. daeromme op dat die selve
oock gheen onbewaende vergetentheydt van weldaet in my en bevinde, hebbe ick
met die toeschryvinge van dese kleyne, maer eerste vrucht mijns onledicheydts in 't
rymen, aen U.E.L. willen bethoonen, dat die selve te gebieden heeft over het kleyne
vernoegen. Van
U.E.L. verbondene ende dienstwillighe
Derick Volckherts Coornhert

Voor-Reden
Cruysvlucht. Raed wel.

[C r u y s v l u c h t ]
Die wat treflijcks wil doen, moet eerst wel beraden,
Zal 't hem niet berouwen met schanden en schaden.
Want eerst gedaen (somen seydt) ende na bedacht,3
Heeft menighe Mensche in groot lyden gebracht.
Ick wil verhuysen en behoef sonderlinghen
Goeden raet, maer wie is wijs in syn eyghen dinghen?6
Ick niet. Immers gheensins in desen handelinghe,
Noyt sach ick vreemt Landt. Waer streck ick mijn wandelinge?
Mijn Buyrman seer wijt bereyst, van sinnen rijck,
My heel ionstigh en zynen naem (Raetwel) ghelijck,
Hem wil ick mijn opset naecktelijck ontdecken
En vraghen waer ick best metter woon sal trecken.
't Gheluckt my, hy is alleen, ick tref die ure.
Goeden dach Buyrman.

5

10

Raed wel
Goeden dach lief gebure.
Wat hoore ick? vertreckt ghy in drie of vier weecken?

15

Cruysv.
Ick meyn wel ia. Daer af koem ick met u spreecken,
Met u, die veel Landen en luyden hebt versocht.17
Waerwerts rady my best te nemen mynen tocht?
Raed wel
Waert u, Buerman, niet nutter eerst te pleghen raedt
Of ghy van hier sult gaen, dan warwaerts ghy best gaet?

20

3
6
17

na daarna.
Goeden raet zie de varianten na deze comedie.
versocht bezocht.
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Wat port u een ander woonplaets te bejaghen?21
Cruysv.
Ick wil 't landt vermyden, daer Godt sent sijn plaghen.
Raed wel
Vermijdt eerst de sonden daer Godt het Lant om plaecht;
De straf is goet, maer 't is die sonde die God mishaecht.
Cruysv.
Ick wil last, duyrte en neringloos landt ontvluchten,
Ick win niet, teer hooch en moet armoey beduchten.26

25

Raed wel
Vlucht Sathans last, die 't herte vol swaere sonden hoopt,
Vlucht wellusts diert', die d'eel siel om droom vreucht vercoopt.28
En vlucht den werelt met waens blinde begeringhe,
Begraeft daer u pondt niet, soeckt Godtlycke neringhe,30
Soeckt Gods rijck voor al, werpt op Godt al u sorghe,
U sal niet ontbreken.

30

Cruysv.
Wert ghy dies borge?
Raed wel
Ghy hebt al vaster borghe, maeckt gheen swaerheyt.
Cruysv
Wien?
Raed wel.
Des Rijcken Gods onbedriechlicke waerheyt.
Cruysv.
'T is wel soo, maer dit Landt is gants vol onrusten,
Die wil ick vlieden.

35

Raed wel
Vliedt u woelende lusten.
U vlieghende begheerten, u doende wille.

21
26
28
30

port drijft.
teer hooch geef veel uit.
diert duurte.
pondt talent; Matth. 25:25.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

269
Sabbateert ghy daer wel, u herte werd stille38
Mits onder al des werelts moeyelick beswaren.39
Recht alst Compas door beweechlicke baren
Niet en wert beweecht int beweechde schip swierende,
Maer vlack en stil opten leydtster blijft stierende:
So blijft elck vliende zijn wil ten quaden lustich43
Int volghen van ons leydtster Christ stil en rustich.
Mits onder al des werelts onrustich rasen
Zijn wy in rust, wat staet ons d'onrust der dwasen?
Veel soecken rust, maer weynigh synder diese winnen.

40

45

Cruysv.
Hoe komt dat?
Raed wel
Men soecktse buyten, sy is binnen.
Men vind die soete ruste niet door veel wanderen,
Maer door stil syn. stilheyd kan 't herte veranderen,
Verandering van plaetsen geen ware rust en geeft.
Wildy rust? laet al daer u hert buyten God ancleeft,52
Laet u eygen wil om Goods wil te beleven.
Laet u self, volght Godt, die sal u ruste geven.

50

Cruysv.
Dat's wel licht ghesecht, maer 't volbrengen valt seer swaer.
Hoe gaet dat toe?

55

Raed wel
Blyfdy wat hier, ghy sult het klaer
Speelwijs in Abraham voor oogen sien uytbeelden.
Cruysv.
Salmer speelen? 't gedenckt my nau datmer speelden.
Van Abraham? dat's recht die sin, die 't herte begeert,
Ick hoore 't spelen gaerne, want het met lusten leert.

60

38
39
43
52

Sabbateert laat gij God alleen in u werken (een veel door Seb. Franck gebruikte uitdrukking).
mits onder temidden van.
ten quaden lustich die lust tot het kwaad heeft.
laet al verlaat alles.
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Raed wel
Schickt u dan neer en werckt die verstaen deucht uyt minnen,61
Want ick merck datmen 't Spel haest sal beginnen.

Voor-redens eynde.

Personagien
Waer by verstaen werd
1.

Abraham.

1.

Versocht verstant.

2.

Sara.

2.

Goede wille.

3.

Loth.

3.

Goeden raets
navolger.

4.

Timor Dei.

4.

Vreese Gods.

5.

Fides.

5.

Geloove.

6.

Spes.

6.

Hope.

7.

Affectus.

7.

Verstooringe des
herten.

8.

Cognatio.

8.

Creatuerlicke liefde.

9.

Communis opinio. 9.

Gemeen gevoelen.

Abrahams uytganck
Eerste deel. Dat eerste uytkomen
Abraham
Hoe ghenadelijck handelt Godt met den Menschen,
Met den Menschen, die deur haer verderflijck wenschen
Alleen wederspannighe creatueren zijn,
Als die tegen d'ordene der natueren sijn,
Teghen redene, ia teghen Godes gebodt
Gode verachten, om self te wordene Godt.
Dit komt deur valsche schijn met bedriechlijcke waen,
Die met luste van goedt ende quaet te verstaen
sMenschen begeerlijckheydt ontsteken so vierigh,
Dat zijn blinde wille, sonder noot, weetgierigh,72
Verachtende 't eeuwigh leven om ['t] sterflijcke

65

70

61
72

en werckt die verstaen deucht laat de deugd van het begrijpen haar werk doen.
sonder noot zonder noodzaak.
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Dwaeslijck 't best verlaet en kiest het bederflijcke.
Sulck Mensche was ick, mede als d'andere bedroghen.
Ick verliet die waerheydt, ick volchde die loghen,
Ick eygende vreemt goet mit ongherechtigheydt
En quam daer deur in sondelijcke knechtigheydt,
In iammer, in noodt, in troeren, in doot ellendigh
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80

85

90

95

100

105

110

115

89
92
96
98
99
112

Ende in verdoemenisse uyt ende inwendigh.
Met dees Menschen dan handelt Godt ghenadelijck.
Dit vinde ick in my, dies hy my so beradelijck
Met condmakingh mijns dolings te rechte gingh stieren
Deur synen goeden geest in deser manieren.
Dolende in doncker op sware weghen,
Bleef myn gheest onvernoecht en stadich geneghen
Na 't Broodt des levens, geen draf mocht hem versaden.
Al dede ick 't lijf in weelden na wensche baden,
Ten was voor mynen Geest gheen hongers boetsele,89
Gheen schepsel, maer die schepper is des Geests voetsele.
Alsoo stroyt Godt uyt genade, niet uyt toorne
Des sondaers onwegh met stekelijcke doorne,92
Op dat hem die smerte soude doen bedaren,
Die rust begeeren en 't gequel laten varen.
Dit pijnlick gevoel, dees boet myns dwaesheyts lustig,
Quelde, noopte en prickelde 't hert soo onrustig96
Dat ick (als uyt een droom) began te ontwaken,
t Ooge op te doen en te mercken op myn saken.98
Doe vernam ick (hoewel met krancken gesichte)99
Voor myns herten venster 't genadige lichte
En sach daer in myn duysternissen grouwelyck.
Doen toonde my die naeckte waerheyd trouwelyck
Den valschen, bedrieghlycken, moordelycken aert
Vander loegen, die my den dood hadde gebaert.
Ende doe betroerde ick myn boosheyt van herten
Meer dan myn ongenoecht en knagende smerten,
Want die straffe is recht en goed, maer de sonde is quaet.
Tegen die sonde vernam ick een dootlicken haet,
Van gelycken tegen die leugen ontrouwe,
Want luegen betaelt beloofde vrueghde met rouwe,
Deshalven en mochte ick hem niet meer gelooven;
Die 't credijt eens quyt is, blyft voorts licht verschoven.112
Ick bevand oock des Heeren woord waerachtigh
Inden gedreychden dood mynder zielen klachtigh,
Die ick vernam terstont na myn overtreden

hongers boetsele wat de honger stilt.
onwegh verkeerde weg.
noopte beroerde.
op open.
vernam ik vatte ik op.
verschoven veracht.
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120

125

130

135

140

145

121
126
128
131
137
140
142
143

Int missen van 't onnoosel leven vol vreden.
In dees ondervintlicke kennis der waerheyt
Die my, overmids hare deurluchtige klaerheyt
Oorkond maeckte Godes strenge rechtvaerdigheyt,
Mitsgaders myn doodschuldige onwaerdigheyt,
Werd ick gewaer in een oogenblicke spoedigh,121
Een Jongeling eerbaer, zeedigh en ootmoedigh,
Seggende: de hooghste sagh u diep verneeren,
Die schickt nu tot u my, die vreese des Heeren,
Wt loutere liefd en genadige goetheyt,
Om u te leden met beradige vroetheyt.126
Tot Gods wysheyt en haer suyvere minne,
Want vreese des Heeren is wijsheyds beginne.128
Dus vreest niet voor my, den Heere alleen wilt vresen.
Ghy sult Godes, maer ick uwen dienaer wesen.
Ick werd vro, den mit verdreef verschricken.131
Hy was my willekom, wy gingen ons schicken
Naden wegh des levens, om bevryt van wroegen,
D'onrust myns hongerigen geests te vernoegen
Met spyse die nemmermeer en mach bederven,
Maer een leven gheeft, dat eeuwigh niet mach sterven.
Wy traden voort, ons quam een scheywegh voor ooghen.137
Op d'een stont die waerheyt, op d'ander die loogen.
Elck arbeyde om my tot hemwaerts te trecken.
De loghen had gheen schijn om hem te bedecken140
Voor my, die hem kende en hate als den doot,
Dies myn herte van hem keerde der waerheyd bloot.142
Dees docht my eerst oock ruid, strengh, hard en spytich.143
Haer mishaghen vertraechde mijn voortganck eerst vlytich.
Ick en mocht den loghen gheensins weer betrouwen,
's Geests gheneghentheydt porde sonder ophouwen,
Ick most voort en vant gheen wech na mijn behaghen.
Gaet ghy (sprack Vrees) dien wech, u genaken plaghen,

spoedigh voorspoedig, gelukkig.
beradich behulpzaam.
Ps. 111:10; Spr. 9:10.
den mit wsch. corrupt.
scheywegh tweesprong.
gheen schijn om hem te bedecken geen schone schijn waarmee hij zich kon bedekken.
der waerheyt, lees: ter waarheid.
ruid ruw, hardvochtig; spytich toornig.
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150

155

160

165

170

175

180

185

188

Jammer, ellende ende eeuwigh verdomen,
Maer volchdy waerheydt, dat sal u altijt vromen.
Al schijnt sy strengh, sy is lieflijck en minnelijck,
Ghetrou, wijs en van kracht onverwinnelijck.
Wat sy seydt, dat werdt. Dit hebdy selfs bevonden
In den doodt, die voorseyde vrucht uwer sonden;
Nu voorseyt sy u het leven uyt ghenaden,
So ghy volherdigh wandert op hare paden.
Also staende in ghedachten gants twijffelijck
Sant my Godt noch een dienaresse gherijffelijck,
Die, siende dat ick den loghen mijn rugghe had ghekeert,
Tot my quam segghen: Vreese heeft u recht geleert,
Laet die leughen varen, die kan niet dan bedrieghen,
Volcht die ghetrouwe waerheydt, die mach niet lieghen.
Ick ben 't geloove, een gave Godts verkooren,
In 't ongheloove des leughens nieu gheboren,
Om u betrouwen ter waerheydt so vast te maken,
Dat u eeuwigh gheen twijffel en sal ghenaken.
Terstont vervloghen myn twijffelijcke ghedachten,
Ick ontfinck 't gheloof met begheerlijcker krachten,
Volghde raet, liet die loghen, en gheloofde 't woordt,
Dat ick van d'eeuwighe waerheydt hadde ghehoort.
Die vinde ick oprecht, want sy versaedt mynen Gheest
Met dat broot des levens d'welck myn siele gheneest.
Na dien nu die waerheydt haer trou heeft doen blycken,
Soo en mach ick seecker gheensins van haer wycken,
Al gheboodt my oock Godt deur haer sulcke dinghen,
Dat sy reden en natuyr te boven ginghen.
Daeromme wil ick nu oock met spoedicheyt snel,
Onderdanigh volbrenghen mijns Heeren bevel,
Ende gaen uyt myn landt, uyt alle myn maghen,
En uyt mijn Vaders Huys, omme te beiaghen
Een vreemt Landt, dat my die Heere sal thoonen.
Die Godt volcht, Godt sal over al by hem woonen.
Ick ben 't wel ghetroost, maer wat sal mijn Wijf segghen?
Vrouwkens sijn te kranck om veel lasts op te legghen.
Wat heeter tranen sal haer droevigh herte schreyen,
Als sy van hare lieve vrienden sal scheyen!
Haer leedt is mijn leedt, dus wil ick se voorcommen
Soo ick 't best kan en dees reyse op 't schoonste verblommen.188

verblommen zo mooi mogelijk voorstellen.
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190

Een goedt Man soeckt meer zijns Wijfs vrede ende ruste
Dan zijn eyghen vreuchde of vleesschelijcke luste.

Eerste deel. Tweede uytkomen
Sara. Abraham.

195

200

205

210

[S a r a ]
Onledich wesende daer achter der doeren,
Hoorde ick mynen Heere seer swaerlicken troeren,
t Welck my oock truerigh dringt u te komen vragen
Na d'oorsake van dien, om dat te helpen dragen.
Ick bidde u Heere, maket my oock deelachtigh.
Geniet ick u lief, waarom niet u leet klachtigh?
Soo ongaern als ghy u vreucht voor my kond heelen,197
Soo geerne hoordy my u druck med te deelen.
My is soo lief die helfte ws leedts te verpachten,199
Als 't u is met vreucht myn druck te versachten.
Abraham
Waerde wyf, beminde lieve Sustere,
U deughde maeckt myn herte dickmael te gerustere
Als ick dencke dat u trouheyt my in lyden
Soo geerne verselt als in myn verblyden.
Doch vreese ick, dat u Vrouwelicke herte
Genakende is een trouwelicke smerte,
Deur tgunt my die Heere heeft willen openbaren.
Dit u aenstaende verdriet was myn beswaren.
Sara
Wat ist doch Heer? is u sterfdach gekomen?
Werd myn Heere my uyt dit leven benomen?
Abraham
En of dat soo waer, lief? 't most al geleden syn.
Segt doch, hoe soud ghy daerinne te vreden syn?

215

197
199

Sara
Ach, dat waer 't herte uyt mynen borste getoghen!
Maer wat mach 's menschen tegen Godes vermoghen?
Helaes, moeten wy scheyden van malkanderen?

heelen verbergen.
te verpachten deel te hebben in.
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220

225

230

235

240

Abraham
Ja wy lief, niet metter doodt, maer met wanderen,
Indien ghy dit landt en u magen niet en begeeft,217
Want het my God te laten bevolen heeft.218
Maer wildy mede 't land, vrund en maegh begeven,
Om met my, na Gods wil, buyten 's lands te leven,
So blyven wy t'samen deur 't scheyden van menschen,
Vereenight met God, wat machmen beters wenschen?
Blyft God met ons, wat schaed van menschen te scheyden?
Sara
Al reyst ghy uyter werlt, ick wil u geleyden,
t Is my al lief, mach ick u noch wat behouwen.
U, Heer en niet myn Magen gingh ick trouwen
Als wy versaemden in Huwelycken State,
Om u alleen ick al d'ander willigh verlate.
't Gebieden betaemt u, ghy zijt mynen Heere,
My voecht gehoorsaemheyt, dat 's der Vrouwen eere.
Abraham
Behalven u wyse en eerbare tuchticheydt,
Beminde Wijf, verblyt my u Godsvruchticheydt,
Bereyt om met my in een vreemt landt te dolen,
Dat my van Gode, maer u van niemandt is bevolen.
Willige dienst is aengenaem t'alder uren,
Maer dwanck is hatelijck, mach oock niet geduren.
Na dien ghy dan so gewillich met my wilt paerten237
Het suyr als 't soet, moet ghy bevelen u Maerten238
Dat sy 't al rusten op de reyse tegen morgen.239
Ick sal oock 't myne door myn knapen besorgen,
So trecken wy na 't Gebodt ons Gods gepresen.
Sara
Die Heere self sal onse leytsman wesen,
Sijn wille moet geschieden in allen dingen.
Den uwen gae ick nu vlytelijck volbringen

217
218
237
238
239

magen bloedverwanten.
het nl. het land; laten verlaten.
paerten delen.
maerten dienstboden.
rusten in orde maken.
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250

In 't schicken dat ons volck u bevelen verstaen.
Sijt ghy dan den Heere in allen onderdaen,
Ick Gode en u, ons gesinde Gode, u en my,247
So sal die Heere (dat betrou ick hem als ghy)
Ons huys van allen quaden altijt verschoonen,
En met sijn vruchtbare zegen by ons woenen.

Eerste deel. Derde uytkomen

255

260

265

270

275

247
254
262
264

Abraham
Daer gaetse in, ey edel bloeme der Wyven,
Wie soude een Vrouw sulck manlick gedult toeschryven?
Het eerste wyf was gemaeckt tot hulp vanden man,
Sy bederf hem, dees is die helpster strecken kan;254
Saligh is die man van sulcken wijf getrouwe,
En saligh is 't gesind van soo goedigen Vrouwe.
By haer goedheyd is sy eerbaer en kuys,
Vernuftigh, vrolijck, vruntlick en altijd in huys.
Daer staet sy d'eerst op, en gaet alderlest slapen,
Haer omsichtigh oogh let op Maerten en Knapen,
Op des huys welvaert en op mijn gemack voor al.
Al schickt sy 't ten oorbaer soo 't wesen sal,262
So datmer niet versloft, verwaerloost oft versuymt.
Niet isser gebreck, maer voorraet van als die ruymt,264
By haer ter rechter tijd besteld gantsch wijsselick.
Is dat niet een huyshoustere hoogh prijsselick?
Haer onwaerdeerlicke deugde
Is my een begeerlicke vreughde,
Om te dencken en af te spreken,
Daer my woorden mogen ontbreken
Maer nemmermeer loflijcke waerheyd
Van hare eerwaerdighe klaerheyd.
Die vertoont hare seden eenvuldigh,
Hare langmoedigheyd geduldigh,
Hare gehoorsaemheyd ootmoedigh,
En haer behulpsaemheyd spoedigh.
Sy streckt den Weeskens een voetstere,

ons gesinde het volk dat ons dienstbaar is.
helpster tot helpster.
al alles.
van als van alles.
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280

285

290

295

D'onnoselen een behoetstere,
Den hongerighen een versadinghe,
Den overlasten een ontladinghe,
Den droeven een troostlycke luste,
En den moeden een soete ruste.
Haer mond seyd van niemand quaet, maer van velen goed,
Maer haer hand een yegelyck stadige hulpe doet.
Sulcx is met den menschen haer wandeling tuchtigh,
Maer voor den Heere leeft sy geheel Godsvruchtigh,
Met lanckmoedigheyd verdragen van alle lyden,287
Met wijsselick het quade te vermyden,
Oock met so vrolicken hantering der deughden,
Dat alleen 't bedencken mijn hert doet vervreughden.
Geniet ick dan zijn dierbare perle wenschelick,
Vercierd met deughden, meer Goddelick dan menschelick,
Is 't dan oock recht dat mijn mont ondanckbaer verstomt?
Behoor ick niet te mercken van wien sy my komt?
Sy komt my van daer alle goede gaven komen,
Dat is van Gode, die schenckt giften uytgenomen,
Die heeft haer met soo edele deughden vercierd,
En die heeftse my genadelicken toegestiert,
Hem moet ick dancken van syn groote weldaden.

Abraham valt op sijn knyen.
300

305

O milde Godt, overvloedigh van genaden,
Die boven u groote goedheyd my bewesen,
My noch hebt verleend dees gave uytgelesen,
Dees willige hulp, dees trouwe lydens genoot,
U dancke ick met herten van dees weldaden groot,
En bidde: wilt my oock deur u wijsheyt leeren
Al dese gaven ghebruycken tot uwer eeren.

Al 't geselschap inwendigh singet.
S t e m m e : Psalm 23.

310

287
307

In ionckheyt dom doet ons het blind verkiesen307
D'onnooselheyd en 't leven goed verliesen,
Dan dolen wy pynlijck op vreemde paden,
Tot dat ons God, deur 't licht syner genaden,
D'ellendigheyd van onsen staet doet weten,

lanckmoedigheyd. lees lanckmoediglyck.
vg. Ook in C.'s Lied-boeck, no. 47.
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315

320

325

330

335

En toont die sond' daer wy den doodt aen eten.
Hier blyckt die kracht van waerheyds eerste kennis,
Die openbaerd des leugens valsche schennis
Soo hatelick, dat wy daer gantsch of grouwen,
En syn bedrogh niet meer konnen betrouwen.
Daer komt Gods vreese in 't hert om ons genesen,
En maeckt dat wy Gods toorn en straffe vresen.
Als dan de mensch wantrout de valsche loghen,
En keert ter waerheyd syn verdoolde oghen,
So send die Heer 't geloof in 't herte leerlijck,
Dat haer ontfanght vrywilligh en begeerlijck,
Dees doet Goods woord boven 't vernuft aenkleven
Tot inder doodt, uyt hoop van 't eeuwigh leven.
Deur dit geloof begintmen dan te stryden
Tegens die sond', getroost in druck en lyden.
Versocht verstant van sotheyts last ellendigh,327
Heerschapt met Godt over zijn wil inwendigh;
Die is nu goet, en volcht in ootmoet stille
Haer mans bevel, na al des Heeren wille.
Wel hun die so geloovigh 't quade haten,
En na Gods woord die aertsche lust verlaten,
Om salighlyck in 't goede land te wonen
So Abram de', want dit syn rechte sonen
Van Abraham, oock vruchtbaer Christen rancken,335
Wiens hooghste lust is Gods genaed te dancken.

Tweede deel. Eerste uytkomen

340

327
335
337
343
344

Cognatio
Wat port doch den man syn huys, vrunden en erven337
Te verlaten om in een vremd land te swerven?
So schielick, so onversien, buyten yemands raedt?
Of hy yet quaets ducht? hier is niemant die hem haet,
Maer elck bemind hem, elck eert hem, elck gunt hem goed
Om die vriendelickheyd van syn deuchtsaem gemoed.
Hy sit hier met ghemack mits onder zijn vrienden,343
Die hem oyt ter noodt troosten, rieden en dienden.344

versocht beproefd, ervaren.
Christen rancken zinspeling op Joh. 15.
port drijft, beweegt.
mits te midden van.
oyt steeds.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

279
345

350

355

360

365

Al dit acht hy niet en loopt self in ellenden
Wt zijn lieve vrienden, onder die onbekenden.
Ick meyn immers niet dat hy goey daghen sat is,347
Of weet hy niet wat een goey vrunt voor een schat is?
Weet hy niet, hy leeret haest met schaey en schanden349
In d'eerste noodt die hem treft in vreemde landen.
Dan sal hy vinden die vreemden onghemeensaem
Ende hem self in onghemack, veracht ende eensaem,
Sonder troost, hulpe en raedt uyt alle kennisse.
Hy beiaecht voorwaer zijn eyghen schennisse354
Die sijn bloetvrunden uyt lust der vreemden verlaet.
Wat doet die anders dan een die dwaeslijck bestaet
Te snyden synen vleesschen handt van sijn lyf
Om daer an te doen een houten hant, doot en styf?
t Bloet cruypt daer 't niet mach gaen, al waer de vruntschap sticken,359
Maer die vreemde Koe sietmen 't vreemde Kalf licken.
Ist dan so dat hy ons oude vruntschap begeeft,
Ons willens verlaet, eer hy nieuwe vrunden heeft,362
Hy vint hem tusschen twee stoelen inder asschen
In 't eerste ongeval dat hem komt verrasschen.
Dit waer my grontlijck leet, dat sweer ick by mijn hooft,
My dunckt dees wijse man is zijns verstants berooft.

Tweede deel. Tweede uytkomen
Affectus. Cognatio.

370

[A f f e c t u s ]
Ay my! Ick ben 't enden myn aessem geloopen!
Goeden dach Vrou, hier kom ick ter steel geslopen368
Om u in 't heymelijck wat seltsaems te ontdecken:
Ghy en weet mijn Heer wil uytten lande trecken?
O, wat angst en verdriet sal hem daer op comen!
Cognatio
't Gaet my oock ter herten, ick heb 't al vernomen,
Des gae ick stracx tot hem met myn Moedere;
Ick ben wel bevallijck maer sy is vroedere

347
349
354
359
362
368

immers toch.
hy leeret haest hij zal het spoedig leren.
schennisse schande.
sticken stuk.
willens vrijwillig.
ter steel heimelijk.
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380

385

390

Ter tonghe, om een Mans voornemen om te setten.
Als wy dan poghen dese reyse te beletten,
Schickt u daer by en wilt listelijck loeren
Om door onsen klap die herten om te roeren.
Affectus
Ick gae voor, volcht ghy, maer seght doch minst nochte meest,
Seght by lyve niet dat ick hier ben geweest!380
Ick ben van selfs al in 's Heeren onghenade,
Hy graut en snaut jeghen my vroech en spade,
Dus sal ick seer weynich by hem vermoghen,
Houdy hem niet grontlijcke lief en leet voor ooghen.
Men seydt die ionghen verdryven die ouwen,
Dit vinde ick waer, deur 't hatelijck verkouwen
Van sijn ionst tot my, sedert dees nieuwe slave
TIMOR by hem quam, dien eert hy als een Grave,
Daer teghen acht hy my min dan kat of hondt.
Adieu, volcht, spreeckt schoontjens ende komt terstont.
't Gelt u niet min dan my, want daer ick moet wijcken
Moet creatuerlijcke liefde oock gaen strijcken.

Tweede deel. Derde uytkomen
Communis Opinio. Cognatio.

[C o m m u n i s O p i n i o ]
Wat dunckt u, lief dochtere van Abrams reysen?
Cognatio
Hoe weet ghy 't Moeder?

395

Com. Op.
Ick had goet te peysen,
Dat dit d'oorsake was van u begeerde gespreck,
Na dat AFFECTUS my troerich seyde van 't vertreck.
Wy moeten daer heen, hier op is niet te slapen.
Cognatio
Wat suldy segghen?
Com. Op.
Mijn tonghe ontbrack noyt wapen,
Haer en sal nu oock gheen schoone klap ghebreecken.

380

by lyve om 's hemels wil (Hd. beileibe)

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

281

400

Cognatio
Suldyse beyde ghelijckelijck aenspreecken?
Com. Op.
Neen, mijn voornemen is te serpentineren.401
Cognatio
Wat 's dat?

405

Com. Op.
Het wijf met d'eerste anspraeck te eeren.
Daer 't Casteel krancxte is, moetmen stormens beginnen,
Vroukens zijn weeckhertichst en gereets om winnen.
Daer 't wijf ghevelt is, leyt die man al ondere;
De peulu Nachtegael vermach wondere.406
Comt, laet ons gaen.
Cognatio
Ick moet eerst mijn doeck verschoonen,
Een schoon doeck kan 't aensicht bevallijcker toonen.

Tweede deel. Vierde uytkomen

410

415

420

401
406
411
413

Com. Op.
Dat opini de Wereldt regeert is elck bekent.
Die gemeenste heeft oock gemeenlijck 't gemeen regiment.
Ick ben meest gemeen inder ghemeenten sinne,411
Daerom ben ick oock des wereldts Keyserinne.
Soude ick dan lyden een eensaem hooft fantastijck413
Eygensinnich te leven tot hinder van mijn Rijck?
Te segghen, ick heb een Godt, die my sulcks gebiedt
Is maer een droom, wantmen dien Godt en hoort noch siet.
Waert een Godt, hy sou sijn goetheydt ghemeen maken
En vryelijck niet voor Abram alleen waken;
Waert een Godt, hy soude wel wat goets bevelen
En sijn volck niet alle rust en luste ontstelen;
Waert (segghe ick) een Godt, hy sou den sijnen hoeden
Voor leedt, voor verdriet ende voor tegenspoeden.
Maer hier blyckt het yeghendeel in allen stucken:

serpentineren doen als de slang in het paradijsverhaal.
peulu Nachtegael het zoete gesprek op de nachtelijke peluw.
inder gemeenten sinne volgens algemeen oordeel.
lyden toestaan; een eensaem hooft een enkele persoon.
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425

430

Wil dees Godt Abram niet gantschelijck verdrucken?
Drijft hy hem niet uyt weelde in 't ellendigh gheween?
En is hy oock yemands Godt dan Abrams alleen?
Noch houdt hem dese stijfsinnighe verleyde Man
Voor een Godt, die zijn volck helpen wil ende kan?
Weet Abram dan alleen al der saecken waerheyt?
Ist ons allen duyster? ist hem alleen klaerheyt?
Neen, neen, veel weten meer dan een, dits openbaer
En wat al die werelt seydt, is ghemeenlijck waer.

Al 't gheselschap binnen singhet
S t e m m e : Psalm 12.

435

440

Die Leere Gods, van kruys, verdriet en lyden,433
Is 't alder tijdt der wereldt een gespot;
Die heeft gheen hoop van namaels te verblyden,
En seyt in 't herte daer en is gheen Godt.436
Daerom acht sy 't oock voor een raserye
Datmen sijn wil om Godes wille haet.
Des vromen leven noemt sy dwaserye
Om dat hy willigh haren tuste verlaet,
Maer als zy 't sien den Sone Gods te wesen,
Wiens leven hem hier was een spotterny,442
Dan roepen sy uyt wanhoop van ghenesen:
Helaes, te spaey blijckt onse sotterny!

Derde deel. Eerste uytkomen

445

450

433
436
442

Sara
Myns Heeren woordt is volbracht in allen sticken
Mitsgaders 't gunt my huyden stont te beschicken,
Dus kom ick hier my alleen wat bepeysen
Vande swaricheydt deser schielijcker reysen.
So onversiens te scheyden uyt al ons dinghen,
O 't sal gheen kleyn kost, schade en moeyte in bringhen!
Maer wat salmen doen? men moet volghen 't ghebodt
Van den levendighen, eenigen, waren Godt;
Die heeft recht over zijn schepsels te ghebieden,
Veel meer dan myn Heer over zyn eyghen lieden.

Lied-boeck no. 48.
Ps. 14:1; 53:2.
hem hun.
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460

465

470

En oft noch maer alleen waer mijns heeren wille,
Soude icx niet volghen in ghehoorsaemheydt stille?
Wat eerbaer wijf sou niet met herten gheboghen,
Met sulcken man al 't leet ter Werelt ghedoghen?
Hy voorsiet het eynde, eer hy yet begint;
Hy is die my, als zyn eyghen siele bemint;
Hy staet sijn huys voor in deuchden en in eeren,
En hy leeft ghestadich in die vreese des Heeren.
Om 's Heeren wil te doen is al sijn verlanghen,
Na 's Heeren bevel strecken al sijn ganghen,
Niet doet hy uyt eyghen lusten lichtvaerdich.
Ist sulcken Man dan oock niet met recht wel waerdich,
Dat ick so wel ghehoorsaem ben sijn ghebode,
Als hy 't gebodt van den levendighen Gode?
Daerom o Godt, wilt my uyt ghenaden stercken
Dat ick 't goet voornemen mach met daden wercken.470

Derde deel. Tweede uytkomen
Communis Opinio. Sara. Affectus.

475

480

[C o m m u n i s O p i n i o ]
In vreuchden komt vrundt tot vrundt niet ongeroopen,
Maer in noden gaet hy van self derwaerts loopen.
Noodt toont den vrundt, dan gaet die pluymstrijcker dryven;473
Ons ionst kendy van outs, o bloeme der Wyven,474
Die dringht ons hier van selfs in uwer tegenheyd.
Ons wonderd, Nichte, dat ghy u gelegentheyd
Ons luyden, u oude vrunden, hebt verborgen.
Wy hooren ghy wilt van hier vertrecken morghen,
Maer waerom of werwaerts ghy nu wilt gaen dolen
Is my met al den vrunden geheel verholen,
Dus is ons comst niet om t' hooren uwer saken,
Maer u ons oude vruntschap noch condt te maken.
Cognatio
Ja, lief Nicht, wy komen om u ionst te toghen
Met troost, dienst, hulpe en raedt na al ons vermoghen.

485

470
473
474

Sara
Ick danck u, lieve Nichten, vande vruntlijcke ionste.

wercken in practijk brengen.
dryven er vandoor.
ionst genegenheid.
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Dat ick u van dees reyse niet segghen en conste,
Comt om dat ons die so gants onversien komt aen,
Wy reysen uyten lande door Godes vermaen.

490

Com. Op.
Ist ons Neef bevolen, waerom treckt hy niet heen?
Waerom laet hy ter wyle u hier niet in ruste en vreen?
Sara
Wij keeren niet haest.491
Com. Op.
Wildy ons dan begeven?
U Vaderlandt? u vrunden? u nichten en neven?
Wildy uyt u lieve ouders huys gaen swerven
Om als een ballinck buytenslandts te bederven?

495

Sara
't Belieft myn heer so.495
Cognatio
Sijt ghy dan zijn slaaf of maert?
Ick meynde, lief nicht, dat ghy sijn Huysvrouwe waert;
Ghy hebter oock een segghen in, by gants daghen!497
Sara
Wat myn Heere behaeght dat laet ick mijn behaghen.
Com. op.
Behaecht u dan gheen welvaert, ghemack noch eere?

500

Sara
Jae 't wel, maer veel meer die wil van mynen Heere.
Com. op.
O Nicht, wat genaeckt u leedt, verdriet en stryden!
Sara
Ick sal 't om mijns Heeren wil al gaerne lyden.

491
495
497

haest spoedig.
maert dienstbode.
gants verbastering van Gods.
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505

510

515

520

525

530

Cognatio
Dat dunckt u nu, maer als ghy 't inder daet beproeft,503
Siet toe, dat het u alsdan niet te laet bedroeft.
Dan suldy (duchte ick) u self vinden ellendich,
Treurich en troosteloos uyt ende inwendich.
Dan suldy u vinden in iammer en klaghen,
Na by den vreemden, veer van vrunden en maghen;
Dan suldy, als 't lanckmoeyelijck is gesworven,509
Die goeden verslingert zijn, die man ghestorven,
Die iaren verloopen en die schoonheydt verdweenen,
U dwaesheydt bevinden van dit verwaent meenen.
En so 't huys komende metten couse op 't hooft,
Met spaey berou weten 't gunt ghy nu niet en gelooft.514
Verwacht dan niet, dan alle mans spot te horen,
Die maghen verstorven, die kennis verloren,
De vrunden vreemt, die noch over zijn gebleven,
Ende een out, arm, veracht iammerlijck leven.
Sara
Godt macht beter schicken, maer wil hy 't so voegen,
Hy sal my ghedult gheven met goet ghenoeghen.
Affectus
't Waer best gheschickt gheen ghedult te behoeven.
O Vrouwe, haest dus niet u self bedroeven!
Meynt ghy te scheyden sonder treurighe smerte
Van u vrienden, die u beminnen van herten?
Valt u dan het moetwillighe scheyden soo druckich,
Wat salt ontberen zijn, ter noot ongheluckich?
Och weerde Vrouw, opent u verstants ghesichte,
Bedenckt, verstaet en volcht den raet van u nichte.
Sara
Wat maeckt ghy hier boeve? wech, gaet, doet u dingen!
Die stoute knecht derft sich in ons reden minghen!
Cognatio
Hy meynet goet, nichte, en seyt oock die waerheydt.
Lief nicht, dat is noch maer 't minste van die swaerheyt,

503
509
514

beproeft ondervindt.
lanckmoeyelijck lang en met moeiten.
spaey laat.
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535

540

545

550

555

560

Daer in ghy u stelt, ick seght waerachtelijck.
Ghy set in perijckel gans onbedachtelijck534
U rijckdom, u lichaem, u eere en u vryheyt;
Overleght dit doch wel, o Nichte eer ghy scheydt,
Want het volck, daer toe ghy wilt trecken onspoedich,
Is godloos, gierich, puterich ende bloedich.538
Wat meyndy sal daer uyt u Rijckdomme broeden?
Niet dan moort uws lijfs, of roof uwer goeden.
Wat uyt u schoonheydt? gheweldighe verkrachtinghe.
Wat uyt u heerlijckheyt? smaet en verachtinghe,
Oock banden, verkoopinghe, catyvicheydt,543
Vervoeringhe ende levende aflyvicheydt544
Van u lieve man, om hem eeuwich te derven
En een vertwijffelde slaef van hem te sterven.546
Al dat staet u te duchten, slady op weghe.
Affectus
Goede Vrouw, wilt sulcks doch wijsselijck overwegen,
Aenmerckt den quaden, droeven en treurighen staet,
Die u (vertreckt ghy) ghewis te verwachten staet.
Hoe dick suldy dan wenschen (maer leyder te laet)551
Om u vrunden, die ghy nu veracht en verlaet!
Dan sult ghy, die voormaels mildelijck deelde,
Verstaen dat die swaerste armoedt volcht na weelde.
Sara
Ach, hoe komt hier dit volck mijn herte om roeren!
Ghy snoy katijf, suldy den mont noch niet snoeren?556
Staet ghy noch hier? veracht ghy my? dorft ghy spreken?
Dorft ghy noch weer u snap in ons reden steken?
Acht ghy u self die Heere? en my u slavinne?
Weet ghy niet hoe ghy staet in uws Heeren sinne?
Of tercht ghy moetwillich de goetheyt uwer Vrouwen?
Swijcht, maeckt u van hier, flucx, of 't sal u berouwen!

Affectus sluypt treurich achter die Vrouwen.

534
538
543
544
546
551
556

in perijckel in gevaar.
putierich wulps.
banden afhankelijkheid; catyvicheydt ellende, verworpenheid.
levende aflyvicheydt een levend dood zijn
een als een
leyder helaas.
snoy katijf verachtelijke ellendeling.
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565

570

Siet doch, die boef wert stout op mijn sachtmoedicheyt,
Maer op u woort, Nichte, ick hoop op Gods goedicheyt,
Dat hy ons gheen lyden en sal doen ghedoghen,
Of hy sal ons stercken, dat wy 't draghen moghen.
Com. op.
U hoop is onseker, sy behoeft wel borghe.
Sijt ghy 't al ghewis, dat Godt uwer draecht sorge?
Ick sie den menschen die Godt meest betrouwen,
Meest in lyden, in verdriet en in rouwen.
Besorcht Godt sijn volck, wat doet hem dit gehenghen?571
Sara
Wildy my in so Godlosen twijffel brenghen?
Ja seecker, comdy my daer me te bekooren?
Soo gaet wegh, ick wil daer niet een woord af horen!

575

580

585

571
575
578
579
581
582
583
586
587

Com. op.
Neen Nicht, stoort u niet, dat is 't niet dat ick meene,575
Maer ick duchte, quaemdy in druck ende weene,
Dat dit betrouwen Gods, nu vast in uwen mond,
Dan wild te soecken sou zijn in uw's herten grond.578
Sulck waend, die mist; hy valt die eygen raet betrout.579
Niet ergens dan op quade toeverlaet gebout.
Sulck kan in weelde vele van lydsaemheyt seggen,581
Die in d'eerste aenstoot het vaentjen laet leggen.582
Cognatio
Belget u niet, Nichte, neemt geen quaet vermoeden,583
Mijn Moeder spreeckt om u voor quaet te verhoeden.
Een vrund seyd d'onvrundlicke waerheyd van gronde,
Doch is boven 's vyants kusse nut eens vrunds wonde.586
Men seyd gemeenlick, die my seyd dat my misteyt,587
Dat is mijn vrund, alwaer 't my oock leydt.

gehenghen gedogen.
stoort u niet maak u niet boos.
wild als in 't wilde, verre (of lees wijt?)
sulck menigeen.
sulck menigeen.
het vaentje laet leggen de strijd opgeeft (thans: het vaantje strijken in zwijm vallen).
belget u niet word er niet boos om.
eens vrunds wonde de pijn, die de woorden van een vriend kunnen doen.
misteyt misstaat.
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590

595

600

605

610

615

Wy doen, al waer 't dat ghy 't ons ten quaetsten af naemt,
Alle dat een recht Vrundt inder noot betaemt.
Ons hulpe en raed wy u med te deelen poghen,
Wy houden u in desen 't quaetste voor oogen
En wy raden dat ghy dit u man af wilt raden.
Sara
Sulck u spreken neem ick in 't goed, niet ten quaden,
Maer ick soude myn Heer tot toorne verwecken,
Bestont ick hem in desen een raed te strecken.596
Als ick mijn Man, hy en ick God gehoorsamen,
Soo doen wy beyde rechtelick na 't betamen,
Want ick ben niet mijns Heeren, noch hy Godes raedt.
Godt is die wijsheyd, die kend best het goed en 't quaet,
Die Gode altyd volght en mach geensins dolen,
Dat doet myn Man, hem is die sorge bevolen.
Com. Op.
Dat's wel waer, maer 't verdriet is u met hem gegeven.
Dus hebdy oock stem; twee oogen sien bet dan een,604
D'een verstaet dickmael dat d'ander niet en kan sien.
Sara
Soudt alleen deur mijns Heeren goetduncken geschien,
Ick souder mogelijch het mijn oock toe keeren.607
Maer wetende dat het is 't bevel des Heeren,
Sal ick 't my wachten, ick en ben 't oock niet gewoen.
Geen dienaer Gods twyffelt of hy Gods wil sal doen,
Maer de vrome volght sonder beraedt Gods bevel.
's Menschen Raedt bedrieght, Gods wil leyd seker en wel;
In 's menschen handel valt beraed en verkiesen,
In Gods werck moetmen keur, wil en raedt verliesen.
Hier geld geen vernuft, dus rust u mond en mijn sinnen,
Want ghy breeckt maer 't hooft en sult niet op my winnen.
Gemerckt ick ontwijffelick weet in mijn gemoedt,617
Dat God gebied, dat is ons saligh en goedt.
Com. op.
Wildy dan u quaet voornemen niet veranderen,

596
604
607
617

raed raadgever.
bet beter.
het mijn mijn opvatting (vgl. vs. 640).
gemerckt aangezien.
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So laten wy 't staen en gaen t' huyswaerts wanderen.
Adieu Nicht, die Heer wil u verstant verlichten.
Sara
Amen, en u verstant oock, beminde Nichten.

Derde deel. Derde uytkomen

625

630

Sara
Ach Godt! wat herder aenstoot heb ick daer geleden!623
Ghy weet het, ghy saeght het, ghy waert hier beneden,
Ghy hulpt, beschermde ende verloste my ter noot,625
Sonder u bystant waer ick inden eersten aenstoot
Verrascht, bedrogen, verleyd ende verwonnen.
Helaes! wat soude ick van self daer tegen konnen?
Hoe sou mijn broosheyd sulcken macht konnen wederstaen?
Geensins, niet ick, maer ghy hebt dat in my gedaen.

Sara knielende

635

Daerom dancke ick u, mijn God, mijn swaert en mijn schild,
En bid dat ghy my voorts altijd beschermen wild,
Hoed doch mijn hand voor alle sonden en boosheydt,
Hoed mijn gedachten voor alle goddeloosheydt,
En hoed mijn herte voor alle quade lusten,
Heer zijt mijn hulpe, in u alleen laet my rusten.

Sara opgestaen synde

640

645

623
625
637
640
645

O! wat schoon-praten heb ick daer tot Magen!637
Hoe listelick leyden sy mijn ziele lagen
Omme my onder eenen vruntlijcken schyne
Van Gods wille en verstant te trecken op 't myne!640
Maer wat valscher verrader is die AFFECTUS,
Dat hy mijn Vrouwelicke herte treckt dus
Om te verlaten 't goed, dat eeuwigh sal dueren,
En t' aenkleven die vluchtige creatueren!
Die Rabbaut bruyckte noch wel die meeste liste;645
Hy was my aen 't hert en roerdet eer ick 't wiste.
Tot noch toe heb ick hem dick barmhertigh geweest,

herder harde.
ter noot in de nood.
schoon-praten mooipraters.
't myne mijn eigen oordeel.
Rabbaut schurk (landloper).
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650

Maer nu is 't tijd, dat hy eens te recht voor my vreest,
Want ick denck mijn Heer soo over hem te klagen
Dat hem mach grouwelen voor d'aenstaende plagen.
Die schelm en diend geensins langer binnen ons huys,
Want quade AFFECTUS is een onnut, pijnlijck cruys.

Derde deel. Vierde uytkomen
Fides. Spes. Sara.

[F i d e s ]
Daer street ghy vroom, Princes, seer ghetrouwelijck.
Spes
Daer bleeckt ghy stantvastich meer dan vrouwelijck.

655

660

Sara
Niet my, niet my, maer Gode gheeft die eere.
Godt alleen was mijn burch, voorvechter en weere,656
Anders waer ick met schanden swaerlijck gevallen.
Ghy prijst my, maer ick en prijs u niet met allen,658
Dat ghy my in sulcken noodt daer alleen verliet.
Fides
Wy waren by u.
Sara
Ick en sach u immers niet.

665

Fides
En wy saghen u wel en hoorden al dat ghy spraeckt;
Deur ons heeft God u so stantvastigh gemaeckt,
Want dat ghy antwoorde op haer treurighe saken:
Godt mach 't beter schicken of my gheduldich maken.
Desghelijcks dat ghy op haer twijffel verborghen,
Als oft Godt uwer niet en soude besorghen,
Toornich waerd en sonder wancken zijt gebleven,
Quam in u sinne alleen deur onse ingheven.
Sara
Waer waert ghy dan?
Fides
Wy waren binnen u herte,

656
658

Ps. 18:3; 31:4; 71:3; 91:2.
niet met allen volstrekt niet.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

291
670

675

680

685

690

695

700

677
679
686

Want in lyden, stryden, noot, druck en smerte
Kan ons die gheloovige dick selfs niet mercken,
Maer die luyden wel, uyt sijn woorden en wercken.
Voor ooghen gaen wy somtijts onsichtelijck
En blijcken voor elck deur u daden stichtelijck.
Sara
Ghy schijnt my nu grooter en blyder dan te voren.
Fides
Men mach begin en wasdom aen ons sporen.
Als wy, pondekens, komen by Menschen vlytich,677
Die trouwelijck poghen na woecker profytich,
Dan sietmen het mostaert sadeken vermeeren679
In een groote boom, daer Voghels op logeeren.
So nemen wy toe by den vromen metter tijdt,
Die dan siende ons wasdom van herten verblydt,
Want in ons wasdom smaecktmen lieflijcke soetheyt
Deur 't bevinden van Gods gherieflijcke goetheydt,
Van Gods minlijcke lieft en bloeyende trouwe
Die daer is in ons wasdoms groeyende douwe,686
Diemen bevint dat altijd meer gheeft dan hy belooft.
Ist wonder datmen hem dan meer dan eerst ghelooft?
Spes
Diens trouwe miltheyt men soo seecker vint open,
Ist vreemt datmen daer meer en meer na moet hopen?
Als die goetwillighe so toeneemt in klaerheyt,
In kennisse van Gods goetheyt, trouwe en waerheyt,
Hoe souden wy ons wasdom konnen vermyden,
En hoe sou ons wasdom den Mensch niet verblyden?
Wast niet met ons d'onverwinnelijcke geduldigheyt?
Wast niet met ons die minnelijcke onschuldigheydt?
Wast niet met ons die Godt beminnende deuchde?
Heylicheyt? salicheyt? en eeuwighe vreuchde?
Fides
Sijt dan ghetroost, vrouw, volhert, geen lyden vreest,
So ghetrou als d'almoghende nu is gheweest

wy, pondekens personificaties van Abraham ponden = talenten, deugden.
Matth. 13:31; Luk. 13:19.
ons... douwe ons (liefde en trouw) die als dauw het groeien bevorderen.
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Sal hy voort zijn, al meer dan ghy kont bedencken.
Godt self, oock wy zijn met u, wie mach u krencken?702

705

Sara
't Is waer, Ick gheloove vast in 't herte stille
Dat God die schepper van mynen goeden wille,
In my oock sal wercken 't volbrenghen dadelijck.705
Dit wilt my verleenen, o Godt ghenadelijck!
t Wert laet, gaen wy in, ick om mijn Heer te spreken,
Ghy om zien, of yet tot de reys mach ontbreken.

Al 't gheselschap binnen singhet
S t e m : Psalm 38.

710

715

720

725

Die hier na Godts woort wil leven,
hem aenkleven.
Ydel waen met eertsche lust,
Die poghen deur valsche treecken
en soet smeecken
Hem te houden uyt Gods rust.
Volchdy (seggen sy) u dromen,
ghy sult komen
Wt veel vreuchden in treuren.
Blijft hier, wildy 't niet beklaghen,
by u maghen
Binnen der weelden deuren.
Maer die Godt ghelooft ootmoedich,
haest hem spoedich
Wt hem self tot Godt te treen.
Hy komt met hoop en betrouwen
deur veel rouwen
In vreuchden met Godt ghemeen.

Vierde deel. Eerste uytkomen
Abraham
Als 't Paert besorcht is, moet die Ruyter oock eten;
Om 't lijfs nootdruft moetmen die siel niet vergeten.

702
705

Rom. 8:31.
dadelijck door de daad.
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730

735

740

745

750

755

760

729
731
746
749
758

Des lichaems plonder is beschickt na behaghen,729
Nu staet my voor den Geest oock sorghe te draghen.
Die 't snootste waer neemt sorchvuldigh en vlytelijck,731
Versuymde hy 't beste, waert hem niet verwytelijck?
Wel aen, waer sal icx bestaen? wat eerst beginnen?
Voor al sluyte ick die deure mynder vijf sinnen,
Want die aertsche verdryven die hemelsche beelden;
Die baren dootlijcke, dees eeuwighe weelden.
Maer want alle inval, het sy quaet ofte goet,
Wter ghedachten fonteyne vliet in 't gemoet,
So wil ick met alle mijnder sielen krachten
Gade slaen op mijn invallende ghedachten,
De quaden myn rug, den goeden 't hert toe keeren,
Want uyt het quaet dencken komt het quaet begeeren.
Dat baert dan die sonde en die den doot der rusten,
Maer goede gedachten baren goede lusten,
Goet begheeren, goede wille en een goet leven.
Doch, want ick in 't onderscheyts oordeel moet sneven,746
By 't ontberen van 't licht der godlijcker klaerheydt,
Soo verleent my, o God, kennisse der waerheydt.
Syt ghy by my als myn licht, gesicht en oordeel,749
So dool ick niet, dat waer salich voordeel.
Weest ghy mijn rechter, ick sta voor uwen ooghen
Om dencken en doen 't gunt u lof mach verhooghen.
Hier mercke ick in myn gedachten te verschynen,
Hoe myn Wyf sonder klagen, treuren of grynen,
Bereyd is met my te vertrecken naer u woord.
Des dancke ick u, o God, en bidde, dat ghy voord
Haer ende my in dit voornemen wild stercken;
U wil, niet d'onse, moet geschien in al ons wercken,758
Want ghy syt ons God, Schepper, Coningh en Heere,
Des syn wy u schuldigh alle dienste en eere.
U offer ick op myn have, myn wyf, myn lyf,
Myn hert, siel en geest, nemet al in u bedrijf.
't Comt u al toe, doet met al u wille heylich,
Ick ben u eyghendom, in u ruste ick veylich,

plonder kleren (plunje).
waer neemt waarneemt, zorg draagt voor.
sneven falen, te kort komen.
Joh. 3:19(?).
Luk. 22:42.
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Op u werpe ick mijn sorghe, werwaerts wy varen,
Want ghy sult den uwen, o Godt, wel bewaren.

Vierde deel. Tweede uytkomen
Cognatio. Abram. Affectus.

770

775

[C o g n a t i o ]
Vinde ick u hier, eerwaerdighe lieve Neve?
Ick wensch dat God u al u begheerten geve,
Behalven alleen den voortgank uwer reysen.
Alderbeste man, wat moochdy doch peysen,
Dat ghy dit landt ende ons allen wilt verlaten
Om te gaen swerven op onbekende straten?
Is dit wijsheydt?
Abram
't Is ghehoorsaemheyt van Godt.
Die is van alle wijsheydt het eynde en slot,774
Godt is de wijsheydt, die Godt volcht doet wijsselijck.
Cognatio
Ick houdt voor loutere sotheyt misprysselijck,
Daermen 't quaetste verkiest ende 't beste verlaet.
Abram
Dat en doe ick niet.

780

785

774
778
780
781

Cognatio
Ghy doet trouwen! merckt en verstaet:778
Verkiest ghy voor soete ruste het ongemack niet?
Voor oorbaer, schade? voor weelde truyrich verdriet?780
Voor Maghen vreemden? voor vrunden vyanden?781
Voor eere verachtingh? versmaetheyt en schanden?
Abram
Of dat (so ghy seyt) al ware uytwendelijck,
Dan doe ick noch niet onwijsselijck noch blendelijck,
Want men vint niet soo goet in al 's werelts wijcken,
Datmen eenichsins Godts goetheydt mach ghelijcken.
Hem verkies ick boven al, is dat oock dolen?

Openb. 1:8; 21:6; 22:13.
doet doet het; trouwen inderdaad.
oorbaer voordeel, nut.
maghen bloedverwanten.
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790

795

800

805

Verlaet ick 't myne, so hy my heeft bevolen,
So wert Godt selve myn eeuwighe ruste,
Mijn ghenoechlijcke Stadt, myn stadige luste,
Mijn Vader, mijn vrundt, mijn hulpe, mijn Victorie,791
Mijn salicheyt, mijn eere ende mijn glorie.
Doolt dan mijn keur (die my des maeckt ontfanckelijck)
In 't nae-sporen van 't eeuwich voor 't verganckelijck?
Cognatio
Dat Godt niet onrechts beveelt, moet elck geloven,
Onrecht ist yemandt van sijn recht te beroven.
Nu hoort niemandt hem self toe, nae 't ghemeen verstandt,
Maar eensdeels den vrienden, eensdeels het Vaderlandt.
Dat soud nu die ghehoopte vrucht met verlanghen
Van u versocht verstant begeerlijck ontfanghen,800
't Welck ghy weygert en gaet u selfs verplanten
In een vreemt landt, om so aen alle kanten
U nutbaerheydt haer, oock den vrienden te ontrecken,803
En niemant, ook niet u self, nut te verstrecken.
Dit is dan immer onrecht, ia ongottelijck!
Wie onrecht doet, die doet voorwaer oock sottelijck.

810

Abram
Aen myn Vaderlandt dooldt ghy, want hier ben ick vreemt,807
Maer oft schoon alsoo mocht sijn, als ghy dat neemt,
So isser een ander, die voor al datter leeft,
Den rechten eyghendomme alleen aen my heeft,
Dien ick moet onderdanigh sijn t' alder uyren:
Dat is die schepper van alle creatuyren,
Die is myn rechte Heere, ick sijn eyghen knecht.813
Die Gods wille willich doet, doet daer in gheen onrecht.

815

Cognatio
Hy kan die vlecke van onwijsheyt niet derven,815
Die 't seker verlaet om 't onseker te verwerven.

791
800
803
807
813
815

1 Joh. 5:4.
versocht ervaren.
haer het Vaderland.
Aen wat betreft.
sijn eighen knecht zijn lijfeigene.
Hij kan het verwijt van onwijsheid niet ontgaan.
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Abram
Al datmen siet is onseker en ongewis,
Dus volghe ick Goods belofte, om dat die seecker is.

820

825

Cognatio
Gheen vrome mach by den boosen seecker wesen.
Ghy vreest Godt en gaet by die hem niet en vresen;
Daer suldy sijn als een schuytken in den golven,
Een Haes voor den Honden, een Schaep by den Wolven,
Men mach niet seker sijn, daer wil gaet voor reden,
Bedenckt dit doch Neef, eer ghy van hier gaet treden.
Abram
Dien Godt wil beschermen en mach niemant schaden,
Oock mach gheen lyden den lijtsamen verquaden.
Cognatio
Overleght wat u daer ghebeuren sal moghen.
Abraham
Niet dan Godt over my sal willen ghedoghen.
Cognatio
't Verdriet is groot Neef, dat ick u sie genaken.

830

Abram
Sijn macht is oock groot, die over my sal waken.
Cognatio
Ghy mocht berooft worden van al uwe goeden.
Abram
So sal my die rijcke Godt noch goetlijck voeden.
Cognatio
Waer 't vreemt, ofmen u om u rijckdom vermoorde?
Abram
Al sterft myn lijf, die geest leeft in Godes woorde.

835

Cognatio
Ofmen u daer vingh, vervoerde en verkochte
Ende voor een slaef in verre landen brochte?
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840

Abram
Beter van Menschen dan van sonden ghevanghen;
Waermen den vromen voert, Godt blijft sijn verlanghen.
Al ghehenght hem Godt voor een slaef te verkoopen,839
Hy blijft Gods knecht ende Goods troost blyft hem open.
Men mach wel Mensen van Mensch, maer gheen Ziel van Godt scheyden;
Geen Ziel, die haer geloovich van Godt laet leyden.842
Cognatio
Slavernye valt swaer in den ouden daghen,
Sonderlingh voor dies niet ghewoon zijn te draghen.

845

Abram
t Is alleens voor een Godtsaligh recht vry ghemoet
Of 't lichaem sijn, dan een anders believen doet.
Alst niet quaet en is, tot quaet en dwinghtmen hem niet,
Die den doot veel minder dan die sonde ontsiet.
Cognatio
Of u kuysch wijf deur haer schoonheyt waer verkracht?

850

Abram
Godt sal haer daer veur beschermen, hy heeft die macht.
Affectus
Och Heer, let hier op, neemt dit doch wel ter herten,
't Vermaen alleen verschrickt den moet met smerten!852
Geviel dat, wanneer souden u wanghen droghen?
Abram
Swijcht, ghy boeve, loopt wech, rasch uyt mynen ooghen!

855

839
842
852
857

Cognatio
Een slave spreeckt oock somtijts wel en wijselijck,
Lief Neve, my iammert u name pryselijck;
Elck verwondert sich in u, dat so wysen man857
So groflijck missen, falen en dolen kan.

ghehengt laat toe.
van Godt van God af.
't Vermaen het spreken er over.
sich bijna steeds wordt het pers. vnw. nog gebruikt
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860

865

870

875

880

Wie sou doch voormaels van u hebben ghelooft,
Dat ghy u selfs moetwillich soudt hebben berooft
Van een staet die so weeldich en wenschelijck is,
Om ellende, die by na onmenschelijck is?
Ghy hadt door veel goey daden een goede fame,
Dese eene daet brenght u in spot, schande en blame,
Niet erghers dan 't verlies eender goeder namen.
Abram
Gheen wyse sal sich den spot der sotten schamen.
Der dwasen lof is een laster by den wysen,
Dat narren schelden verdient der vroeden prysen.
't Volcks oordeel is quaet en maeckt quaet dier na vragen;
Ick soeck mynen Godt, niet het volck te behaghen;
Behage ick Godt, 'ken acht geens Menschen oneere.
Affectus
't Segghen valt licht, 't ondervinden beswaert seere;
Men weet gheen dinck wel, Heere, voor datmens beproeft.
Waent ghy, oude man, te blyven onbedroeft,
In armoey, spot, catyvicheyt en ellenden?
Abram
Ja voghel, sijt noch daer? sult ghy niet enden?
Denckt ghy niet, dat ghy myn slaef en lijf eyghen sijt?
Dat ick u gram ben? dat ghy mishandelt altijt?
Ick sal 't u doen ghedencken tot u bederven,
En u in gelatenheyts kercker doen sterven,
Niet haestich, maer van hongher, commer en gebreck.
A f f e c t u s op de knien vallende met gevouwen handen
Och Heere genade, vergramt niet om mijn gespreck!
Ick meynt goet, tot uwer welvaert en eeren.

885

Abram
Sult ghy my raden? my vermanen? my leeren?
Wie heeft u doch myn raetsman gemaeckt, seght snappert?
Hoe wil ick u? ia seecker? ey quade klappert!
Cognatio
Dat is waer, een slaef betaemt dienste en stillicheyt,
Maer Neve, hy spreeckt uyt pure goedtwillicheydt.
Vergevet hem doch nu, hy salt hem voort wachten,
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895

900

905

910

Verschoont hem Neef, u eyghen eer wilt betrachten.
Dode ghy hem, elck soude u geboren meenen
Niet uyt Menschen, maer uyt harde keselsteenen.
Men sou segghen, hy wil de menscheyt verterden893
Om een stock of block, ia een steenrots te werden.
Wat AFFECTUS seydt, daer is natuyr toe ghenegen,
Ghy wilt ymmers niet leven sonder beweghen?
Wildy al die hertstoor verdryven om sijn smerticheyt,897
So verdrijft oock ionste, liefde en bermherticheyt;
Verdrijft oock de soete hoop, wildy niet vresen,
Want daer 't een is, moet het ander mede wesen.
Denckt dit na, oock moochdy gheen slaven ontberen.
Abram
Quaden wel, die konnen niet helpen, maer deren;
Beter heeftmen gheen slaef dan stout en quaet aerdich;
Die een slaef sijn heer maeckt, is der vryheyt onwaerdich.
Ghy seght oock vander luyden klap en ghedachten:
Men moet om Gods woordt der Menschen woort verachten.
Al wil ick dees bosen AFFECTUS ontlyven,
Ick laet die goede noch in myn dienste blyven.
Een onghetemt paert brenght die waghen opter loop,
Ende een schorfte schaep verderft al d'ander hoop.
Men heeft gheen nut van ontemmelijcke dieren;
Ick lyder gheen, dat niet en lydt redens bestieren.912

Vierde deel. Derde uytkomen
Communis opinio. Abram. Cognatio.

915

920

893
897
912

[C o m m u n i s o p i n i o ]
Wel te pas hebbe ick u noch by een ghevonden.
Ick hadde, Neef, mijn Dochter tot u ghesonden
Om u een deel swaricheden te verklaren,
Die u opte reyse mogen weder varen,
Maer so my noch veel treffelijcker in vielen,
Moste ick (ghelooft my) uyt gants ionstigher sielen,
U die noch self voor ooghen kommen houwen,
Want ick duchte u dees reys te spade sal rouwen.
Maer gaet voort met u reden, laet my die niet storen.

menscheyt menselijkheid; verterden vertreden.
hertstoor Affectus is de ‘Verstooringe des herten’.
lyd duld, verdraag.
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925

Abram
Ghy sijt gants besorght voor my, Nichten verkoren!
Ick wensche dat Godt elck in sijn eyghen sake
So sorchvuldich, so naerstich, so omsichtich make.
Maer wat belieft u?
Com. op.
Laet my 't propoost niet breecken925
Gaet ghy voort.

930

Cognatio
Wy waren t'eynden van ons spreecken.
Ick had (Moeder) ons Neef al voor oogen gestelt
Meest al sijn swarigheydt die u en my vast quelt.928
Hy seyt, Godt sal my wel bewaren of stercken,
My betaemt niet mijn, maer Gods wille te wercken.
Com. op.
Daer ieydt die swaricheyt, Neve, weet ghy 't al wel,
Dat dese u reys gheschiedt deur Gods wil en bevel?
Abram
Gheen dinck op aerden is my minder verholen.
Com. op.
Ist u dan deur een wonder teecken bevolen?

935

940

925
928
943

Abram
Godt spreeckt op zijn wyse sijn Dienaeren aen.
Die 't self niet ondervint, macht van geen mensch verstaen.
Com. op.
't Is alleens of ghy 't droomt, hoort, waent te sien of leest;
't Gunt ghy ghelooft is stem, woort, gesicht ofte gheest,
Dat is waer of valsch, maer sydy 't al gewis,
Dat het Godes woort en niet de slanghe is,
't Welck ghy ghelooft en so vastelijck op betrout?
Lief Neve, proeft den gheest doch wel eer 't u berout,
Laet u doch van gheen swermerije verdoven.943

't propoost breecken het gesprek onderbreken.
vast in hoge mate.
swermerije geestdrijverij.
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Abram
Ick weet wien ende wat ick behoor te geloven.

945

950

955

960

965

970

975

957

Com. op.
Ick twijffel aen den geest die u van ons doet vlieden.
Dat's vast: Godt en mach niet quaets gebieden,
Maer hoe kan 't gebodt doch by Gods goetheyt voegen,
Dat al des herten rust, lust, troost en genoeghen,
Beveelt te verlaten omme te beiaghen
Moeyten, verdriet, ellende en treurighe daghen?
Is dit niet die som van dat u gedroomt gebodt?
t Komt dan van den quaden, niet van den goeden Godt,
Want geen Vader sal sijn kindt sulck uytganck wenschen.
Nu is Godt immers beter dan alle Menschen;
De quade geest heeft lust den vromen te bederven,
Die wil u met hem in ellenden doen swerven.
Merckt nu of dit wel voegt u wijsheyt bescheyden,957
Dat ghy u van een valsche Geest laet verleyden?
Ghy betrout Godt, die heeft u als zijn Sone lief.
Dien Gode bemint, gheeft hy weeldich al sijn gherief,
Van rijckdom, van eere, van alle wellusticheydt.
Soude Godt u dan quellen met deze onrusticheydt?
Let doch, lief Neve, opter gheesten onderscheyt,
Ende betrout so licht niet, doch in sonderheydt
Den indruck van dese ydele fantasijen;
t Is die boose geest, die bracht u gheerne in lijen.
Abram
Het schijnt, Nicht, dat ghy de saeck niet recht en verstaet.
Ick sie ghy doolt in 't oordeel van goet en quaet:
Ghy acht rijckdom weelde en eere des menschen goet,
En houdt voor quaet armoede, oneere en tegenspoet,
Daer in ghy voorwaer groffelijck sijt bedroghen.
Want hoe soude 't goet yemant quaet wesen moghen?
Sijnder niet veel deur rijckdom, weelde en eer bedorven?
Wederom hebben veel salicheyt verworven
Deur armoede, deur verdriet en deur versmaetheyt.
Daer deur men salich wert is voorwaer geen quaetheydt.
Al sulcks is dan goet noch quaet, maer somens ghebruyckt,

bescheyden verstandig.
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't Is daer die Spin fenijn, de Bye honich uyt suyckt;
't Valt al quaet voor den quaden, goet voor den vromen.

980

Com. op.
Nochtans sietmen den goeden meest leets op komen.

Abram
So sietmen goey kinders, vlytich onder den roede,
Als quaey boefkens lopen tuysschen sonder hoede.982
So sietmen een vroom krijghs-man zyn vyanden slaen
Als die bloede boeven in 't legher spelen gaen.984
985 So sietmen een raedt in 's Princen saken doende,
Als sich die Roffiaen na 't bordeel is spoende.986
Maer wie twijfelt of die raet, lants-knecht en 't goy kint,
En sijn vanden Prins, Hooftman en Vader bemint
Ver boven 't boefken, roffeaen ofte blode?
990
So gaet het oock te wercke met mynen Gode.
Die oeffent meest dien hy die meeste liefde draecht
In 't nemen en geven, so 't hem nutste behaecht;
Hy neemt sijn Kinders vuyr en mes dat hun mach deren,993
Ende gheeft hem 't kruys-boeck om gedult te leeren.994
995 Hy neemt ons de schepsels, daer wy 't herte op setten
Om dat wy op 't scheppers goetheyt souden letten.
Nu is 't gheen schade allen schepselen te derven,
Alsmen den schepper self daer deur mach verwerven.
Ist quaet het al te winnen, deur 't niet verliesen?
1000 Dit valt niet so langh wy 't quaetst voor 't best verkiesen;
In 't kruys wert Godt gesocht, in weelden vergeten,
Wat mach de mensch doch sonder versoecken weten?1002
Com. op.
Niet, maer die veel versoeckt moet oock vele lyden.
Abram
Die hier veel lijdt, sal namaels vele verblyden.

982
984
986
993
994

tuysschen bedrog plegen.
bloede blode, laffe.
Roffiaen hoerenloper.
neemt ontneemt.
't kruys-boeck. Onder het vignet van de Alkmaarse uitgave (1603), een opengeslagen boek
met op elke bladzijde een diagonaal kruis, staat het rijmpje:
In smenschen leeven behoecftmen cost en cleeren
maer ooc wel het chruysboeck om gedult te leeren.

1002

versoecken ondervinden.
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1005 Het meeste lyden is inden waen gheleghen,
Die quelt my niet, maer leydt op waerheyts weghen,
Na salich werden, dat is na goedt te werden.1007
Goet wertmen deur goetheyts krygen in deuchts volherden;
In deucht volherden is God ghehoorsaem wesen;
1010 Ghehoorsaem sijn ist doen van Gods wille gepresen;
Godts wil is dat ick uyt dit landtschap sal scheyden
Om in 't landt te gaen, dat hy my sal bereyden.
Doe ick dat, Godt maeckt my salich en geluckich;
Die salich is die is blyde, al schijnt hy druckich.
1015 Het navolgen Gods salicht dan minst ende meest,
Dat salich maeckt en is voorwaer gheen valsche gheest.
Com. op.
Dits vreemt Neef, sou Godt dan uwen Godt alleen sijn?
Sou sijn gemeen liefde ons oock niet ghemeen sijn?
Soude hy u alleen roepen, ons laten varen?
1020 Ons sijn wil heelen, en u die openbaren?
Weet ghy alleen? hebt ghy alleen een recht gheloof?
So dolen wy al, met menich wijs Philosooph.
Abram
Wat Godt met anderen doet is my verborghen;
Wat hy my gebiedt, weet ick en wilt besorghen,
1025 Aencleven, volghen en ter doodt toe by blyven.
Cognatio
Rust u hooft, Moeder, wy sullen doch niet bedryven;
Ons Neef wilt immers niet gelooven, maer proeven.
Com. op.
O Neve, Neve, hoe haest ghy na 't bedroeven,
Vaert wel, ick bidt Godt, dat hy u ooghen verklaert.
1030 Nu bevinde ick, gheboden dienst is dick onwaert.
Abram
Vaert wel Nichten, ick bedanck u hertelijcken,
Maer Menschen vernuft moet voor Gods wille wijcken.

Vierde deel. Vierde uytkomen
Abram. Spes

[A b r a m ]
Ghy zijt het, o God, die mijns ter noot ontfermet,

1007

na naar.
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Ghy sijt die my in aenvechtinghe beschermet,
1035 Ghy sijt die my macht geeft myn vyant te krencken,
Ghy sijt dan oock, die ick behoor te dancken,
Te prysen, te eeren en eeuwich te loven.
Nu gaet het oock, Heer, myn eyghen macht te boven,
Dat ick schielijck uyt myn ouders huys moet treden,
1040 Dats uyt myn quade leven, myn oude seden,
Mijn ghewoonte sondich, mijn tweede natuyre.
Sonder u mach icx niet, het wert my te suyre,
Maer gheeft ghy my kracht, so vallet licht ende soet.
Ghy schept die wil, dus geeft oock macht in mijn gemoet,
1045 Dat wilt ghy, dat moocht ghy, en dat biedt ghy my aen.
O God, sterckt my, laet my u genade by staen.
Daer sie ick hope; secht Dochter, wildy my yet?
Spes
't Is al gereet Heer, tot die reyse en ontbreeckt niet.
Voort verblyde ick, Heere, in uwer Nichten treuren;
1050 Sy scheyden so droevich uyt onse deuren,
Men verstont u vroecht wel uyt hare weeninghe,
Veroorsaeckt deur u stantvastighe meeninghe.
Sy saghen u gaerne hier eeuwich vernachten
In u eyghen wille om Goods wil te verachten.

1055

Abram
Sy deden 't best my in sonden te verstyven,1055
Maer Godt dede oock 't best, die hulp my vande Wyven.

Spes
Salich sijt ghy, Heer, dat ghy al uwe gangen
Na Gods beloften streckt met troostelijck verlanghen.
Diens hope God is, krijcht sijn begeerten altsamen.
1060 Dats gewis, niet en mach den Menschen beschamen
Die niet en hopen, wenschen noch te begeeren,
Dan 't stadich volbrenghen van den wil des Heeren.
Abram
Volcht my binnen, Dochter, by u goede vrouwe.
Blyft altijt by haer, hope is een troost in rouwe
Al 't geselschap binnen singet

1055

't best hun best.
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S t e m : Psalm 8.
1065

Ons levens tijdt strijtmen hier vroech en late.1065
Daermen wel strijdt, is vyantlijcke hate;
Die haet bestaet in waerheyts kennis klaer;
't Bekende quaet te laten valt niet swaer.

Wellust bekoort deur schone schijn met smeecken,
1070 Der Slanghen woort toont noch zijn valsche treecken.
Gemeene waen wil sijn als Goden groot;
Deur dit bestaen komen wy in der doot.
Maer die Gods raedt boven haer lust aenkleven,
En metter daet des Heeren woort beleven,
1075 Werden gebracht in 't Godlijck leven soet,
Deur Godes kracht, niet deur ons vleysch en bloedt.
Wie so verwint, danckt God, verlost van rouwen;
Wie noodt bevindt, soeckt hulp met vast betrouwen;
Wie Godt dan vreest, moet hier uyt vreucht of pijn
1080 In waerheyts gheest bidden of danckbaer sijn.

Vijfde deel. Eerste uytkomen
Abram. Loth.

[A b r a m ]
'T Verblydt my, Neef, dat ghy so vlytich en rustich
Sonder beraden volcht mynen raedt onlustich,
Maer my wondert van 't gelooven so geringen.1083
Loth
Daer toe porden my, weerde Oom, veele dinghen,
1085 Als kennis van u wijsheydt, van myn sotticheden,
Van dit lants quade en van u deuchtsame seden.
't Is waer, ick schijn hier by anderen noch wat wijs,
Maer by u verstant verdient het myn dwaesheyts prijs;
Het mijn blijft vruchteloos in woorden klerckelijck,1089
1090 Maer het u blijckt vruchtbaer in deuchden werckelijck.
Oock weet ick dat ghy my als u sone bemint,
Dus volchde ick u raet, boven myn goetduncken blint.
Nu riedt ghy my die bekende boosheydt te vlieden,

1065
1083
1089

Lied-boeck no. 49.
geringen snel.
klerckelijck geleerd.
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Hoe mocht ick dan langher woonen by dees lieden?
1095 Oock vallet vertrecken voor myn ionckheyt noch licht,
Maer want d'outheyt van selfs is een lastich gewicht,
So valt u die reyse swaer in d'oude daghen,
Des moet ick u, lieve Oom, wederomme vraghen,
Wat u doch so haest Godtvolgigh const maken?1099
Abram
t Sijn, beminde Neef, al meest die selve saken.
By Gods verstant vant ick 't mijn sotheyt verschoven,1101
Dus moet ick Gods boven 't myne gheloven.
Oock hebbe ick Godt in allen getrou bevonden,
Dit doet my zyn woort betrouwen t'allen stonden.
1105 Maer hoe soude ick 't goet gebodt Gods konnen laten?
Ist swaer eyghen sotheydt en wil te haten?
Bovendien hebbe ick sulcken belofte ontfanghen,
Dat ick daer ghestadelijck na moet verlanghen,
Na wenschen, na soecken, na iaghen, na hopen,
1110 Al soude ick oock uyter werelt daer na lopen.
Wat swaricheyt ist doch te laten dat ons deert,
Om te verwerven datmen boven al begeert?
Ick mercke dan hier by dat 's menschen hoochste prijs leyt
In wantrou van eyghen goetduncken en wijsheydt,
1115 Want daer deur volcht de ieucht niet haer, maer d'ouders raet,
En daer deur ist dat d'oude zijn om Godts raet versmaet.1116
So geniet salichlijck die ionckheyt wel bedocht
Het kloecke verstant der ouderen wel besocht,
En d'outheyt het Godtlijck verstant van ghelijcken.1119
1100

1120

Loth
Maer seght Oom, als wy nu uyt dit lantschap wijcken,
Waer leyt het landt? hoe noemtmen 't daer wy toe trecken?
Abram
Ten heeft God noch niet belieft my dat te ontdecken;
Die sal ons gewisselijck wel een goet landt wysen,
God en belooft niet, of ten is waert om prysen.

1099
1101
1116
1119

godtvolgigh Gods gebod volgend.
verschoven veracht.
zijn zijn raad.
van ghelijcken eveneens.
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1125 Hier en doocht niet, beter woontmen by wilde dieren
Dan by volck woester dan 't gediert van manieren.

Vijfde deel. Tweede uytkomen
S a r a . A b r a m . L o t h . T i m o r. S p e s .

[S a r a ]
'T Is al gereet Heer, daer rest niet, elck op u wacht.
Abram
Daer rest noch wat, dat voor al moet sijn volbracht.
Sara
Wats dat Heer?
Abram
Godt moet van herten sijn gebeden,
1130 Dat hy met ons sy, ons beware en stier in vreden.
Dit laet ons doen ootmoedelijck eendrachtigh,
Een ghelovich gebedt verhoort Godt waerachtigh.
Sy knielen al. Abram seydt:
Almachtighe Schepper van Hemel en Eerde,
Die na u genade, niet na myn weerde,
1135 My goetlijck hebt verkoren uyt veel anderen,
Om na u gebodt van hier te gaen wanderen,
Wt des werelts boosheyt in u goetheyt heylich,
Leydt ons nu, Heer, uyt ons dolinghen onveylich,
Wt ons blindtheyt en uyt ons sondelijch verstant,
1140 Deur u wech, in u licht na 't beloofde landt.
Stiert, hoet, sterckt en bewaert, Vader, u Kinderen,
Sijt ghy met ons, so en mach ons niemant hinderen.
Sy rysen op. Abram spreeckt:
Timor, treckt ghy met al 't gesinde voor heen.1143
Draecht wel sorge dat geen mensche in 't groot noch kleen
1145 Van mijn volck leedt gheschiedt, maer benaersticht seere
Dat by den mynen plaets hebbe deucht en eere.
Timor
t Sal gheschieden Heer, na Godts en u behagen.
Spes
Sal ick met hem gaen?

1143

gesinde reisgezelschap.
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Abram
Neen, ghy moet helpen draghen
Al d'onlust die my en u, vrou, mach ontmoeten,
1150 Want hope kan alle swaricheyt versoeten.
Maer ghy Neef, streckt u Moey een rustighe waghen
Deur stichtelijcke reen met lustich ghewaghen.1152
Treet voor, ick volg, en schickt dat elck 't sijn te degen doet;
Self toesien verhoet menige tegenspoet.

Vijfde deel. Derde uytkomen

1155

1160

1165

1170

1175

Loth
Wat dunckt u van dit lant, Moey, schynet niet lustich?
Gaet het so voort, my verdriet geen moeyte onrustich,
Want voorwaer, al was 't lichaem in Haran stille,1157
t Herte had altijt onrust met onwille.
Sara
t Is so Neef, maer hier by des lichaems onluste
Gevoel ick alreede in 't herte meerder ruste.
Dees soete lucht hem in my veel gesonder toont1161
Deur 't laten van quaey en winnen van goey gewoont.
Wast geen quaey gewoont te rusten t' alder uyren
By opinie en liefde der creatuyren?
Ist geen goey gewoont van d'aertsche lust te trecken
En begeerlijck na die Godtlijcke te strecken?
Opini seyde, dattet scheyden druck toevoecht,
Maer ick sie, ver van Opini, na by genoecht.1168
By veel waens is luttel weten en groot bedroch;
Nu betrouwe ick haer min dan niet. maer Neef, siet doch
Wat lustigher bosschen, wat grasiger weyden,
Sijn daer van die vruchtbare Ackeren verscheyden
Met cromme rievieren en ruyschende beken!
Waert onrecht datmens een Paradijs geleken?
Men siet niet dan Coorn, Gras, Geboomte en Fonteynen.1175
Loth
Het sal 't Landt Canaan sijn, sou ick meynen,

1152
1157
1161
1168
1175

ghewaghen vertellen.
Haran Gen. 12:4. Van Haran uit trok Abraham naar Kanaän.
hem D: hen.
genoecht genoegen.
Fonteynen bronnen.
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Daer af mijn groot-Heer Thara veel heeft gesproken.1177
Sijn naem is rieckende, hy had oock recht geroken1178
Dit lants deucht, ende het lantschap Ur begeven1179
1180 Om hier te komen, maer is tot Haran gebleven.
Sara
Ghy sijt Neve, geleert, u sou wel betamen
Te verklaren die beduydinghe der namen
Van den landen, so ghy daer begint te bruken
U verstant in uwes grootheeren wel ruken.
1185 Dus seght my: wat betekent Ur?1185
Loth
Vuyr of lichte.
Sara
Wat meynt dat?
Loth
Het natuerlijck voncxken en 't gesichte
Dat tot Gode treckt en stiert 's menschen gedachte.
Sara
Wats Haran?1188
Loth
Toorn, dats de toornighe krachte.
Sara
So is hy uyt beter na snoder gewandert.
Loth
1190 Neen, Ur was Chaldeeusch en in 't quade verandert,
Want alsmen 't natuerlijcke licht te veel ghelooft,
Wert Godt veracht en van sijn eere berooft.
Dat beduyt oock Chaldea als quantsuys rovers.1193
Als sich dan bedaren de vernuft gheloovers,1194

1177
1178
1179
1185
1188
1193
1194

groot-Heer grootvader (Gen. 11:31).
Syn naem is rieckende verklaring uit Robertus Stephanus (zie Inleiding): ‘Thara: odorans,
vel spirans, aut abigens’. Ook de volgende namen.
dit lants deucht de deugd van deze streken.
Ur ‘ignes vel lumen aut lux’.
Haran ‘ira sive irascens’.
Chaldea ‘quasi daemones, aut quasi depraedatores’.
de vernuft gheloovers vgl. vs. 1191.
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1195 Vertoornen sy vyantlijck op heur qua seden,
En gaen daer uyt na 't beloofde Chanaan treden.
Chanaan beduyt een coopman, of een droeve,1197
Of een gebroocken geest (door lijdtsaemheyts proeve),
Of een die recht en behoorlijck antwoorde geeft.
1200
Wie dan op sijn boosheyt rechte gramschappe heeft
Wert een wijs coopman, wisselt om 't snootste het beste,
Betreurt sijn quaetheyt, ruymt der sonden neste,
Vliet misdaet, soeckt deucht, volcht Gods roepen spoedich,
En antwoort Godt met gehoorsaemheyt ootmoedich.
1205 Also trecktmen recht uyt Haran na Chanaan.
Dit volbrenght nu mijn waerde Oom, u lieve man.
Die heet daerom oock Abram, dats hooghe Vader.1207
Versmaet hy d'eertsche dinghen niet alle gader?
Heeft hy den hoogen Godt niet op 't hoochste verkoren?
1210 Daerom wert hem noch salighe vrucht geboren,
Rust, lust, blytschap (die in gheen rou mach verkeren)
Met een stadich verkryghen van 't goet begeren.
Dit sijn de kinderen van een Godlijck verstandt,
Hier af sal hy Vader sijn deur Gods milde handt
1215 Ende ghy Moeder, want Sara heet een Vrouwe1215
Of Princes, die als een goede wil getrouwe,
Deur 't gehoorsamen van 't verstant wert vruchtbarigh,
Met deuchden en vreuchden, al waerdy oock hoochiarigh.
In 't s'vleeschs geboort doen iaren vruchtbaerheyt vluchten,
1220 Maer in den geest baert d'outheyt de meeste vruchten.
Dats daer van genoech.
Sara
Waerom laet ghy 't so steken?
Loth
Daer komt mijn Oom, die wil (so 't schijnt) met u spreken.

Vijfde deel. Vierde uytkomen
Abram. Sara. Loth. Fides.

[A b r a m ]
Een lieflijck dinck is den vermoeyden het rusten.
Dit soude u lief, dencke ick nu oock wel lusten.

1197
1207
1215

Chanaan ‘mercator, vel negotiator, sive contritus vel confractus, aut recte respondens’.
Abram ‘pater multitudinis’ (zie vs. 1213).
Sara ‘domina, vel princeps’.
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1225

Sara
Niet seer, ons Neefs soete cout heeft my soo vermaeckt,
Dat ick buyten mijn weten dus wijt ben geraeckt.

Abram
Dats wel Neve, ick moet u beyden hier verklaren,
Dat het Godt belieft heeft my te openbaren,
Hoe dit het landt is, dat hy uyt genade
1230 Onverdientlijck sal geven mynen sade.1230
Wat dunckt u van 't landt, dat wy hier sien voor oogen?
Soumen 't verlaten hier by ghelijcken moghen?1232
Loth
Geensins Oom, Godts woort blijckt waer, d'opinie vals,
Die sprack smeeckelijck deur haer bedriechlijcke hals:
1235 Treckt ghy, ick weet dat ghy 't u niet bevromen sult,1235
Ghy weet waer ghy sijt, maer niet waer ghy komen sult.
Nu vinden wy veel beter dan wy verlaten.
Abram
Goods woort is vast, sijn Gaven goet boven maten,
Meer dan ons 't ontfanghen lust, lust Godt het geven.

1240

Sara
Godt laetse niet, die hem met trouwen aenkleven,
d'Ontrouwe mensch sietmen dick van Gode wijcken,
Maer de lieve Godt mach gheen mensch beswijcken.1242

Abram
De schepper troost hem, die der schepsels troost begheeft.
Licht derftmen menschen troost alsmen 't godlijcke heeft,
1245 Maer ist niet een minlijcke troost van hier boven,
Dat Godt my dit landt voor mijn saet komt beloven?
Daer uyt bespeure ick met begeerten behaghen,
Dat Godt ons vrucht wil geven in d'oude daghen.
Schijnt dit voor 's menschen vernuft oock betogelijck?
1250 Maer wat is hem, die 't al vermach, onmogelijck?
So licht schept hy in d'onvruchtbare myn wensche,

1230
1232
1235
1242

onverdientlijck zonder het verdiend te hebben.
't verlaten het verlaten land.
't u niet bevromen er niet op zult roemen, er geen pleizier van hebben.
beswijcken in de steek laten.
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1255

1260

1265

1270

1275

Als hy van een stuck eerde schiep d'eerste Mensche.
Hy machs dan oock, wil hy 't, so hy sijn dienaer seydt;
Hoe kan ick dan twijffelen aen d'almoghende waerheydt?
Ick die syne waerheyts trouwe so minnelijck
Inden gheloove aenschouwe ondervinnelijck,
Ick weet ghewis dat Goods woort niet en mach lieghen;
Ick weet dat die trouwe Godt niet en mach bedrieghen,
En ick weet dat hy ons bemindt al te gader,
Des sy u danck en lof o Hemelsche Vader.
Ghemerckt nu Godt belieft heeft my hier te gemoeten1261
Om met nieuwe troost myn oudt leet te versoeten
Deur belofte dat ick noch vrucht sal aenschouwen,
So wil ick hier den Heere een Altaer bouwen
Omme te aenroepen syn Godlijcke name.
Fides, doet ghy dit op die hoochte bequame.
Godt is hooch, 't hoochste wert hem recht toegeschreven;
Hem verhoocht een neder hert, doch hooch verheven,
Met hooghe begeerten vande nedere aerde.
Neemt daer toe viercante steenen van hooger waerde,
By gelatentheyt geslecht ghelijckmoedelijck.
Bouwet vry hooch op een diepe grondt vroedelijck;
De grontsteen sy een ontwijffelijck betrouwen,
Dan voeget metter liefden kalck, die sal 't vast houwen.
Dit sult ghy besorghen, Timor sal 't wercken,
Daer en tusschen gaen wy 't lichaem wat verstercken.1276

Al 't gheselschap singhet

S t e m : Psalm 5.
Godt schept den mensch tot salicheden,
Maer sotte wil hem sneven doet;
Dan komtmen weer int leven goet,
1280 Alleen deur dooden en vertreden
Van quade seden.
Tot dit verstant mach niemandt raken
Dan deur des Heeren heylich woort;
Dat helpt den kleynen veylich voort
1285 Om hem deur quaetheyts recht versaken,
Salich te maken.

1261
1276

Ghemerckt aangezien.
vg. Lied-boeck no. 50.
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Die hier het quaet seyt goedt te wesen,
En hem van Godt niet raden laet,
Blyft stadich in zijn quaden staet;
1290 Maer die ootmoedich God wil vresen,
Wert heel ghenesen.
Dees heeft Gods woort tot synder spysen;
Hy sterft zijn wil en luste quaet,
Waer deur hy in Gods ruste gaet,
1295 Daer hy syn God, met deughts bewysen,
Eeuwich moet prysen.

Eynde.

1300

1305

1310

1315

1320

1297
1310
1313

Die Rimere
Dit's vander ghelovighen uytganck mijn bediedt,1297
Inden Vader des gheloofs uyterlijck gheschiet,
Op dat wy, so Abram gehoorsaem was Gode,
Ghehoorsaem souden syn ons Meesters ghebode,
Daer hy, om der sondaren salichmakinghe
Voor al beveeldt onses selves versaeckinghe.
't Verstandt van dees uytganck leert ons oock wanderen,
Niet om plaetsen maer om herten te veranderen.
Men treckt uyt 's wereldts moeyte na d'Hemelsche ruste,
Wt die Duyvelsche na die Godlijcke luste,
Wt het belaechlijck vleesch na des Geests veylicheydt,
En uyt hate nader liefden heylicheydt.
Dits den tocht uytten gonste der creaturen,
Wt 's vleeschs anmoet, dat's uyt 's herten sot beruren,1310
Wt ghemeen ghevoelen, uyt dootlijche sonden,
Wt quade ghewoonte, vast aen 't hert gebonden,
En uyt Babel, dats uyt verwarringhe van 't verstand,1313
Na 't vreedsaem Jerusalem, het beloofde landt,
Om daer te leven sonder druck en smerticheydt,
In broerlijcke liefde, in soete barmherticheydt,
In vasten ghelove, in lijdsaemheydt gheduldich,
In vrye waerheydt, in deuchtsaemheydt onschuldich,
In goede ghewoonte, in rechte eenvuldicheden,
In 't rijcke Christi ons Coninx, Vorst des vreden.

bediedt verklaring.
anmoet bekoorlijkheid.
de oudtestamentische etymologie verklaart de naam Babel als verwarring.
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1325

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1322
1336
1338
1346
1357

Tot dese reyse behoeftmen paerdt noch waghen,
Noch schip, noch schuyt, noch teer-geldt te bejaghen,1322
Maer alleen een vast gelove en hope ghewis,
Dat God in zijn beloften waerachtich is.
Soo wie nu in 's Duyvels rijcke treurt ellendigh,
Die treck sonder omsien na Gods rijcke inwendigh.
Die soecke dat begeerlijck voor allen dinghen,
En reyse huyden spoedich snel en gheringhen.
Sydy maer op wech, ghy sult Gods rijcke erven,
Alquaem dy in d'eerste treedt uws uytganx te sterven,
Soo aenden moorder bleeck, die in 's doodts besuren,
Wtginck, en in 't Paradijs quam ter laetster uren.
Slaet maer op wech, elck spoede hem tot desen uytganck,
Hier toe is niemandt te arm, te out, of te kranck.
Want God besorght, die syn rijck soecken spoedelijck,
Met wil, macht en toewerpsel overvloedelijck.1336
Al blyft u lichaem kreupel of sieck binnenshuys,
Ja binnen een toorn ghevangen onder 't kruys,1338
't En belet u dees reyse in 't minste noch in 't meest,
Want men reyst niet inden lyve, maer inden Geest;
Inden Geest kan dees Pelgrim den Hemel betreden,
Al blijft syn lichaem op ter aerden beneden.
Op desen wech behoeftmen niet te vreesen
Van verleyt, bedrogen of vermoordt te wesen,
Want God heeft syn soon tot ons leydtsman gegheven,
Dit is self die wech, self de waerheyt, self het leven.1346
Die brenght ons uyt d'Egypsche duystere swaerheydt
Inde lichte, lieflijcke, Hemelsche klaerheydt.
Wie sou niet gaerne koper om goudt verlaten?
Wie schroomt voor 't snootste het best te aenvaten?
Wie blyft nu noch soo sot en verkeerdt van sinnen,
Die 't niet al voor dreck acht om Christum te winnen?
Dit doet de wereldt, maer weest niet meer wer'ldt, wert Hemelen,
Verlaet die geltsuchtighe bult der Kemelen,
Vermijt eygen boosheyt, volcht Godlijcke goedtheydt,
Vliet dootlijcke sond, soeckt deugt om 's levens goetheydt,
Wijckt van u vernuft, aenkleeft Gods waerachticheydt,1357

teer-geldt reisgeld.
toewerpsel schenking uit genade (zinspeling op Matth. 6:33).
als gevangene in een Rooms land.
Joh. 14:6.
u vernuft eigendunk.
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En gaet uyt u kranckheyt, omhelst Gods almachtigheydt.
Elck haest sich, dewijl der genaden Windt noch waeyt,1359
1360 Dewijl 't noch huyden heet, eer hem die Sonne draeyt,1360
Dewijl die vruchtbare somer noch is voor ooghen,
Tot dees uytganck in Goods, niet in 's vleesch vermoghen.
Soo en sal u die buyten sluytende nachte,
d'Onvruchtbare Winter, des wanhoopens krachte,
1365 Noch 't verdoemlijck oordeel niet overvallen,
Daer voor bescherme die goede Godt ons allen.
Amen.

Op de wyse: Hoe ben ick in liefden aldus verblind? etc.
A bram vertrock door Gods bevelen goed1367
Wt zyn gheslacht en bloed
In vreemde landen wyt.
1370 Wel hem die so met hert, zin en gemoed,
Van d'aardsche lusten spoedt
Ten Hemel waert altyd,
Die als een gast ter wereld Pelgrimeert,
Geloovigh vast den Heer tot erf begeert.
1375 Diens weldoen gaart een schat,
Daarse geen dief noch mat1376
En steelt noch en verteert.
Me nigh pat schynt wel recht voor d'ooge bloot
Diens laatste voert ter dood,1379
1380 Daar lust de ziel vermoort.
Betert, o Jongeling, u wegh, 't is nood,
Met Gods genade groot,
Al na zyn heyligh woord.
Eer ghy bestaat, het eynd in als aanschout,1384

1359
1360
1367

1376
1379
1384

haest haaste.
Dewijl 't noch huyden heet terwijl het nog vandaag is.
vg. Lied-boeck no. 51. Het acrostichon Ameronghen, dat in de druk van 1583 ontbreekt,
heeft betrekking op een jongeling, van wie we verder niets weten. (BECKER, Bronnen bl. 313
noot). De Bibl. Belg. noemt een zekere Jean Taets van Ameronghen, seigneur de
Groenewoude, afgevaardigde van de Staten-Generaal bij het sluiten van de Pacificatie van
Gent.
mat mot.
diens laatste welks einde.
vóór ge iets begint, kijk naar het eind.
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1385 Dat niet te laat u daad vergeefs berout,
Ghy kryght hier, edel mensch,
Altyd u 's herten wensch,
So ghy den Heer betrout.
Ron dom end' in u hert de Heere woont,
1390 Syn waardigheyd verschoont
In 't vlieden van boosheyd.
Pooght meer dat zyn goedheydt u deughde kroont
Dan dat zyn strengheyd loont
U zond met eeuwich leyd,
1395 Want hy aansiet u werck, ia u gedacht.
Acht ghy God niet, ghy wort van hem veracht.
Maar hoordy na zyn stem,
Volght ende eert ghy hem,
So eert hy u met macht.
1400 Ghen adelijck de Prins Emanuel
Sijn Engel Gabriel
U tot een Leydsman doet,
Als ghy uyt Babylonien seer snel,1403
Deur 't Vaderlijck bevel,
1405 Ter deughden stiert u voet.
Soo leefdy God ter eeren in u ieughd,
U Ouders tot een hertelijcke vreughd.
Dit is het rechte padt
Al na des Hemels Stad,
1410 Daar altyd is geneughd.

Eynde.

1403

Babylonien zie vs. 1313.
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Tekstvarianten
Gebruikt is de uitgave van 1621 (bij Claes Gerritsz. op de Nieuwe Brugh t
Amsteldam), omdat deze een herdruk was van die van 1575(?) ‘ghedruckt toe Rees
/ By my Derck // van Zanten’ (verloren gegaan, zie Bibl. Belg. C. 270). Onze tekst
wordt aangeduid met de letters A.R. Wel bewaard is een uitgave van 1583 ‘ghedruct
tot Haerlem by Antonis Ketel, woenende in de Suyerstrate’ (H). Voor de tekst van
de volledige Wercken is de Amsterdamse uitgave van 1621 gebruikt, hier en daar
verbeterd (c.q. veranderd). Deze is aangeduid met W.W. De Alkmaarse druk van
1603 (‘Talcmaer. Op nieus ghedruyckt by p.v. 1603’) is een herdruk van die van
1583, zo slecht verzorgd, dat het ondoenlijk is en geen zin heeft varianten op te
geven. Waar H. of W.W. een betere lezing gaven, koos ik die, met verantwoording
in deze tekstvarianten.
6

A.R. Gheenraet.

8

A.R.-W.W. wanderinge.

44

A.R.-W.W. leyt stiert.

55

H.-W.W. wel licht.

70

A.R. Godt.

82

het tweede my ontbreekt in A.R.

106

H. knagen en smerten.

112

A.R. blyf.

116

H. van vreden.

117

A.R. onderwintlicke.

119

H. Ooc cont.

120

H. onwaerheyt.

131

H. die nut verdreef.

139

A.R. tot uwaerts.

145

A.R.-W.W. d'een loghen.

164

H. nu gebooren.

170

H.-W.W. deenvuldige waerheyt.

261

A.R.-W.W. op mijn gemeen.

283

H.-W.W. en van velen.

288

A.R.-W.W. Oock wijsselick.

291

H.-W.W. die dierbare.

293

H. Ist ooc recht.
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H. Ter waerheyt keert zijn gants
verdoolde oogen.

327

A.R.-W.W. lust. (ook Liedboeck).

371

A.R. dit vers ontbreekt.

377

A.R. lustelijck leeren.

378

A.R. om te keeren.

421

A.R. den sinnen.

474

A.R.-W.W. van ons.

529

A.R. boeven.

530

A.R. derf.

559

A.R. slaverinne.

574

H. een woort niet afhoren.

609

H. Sal icx - ick en bens.

618

H. Wat God.

646

H. eer icx.

660

H. Wy sagen.

664

H. Godt mach bet schicken.

675

A.R. laat dit vers door Fides en 676 door
Sara zeggen.

746

A.R. onderscheyt.

752

A.R. u lief.

753

A.R. verstyven.

849

H.-W.W. veracht.

910

A.R. een schorfte slaef.

937

A.R. waent te sijn.

940

H.-W.W. der slangen.

955

A.R.-W.W. hier ontbreekt: geest.

1006

H.-W.W. maer mercke op.

1050

AR. Ghy scheyden.

1051

A.R. u vrucht.

1071

A.R. wil sy als.

1096

A.R. een lustich gewicht.

1101

A.R. van 't ick.

1122

A.R. noch noyt.

1176

A.R. noemt Timor als spreker.
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1210

A.R. salighe vreucht.

1277

H. Stemme. Psalm 6.

1349

A.R.-W.W. koper of goudt. H. om gout
coper verlaten.
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Der Maeghdekens Schole, comedia
Eerste handelingh, eerste uytkomen
C h r i s t i a n a P h i l o s o p h i a . I o h a n n a , verselt met H u m i l i t a t e . G a l i l e a
v o l u b i l i s . M i s e r i c o r s .*

[C h r i s t i a n a P h i l o s o p h i a ]

[1] Op dat ghy waerde dochterkens, die my zijt bevolen, te naerstigher
[2] sult moghen leeren in deser Scholen, heb ick u voor al moeten ver[3] claren, dat ick liefhebbe, niet het uwe, maer u selve, dat's u Eere
[4] ende u Saligheyt. Dit maeckt mijn lustigh te onderwijsen die Hey-4
[5] lighe verstandenisse. Dese neemt haer oorsprong uyt die vreese des
[6] Heeren, ende leedet ter eeuwigher saligheyt, die hier inder tijdt
[7] beginnet, ende hier na nimmermeer en eyndet. Maer al mijn onder[8] wijsen sal vergheefs sijn, ist dat ghy niet soo begheerlijck en sijt
[9] om te verstaen, als ick om u te leeren. Dese begheerlyckheyt is by
[10] den ghenen die wijsheyt bemint boven ghelt, wellust, of Hoogheydt.
[11] 't Welck alle die dan, die daer verstaen, dat Rijckdom der Zielen so
[12] veele waerdigher is dan des Lichaems rijckdommen als die Edele,
[13] Godlijcke ende Onsterflijcke Ziele in waerdigheydt het snoode Aerd[14] sche ende sterflijcke Lijf te boven gaet. Om u dan de vreese des
[15] Heeren, diemen in mijne Schole aldereerst leert, wat te verclaren,
[16] so mercket met aendacht dat die vreese in sich behelset ware Onder[17] danigheydt Godes, bestaende int laten van 't quade, ende int han[18] teren van 't goede. Dit is niet anders dan een versakinghe van ons
[19] selve, ende een navolginghe Christi in alle ons doen ende laten,
[20] want het quaet dat wy laten sijn ons lusten, begheerten, ende wille,
[21] ende die onderdanighe wandelen inden voetstappen Christi, ist goede21

*

4
21

Christiana Philosophia. De naam zal C. ontleend hebben aan Erasmus (Paraclesis). Zie over
de Philosophia Christi MODESTUS VAN STRAATEN. O.E.S.A. in Donum Lustrale catholicae
universitati Noviomagensi oblatum, 1949. Volgens VIVES, De institutione foeminae
christianae, aan welk werk C. veel heeft ontleend, moeten meisjes door hun moeder of door
een wijze, oudere vrouw worden opgevoed. Zie mijn diss. bl. 78.
Johanna ‘domini gratia, sive domini donum’; Galilea ‘volubilis, sive volutabilis, aut rota’
(Stephanus).
Heylighe verstandenisse het Evangelie.
1 Petr. 2:21; die lees dat.
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[22] dat wy moeten hanteren ende na volgen, als de suyvere Spieghel
[23] ende Hemelsche voorbeeldt onses gantschen Levens. Dit is de wegh,
[24] die ons in der waerheydt (die hy selve is) brenght ten Eeuwighen
[25] Leven, dat hy mede selve is, ende in hem selven ons allen aenbiedt
[26] wt ghenaden, ende allen begheerlijcken ontfanghers mildelijck ende
[27] trouwelijcken schenckt. Ende om u dat quade dat ghelaten, oock het
[28] goede dat ghepleeght moet sijn, noch wat naeckter voor ooghen te
[29] houden, ende dit voor so vele voorneemlijck u nut is, die jonge
[30] maegdekens sijt, soo moet ghy weten, dat u voor al te vlieden staet
[31] +die gemeene of verkeerde opinie, die 't goede quaedt, ende 't quade
[32] goedt noemt, daer door elc God, deugde, ende Ziele, snoder, ende
[33] onwaerder acht, ende minder lieft dan 't vluchtighe gheldt, die ydele
[34] Eere, ende het dienstbare Lijf. Dit valsche verkeerde, ende duystere
[35] ooge, dat het gantsche Lichaem duyster maeckt, moet voor al uytghe[36] steken sijn. So moetmen oock, als het arghste Fenijn der zielen,
[37] +mijden die verwaende Hovaerdigheydt, die den Mensche hatelijck
[38] maeckt voor Gode ende voor den Menschen stinckende ende ver[39] acht. Van ghelijcken mede haer snoode Dochtere verachtinge der
[40] +Ouderen, een verwerpster van wijsen raedt, ende een verderflijcke
[41] verleydtstere vande Jonckheyt. Ende want de slaperighe Ledig[42] +heydt, een ghemackelijck Oorkussen is alder zonden, ja alder Duy[43] velen selve, die nimmermeer wat goedts moghen veroorsaken, so
[44] moet elck vermijden haer gheselschap, met haer vervloeckte Doch[45] +teren, daer af d'eene heet Curieusheyd, die haer eyghen ende noodt[46] lijcke saken versuymende, haer stadelijck bemoeyt in ander Luyder,
[47] ende onnoodighe, jae verboden saken te ondersoecken: Ende d'ander
[48] +Petracho, wiens hooghste luste is alle mans ghebreken op te halen,
[49] alle dinghen ten argsten te beduyden, tot elckx naemschendinghe te
[50] lieghen, te oorblasen, ende met ander luyder vuylmaken haer selve
[51] te willen reynighen, 'twelck recht anders valt, want zy bestaet haer
[52] met vuyl te reynighen, ende bevleckt haer selve des maer te lee[53] lijcker. Ende ten laetsten moet oock als een Huysverraedster onop[54] +houdelijck ghevloden worden die Vleeschelycke wellust, een van de
[55] Hooft-bederfsters der Maeghdekens, door haar aentreckelijcke smake[56] lijckheydt ende verbeeldelijcke soetigheyt, welcx vervullinghe met
[57] verdriet vervult, welcx verzaedtheydt van zonden zadt maeckt, ende
[58] welcx corte ketelingh met langhe smerte, pijne ende berouwe pijnigt.
[59] Door de list van dese bedrieghlijcke verleydtster moet elck sich voor
[60] al wackerlijck hoeden: want onder schijn van noodruft in spijs ende
[61] drancke voert zy aen tot slickerbeetges ende soet Wijntgen, ende61

61

slickerbeetges lekkere hapjes (D: slickerleetges)
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1. Opinio perversa

+

2. Superbia

+

3. Despectio

+

4. Desidia

+

5. Curiositas

+

6. Loquacitas detractio

+

7. Voluptas
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[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]

door't selve verder dan der Maeghdelijcke kuyscheyt wel nut is.
Als die met spade berou altijdt jammerlijck bedroeft, dan vindmen
dat hare valsche zoetheyt snel als een pijle vervlieght, ende dat hare
ware bitterheydt als een aenclevende kanckere lancksaem scheydet.
Meer andere quaden vindtmen die te vlieden staen, oock voor den
Maeghdekens, maer dese voornemelijck.

[68] Dus lieve Dochterkens, schouwet haer geselschappe als Slanghen,68
[69] want zy brenghen haer inder tijdt tot schade, tot armoede, tot69
[70] zieckten, tot schanden, tot onghenoeghen ende wroeghe, ende hier
[71] na tot eeuwighe verdoemenisse; gheloofter geene, zy sijn altsamen
[72] valsch, bedrieghlijck, ende arghlistigh, Dochters ende Nichten vande
[73] vervloeckte Loghen. Maer soeckt in allen u doen ende laten het
[74] ghetrouwe gheselschap vande Deurluchtighe Waerheyt, vande
[75] nedere ootmoedigheydt, ende vande ghehoorsame eerbiedinghe der
[76] Ouderen. Laet uwe Speelghenoten sijn die wackere Naerstigheyt, die
[77] voorsichtighe Wijsheyt, die veylighe Stilswijghentheydt, ende die77
[78] ghesonde Onthoudelijckheyt. Dit doende, suldy waerachtelijck van
[79] allen quaden ghevryet, ende met alle goeden vervult worden. Ick
[80] weet dat ghy alle gaerne hier ende hier na salighlijck begheert te
[81] leven, dat is stadelijck blijdtschap, daer gheen rouwe na volght te
[82] ghenieten. Maer daer by weet ick mede dat ghy niet al en verstaet
[83] hoemen comt aen sulcken salighen leven. Verstaet ghy mede dese
[84] uwe onwetenheyt, te weten, dat ghy sulcx niet en verstaet, soo suldy
[85] mijne Leeringhe ghelooven boven u Jeugdelijck onverstandt, ende
[86] door sulck gheloove bevinden dat het u al quaedt is dat u hindert,
[87] oock dat het u al goedt is dat u voordert tot het verkrijghen van
[88] sodanighen salighen leven. Elck is hy self met sijn eyghen onwijse
[89] lusten, begheeren, verkiesinghen, ende Wille, met sampt oock het89
[90] voorsz. quade gheselschap, den aldermeesten, ja eenighen hinder tot
[91] die ghewenschte saligheyt. Daer toe wederomme de Heere Christus
[92] met sijnen Heyligen Exempele, ende 't voorsz. Goddelijck ghesel[93] schap die rechte Wegh, eenighe middele, ende hooghste voorderingh93
[94] is. Dat laten van u self, met sulck quaedt, ende dit navolghen van
[95] Christo, met sulck goedt gheselschappe, zy daerom voor dese tijdt
[96] uwe eerste Lesse, niet om van buyten in de ghedachtenisse, maer
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schouwet schuwt.
schade D: schande.
voorsichtighe vooruitziende.
met sampt samen met.
voorderingh hetgeen doet vorderen.
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[97] om inwendig inder hertelijcker luste ende dadelijcke oeffening97
[98] te leeren.
[99] Begheerdy breeder verclaeringhe, Kinderen, van dese Lesse, so
[100] moogdyer na zien int boecxken ghenaemt het Evangelie, datmen
[101] hier leert, ende dat u Ouders u Luyden, soo ick zie, ghekocht hebben.
[102] Dat leest, dat denckt na, ende daer inne zy u lust nacht ende dagh.
[103] Hebt Godt altijdt voor ooghen, wandert in sijn Heylighe vreese, weet
[104] dat hy al u doen ende laten, ja oock uwe ghedachten aenschouwt.
[105] Acht elcke uyre als oft u laetste soude sijn, arbeydt meer om goedt
[106] te wesen dan om goedt te schijnen, acht u selve cleyn, weest gaerne
[107] alleyn, houdt u herte reyn, soo blijfdy met Gode ghemeyn.
[108] Nu Dochterkens, hier mede wil ick mijn Lesse eynden, begint
[109] ghyse te leeren doen. Leert u selven altijd laten, ende Christum109
[110] altijdt navolghen, so suldy door Christum tot Gode comen. Dat
[111] jonne u de barmhertighe ende Menschlievende Vader, door
[112] Christum sijnen Zone, in de verlichtinghe van sijnen Heylighen
[113] Gheest.
Amen.

Eerste handelinghe. Tweede uytkomen.
Iohanna, Humilitas, Galilea.

Iohanna

[114] Myn Moerken, wetende dat ick goedt noch quaedt en kenne, zandt
[115] +my om sulcks te leeren tot dese Schole. Ick mercke nu oock dat
[116] icx niet en kenne, ende dat icx noodlijck behoeve, sal ick niet ver[117] doemelijck dolen, begeere hertelijck die beyde kennissen. Nu hoore
[118] ick hier dat ick quaedt sy ende ghy goedt, O goede milde Heere,
[119] daerom bidde ick met vast betrouwen op u ghetrouwe beloften
[120] (houwende: bidt, ghy sult verkrijghen) dat ghy O gaef-rijcke Vader120
[121] des Lichts my wilt verleenen waere wijsheyt, dat is soodanighe
[122] kennisse van mijn eyghen quaedtheydt ende van u Goddelijcke
[123] goedheyt, dat ick my selve soo vyandtlijcken hate, ende u so minne[124] lijcken lief hebben mach, dat ick inder waerheyt my self in allen
[125] dinghen vliede, ende u in u lieve zone altijdt navolghen, soecken,
[126] ende boven al begheeren mach, Amen. Lieve Vader, dat zy also,
97
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dadelyck metterdaad, daadwerkelijk.
laten verzaken
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Iohanna met Humilitate
vallen op de knien ende
bidden

[127] verhoort mijn begheerlijck bidden.
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Galilea

[128] Wat zie ick hier, seght Johanna? zijdy een Bagijntje, een Clarisse,
[129] of een Heylighskens gheworden? Of komdy de konst van Heyligheyt
[130] hier leeren? Seght Doeyken, meyndy dan dat de Schole een Kercke130
[131] is, dat ghy hier u ghebedt doet?
Iohanna

[132] Neen, voorwaer. Maer ick weet dat ick niet wijs ben, dat ick ver[133] standt behoef, ende dat voorneemlijck int leeren, daerom bid ick
[134] onsen Heere oock inde Schole, overmidts ick geloove dat Godt my
[135] hier oock wel can hooren.
Galilea

[136] Dats wel moghelijck, maer ghy bidt onwijslijc om 't gunt u quaedt is.
Iohanna

[137] Is wijsheyt te verkrijghen quaedt?
Galilea

[138] Is gheneught, vreught, ende wellust te ontberen quaed, so is het
[139] hebben vande swaermoedighe, fantastijcke ende strenghe wijsheydt
[140] quaedt.
Iohanna

[141] Dat seght ghy. Maer dit Boeck dat ick boven u gheloove seyt my
[142] al anders.
Galilea

[143] Hebdy daer inne alre wat ghelesen, ghespele? Lieve, wat houdt dit
[144] ons Boeck doch?
Iohanna

[145] Ick heb t'Huys daer in mijn Les al wat over ghesien ende ghelesen,
[146] +dat die wijsheydt is kuysch, vreedsaem, zedigh, segghelijck, vol
[147] barmhertigheydt ende goede vruchten. Dat zy beter is dan alle schat[148] ten, dat zy den Menschen bevryet vanden quaden, ende dat zy met
[149] haer brengt alle datmen goets mach begeeren. Wat dunckt u nu,
[150] +mach my de wijsheyt oock quaedt sijn? Immers moet zy my niet goet
[151] sijn? Soude ick menschen boven Godes segghen gheloove gheven?
[152] Neen, dat heeft mijn Moeyerken my niet gheleert, noch onse
130
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[153] Meestresse mede niet.
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Galilea

[154] Ick hebbe een Speelghenoot ghenaemt C u r i o s i t a s , die soude u
[155] wel wat anders seggen, waer zy hier.
Iohanna

[156] Die mooghdy hooren, believet u ghespeele, ten lust my niet, ick
[157] wil mijn Les leeren, daer toe ben ick hier, ende niet om te
[158] klappen.

Eerste handelinghe, derde wtkomen
G a l i l e a , C u r i o s i t a s , I o h a n n a , H u m i l i t a s , becleet met onderdanigheyt der
Ouderen.

[G a l i l e a ]

[159] Daer men vanden quaden man spreeckt, is hy gaerne omtrent, siet
[160] wy spraken van u ende ghy comt rechts opt slach.
Curiositas

[161] Daer mijn hert is moet mijn lijf wesen. Ick beminne u met herten,
[162] daerom ben ick gaerne by u, maer seght ghespeele, wat boecken
[163] leert men doch in desen schole?
Galilea

[164] Dit boeck.
Curiositas

[165] Wat nu? ist al Gecken werck? dient dat sufboeck Jonghe weeldighe
[166] ende wel-lustighe Maeghdekens? 't Is niet anders dan een willighe
[167] ellendigheydt, ende een stadighe berovinge alder vrolijkheyt, 'ten
[168] leert niet dan armoede, rouwe draghen, vasten, lijden, ende ver[169] drietigheyt. Wech met die leuren ende fabelen! Laet dat Boeck voor169
[170] afghesleten Marotten, zotten ende zottinnen dienen. Ick meyne voor170
[171] melancoleuse Clarissen of mymerighe Cathusers, worpet seker een
[172] wijle achter den Kist tot dat ghy oudt wordt, ende metten eenen
[173] voedt int graf gaet, wildy anders u bloeyende, gheneuchlijcke ende
[174] wellustighe jonckheydt niet quellen met suffen, met suchten en met
169
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leuren verzinsels.
Marotten malloten.
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[175] onnutte swarigheyt. dats wel een ander Boeck, dat lees ick altijdt175
[176] ende ben altijdt vrolijck, coopter ooc een sulcken.
Galilea

[177] Hoe heet het?

175

dats wel er is wel.
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Curiositas

[178] Daer zijnder twee in een ghebonden, waer van het eene heet lustighe
[179] vertellinghen, ende 'tander de Spieghel van ander luyder ghebreken.
Galilea

[180] Wat hout het inne?
Curiositas

[181] Veel ghenoeghlijcke Storien, als van Amadis de Gaule, van Malegijs,181
[182] vande vier Aymonskinderen, van Clamide, ende dierghelijcken on[183] tallijcken meer, midtsgaders een quaetklap van alle mans doen, ja
[184] oock dencken. Lustigher tijdt-verdrijf en machmen niet vinden, 't Is
[185] noch dat niet alleen, maer het leert een seer sierlijcke tale, het
[186] maeckt een welsprekende tonghe, ende het vertoondt sulcke beval[187] lijcke heusche, ende Jofferlijcke seden, dat alle diese leesen abelijck187
[188] Hoofs, ende ghenoechlijck met Princessen spreken, vryers onder[189] houden, ende elckerlijcx gonste behalen konnen. Wat dunct u
[190] daer van? Is dat niet een ander Boeck dan dit fantastijcke, grove,
[191] botte, ende plompeboec, dat allen diet leeren niet alleen verdrietigh,
[192] onlustigh, ende droevigh maeckt by hem selve, maer onlustigh, grof,
[193] bot, plomp veracht, ja oock hatelijck by allen anderen menschen?
Galilea

[194] My dunckt voorwaer dat ghy recht seght, want het eerst dat my in
[195] dit Boeck voor quam was, dat sy saligh zijn die rouwe draghen. Ick195
[196] dacht terstondt: dats een groote loghen, mach dan droefheydt salig
[197] maken? soo stondt het my van self weynigh aen; daer leydt het, ten
[198] behaeght my niet, diet wil macht nemen. Maer seght my, waer ver[199] coopt men dat Boeck vande ghenoeghlijcke vertellinghe? dat be[200] haeght my beter, daer verlanght my na te lesen, ick wilder een Copen.
Curiositas

[201] De man hiet Mendacium, ende woont inde Ghemeene strate inde
[202] Werelt.

181
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Bedoeld worden de volksboeken, die vooral in de eerste helft van de 16e eeuw gedrukt
werden, b.v. dat van de Vier Heemskinderen in 1508 en van Malegys in 1556 (oudste druk
misschien 1554). Van Clamydes ende Claermonde is geen enkele Nederl. druk bekend. De
titel komt voor op verscheidene inventarislijsten uit het begin van de 17e eeuw. De bron kan
de Franse prozaroman zijn, waarvan de oudste druk verscheen ± 1480. Zie LUC. DEBAENE,
De Nederl. Volksboeken (Antw. 1951) 213.
abelijck op fraaie en knappe wijze.
Matth. 5:4.
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Galilea

[203] Ick ken die Boeckverkoper, dat Huys, ende die strate wel, ick wil
[204] strackx een gaen koopen.
Curiositas

[205] Doet die moeyte niet, neemt dit, ick schencket u.
Galilea

[206] Ick danck u seecker. Hoe sal ick dit verdienen?
Curiositas

[207] Niet met allen, maer mocht lijden dat dese u ghespele oock wat
[208] na mijn reden luysterde. Het soude haer nutter zijn dan aldus (soo
[209] ick haer zie doen) te sitten dolliseren in dit sinneloose, treurighe,209
[210] ende verwerrende twistboeck. Segt doch ghy Jonghe Dochter, waert
[211] u niet nutter wat lustighs te lesen, dan dit treur-boeck, dit kijf[212] boeck, ende dit Ketterboeck?
Iohanna

[213] Ist een Ketter-boeck? ick hout al voor loutere waerheyt.
Curiositas

[214] Dat sy soo schoon ghenomen, maer comen daer niet alle Ketteryen
[215] uyt voort?
Iohanna

[216] Wat kant die goede Wijn beteren dat by den onmatighen veel216
[217] dronckenschap ende veel quaden uyt haer voort comen? dient sy
[218] ooc den matighen Luyden niet tot ghesontheydt ende vrolijckheydt?
Curiositas

[219] Seght doch: wat is die hooghste wijsheydt die dat boeck leert?
Iohanna

[220] Kennisse Godes ende mijns selfs.
Curiositas

[221] Ende dat Boec dat ick G a l i l e a heb geschoncken, leerdt den
[222] Wereldt ende ander Luyden kennen. Wat dunckt u nu het lustichste
209
216

dolliseren zich gek studeren.
by D: hy.
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[225] kennen leeren diemen niet mach sien? Dat boeck leert mede dat de
[226] mensche verdorven, boos, ende leelijck is inwendigh; is die kennisse
[227] van een snoodt onreyn dingh oock lustigh?
[228] Wat nut of lust mach dat boeck dan doen? Maer mijn boeck leert
[229] recht lustighe saken int ondersoecken of de wereldt gheschapen is
[230] dan van selfs, of daer veel Werelden zijn dan maer een: hoe veele
[231] uren Adam int Paradijs is gheweest: of Adam een Rib minder heeft
[232] dan Eva, of de Boom des Wetens een Rabauwen Boom was dan232
[233] een Guldelingh Boom, wat dier het was, met welcx huyt God Adam233
[234] ende Eva cleede, of desen huyt ghenaeyt was dan niet, ende wiese
[235] ghenaeyt hadde, met veele dierghelijcke ghenoechlijcke dinghen;
[236] ende belanghende den nut, soo leeret aller ander luyden aert, doen
[237] ende laten ondersoecken, daer uyt men mach weten wiens ghesel[238] schap ons lustigh, profijtigh ende eerlijck is. het leert oock ander
[239] luyder ghebreken soo veel, so groot ende so bloot altijdt voor
[240] ooghen hebben, dat wy ons int verlustighen van elcx mis handelinghe
[241] den onlust van onse eyghen vergheten, die sy daer by soo cleyn
[242] maeckt in onsen ooghen dat wy Sancten schijnen by ghelijckenisse242
[243] van ander luyden; dat meyn ick is oock wel een nutte ende profijte[244] lijcke Leere. Dit weet oock meest al de wereldt wel die sulcx metter
[245] daet betoont ende zeyt. So ist oock gaerne waer, wat al de Wereldt
[246] zeydt. Daerom, lief Johanna ghelooft dus dwaeslijck niet die neus[247] wijse ende swaerhoofdighe Philosophie van u Meestersse, die met
[248] heuren aenhang wel op een Telloor soude dansen, maer volght den248
[249] meesten hoop die my beminnen, ende in dese mijne Boecken stu[250] deren. Ende zijt so verwaent niet dat ghy u eyghen sinnekens die
[251] noch Jonck ende onwijs zijn (soo ghy self bekent) meer betoont,
[252] dan 'tghene gevolgt wort vande bedaerde van alle wijse, vande
[253] gheleerde luyden ter Wereldt, van groot, van cleyn, van geestelijck,
[254] ende waerlijck, van Oudt ende van Jonck, niemant, of seer weynigh254
[255] fantastijcke of Kettersche luyden uytghenomen. Laet van die Lessen,255
[256] die duysteren verstaen, ende lastigh om doen vallen, ende leert de
[257] mijne licht om begrijpen, ende lustigh om wercken.
Iohanna

[258] Dit Boeck tuyght my dat die oordeelen Godes vander menschen, als
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Rabauwen naam van zekere soort van winterappel, grauwe reinet.
Guldelingh goede soort van goudkleurige appel.
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[259]
[260]
[261]
[262]
[263]
[264]
[265]

die Hemelen van de aerden verde verscheyden, ende dat alle dinghen
anders zijn dan sy schijnen. Het verbiedt my den ghemeenen wegh
te bewanderen, ende het seydt dat het leven der oprechten hier wel
een rasernye schijnt inden ooghen der gheenre die self rasen, maer262
dat zy namaels met te spade berou sullen bevinden dat sy gheraest
hebben ende dat het kinderen Godes zijn die sy bespot hebben
ghehadt.
Humilitas

[266] Mijn ghespele seyt wel ende waer: het soude een groote verwaent[267] heyt zijn dat sy haer Liefmoerkens ghebodt liet varen om 'tspreken
[268] van u dien sy niet en kendt. Haer moerken heeft haer bevolen dit
[269] Boeck te leeren, ende tot desen Meestersse te gaen in desen Schoole,
[270] waerom soude sy dan dat Boeck wech werpen, dese Meestersse ver[271] laten, u Boeck leeren, ende u lessen hooren? goede kinders ghehoor[272] zamen heur Ouders meer dan vreemde luyden, of u eygen lusten.
[273] Seght, Johanna, heeft u Moeder u lief?
Iohanna

[274] Liever dan haer selve, dat bevinde ick wel daghelijcx.
Humilitas

[275] Kende ghy dese persoone oock?
Iohanna

[276] Neen ick.
Humilitas

[277] Ghelooft dan oock niet, maer eert u Lief Moeder met ghehoorsaem[278] heydt, volght haer trouwe raedt boven de opinien der vreemde, so
[279] sal u blinde Jonckheyt haer voorsichtige oudheydt ghenieten tot279
[280] uwen welvaren.
Galilea

[281] Spaert u moeyten, Curiositas, stroyet geen Roosen voor Varckens,
[282] laet dese Geckinne in haer geckernye verghecken, laet haer suffen,
[283] dudden, ende 't Hoooft breken in hare dwase ende verdrietighe283
[284] lessen. Ick wil die uwe leeren, uwe Boecken lesen, ende u voor mijn
[285] meestersse aen nemen ende loonen, want ghy leerdt voorwaer soo
[286] lustighe ende nutte saken, dat sy my terstondt als ghy my daer af
[287] spraeckt, begheerlijck behaeghden.
262
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Curiositas

[288] Gaen wy dan van hier.
Galilea

[289] Gaet voor, ick volghe u blydelijck.

Eerste handelinghe, vierde uytkomen
Philosophia, Iohanna, Humilitas

[P h i l o s o p h i a ]

[290] Altijdt versellen sich lief ende leedt hier ter wereldt by malcanderen,
[291] waer het doen lief is, daer is oock het laten leedt. U doen is my
[292] hertelijck lief Hertslijcke Johanna, maer het laten van Galilea my
[293] grontlijck leedt. Die onwijse Deerne zie ick is wegh, verlaet mijn
[294] onderwijsinghe ende volght die lichtvaerdige curieusheydt, die haer
[295] (ach dit bedroeft my) noch sullen brenghen in jammer ende noodt:
[296] zy volght nu een weynigh tijdts haer lusten, maer het ellendighe
[297] verdriet sal haer langher dan zy meynt navolghen, aencleven ende
[298] quellen. O zy verstaet luttel dat het verachten der Ouden een ver[299] achte Ouderdom maeckt. Maer wat quel ick my soo seer met haer,
[300] daer ick my verlustighen magh aen u? U naerstigheydt, u ghehoor[301] zaemheyt ende ootmoedigheyt, die mijn ende u Moeder[s] beveelen
[302] doet, maeckt my blijde: Seght Maechdeken, hebdy een Lesse gheleert?
Iohanna

[303] Ja ick Meestersse, doch weynigh, want ick heb niet dan twee Letteren
[304] gheleert.
Philosophia

[305] Condyse beide wel?
Iohanna

[306] Ick weets niet wel, ghy sullet best hooren.
Philosophia

[307] Seght op, welcke zijn 't, ende waer toe dienense.
Iohanna
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[308] 't Sijn die letteren die ick moet connen, sal ick recht leeren leesen
[309] den Lesse die ghy my gaeft van versakinghe mijns selfs, ende na[310] volginghe Christi.
Philosophia

[311] Laet hooren dan Lief.
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Iohanna

[312] +Ick heb ghelesen datmen zot moet worden om wijs te moghen worden.
+

1 Cor. 3.18

Philosophia

[313] Hoe verstady datte? mach dan het leeren van zotheydt wijs maken?
Iohanna

[314] +My dunckt ja, want te weten het leeren van ons eygen zotheyt, want
[315] die waent dat hy weet en weet noch niet somen weten soude. Dese
[316] waen-wijsheyt behinderdt dat die verwaende gheen wijsheydt mach
[317] begheren.
Philosophia

[318] Waerom dat?
Iohanna

[319] Niemandt mach begheeren te vercrijghen 'tghene hy al heeft ofte ten
[320] minsten waent te hebben.
Philosophia

[321] Dats waer, maer mach niemant wijsheyt verkrijghen sonder die te
[322] begheeren?
Iohanna

[323] 't Schijnt neen, want als God zijn gaven schenckt sonder dat mense
[324] begeert, so waer van Christo vergheefs soo dickmael bevolen: bidt,
[325] ghy sult verkrijghen, ende namentlijck werdt ons bevolen (soo wy325
[326] wijsheydt behoeven), dat wy die van Gode sullen bidden. Dus
[327] blijcket immers dat mense sonder begeeren niet en verkrijght, ten
[328] waer men wilde segghen dat het bidden vergheefs waer ende van
[329] Gode vergeefs gheboden. Hier blijckt mede, als ick terstondt seyde,
[330] dat wy moeten weten dat wy wijsheydt behoeven, want soo yemant
[331] wijsheydt behoeft, seyt hier d'Apostel. Nu behoeven alle menschen331
[332] die, dats ghewis, maer alle menschen verstaen haer zotheydt niet,
[333] ende en weten daerom niet altsamen, dat sy de wijsheydt behoeven.
[334] Immers gheen waenwijse, soo weynigh als die blinde die daer
[335] wanen dat sy sien. Daerom oock ghelijck dese in heur blintheydt, alle
[336] waenwijse in heur zotheydt moeten blijven so langhe die waen-wijs[337] heydt in heur blijft, want sy connen niet inder waerheydt door
325
331

namentlijck uitdrukkelijk.
Jak. 1:5.
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1 Cor. 8.2

[338] bekende noot uyter herten daerom bidden noch arbeyden, ende
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[339] dunckt my daerom noch al waer te zijn, dat wy in onsen ooghen
[340] recht zot moeten worden, soo wy inder waerheydt voor Godes ooghen
[341] wijs begheeren te worden.
Philosophia

[342] Dat hebdy seer wel Maeghdeken, dit zijn die Armen van gheeste
[343] den welcken Christus saligh noemt, ende het rijcke Godes toe zeydt:343
[344] niet dat sy arm zijnde rijck ende saligh zijn, maer dat sy 't gewis
[345] sullen worden. Die Letter verstady al recht, ende dient boven allen
[346] dinghen nootlijck tot die versakinghe ende verlatinghe zijns selves,
[347] want men versaeckt licht 'tgunt men valscheydt ende bedrogh bevint
[348] te zijn, soo alle waenwijsheydt is, ende men verlaet gaerne 'tgunt
[349] men verderflijck ende schadelijck verstaet te wesen, dat is zotheydt
[350] ende blindheydt die moeyelijck ende verderflijck valt. Maer welck
[351] is nu d'ander Letter bequaem tot mijnen ghegheven Lesse?
Iohanna

[352] Dat zijn die woorden Christi: daer des menschen schat is, daer is
[353] zijn herte.
Philosophia

[354] +Wat meynt dat woordeken schat?
+

Mat. 6.21

Iohanna

[355] Des menschen opperste goedt, te weten het ghene dat hy soo boven
[356] allen dinghen bemint, dat hy 't alles soude verlaten dat hy is of
[357] heeft, alleen om dien schat te verwinnen, soo men leest vanden
[358] Coper des Ackers metten verholen schat, vanden Coper des coste-358
[359] lijcken Paerls diet met Paulo alles vercochten ende voor dreck
[360] achten alleen om dien Oppersten schat te becomen; soo men oock360
[361] siet aen Magdalena die 'tbeste deel vercoren hebbende daer stadelijc361
[362] by bleef sitten als zy mochte hooren die woorden des levens, met
[363] versuym van alle aertsche saecken.
Philosophia

[364] Wat wildy hier al met segghen?
Iohanna

[365] Dat wijsheyt het alderbeste goedt kent, dien alderwaertste schat
343
358
360
361

Matth. 5:3.
Matth. 13:44.
Fil. 3:8.
Magdalena Maria. Luk. 10:42.
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[366] boven allen dinghen (niet uytghenomen) verkiest, so dat de mensche
[367] alle andere dinghen gaerne verliest, ja selve te rugge werpt om te
[368] becomen desen alder-dier-baersten schat. Welckx hooghwaerdighe
[369] schoonheydt ende goetheydt des menschen herte niet anders dan een
[370] Zeyn-steen den Ysere doet, soo begheerlijck tot sich treckt. Sulck370
[371] wijs herte altijdt is by dat Opperste goet dat inden Hemel is, daer
[372] dan oock zijn wandelinghe al is, dewijle 't Lichaem hier noch opter
[373] aerden is, ende want de Wet des Heeren desen verborghen schat
[374] weet te openbaren ende aen te wijsen, soo worden sy al saligh ghe[375] noemt diens lust soo groot is na 'tbereiken van desen Hemelschen375
[376] schat, dat sy nacht ende dach dencken inde Wet des Heeren ende
[377] haren Lust daer inne onophoudelijck hebben.
Philosophia

[378] Noch behaeght my u studeren wel, maer seght my nu wat de ken-378
[379] nisse van desen dient tot verstant vande Lesse by my u ghegheven,
[380] te weten tot de verlatinghe van ons selve?
Iohanna

[381] Sy dient daer toe, datmen lichtelijck minder goedt, swijghe het
[382] quade, can verlaten als men beter kent ende verhoopt te verkrijghen,
[383] maer voornemelijck dient dit oock tot het tweede lid vande Lesse by383
[384] u my ghegheven, te weten tot de navolginghe Christi. Want wat
[385] swarigheyt macht vallen Christum na te volghen alsmen desen
[386] Hemelschen schat niet alleen kent, ende boven al begheert, maer
[387] oock soo in Christo weet te wesen dat hy alleen is de Tresorier ja
[388] self de Hemelsche schatkamer van dese Goddelijcke schatten? is ons
[389] herte daer onse schat is, verstaen wy Christum alleen onsen schat te
[390] wesen, hoe macht herte laten Christum te volghen? Christum als
[391] ons opperste goet te lieven? ende door die liefde onafscheidelijck
[392] te vereenighen met desen gheliefden schat daer 'therte altijdt by is?
[393] Soo dunckt my noch waerde Meestresse, dat dit oock een hoogh[394] noodighe Letter is om wel te leeren leesen u ghegheven Lesse vande394
[395] verlatinghe van ons selve ende de navolginghe Christi.
Philosophia

[396] O Dochterken, hoe wel hebdy ghestudeert! hoe waerachtelijck heeft

370
375
378
383
394

Zeyn-steen zeilsteen, magneet.
bereiken D. berispen (zal wel corrupt zijn).
wat in hoeverre.
lid D: lot.
leesen D: leese.
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[397] u die H. geest gheleert! ende hoe hertsgrondelijck verblijdt my u
[398] ootmoedighe naerstigheyt! Gaet soo voort, lief maechdeken, leest
[399] aendachtigh, merckt vlijtigh opt woort, erkant het ghelesene met399
[400] bescheydene betrachtinghe, blijft stadelijck met een ghehoorsaem
[401] dadelijck volbrenghen inden woorden Christi, soo suldy die waer-401
[402] heydt bekennen ende die sal u bevryen van logen ende van allen
[403] quaden lusten ende begeerlijckheyden. Maer volght den voet die
[404] ghy nu al hebt, dat is leest weynigh, bedenckt dat veel, ende beleeft404
[405] dat noch meerder. Ende op dat ghy immers in dit goed beginne
[406] moocht volherden, soo rade ick u in gantscher trouwen dat ghy u
[407] sorgvuldelijck wacht ommegang te hebben met Galilea ende haer
[408] gheselschappe, want u dat soude verleyden ende verderven. Spreken
[409] sy u aen, geeftse weynigh antwoorts, houdt u binnenshuys eenigh
[410] ende stille, want selden was uytgaen so goet, inblijven was beter;
[411] selden comtmen soo goedt van, als aen den luyden; ende selden
[412] berout yemant het swijghen, maer dickmael het spreken. Die twee
[413] Letteren verstady nu redelycken wel, volbrenghtse nu oock dade[414] lijck snel, ghy hebt het nu ghenoegh int hooft, brenghet oock in
[415] u herte soo dat ghy 't lieft soo ghy 't nu weet. Ick gae nu binnen,
[416] weest ghy altijdt naerstigh ende vliet dat onnutte schadelijcke
[417] geselschap.

Eerste handelinghe, vijfde wtkomen
Opinio Perversa, Iohanna, Humilitas

[O p i n i o P e r v e r s a ]

[418] Ic vinde hier waer 'tghemeyn spreecwoort dat het ghene waer is dat
[419] alle man seydt. Alle man gheeft u na, lief Maegdeken, dat ghy elck
[420] in naerstigh leeren te boven gaet; dit maecte my jonstigh tot u,
[421] d'welck my dringt hier te komen tot u om u nut te zijn daer inne,
[422] dat ghy immers dese uw loflijcke neerstigheydt niet en sout mis[423] bruycken; hier af most ick u waerschouwen ende aenwijsen waer
[424] toe ghy sulcken stadighen vlijte tot uwen meesten oorbaer sout424
[425] moghen besteden.
Iohanna

[426] Ick dancke u der jonsten halven, maer dunct u datmen saligher426
399
401
404
424
426

erkant leer kennen.
dadelijck door daden.
beleeft dat leef dienvolgens.
oorbaer voordeel.
der jonsten halven voor die goedheid.
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Opinio

[429] Ick soudet mede voort salighste prijsen, sage ick yemanden daer
[430] toe comen, of mochtmens verwerven, maer dewijl alle menschen
[431] al 't leven deur hier zondaren moeten blijven ende ware gherecht[432] [igheydt] ontbeeren, soo acht ic dat ghy onwijslijck arbeydende om
[433] 'tgunt te doen worden dat onmoghelijck is, verloren moeyten doet,
[434] die ick u rade te laten varen, om die moeyten te strecken tot nutte
[435] ende verkrijghelijcke saken.
Iohanna

[436] Wat God belooft te gheven is niet onmogelijck, maer is licht om te
[437] worden in den ghelovighen. Maer wat acht ghy doch nutte ende
[438] verkrijghelijcke saken?
Opinio

[439] Geen dromen vande swaerhoofdighe deugde, vande onbekende ziele,
[440] van een oorsprongh der dinghen voor allen menschen gheheel on[441] begrijpelijck, maer tastelijcke ende sienlijcke waerheydt, te weten
[442] ghemackelijcke ruste ende lieffelijcke luste van u vrundelijcke
[443] lichame. Studeert om dat te dienen, om dat ghemack ende om dat
[444] lust te doen; dit gevoeltmen, dat smaectmen, dit sietmen, ende dit
[445] weetmen ontwijfelijck. Dats een; ten anderen dat ghy u fraykens
[446] ende sierlijcken cleedt soo dat ghy u schoon aensicht met schoon
[447] klederen eert ende sinnelijcxkens op pronckt, so krijghdy eere by
[448] den gemenen luyden ende jonste by allen Jonghelinghen. U moeder
[449] is rijck, ghy moocht na wensch al u lust hebben in spijs, dranck,
[450] ende clederen. Ist dan niet lachterlijck dat ghy soo onwijslijc als450
[451] moetwillichlijc u selve alle wellust in 'tvoetsele ende alle heerlijck[452] heydt in ghewade berooft ende als een versufte Clarisse u self met
[453] Vasten ende snoode Clederen queldt ende verneert?
Iohanna

[454] Wie deughtlijck wil leven, moet zijn lusten sterven, ende wie den
[455] behoeftighen wil helpen, moet veel overvloets derven; die liefde
[456] vast voor een gast ende is met slechte klederen te vreden, om den
[457] naeckten na noodruft te kleden. U raet mishaeght my; mijn
[458] meestersse leert my anders, haer leeren volgh ick boven den uwen,
[459] ende vliede daerom van hier na huys, gae daer ick te versuymen
[460] hebbe ende hier niet, nu ick niet meer hier alleen ben, vaerdt wel,
[461] ick ga.

450

lachterlijck schandelijk.
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Eerste handelinghe, seste uytkomen
Opinio, Galilea

[O p i n i o ]

[462] Daer gaetse inne, die vinc is verroert, maer daer komt een ander462
[463] uyte die beter gehoor sal gheven meyn ick; dees verlooren, die ver[464] coren. Wellecom Dochter, u comste verblijdt my soo ick om uwen
[465] wille hier kome. Ick hope immers niet dat ghy de zotheyt van
[466] Johanna sult volghen, u bederven beminnen, ende van die u lief
[467] heeft hatelijck vluchten?
Galilea

[468] Dat sy verde, ick bemin die my beminnen.
Opinio

[469] Soo suldy oock my, u Minnaresse, beminnen, die u minlijck come
[470] ten besten raden.
Galilea

[471] Waer inne?
Opinio

[472] Int voornemen uwes levens. Seght, wat wech wildy inne?
Galilea

[473] Van wat weghen spreeckt ghy?
Opinio

[474] Vande ghemene ende seltsame.
Galilea

[475] Hoedanigh is elck? seght my dit, dit mach ick met oordeel kiesen.
Opinio

[476] Dats seer wel gheseyt, ick salt seggen, maer seght ghy my eerst:
[477] hebdy liever 't gunt u goet of dat u quaet is?
Galilea
462

verroert gevlogen.
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[478] Dat my goet is.
Opinio

[479] Wat acht ghy beter voor u, droefheyd of vreughde?
Galilea

[480] Vreughde.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

335

Opinio

[481] Smert of wellust?
Galilea

[482] Wellust.
Opinio

[483] Armoede, schande, ende verdruckinghe of rijckdom, eere ende
[484] mogentheydt?484
Galilea

[485] Dats gheen vraghens weert, wie hout die rijckdom, eere, ende macht
[486] niet voort alre beste goedt?
Opinio

[487] Dochter, ghy antwoort verstandelijck, ende moet daerom noch
[488] vraghen: of ghy twee luyden voor u hadde staen die u elck wat
[489] goedts beloofden, maer d'een haddet inder handt om u ghereet te
[490] gheven, d'ander beloofdet over eenighen jaren te gheven, wiens
[491] beloften soudet ghy toe stemmen?
Galilea

[492] Ick name 'tseker voor 't onseker, het jegenwoordighe voort toe[493] comende, ende het alwaert schoon minder. Beter is een Mosch inde
[494] hant dan een Oyvaer inde Lucht.
Opinio

[495] Waerlijck ghy antwoort recht wijselijc, wie sou sulc verstant u
[496] jonckheyt toe betrouwen!
Galilea

[497] Meyndy dan dat mijn Ouders, mijn Voetster, ja mijn Speelghenoten
[498] die verstandigh zijn, my niet altoos gheleert hebben? dese dinghen
[499] verstont ick al van kintsbeen op, want zy zijn my al in mijn pap te
[500] eten ghegheven. Doch bekenne ick dat gaerne, dat u bescheyden
[501] onderricht desen mijnen meninghe niet weynigh en bevestight ende
[502] verstijft.
Opinio

[503] Ick mercke dan oock dat u onverborghen is wat u meeste quaedt sy.
484

mogentheydt macht.
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Galilea

[504] Vryelijck meyndy my soo slecht dat ick niet soude weten dat een
[505] droevigh, onlustigh, pijnlijck, arm verworpen leven argher zy dan
[506] die doodt selve, ende dat al sulcx als der menschen hooghste quaden
[507] te vlieden zijn?
Opinio

[508] U kloeck antwoorden verblijdt my niet min dan 't my en verwon[509] dert. Seght dan noch: waer voor houdy den ghenen dien God macht
[510] heeft ghegheven om stadelijck blijde te zijn, des niet te min hem
[511] self bedroeven; om wellustelijc te leven, hem self met willighe
[512] onlust quellen, ende om schatten te vergaderen, van elck gepresen
[513] te worden ende anderen te ghebieden, 'theure wegh gheven, alle
[514] mans spot weeren, ende sich anderen onderwerpen?
Galilea

[515] Sodanighe houde ick voor onsinnighe zotten, voor moetwillige dwa[516] sen ende voor rasende menschen. Sulck een zie ick onsen Johannam
[517] worden. Helaes ick ben met dat arm wicht te lijden. Het laet sich
[518] jammerlijck betoveren van die waenwijse Philosophie.
Opinio

[519] Dat hebdy waerlijck recht, maer weet ghy wat het schoon momaen-519
[520] sicht is van dit schurftaensicht?
Galilea

[521] Ja wel. Philosophia maackt haer vroedt dat het lijden hier haest521
[522] sal lijden, ende dat sy hier na eeuwigh sal verblijden. O dubbelde522
[523] geckheyt, soude ick het weten begeven om 't wanen? 't hebben ver-523
[524] werpen om 't verkrijgen? 'tseker verlaten om 'tonseker? neen. Ick
[525] ben soo zot niet, ick weet wat ick heb, maer niet wat ick krijghen
[526] mach; wy weten waer we nu zijn, maer wie weet waer hy sal komen?
[527] Ick prijs hebben boven hopen.
Opinio

[528] Seker ghy treft den Spijcker opt hooft. Die 'tbedrogh met zijnen
[529] oorsaken condt is, en mach niet verleidt werden; dees kennisse is in529
[530] u, ende die sal u oock wel voor hoeden voort opperste bedrogh
519
521
522
523
529

momaensicht masker.
Philosophia staat in D: buiten de tekst.
lijden voorbijgaan.
begeven afstand doen van.
verleidt D: verblijdt.
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Galilea

[532] Daer hebt gheen sorghe voor, waer ick maer soo rijck ende mach[533] tigh als die gecke Johanna is, ick soude my het mijn soo niet laten
[534] ontguychelen om door mijn vasten anderen te versaden, ende door534
[535] mijn slecht gaen anderen te kleeden. neen, neen, ick souder lecker-535
[536] lijck af leven, ende soo braef af ghekleedt ende ghereedt zijn, dat[537] men van Galilea soude weten te seggen; dan soude my oock gheen
[538] wellust ontvluchten. Ick soude warschappen, singen, springen,538
[539] lachen, kaerten speelen, ende als den Apteke van soete perfumaden
[540] een lieflijcke reucke van my gheven.
Opinio

[541] Die niet rijck is mach rijck worden, en of ick middel wist om u
[542] haestigh rijde te maken?
Galilea

[543] O mocht my dat gheschieden! maer hoe? my hanght gheen Erf meer543
[544] over 'thooft, ick doe gheen Coopmanschap, die ghevers zijn al meest
[545] ghestorven, waer van soudet my comen?
Opinio

[546] Door een rijck Huwelijck; daer wil ick na dencken, daer weet ick
[547] half raedt toe ende daer wil ick u eer lang aen helpen. Volght my,
[548] gaen wij binnen, 'tis tijdt om ons lieve lijf wat gemacx te doen.
Galilea

[549] O wat groote saecke beloofdy my daer, ick betrout u oock gantsche[550] lijck toe, ende zie dat ghy my als u suster lief hebt. Soude ick u dan550
[551] oock niet beminnen?

Tweede handelinghe, eerste uytkomen
Philosophia, Iohanna

[P h i l o s o p h i a ]
534
535
538
543
550

ontguychelen door bedriegelijke streken ontnemen.
slecht eenvoudig.
warschappen naar partijen gaan (D: warschap)
Erf erfenis.
zie D: ziet.
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[552] Ach hoe seltsaem wordt mijn Schoole met ernst versocht, ende mijn552
[553] Leere metter daet volbracht. Het volck heeft sulcken lust tot zot[554] heydt ende loghentalen, dat sy die liever dier kopen dan wijsheyt
[555] +ende waerheyt te geeft om niet ontfanghen. Hoe langhe sult ghy
+

Pro. 1.22

552

versocht bezocht.
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[556]
[557]
[558]
[559]
[560]
[561]
[562]
[563]
[564]
[565]
[566]
[567]
[568]
[569]
[570]
[571]
[572]
[573]
[574]
[575]
[576]
[577]
[578]
[579]
[580]

kleynen kindtsheydt beminnen, die zotten begheren dinghen die hen556
+
so schadelijck zijn, ende die onwijse wijsheydt haten? Comt alle, ghy
dorstighe totten wateren, ende ghy die gheen geldt en hebt, haest,
coopt, ende eedt, comt, koopt sonder Silver ende sonder eenighe
Wisselinge, Wijn ende Melck! waerom bestedy u gelt int gunt gheen
broodt is, ende uwen arbeyt in 't gunt niet en versadet? Hoorende
hoort my, eedt het goede ende u ziele sal in vettigheydt verlustigen.
Wel aen, die niet en wil en sal oock niet. Galilea metten meesten
+
hope verachten alle mijnen raedt, ende versuymen mijne berispinge,
daerom sal ick oock lachen in haer verderfnisse, ende hun bespotten
+
als haer op komt tgunt sy vreesen. Maer ghy, mijn lieve Dochterken,
die mijn raedt hoort, ende mijn gheboden ter herten neemt, sult een
langh leven ende vrede vinden. Saligh is de mensche die wijsheyt
vindet, want haer verkrijginghe is beter dan alle handelinghe van569
louteren Goude ende Silver. Ic sie dat ghy u oore neycht tot mijnen
wijsheydt, dat ghy acht neemt op mijnen leeringhe, ende dat ghy u
ghedachten gade slaet, opten Heere denckt ende in hem, niet in u
goetduncken u betrouwen stelt. Dit behaeght, dit ghenoeght, ende
dit verlustight my van herten; winne ick u alleen, wordt ghy deur
mijn onderwijs verstandigh, ende verkrijght ghy de ware deugden
door stadighe oeffeninghe der selver, soo en is mijn arbeyt noch
gheensins verlooren. Ick vinde u neerstigh int leeren, dit maeckt my
hope dat ghy niet stille staet, maer voort gaet in deugden, soo dat
ghy tot het gunt ghy gister verstont noch al wat hebt geleert. Segt
daer om wat dat sy.

+

Esa 55.1.

+

Pro 1.25

+

Prof. 3.1

Iohanna

[581] Noch twee andere Letteren.
Philosophia

[582] Vreemt of ghemeen metten eersten Lesse by my ghegheven?
Iohanna

[583] Niet vreemt maer nodig daer toe, so my duncket.
Philosophia

[584] Welcke zijnt?
Iohanna

[585] +D'een is, dat het quaet is ende bitter den Heere te verlaten, ende
[586] +d'ander dat Christus Juck soet ende zijnen last licht is.

+

Joā 2.19

+

Ma. 11.30

556
569

kleynen kindtsheydt: Spr. 1:22 geeft: onverstand (Statenvert.).
handelinghe hantering.
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Philosophia

[587] Wat verstady by die twee Letteren?
Iohanna

[588] Twee goede Leringhen.
Philosophia

[589] Welcke?
Iohanna

[590] Dat alle zonde zijn eyghen boete ende alle deughde zijn eyghen loon
[591] mede brenght, oock hier in desen leven.
Philosophia

[592] Hoe merckt ghy dat daer uyt?
Iohanna

[593] Is God niet goedt?
Philosophia

[594] Ja, het waerachtighe goet alleen.
Iohanna

[595] Dat u byghebracht woordt waerachtigh, geefdy mede te kennen,
[596] datter oock valsch goed is.
Philosophia

[597] Ick doe.
Iohanna

[598] Waerachtigh goedt is dat allen den ghenen die 't verkrijghen waer[599] achtelijck goet maeckt.
Philosophia

[600] Alsoo, gelijck waerachtigh vuyr is dat alle 'tgene daer 't aen of in
[601] comt, oock vuyrich ende heet maeckt.
Iohanna

[602] Het valsche goedt is niet goedt, ende laet den mensche daer 't by
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[603] comt, blijven in zijn quaedtheydt.
Philosophia

[604] Ja ghelijck het gheschilderde ofte Valsche vuyr den kouden mensche
[605] die daer by comt, niet en verwarmt, maer kout laet blijven.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

340

Iohanna

[606] Seght doch waerde Meestersse: is saligheyt niet een onveranderlijcke
[607] blyschap?
Philosophia

[608] t Is.
Iohanna

[609] Moghen saligheyt ende goetheyt oock van malcanderen gescheyden
[610] worden?
Philosophia

[611] Soo weynigh als de hette vanden vuyre, ende het Licht vander Son[612] nen moghen werden ghescheyden.
Iohanna

[613] Wie dan ware saligheydt heeft, die heeft ooc blyschap die stadigh
[614] duert, ende in geen rouwe mach veranderen.
Philosophia

[615] Hy heeft.
Iohanna

[616] Mach saligheydt oock ghescheyden worden vande goetheydt?
Philosophia

[617] So weynigh als de ware blijtschap vande saligheydt.
Iohanna

[618] Mach goetheydt oock ghescheyden worden van Gode?
Philosophia

[619] Neen oock geensins.
Iohanna

[620] Wie dan heeft, die heeft oock gheduyrighe blijtschap?
Philosophia

[621] Onghetwijfelt.
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[622] Wie goet heeft, die heeft oock saligheydt?
Philosophia

[623] Alsoo ist.
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Iohanna

[624] Wie God heeft, die heeft oock goetheydt?
Philosophia

[625] Dats oock so.
Iohanna

[626] Hier uyt schijnt dan soo waerachtelijck als nootsakelijck te volghen,
[627] dat al soo wie Gode heeft dat hy oock mede heeft ware goetheydt,
[628] saligheydt ende blyschappe.
Philosophia

[629] Daer en mach niemant jeghen seggen.
Iohanna

[630] +Wat scheyt den menschen van Gode? Ist niet zijn sonde ende afkeer?
+

Esa. 59. 2

Philosophia

[631] Niet anders.
Iohanna

[632] Soo sluyt ick hier uyte dat die zonde zijn eygen boete is, den mensche632
[633] van ware blijtschap ende saligheydt berooft ende hem maeckt ellen[634] digh, droevigh ende onrustigh, soo oock stet gheschreven dat die
[635] Godloose ghenen vrede en hebben, dat heuren Worm niet en sterft,635
[636] ende dat sy sware weghen wanderen, ende blijckt midtsdien hier by
[637] die waerheyt vanden eersten Letter, namentlijck dat het quaet is
[638] ende bitter den Heere te verlaten d'welck d'eerste is vande twee
[639] Letteren by my nu gheleert.
Philosophia

[640] 't Schijnt wel sulcx dat afgescheyden te zijn van Gode bitter is, maer
[641] volght daer uyt dat het werck van 't afscheyden selve bitter is?
[642] Immers dat schijnt soet ende lustigh?
Iohanna

[643] Het mach soet schijnen, maer ten mach niet soet wesen, want af[644] scheyden is ververden, waer men af ververt dat ghenietmen minder,
632
635

sluyt besluit.
Jes. 48:22; 57:21.
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[645] ende het jeghendeel des te meerder. Int ververden van Gode selve645
[646] verminderdt het soete en vermeert het bittere, of schoon een vluch[647] tigh lustgen ghevoeldt werdt inden lichame; daer op volght stracx

645

ververden verwijderen.
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[648] een gheduerighe smerte, maer onder 't schaduwelijck ghevoel van
[649] dat lustge, prickelt, pijnight, wroeght, ende quelt des ghemoets
[650] bitterheydt al jeghenwoordelijc. Na dien nu die ziele eelder is dan
[651] 't lichaem, soo is oock haer verdriet ende lust grooter dan des
[652] Lichaems; wat lust can een droevigh herte hebben in lichamelijcke
[653] welluste? Even so vele als in een treurigh Lijck die Wijn ende
[654] Musijck moghen verlustigen, mach des Lichaems ketelige lust een654
[655] sondigh, wroeghent ende droef ghemoedt verblyen. Ja dat ergher is,
[656] zy moet bedroeven, want het ontberen van 't gunt men gaerne heeft,
[657] bedroeft nootsakelijck; wellust des Lichaems mach niet langh duy[658] ren, soo moet mense immers lang ontberen. Dit moet dan oock lang
[659] bedroeven alle diese lief hebben. Seker soo langhe die hongher,
[660] dorst, ende koude noch gheduert, machmen lust hebben int Eten,
[661] Drincken, ende Warmen, maer gheensins langher, want alleen in
[662] nootdrufts gebruyck die lijflijcke luste bestaet; dat duert onlang, so
[663] doet oock die luste. Nu is alle zondaer onwijs, geen onwijse can
[664] mate ghebruycken, alle onmate quetst ende quelt. So moeten alle
[665] gulsighe den smake des mondts te langhe volghende, te veel Eten of
[666] Drincken, de Natuere overladen ende krencken, ende den sondaer
[667] voor een corte luste, lanckduerighe sieckte, pijne ende jammer doen
[668] ghevoelen, ende midtsdien dubbelt verdriet geven, te weten int ont[669] beren vande begeerde luste ende int hebben vande hatelijcke pijne.
Philosophia

[670] Dat luydt al wel noch; laet nu oock hooren wat ghy van d'ander
[671] letter hebt gheleert.
Iohanna

[672] My dunct datmen het eene licht verstaet uyt het ander, want het
[673] rechte contrarien zijn zonde ende deughde. Het juck Christi is niet673
[674] anders dan die ware deuchde, die bestaet int midden, dats inde
[675] matigheydt ende en misbruyckt ghenen, maer ghebruyckt te recht
[676] allen dingen. Want die voorneemlijckste is wijsheydt die elck dincx
[677] aert kent, het best in allen altijdt verkiest.
Philosophia

[678] Is het juck Christi niet dan deugde? 'tis immers zijn Wet die ver[679] biedt soo wel de zonde als zy de deughde ghebiet.

654
673

ketelig dartel.
contrarien (znw. mv.) elkaars tegendeel.
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Iohanna

[680] Het laten van zonde is oock deughde, te weten onderdanigheydt
[681] Godes.
Philosophia

[682] Wat ghebiet Christus te laten?
Iohanna

[683] Nydigheyt, dronckenschap, Toorn, Gierigheyt, ende dierghelijcke
[684] quaden.
Philosophia

[685] Valt dat niet swaer ende bitter om laten?
Iohanna

[686] Geensins, maer licht ende zoet.
Philosophia

[687] Hoe datte?
Iohanna

[688] Knaegt die bitter nijdt niet stadigh 'therte?
Philosophia

[689] Ja.
Iohanna

[690] Is die dronckenheydt niet een willighe Dolheydt, walghende zat[691] heydt, ende vercortinghe des Levens?
Philosophia

[692] Sy is.
Iohanna

[693] Is die Toorn oock wat anders dan een heete quellinghe ende ver[694] stoorighe omwellinghe des bloedts?694
Philosophia

694

omwellinghe omloop (vgl. 699: omvloeden).
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[695] Neen.
Iohanna

[696] Soo weetmen oock dat gierigheydt niet anders en is dan een rijck[697] schijnende armoede ende stadigh onghenoeghen der zielen.
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Philosophia

[698] Gewis.
Iohanna

[699] Ist knaghen des ghemoedts, het stortelijc omvloeden des bloedts,
[700] die rasende zatheydt ende 'tonversadelijck onghenoeghen gheen
[701] lastighe swarigheydt, ende pijnlijcke betterheydt?
Philosophia

[702] Onghetwijfelt. Het laten van sware ende bittere dinghen valt licht702
[703] ende soet.
Iohanna

[704] Alsoo dese sware ende bittere dinghen beveelt Christi Wet te laten,
[705] soo moet sulck zijn Juck dan immers soet zijn ende licht. Alsoo mede
[706] sietmen 'tselve in 'tgunt hy ghebiedt, dat is Liefde, Nuchterheyt,
[707] langmoedigheyt, miltheyt, ende derghelijcke goeden; wat vintmen
[708] nu doch vrolijcker dan rechte Liefde? lustiger dan matigheydt?
[709] vreetsamer dan gheduldigheydt? of heerlijcker ende wenschelijcker
[710] dan die goetdadighe mildigheydt? Die soete, lustige, ende lichte
[711] dinghen ghebiedt ons Christus: is dan zijn Juck, Last ende Wet niet
[712] te recht in desen oock licht ende soet te noemen?
Philosophia

[713] Waerlijck lief Dochterken, ghy hebt u tijdt vlijtelijck ende recht
[714] besteet int wel leeren verstaen van dese twee Letteren. Maer weet
[715] ghy al wel dat sy u dienstlijck ende nodigh zijn, om wel te connen
[716] mijn eerste Lesse van 'tquade te laten ende 'tgoede te doen?
Iohanna

[717] My dunckt ja, lieve Meestersse.
Philosophia

[718] Laet hooren.
Iohanna

[719] Ick acht het onmoghelijck datmen het quade te rechte mach ver[720] laten sonder dat inder waerheyt voor quaedt te kennen ende vyandt[721] lijck te haten.
Philosophia
702

in D zegt Johanna: Het laten enz. Dan volgt Philosophia met Alsoo dese sware enz.
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[722] Soo ist oock.
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Iohanna

[723] Desghelijcx dunckt my mede niet mogelijck dat yemandt het goede
[724] te recht mach hanteren sonder 'tselve waerachtelijck voor goedt te
[725] kennen ende hertsgrondelijck te begheeren.
Philosophia

[726] 't Is mede sulcx als ghy seght.
Iohanna

[727] Veroorsaeckt misdaedt gheen vyantschap ende weldaet gheen liefde?
Philosophia

[728] Ja.
Iohanna

[729] Alsmen dan inder waerheydt verstaet dat zonde ons quaedt doet ende
[730] dat die deughde ons weldoet, moet uyt sulck verstant niet nootsake[731] lijck volghen hate ter zonden ende liefde ter deughden?
Philosophia

[732] Het moet.
Iohanna

[733] Wien men haedt, diens hanteren ende gheselschap vlietmen van selfs.733
Philosophia

[734] Men vliedt.
Iohanna

[735] Wie men lief heeft, diens hanteren ende geselschap begeertmen.
Philosophia

[736] Men begheert.
Iohanna

[737] Die twee Letteren dan dat zonde zijn eyghen boete ende deughde
[738] haer eyghen loon is, baren dan hate ende verminderinghe van
[739] zonden ende liefde, met hanteringhe van deughde. Is dat niet u Lesse
[740] ende Leeringhe selve?
733

hanteren omgaan met.
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Philosophia

[741] Het is, mijn waerde lieve kindt. O hoe lustigh ist soodanighe leer[742] gierighe, vlijtige, ende gehoorsame dochterkens te onderwijsen.
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[743] Vaerdt voort in deughden meysken, leert dese lesse nu inderdaedt
[744] oeffenen, 'tverstant hebdy vast; in alle u doen ende laten vliet het744
[745] bekende quaedt, doet het gheweten goet: die oeffeninghe sal u door
[746] Godes ghenade den woecker, het pont der deughden soo overvloede[747] lijck vermeeren, dat ghy in Christo, der deughden Tresorier, alle
[748] zijne Hemelsche schatten sult deelachtigh worden. Dan suldy thien[749] maels meer lusts hebben int hanteren dan nu noch int leeren der749
[750] deughden, want het leven dient om te hanteren.
Iohanna

[751] Ick wilt met Godes hulpe doen, maer oft gheviel dat ick uyt oncunde
[752] van goedt ende quaedt noch erghens in twijfelde?
Philosophia

[753] Dat laet ongedaen, soo moochdyer niet qualyck in doen.
Iohanna

[754] Maer of my den noot drong een van beyden te doen?
Philosophia

[755] Dan doet het gunt u minst lust, maer met twijfelijck opmercken na
[756] 'teynde ende den uytganck des wercx, soo mooghdy niet swaerlijck
[757] doolen. Soo maeckt d' onsekerheydt seker in die periculoose on[758] wetenheydt. Adieu, Lief kint, oeffent nu 'tgeen ghy verstaet ende
[759] brengt het woordt int werck. Laet dit nu u Lesse zijn.
Iohanna

[760] Ick wil mijn beste doen, ende den Heere om zijn hulpe bidden.

Tweede handelinghe, tweede uytkomen
Desidia, Iohanna

[D e s i d i a ]

[761] Way, God seghen ons; dit meysken sal noch in dolliorum studeren!761
[762] dus neerstigh Johanna? nemmermeer rust? ghy sult waerlijck noch
[763] mal worden wildy in dit onmatigh leeren volherden. Salighe meyt,
[764] meyndy dat die boge altijdt ghespannen mach staen?
744
749
761

vast reeds.
hanteren in toepassing brengen.
in dolliorum tot ze dol wordt.
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[765] Neen ick, maer de nacht ruste ick, die is tot rust, de dach tot arbeyt
[766] geschapen.
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Desidia

[767] Maer hoe macht u hooft verdraghen?
Iohanna

[768] Doen leert doen, ghewoonte maeckt sterckte als Eelt den huyt hart
[769] ende dick.
Desidia

[770] Nochtans is het studeren arbeyt.
Iohanna

[771] Neen 'tis spel ende lust, die alle arbeyt soedt ende licht maeckt.
Desidia

[772] Ist u licht ende lustigh, het waer my den swaersten arbeyt.
Iohanna

[773] 't Mach zijn dat ghy ledigheyt bemint.
Desidia

[774] Dat hebdy gheraden.
Iohanna

[775] Ick beminne neerstigheyt, dus ist my lustigh dat u lastigh is, want
[776] wat men Lief heeft dat doet men gaerne, dat valt oock licht.
Desidia

[777] Waer toe hebdy dese onmatighe naerstigheydt lief? ghy zijt te rijck
[778] dan ghy met Schoolhouden den cost sout winnen in u oude daghen:
[779] wat noodt is u dan doch dit soo vlytigh studeeren? O kende ghy 't
[780] ghemack vande ledigheyt ende die lust van dat langh ende soet
[781] slapen, ghy sout wel een ander liet singhen.
Iohanna

[782] Kende ghy den lust vande doende naerstigheydt ende soetigheyt
[783] vande nodruftighe korte slape, ghy sout wackerder ende vlijtigher
[784] zijn. U ledigheydt maeckt soo langhe ende verdrietighe wijlen dat
[785] ghy doorgaens Caertspel ende andere onnutte ydelheyden pleeght
[786] om te verdrijven den dieren snellen tijdt, te snel ende te cort, 'twelck
[787] my meer ende meer veroorsaeckt om die wel te besteden ende den
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[788] slape noch wat (daer ick mach) af te breken. Belanghende myn
[789] studeren, al dencke ick gheen School-meestersse te worden, soo
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[790] dencke ick noch eens salichlijck ende wel te leven; dat gheschiet
[791] niet sonder verstant, dit doet my naerstigh daerom zijn.
Desidia

[792] Ghy queldt u selven, niemant leeft sonder sondigen; die sondight
[793] minste, die minste wat doet, ende die doet minste wat, die meest
[794] slaept; blyct dan niet datse minste sondighen die meest slapen?
Iohanna

[795] Die niet en doet en doet niet goedts, die niet goedts en doet die
[796] sondight int laten of yet dan van 't gheboden goedt. Die veel slaept
[797] doet minste goedt, soo volght vast dat die meest slapen oock meest
[798] sondighen.
Desidia

[799] Dat luydt niet, als ick slape soo slapen oock mijn vyanden, als mijn799
[800] vyanden slapen en bevechten noch verwinnen sy my niet, als ick niet
[801] en werde verwonnen en zondige ick niet. Blyct daer nu niet vast
[802] dat die meest slaept ooc minste zondight?
Iohanna

[803] Ons allen wort gheboden onsen vyanden te verwinnen ende dooden,
[804] die dit laet die Sondight. Slapende en verwint niemant zijn vyanden.
[805] Wie dan meest slaept verwint minst syn vyanden, die minst zijn
[806] vyanden verwint sondight meest, soo blijckt nu ter contrarien dat die
[807] meest slapen oock meest sondighen.
Desidia

[808] Ghy ende elck moet bekennen dat rust saligheydt is, het ontbeeren
[809] van ghequelle veroorsaeckt ruste, alle menschen zijn sondigh ende
[810] hebben wroeghen der conscientien soo langhe sy waken; de slaep
[811] beneemt het waken, ende vrijdt midtsdien den menschen van dat
[812] zondigh ende onrustigh wroegen: wat dunckt u nu, maecket het
[813] slapen niet saligh? soo maeckt oock lange slapen meest saligh. Seght
[814] hier teghen, kondy.
Iohanna

[815] Na ghy kaldt, soo waer die langhe slape, dats die doodt, beter dan
[816] 't leven. Soudy u leven wel willen wisselen om den doodt?
Desidia

[817] Dat segh ick niet.
799

Dat luydt niet dat klinkt niet aannemelijk.
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Iohanna

[818] Dat most ghy seggen, so u seggen recht waer. Maer 'tis daer oock
[819] onrecht inne datter menschen zijn die met goeder conscientien wan[820] delen voor Gode in zijn Heylighe Rijcke, 'twelck is recht, vrede,
[821] ende blijschap inden Heyligen geest. Dese blijtschap doet de slape
[822] hier inder tijdt eenighsins ontberen, 'tontberen vande blijdtschap
[823] maect onsaligh, so maeckt de slape (naer u segghen self) onsaligh,
[824] immers het langhe slapen lang onsaligh. Nu laet ick u soo lange
[825] slapen alst u belieft, rust so ghemackelijck als ghy wilt; ick macht
[826] wel lijden, immers wensche wel dat ghy nu u hooft ruste om my
[827] myn lustighe arbeydt niet te verstooren, ende dat ghy sachtgens
[828] sliept, soo mocht ick te wackerlijcker onbehinderdt voort gaen met
[829] myn Studeren.

Tweede handelinghe, derde wtkomen
Detractio, Iohanna, Desidia

[D e t r a c t i o ]

[830] Ick sach u Meestersse uyt gaen, ende dacht Johanna zit nu ledigh,
[831] ick wil wat by haer gaen couten.
Iohanna

[832] Neen, om dat mijn Meestersse uyt is ben ick niet ledigh, maer om
[833] dat dese ledighe Joffer hier binnen is werde ick mijns ondancx
[834] ledigh ghehouwen.
Detractio

[835] Dat dese ledig is verwondert my niet, 'tis de moeder van ledigheydt;
[836] maer wie soudet van Galilea ghelooft hebben? 'tis seker een fraey
[837] meysken, ick hebt lief ende deert my van goeder herten. Dat meys-837
[838] ken maeckt so den Joffer, 'tis soo luy, so saert, lecker ende hovaer-838
[839] dig, datter elck of weet te spreken.
Desidia

[840] Dat is waer, al 'tvolck heefter den mont vol af.
Iohanna
837
838

lief D: lieft.
saert wekelijk.
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[841] Ick hebt noch noyt van haer ghehoort, veel min gheseyd; het mach
[842] wel onwaerachtigh zijn.
Detractio

[843] Ja so onwaerachtigh alst is dat ghy hier nu sit. Ick wil u noch wel
[844] wat meer seggen maer dat in u oore.
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Iohanna

[845] Ick hebt gheen lust te hooren, segghet anderen, believet u.
Detractio

[846] Hoort doch lieve ghespeele, ghy sult u moeten verwonderen.
Iohanna

[847] Ist goedt of quaedt dat ghy van haer wildt segghen?
Detractio

[848] Goet, dat weet ick van haer niet; wat soudet goedt zijn? hoort doch,
[849] ick bids u.
Iohanna

[850] Swijght doch, ick bids u, my verdriet niet min quaedt van yemandt
[851] te hooren, dan een vuylen dreck te riecken. Ga ick voorby een Gote
[852] die lelijcken stincket, ick stoppe den Neuse, soude ick nu voor een
[853] mondt die ander luyden vuyligheyt uytspout, mijn ooren openen, en
[854] mijn herte met het pestilentiale Venijn van ander luyden ghebreken
[855] te laten besmetten? Neen ick seker. Och swijght doch of segt wat
[856] goedts vanden ghenen die hier niet zijnde haer self niet en mach
[857] verantwoorden.
Detractio

[858] Siet doch wat heyliger hypocrijtken dit alrede is gheworden!858
Iohanna

[859] Ghy mooght wel waer seggen, maer nemmermeer ist recht van
[860] yemandt aldus achterklap te doen, ghelooft my; al die eerlijck van
[861] herten zijn moeten sulcx uyt u horende u daerom haten ende ver[862] achten.
Desidia

[863] Dits wonder, moet men niet segghen dat al de wereldt weet? Weet
[864] elck niet dat Galilea met een vreemt gheselle Bancketgens hout, van
[865] hem giften ontfanght, by nacht ende ontijdt met hem spreeckt ende
[866] ick swijghe het archste maer, ander dingen doet?
Iohanna

[867] Weet dat elck, wat noodt is u yemant te segghen? nu macht oock
858

hypocrijtken huichelaarster.
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Detractio

[869] Loghen? is dat loghen, soo isser geen dingh waer.
Iohanna

[870] Waer by weet ghy dat het waer is?
Detractio

[871] Dat icx uyt sulcke luyden gehoort hebbe die geensins daerom lieghen
[872] souden.
Iohanna

[873] t Sijn oock menschen, dencke ick wel; alle menschen zijn loghen[874] achtigh, die luyden moghen dan oock hier aen lieghen of een logen
[875] na segghen.
Detractio

[876] Neen, neen, 'tzijn luyden die ick wel gelove, immers daer inne.876
Iohanna

[877] Ja, men ghelooft het quaedt veel eer dan het goede van een ander.
[878] Maer sout ghy wel willen dat anderen van u gheloofden al 'tquaet
[879] dat wel van u gheseyt wort?
Detractio

[880] Wat quaet seyt men dan van my?
Iohanna

[881] Ick heb gheen quaedt van u gehoort, maer of men quaedt van u
[882] seyde, ick geloove ghy wel sout willen datmens gheen gheloove en
[883] gave; waerom en doedy soo niet uwen naesten? Siet doch wat ghy
[884] doet, ghy spreect quaet eer ghy 't weet, uyt hooren segghen alleen[885] lijck, ende so om een onsekerder zonde van u naesten besondight ghy
[886] u selve sekerlijck, of is achterklap gheen zonde?
Detractio

[887] Jesus, hoe heyligh is dit meysken? men soude u op een Autaer
[888] setten soo ghy niet en kacte! lieve Kerck-Joffer, zijt ghy alleen
[889] deuchtlijck ende wy achterklapsters?
Iohanna
876

immers tenminste.
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[891] ende heyligh waren, ende midtsdien mijn ghebreken te klaerder
[892] mochten blijcken tot mijnder schande, maer oock tot mijn beteringhe.
Detractio

[893] Dat seghdy schoontgens, maer ick ghelove dat ghy soo wel als wy,
[894] mede den bedreten Koe slachtet, die om anderen te vuylen oock
[895] metter staerten sout om slaen, so u hypocrisie dat niet en belettede.
[896] Seker, soo veele my aengaet, ick bekenne wel dat ick ghebreken
[897] hebbe, maer sie daer by oock dat ander menschen gheen groote
[898] ghebreken ghebreck en hebben. Soo en heeft oock onse Galilea niet
[899] daer ick af spreke. Wist ghy 't so wel als ick, ghy sout al anders
[900] praten. Ende want het my geen cleyne verschooninghe en is, dat
[901] ander luyden vuylder zijn dan ick, daerom mach ick oock niet laten
[902] soo wel van ander luyder ghebreken te praten, als andere vande
[903] mijne doen.
Iohanna

[904] Ons meninghen zijn verscheyden, ick ondersoecke liever mijn eygen
[905] gebreken tot verschooninghe van ander luyder, ende minderinge van
[906] mijne ghebreken.
Detractio

[907] Soo moeten onse lichamen oock verscheyden blijven, want my sulcke
[908] eyghensinnigen cluysenarinnen gheselschap, oock so luttel als mijn
[909] reden henluyden mach verlustigen. Blijft dan sitten suffen, ick ga
[910] soecken begheerlijcke ende open ooren.
Desidia

[911] Ick ga om soecken luyden die rustens begeren eer sy moede zijn,
[912] ende die als ick mijn vyandt, den arbeyt, hate ende vlieden.

Tweede handelinghe, vierde wtkomen
Curiositas, Iohanna, Humilitas

[C u r i o s i t a s ]

[913] Altijdt doende Johanna, dat moet ick prijsen, men vinter onder
[914] veelen weynigh soo vlijtigh noch veel min in d'alderbeste saken,
[915] soo ick u sie voor hebben. Want ghy studeert in de kennisse vanden
[916] Evangelio, dats de Fonteyn van wijsheydt: lieve, wat lesse hebdy
[917] hier inne?
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[918] Mijn A.B.
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Curiositas

[919] Welck is die?
Iohanna

[920] Het laten vant quade ende het hanteeren vant goede.
Curiositas

[921] Kendy 'tgoedt al wel volcomentlijck?
Iohanna

[922] Neen voorwaer, ick leert kennen, allencxkens 'tgoede hanterende.
Curiositas

[923] Meyndy 't doende te leren? so dooldy, Susterken. Niemant mach923
[924] goet doen die 't noch niet en kent.
Iohanna

[925] Die het ghekende goet, hoe cleyn die kennisse oock is, ghetrouwe[926] lijck hanteert of doet, die is Christi Jongher, blijft in zijn woorden
[927] ende sal de waerheydt kennen. Colen ende Aken waren op gheen
[928] eenen dach ghemaeckt; ben ick int kleyn ghetrou, mijn Meestersse
[929] sal my over meerder stellen.
Curiositas

[930] Het doen gaet lancksaem voort.
Iohanna

[931] Maer seker.
Curiositas

[932] Het speculeren ende ondersoecken voorderdt snellijck.
Iohanna

[933] Maer sorghelijck ende onseker.
Curiositas

[934] Niemandt mach goedt doen, hy en moet het goet eerst wel verstaen.
Iohanna
923

Susterken D: Sustersten.
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[935] Die het nieuw wil verstaen eer hy het oude (dat hy verstaet) heeft
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[938] Vaders wille sal inne gaen. Saligh zijnse die 't weten ende doen,938
[939] maer dubbelde slaghen wacht hy diet weet ende niet en doet.
Curiositas

[940] Dat gaet u niet aen, want daer zijn noch veel saken inde H. Schrift
[941] die ghy niet en weet.
Iohanna

[942] Daer is oock noch al dat ick wel versta ende noch niet en can doen,
[943] die wil ick eerst leeren doen eer ick na meer wetens speure. Dit
[944] heeft mijn Meestersse my oock bevolen.
Humilitas

[945] Soudet niet een verwaende stoutheyt zijn, dat sy de lesse die haer
[946] bevolen is liet ongheleert, om te leeren lessen die haer niet en zijn
[947] bevolen?
Curiositas

[948] Sijn die saken vande Drievuldigheyt, vande Predestinatie, vande
[949] Vrye wille, ende andere derghelijcke dan vergeefs inde H. Schrift
[950] ons voor ooghen ghestelt?
Iohanna

[951] Geensins; so weynigh als die Griecksche lessen inden Scholen daer
[952] men oock den A.B.C. leert vergeefs ghedaen worden: maer daerom
[953] en worden die niet ghedaen voor den ghenen die noch A.B.
[954] leeren.
Curiositas

[955] Ghy spant de waghen voor de Paerden, ende leert het achterste eerst,
[956] dus mooghdy niet voorderen.
Iohanna

[957] Dat weet ick niet.
Curiositas

[958] Ick seer wel, wildy niet leeren goedt doen?
Iohanna

[959] Ja.
938

Matth. 7:21.
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Iohanna

[961] Neen.
Curiositas

[962] Wat ist goedt?
Iohanna

[963] God self.
Curiositas

[964] Kendy Godt wel?
Iohanna

[965] Wat soude ick God wel kennen, ick kenne noch mijn self niet wel.
Curiositas

[966] Siedy nu wel dat ghy den waghen voor de Paerden spant? dat ghy
[967] 'tgoedt wildt doen eer ghy 'tkent?
Iohanna

[968] Voor 'tgoet doen gaet het quaet laten. Dit quaedt leer ick eerst
[969] kennen, dats my selve, om my selve, dats het quaet, te laten, twelck
[970] doende ick 'tghebodt Christi onderdanigh ben; dat is dan oock
[971] goet doen.
Humilitas

[972] Sonder hem selve wel te kennen mach hy inder waerheyt niet cleyn
[973] ende ootmoedigh zijn in haren ooghen; sonder ootmoedigheyt mach
[974] zy Gode niet behaghen noch yet goets van Gode ontfanghen, die
[975] den ootmoedighen met goeden vervult ende den hovaerdighen neder
[976] stortet. Dus doet hy noch al recht na den bevele Godes, maer so sy
[977] u ingheven wilde volgen, hooch wijs wilde zijn, ende den Majesteyt
[978] bestaen te ondersoecken, wat soude sy anders verwachten dan ver[979] druckt te werden vande glorie Godes?
Iohanna

[980] Voorwaer, ghy mooght u hooft rusten, want ick niet u raedt,
[981] maer mijnder Meesterssen bevelen wil navolghen. Dat heeft oock
[982] reden in sich, want ghelijck het onmoghelijck is dat yemant soude
[983] leren lesen so langhe hy noch geen letteren, swijghe spelden can,983
983

spelden spellen.
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[984] also ist onmoghelijck dat yemant soude comen tot het licht, totte
[985] waerheyt, ende totte kennisse Godes, so langhe hy noch blijft staen
[986] inden speloncke zijnder duysternissen, des logens ende onverstandig-
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[987] heyts. Hier ben ick noch in; om hier wt te scheyden arbeyde ick met
[988] Godes ghenade, ende twijfele niet soo ick daer wt int lichte kome,
[989] of my sal dan door 't licht der waerheyt ende Godes ghenade van
[990] self open gaende, 'tgunt my hier inde duysternisse blijvende, wel
[991] eeuwelijck ghesloten soude blijven, al waert schoon dat ick stade[992] lijck daerom arbeyde, wroetede ende speculeerde. Want of yemant
[993] schoon al wilde, soo ist hem onmogelijc sonder licht te sien, sonder
[994] sien waerheyt te kennen, ende sonder waerheyts kennisse yet te
[995] verstaen van Gode.
Curiositas

[996] 't Is een oudt seggen ende ick bevint nu waerachtigh dat gheboden
[997] dienst onwaert is: nu weygherdt ghy mijn raedt te volgen, des sal
[998] u onraet na volghen, so allen stijfsinnigen luyden gheschiet. Dus
[999] na dien ghy hartneckig blijft, laet ick af roosen voor Varckens te
[1000] stroyen ende ga wederomme.

Tweede handelinghe, vijfde wtkomen
S u p e r b i a , Vo l u p t a s , I o h a n n a , H u m i l i t a s

[S u p e r b i a ]

[1001] Zit dit Meysken noch dus stijf in dese sufschoole? seght Johanna,
[1002] wanneer suldy u self eens kennen?
Iohanna

[1003] Daer ben ick in doende.
Superbia

[1004] Dat boeck en sal u niet leeren, maer een clare Cristalijne spieghel
[1005] soude nutter boeck daer toe zijn. Wildy dan nemmermeer verstaen
[1006] dat ghy schoon zijt? dat ghy jonc zijt, dat ghy Edel zijt, rijck, ende
[1007] van aenghename seden?
Iohanna

[1008] Of sulcx in my is weet ic niet, maer weet wel, zoot daer waer, dat
[1009] het Godes gaven soude sijn. 't Hebben van dien maect den hebber
[1010] niet goet, maer 'twel gebruycken.
Superbia
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[1011] Dat is waer, daer schickt u toe. Meyndy dat God u die schoonheydt
[1012] heeft verleent om een eensame Clarisse te blijven? die jonckheydt
[1013] om dus onlustigh den ouden marotten na te Apen? u eeldom om1013
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marotten zottinnen.
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[1014] Neder, u rijckdom om dus slecht, ende u minnelijcke zeden om als1014
[1015] een Cluysenerse alleen te leven? neen voorwaer, dat is een openbaer
[1016] misbruyck van dese sonderlinge gaven Godes, die ghy verbergt
[1017] onder den Coornmate van dese hipocrisie; dit mishaeght my (om
[1018] vry te spreken) in u, lief ghespeele. Maer wildyse al recht ghe[1019] bruycken, so draeght moet op u suyverlijcke schoonheyt, vermaerde
[1020] Edeldom, ende groote rijckdommen; besteedt die aen rijckelijcken
[1021] ghewade, dat u schoonheyt als 'tgout den Edel ghesteenten helpt
[1022] verschoonen.
Vo l u p t a s

[1023] Dats recht! ghebruyckt, Lief ghespeele, die soete lusten van u lief[1024] lijcke Jonckheyt ende verblijdt den Jongen Vrijers met u aldermin[1025] nelijcke zeden, so ghebruycktmen sulcke gaven recht.
Superbia

[1026] Soo doende salmen weten, dat ghy u selve recht kent, ende dat het
[1027] onnodigh is [u] voor een Spieghel te doen voeren om u te doen
[1028] verstaen dat ghy schoon, jonck, ende rijck sijt. Dit weet ghy (soo
[1029] ick sie) voorwaer nu niet altoos, soo mede oock niet hoe gheluckigh
[1030] ghy noch zijt behalven al datte.
[1031] Want (ick mach u uyt liefden niet berghen) hier inder Stadt is een
[1032] groot Edelman uyt Spangien, eens Donnen Sone, rijck, machtigh,
[1033] ende van grooten vrunden, ende boven dien een man heerlijck van
[1034] gedaente, fris, jonc, van aensicht een man als ghy een Vrou zijt, so
[1035] bevallijck, vruntlijck ende aentreckelijck als een Enghel, die heeft
[1036] u maer eens ghesien, ende is soo door u Goddelijcke schoonheyt
[1037] ende eerbaer ghelate (so gelijckheyt altijdt liefde baert) tot uwer
[1038] liefden ontsteken, dat hy zijn Stamme, macht ende grootheyt ver[1039] ghetende, u nemmermeer en can vergheten, niet en spreeckt noch
[1040] en denckt dan van u, ende daerom niet afghelaten heeft ons te
[1041] bewillighen u sulcx aen te gheven, desen Dierbaren Diamant te
[1042] brenghen, met desen brief die wy hem hebben sien tekenen met
[1043] eyghender handt, daer inne hy voorder sijn meninghe verclaert.
[1044] Dien wilt doch lesen, ende dit Juweel tot een minlijcke eere ontfan[1045] ghen van zijn brandende liefde tot uwaert.
Humilitas

[1046] Soude dat het rechte ghebruyck zijn van schoonheydt, Eeldom, Rijck[1047] dom ende jeugt? Is verwaentheydt, hooghmoet, ende laetdunc het
[1048] rechte ghebruyck van Godes gaven?

1014

slecht eenvoudig.
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Iohanna

[1049] Dat duncket my voorwaer niet, maer houde sulcx voort rechte mis[1050] bruyck, het rechte ghebruyck leerdt my mijn Meestersse, haer onder[1051] wijs ende niet het uwe staet my te volgen.
Vo l u p t a s

[1052] O Johanna, sijt ghy noch so onvernuftigh, dat ghy niet en verstaet
[1053] wat een lustig, vrolyc, ende saligh leven is? wat soeter weelde sy
[1054] ghenieten die daeghlijckx heur lieve Lichaem met leckere spijsen
[1055] ende drancken voeden? met sierlijcke gewaden Goddinnen doen
[1056] schijnen? met danssen, met springen, met singen verlustigen? weet
[1057] ghy dan noch niet die aentreckelijcke soetigheyden gelegen int han-1057
[1058] teren van schoone, bevallijcke, welsprekende jonge Edelmans? ghy sijt
[1059] immers geen steenclip noch block maer een mensche, ja een teder soet
[1060] ende schoon maeghdeken van vleesch ende bloedt. Acht [men] sulcx
[1061] niet te recht een recht ghebruyck vande jeughdelijcke schoonheyt?
[1062] alle sulckx mach u nu gebeuren, anderen wenschent boven al, sonder
[1063] dat het henlieden mach worden. Soudij soo geck zijn dat ghy sulck
[1064] wenschelijc gheluck sout afslaen, sulcken weeldighen, rijckelijcken,
[1065] ende vrolijcken leven weygheren? so zot mach ick u niet achten.
[1066] Leest eens desen Brief ende siet wat gunst ghy hebt by desen schoo[1067] nen, machtigen, rijcken ende beleefden Edelman, dan suldij (meyn
[1068] ick) anders ghesint worden.
Iohanna

[1069] Ick en ontfang niemants giften noch en lese niemandts brieven.
[1070] Breeckt u hooft niet met my 'thooft te breken, ick bids u.
Vo l u p t a s

[1071] Ghy spreeckt wt een onmenschelijcker herte, dan men dat Godlijcke
[1072] aensicht mach toe betrouwen. Sydy soo onvruntlijck teghen die u
[1073] boven hem self bemint, wat soudy zijn teghen u vyanden? God
[1074] ghebiet den vyandt lief te hebben, maer ghy zijt onvruntlijck, ja
[1075] hatelyck teghen die u lief heeft.
Iohanna

[1076] Vryers hebben meest hen selven ende haren lusten lief, niet den
[1077] Maeghden; die locken sy veeltijdts aen met giften ende schoone
[1078] woorden, steelen haer herten, brengense dicmael ter schanden ende
[1079] verlatense dan in treuren, soude dat lief hebben zijn? ick achts veel

1057

hanteren omgaan met.
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[1080] eer haten; die yemant lief heeft die(n) doet haer lief ende goedt,
[1081] meer heurs geliefden eere ende wel zijn, dan zijn eygen lusten
[1082] soeckende.
Superbia

[1083] So lief heeft hy u, wil u lief, eer, ende goedt doen, tot zijn echte
[1084] wijf trouwen ende zijn gesellinne maken inden eyghendomme van
[1085] alle syne weeldige rijckdommen. Leest desen Brief eens, dan suldy
[1086] 't mercken.
Iohanna

[1087] Neen, heeft hy my lief ende ghylieden mede, so doet my dat lief,
[1088] dat ghy my in mijnen lieve eenigheyt, nederheyt, ende ruste laet
[1089] blijven.
Vo l u p t a s

[1090] Wilt ghyse dan niet self leesen, ghy sult ten minsten gedogen dat
[1091] ick u die voorlese. Hoort Johanna, ick bid u, sy is niet lang: dat die1091
[1092] Natuere alle hare const ende machten aen u aensichte (hertsalder[1093] liefste Lief) te wercke gheleyt, ende dat met Hemelsche schoonheydt
[1094] boven alle die ick oyt sach, Goddelijcken versiert heeft, weet ick1094
[1095] ontwijfelijcken door twee geloofwaerdige tuyghen die rechte kennisse
[1096] hebben van schoonheyt, ic meyn mijn beyde oogen, die my het suy[1097] vere Beelde uwes alderlieflijcken gedaents niet min getrouwelijc dan
[1098] vastelijc in mijn herte geprent, gedruckt, ende ghegrieft hebben;
[1099] dat nu sulcke Engelsche schoonheyt oock verselschapt sy met waer[1100] achtige deugtlijckheyt, geloove ick vastelic so door mijn aengeboren
[1101] aert die alles ten beste moet beduyden als oock door mijne natuer[1102] lijcke redelijcheyt, dien 't onmogelijc is te geloven dat die wijse
[1103] Natuere sulcke volmaectheyt int minste deel des menschen, dats
[1104] inden lichame, niet [dan] een woninge der zielen sijnde, wercken,
[1105] ende de selve int edelste Deel, dat is die ziele ofte gemoet, vrouwe
[1106] ende inwoonstere van die sierlijcke woninge, versuymen ofte met
[1107] minder volmaecktheyt begaven soude. Na dien nu alle kennisse van
[1108] schoonheyt ende goetheyt nootsakelijc liefde moet baren inden goe[1109] den, ende ooc ware liefde tot schoonheyt ende goetheyt sulck Lief[1110] hebber goet moet maken, so macht so luttel een oneere sijn dat ic u
[1111] boven my self beminnen alst u eere soude sijn sulcke ware Liefde
[1112] niet met Liefde te bedancken. Ist niet ware Liefde, dat mijn herte
[1113] boven alle dingen soeckt hem selve met alle 'tsyne u te schenken? met

1091
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voorlese D: voorlesen.
weet D: u leedt.
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[1114]
[1115]
[1116]
[1117]
[1118]
[1119]
[1120]
[1121]
[1122]
[1123]
[1124]
[1125]

onverscheydelijcker eenheyt in u lieflijck herte te versmelten? u man,
u Dienaer, ende u eygen in Echtelycke state te worden, ende ter doot
toe met liefde te vereenighen? dits myn begeeren, dits myn verlangen,
ende myn eenige hope. Daer toe sende ick u desen Diamant, dien
neemt metten trouwe van u ghetrouwe Lief, niet soeckende dan u
getroude Man te worden. Dat waer myn leven, het weygeren myn
sterven, soo staet myn leven ende doot in uwen handen. Laet nu o myn
herte, myn ziele, myn hope, wensche, ende eenige levenstroost myn
goet betrouwen tot u niet missen. Gont my u Liefde, die is die siele
ende het leven mynder herten, ende dit spoedelyc als minnelyck,
wildy niet Manslachtigh worden aen die sonder u wederliefde in
liefden moet verdwynen.

[1126] Dats die Brief, ende dits syn eyghen hant, dat is die Diamant, dien
[1127] neemt nu vruntlyc op des Briefs voorwaerden ende toondt dat ghy
[1128] liefde verstaet, dat ghy lieflyc syt, ende te recht liefhebbens waer[1129] digh, als die liefde met liefde can bedancken. Doedy dit, ghy sult
[1130] al u leven in weelden, wellusten, ende vreughden baden.
Superbia

[1131] Ghy sult die meeste al uwer vrunden zijn, gheacht, geeert, ende1131
[1132] ghedient als een Landtsvrouwe.
Iohanna

[1133] Waer dese plaetse mijn eyghen, ick souder u bevelen uyt te gaen
[1134] ende my met vreden te laten. Nu scheyde icker uyt ende laet u hier.
[1135] Meyndy dan dat ick huwen wil? d'oncuysche Venus dienen? Neen,
[1136] neen, daer heb ick noch gheen sin toe, en of icx al ghesint mocht
[1137] zijn, soude ic dan yemandts giften ontfanghen? met Minnebrieven
[1138] om gaen? of yet doen buyten weten ende wille van mijn Lieve
[1139] Moedere? daer sal my voor behoeden die lieve Godt, hem beveel
[1140] ick u ende ga nu huyswaerts.

Tweede handelinghe, seste uytkomen
S u p e r b i a , Vo l u p t a s , G a l i l e a , O p i n i o

[S u p e r b i a ]

[1141] Noyt sach ick preutscher, fierder, ende hartneckiger Meysken.
Vo l u p t a s
1131

die meeste al uwer vrunden de meerdere van -, de eerste onder al uw vrienden.
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[1144] rechts op 't slach, wy sochten u hier ende hebben een vrolijcke boot[1145] schappe aen u.
Galilea

[1146] Welcke?
Superbia

[1147] Hebdy niet hooren spreken vande Spaensche Edelman die hier
[1148] ghekomen is, ende t'huys leyt inde Herberghe ghenaemt Prava1148
[1149] Consuetudo?
Galilea

[1150] Meyndy dien langhen schoonen Jongen ende rijcken Edelman, die[1151] men noemt Habitus Peccati?1151
Vo l u p t a s

[1152] Dien selven, kendy hem?
Galilea

[1153] Niet alleen van aensien, maer oock van name ende toename, so ghy
[1154] hoort, ja ick weet van wat Luyden ende vermoghen hy is, ende dit
[1155] alles wt zijnen eyghen monde, als die nu meer dan eenmael met
[1156] hem hebbe gesproken.
Superbia

[1157] Is dat sulcx, soo ist met ons al half ghedaen werck; wat dunckt u
[1158] vande man?
Galilea

[1159] Dat heb ick alrede al gheseyt, ick houdt [hem] voor een schoon,
[1160] beleefd, ende rijck Edelman, die soo vrundelijck is, dat het wijf te
[1161] recht salig mach ghenoemt werden die sodanigen man ten deele
[1162] sal vallen.
Vo l u p t a s

[1163] Of hy u mocht ghebeuren, wat soudy daer toe seggen?
Galilea

[1164] My gebeuren, daer toe ben ick te onedel ende te arm, maer mocht
[1165] dat zijn, ick soude (hier tusschen ons vryelijck geseyt) niet eens
1148
1151

Prava Consuetudo Kwade Gewoonte.
Habitus Peccati Zondige Aard.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert
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[1168] ende weeldig leven te leyden? Seecker, die soo een man krijgt mach
[1169] in rijckelijcke wooninghe, prachtighen Huysrade, sierlijcken ghe[1170] wade, dierbare Juweelen, leckere spijsen ende drancken zijns herten
[1171] lust volcomentlijck boeten. Want elc weet van sijn Edeldom, groot[1172] heyt en Rijckdom te spreken
Opinio

[1173] Gedenct u niet dat ick u onlancx seyde (maer bedecktelijc) van een
[1174] rijck houwelijck?
Galilea

[1175] Seer wel.
Opinio

[1176] Desen Edelman meynde ick doe. Hem heb ick u doen aenspreken
[1177] ende de sake soo verde benaerstight, dat dese twee van hem last
[1178] hebben een wenschelijcke bootschappe aen u te doen; ic wist dat sy
[1179] hier souden wesen, daerom bracht ic u hier die anders u ongaerne
[1180] hier hebben. Segt op nu Maeghden wat u last is.
Superbia

[1181] O geluckige Galilea, nu comt u schoonheyt u te passe; die sal u nu
[1182] een salig ende wellustigh leven doen leyden, leest dien brief ende
[1183] neemt desen Ring in u handt.
Galilea

[1184] O blijde dach, ongehoopte vrolijckheyt, mijn herte springht op in
[1185] mijn lijf van geneuchten! Maer ist oock ernst?
Superbia

[1186] Twijfelt ghy daer aen? wy alle d[r]ie hebben dien Brief zien self
[1187] ondertekenen? Is dat oock een Ring om tot spot te verschenken?
[1188] Die Diamant is over de vijf hondert guldens waerdig.
Galilea

[1189] Wat sou dat zijn?
Opinio

[1190] Dat is soo.
Galilea

[1191] Dats alleen soo veel als mijn halve goedt. O hoe braef wil ick my
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[1194] ick u. Com ick tot sulcken state, men sal sien dat ick mijn eer
[1195] ende wellust boven 't Gelt beminne, dat versekere ick u.
Superbia

[1196] Blijft hier niet langhe staen; ghy moet Tavont met ons by den Vryer
[1197] op een Bancketgen dat hy leckerlijck heeft doen bereyden; daer
[1198] sullen oock Speel-luyden zijn, men salder dansen ende vrolijck we[1199] sen, dus gaet u eerst opt fraeyste dat ghy kont toe rusten, versiert
[1200] u schoon aensicht met schoon klederen, so comt schoon by schoon.
Galilea

[1201] O beste, gaet met my, sonderlinghe die boven alle menschen van
[1202] sierlijckheyt verstant hebt, ende helpt my wat sieren.

Derde handelinghe, eerste wtkomen
O p i n i o , Vo l u p t a s

[O p i n i o ]

[1203] Daer hebdy Meesterlijc u verborgen crachten ontdeckt aen die zotte
[1204] Galilea!
Vo l u p t a s

[1205] Ende ghy u openbare consten niet verborghen. Hoe lichtvaerdigh
[1206] gheloofde sy u valsche woorden!
Opinio

[1207] Dats van huyden noch van gisteren, wie gelooft my niet?
Vo l u p t a s

[1208] Johanna.
Opinio

[1209] Dat wicht acht uwer oock niet veel.
Vo l u p t a s

[1210] Hoe mocht dat komen?
Opinio
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[1211] Sy ghelooft die waerheyt, die is meest tegen my, oock heeftse een
[1212] sletvinck altijdt by haer, ghenaemt Humilitas, die lijdt niet dat sy yet1212
[1213] doet uyt heur eygen hooft sonder raedt van haer moeder of
[1214] Meestersse.

1212

sletvinck sloerie.
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Vo l u p t a s

[1215] 't Ging anders toe met dese dwasegger.
Opinio

[1216] Die heeft oock altijdt Superbiam tot een ghesellinne ende ghelooft
[1217] my boven, ja teghen de waerheydt in allen dinghen; maer hoe licht[1218] vaerdigh ende onschamel droegh haer Galilea! ick schaems my
[1219] noch selve.
Vo l u p t a s

[1220] Dat dede sy seker, ic verwonder my seer van sulcke geylheyt, zatheyt
[1221] ende zotheyt; dat cussen, lecken, ende omhelsen hadde met haer
[1222] geen eynde.
Opinio

[1223] Dat geschiede voor onsen oogen, denct watter int heymelijck om ging.
Vo l u p t a s

[1224] Swijght dat, doch zijn 't ghetroude luyden; maer hoe slobberde haer
[1225] hant inde Taerten ende Pasteyen?
Opinio

[1226] Sy was besmeert ten ooren toe, ende glimde als een Kaersmakers Kat.
Vo l u p t a s

[1227] Saeghdy wel hoe sy inden Suycker viel?
Opinio

[1228] Ja hoe zijse by handen vol in haer Snuyteldoeck knoopte? fy, fy der1228
[1229] lelickheyt! dat was u schuldt, ghy wincktet haer toe ende dedet haer
[1230] alle mate ende eerbaerheyt vergeten.
Vo l u p t a s

[1231] d'Onschamelen hebben de twee derdendeelen vande Werelt. Men
[1232] moet sich aen een Tafel niet schamen.
Opinio

[1233] Men moet aen Tafel sedigh zijn ende niet onschamels bedrijven;
[1234] maer toeft wat, dat cort spelen gaen sal in een langhe gatslach ende
1228

Snuyteldoeck neusdoek.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

[1235] die vluchtighe lust in een blijvende verdriet verkeeren. Spreeckt my
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[1237] sal sy maet konnen houden in haer aenstaende ellende. Van die
[1238] ellende zijt ghy oorsake.
Vo l u p t a s

[1239] Neen ghy, die haer riet buyten vrunden raedt soo stoutelijc een
[1240] onbekent man in te slaen. Ghy weet wie hy is, sy behoorde haer
[1241] vrunden raedt gevolght te hebben boven den uwen.
Opinio

[1242] Ja, boven den uwen! sy volghde haer lust boven Godes gebode ende
[1243] heurder magen wille, daerom sal haer ooc haest jammerlijck verdriet
[1244] quellen door Godes schickinghe teghen haren wille.
Vo l u p t a s

[1245] Hola, sy is daer selve.

Derde handelinghe, tweede wtkomen
G a l i l e a , Vo l u p t a s , O p i n i o

[G a l i l e a ]

[1246] Vinde ick u hier vriendinnekens, sijn wy niet vrolijck gheweest
[1247] desen nacht? my docht ic in den Hemel was, ja ick gheloove niet
[1248] dat het so gheneuchlijck is inden Hemel; my docht dat de gantsche
[1249] nacht gheen ure en duyrde. Way, dats danssen, dats singhen, dats
[1250] brassen, couten ende gheneuchlijck zijn! maer u verloor ick al by
[1251] tijdts; waerom ginghdy so vroegh lopen?
Vo l u p t a s

[1252] Dats myn aert; so haest ick van spijs, dranc, dansen ende springhen
[1253] zadt ben, ga ick wanderen.
Galilea

[1254] Ick merckte dat wel, maer want Opinio my ghetrouwelijck by bleef,
[1255] so had ick u noch soo sterck inde verbeeldinghe, dat my docht ghy
[1256] waert noch teghenwoordigh; doch hadde mijn smake, mijn gevoelen,
[1257] ende mijn gantsche lichaem die[s] voorts aen weynig lusts, maer
[1258] veel eer verdriete; dan Opinio versoete dat. Maer seght doch wat
[1259] dunckt u van mijn vryer?
Opinio
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[1260] 't Is een Peerle van een Man, dat wist ick wel, daerom hielp ick
[1261] u daer aen.
Galilea

[1262] Ic wil u des noch te recht bedancken. Ay my, ick ben noch vermoeyt
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[1263] van die rechtschapen vreughde, 'thooft draeyt my, de maghe reyst,
[1264] mijn benen sidderen, ende d'oogen zijn sluymerich; nochtans heb
[1265] ick tot over den middagh toe gheslapen.
Opinio

[1265] Dat valt ghemeenlijck so, die 'tvier wil hebben moet den roock lijden.
Galilea

[1266] Dats de minste swarigheydt, maer wat sal mijn Oom segghen!
Opinio

[1267] Meyndy dat hij 't al weet watter gheschiet?
Galilea

[1268] De Meyskens zijn klapachtigh, die weten dat ick te nacht uyt ben
[1269] ghebleven.
Vo l u p t a s

[1270] Wats dan of hy 'tschoon weet? Is hy u Vader? hy regheert zijn
[1271] eyghen kinderen die zijn goet sullen erven, hy sal u niet gheven, wat
[1272] geefdy dan om hem?
Galilea

[1273] t Is oock de waerheyt, immers 'tis op trou en op eere, wie roert het:
[1274] ben ick zijn Nicht, ick ben zijn Slave niet.
Vo l u p t a s

[1275] 't Sal hier niet langhe dueren, ghy gaet doch met u vryer in zijn
[1276] Landt.
Galilea

[1277] Dats waer, o daer verlangt my van herten na. Dan sal ick spelen
[1278] hertgen wat lust u? maer wat dunckt u beyden, sal ick mijn goetgen
[1279] oock hier laten?
Opinio

[1280] Hoe groot ist wel?
Galilea

[1281] Net duysent gulden.
Opinio
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[1283] Daer is goede middel toe, 'tgheluckt my op 't alderbeste gheheel
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[1284]
[1285]
[1286]
[1287]
[1288]
[1289]
[1290]
[1291]
[1292]

na wensch. Binnen drie daghen is de heele somme die op renten1284
staet af ghelost, het gelt leydt in mijn Ooms Cantoor, die sal 't alle
daghe weder op renten stellen. Seker, daer schiet my inden sinne
den raedt mijns Vryers, dat ickx hier immers niet en soude laten;
dus dunckt my best dat icx heymelijck uyt het Comptoir krijghe,
dewijle mijn Oom noch uyter Stede is, dat wil ick doen op steecken,1289
het geldt tot mijn Vryer brenghen, ende voorts by hem blijven tot
dat wy reysen; soo laet ick mijn Oom kakelen soo luyde hy wil,
want het is 't mijne dat ick neme.

Opinio

[1293] Vry als een Meyt, toont dat ghy u eyghen doen verstaet!
Vo l u p t a s

[1294] Lust u hier noch langer te staen; ghy meucht, ick moet noch wat
[1295] gaen rusten.

Derde handelinghe, derde wtkomen
Detractio, Galilea, Opinio

[D e t r a c t i o ]

[1296] Wat nu Galilea, hebben die luyden dus veel met u te doen?1296
Galilea

[1297] Wat ist nu?
Detractio

[1298] Huyden haelde ick tot onsen Barbier voor mijn Jonghe Susterken
[1299] een plaester, waer na een weynigh wachtende, hoorde ick dat die
[1300] Luyden inden Winckel aldaer den mondt met u spoelden, 'tver[1301] droodt my, ick hoorde, sweegh langh stille, seyde daer na 'tmijne,
[1302] ging voort wegh ende most u dat komen segghen.
Galilea

[1303] Wat Duyvel klapt het volck van my?1303
1284
1289
1296
1303

Binnen drie daghen drie dagen geleden.
op steecken wegstoppen.
met u te doen over u te spreken.
Duyvel klapt D: Duyvelt klap.
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[1304] D'een seyde dat ghy een vreemdeling ghetrout hebt, d'ander dat
[1305] ghy hem sonder trouwen al beslapen hebt, de derde dat ghy met
[1306] hem ghebancketteert hebt, somma elck seydet zijn met verwonde-
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[1307] ringhe van u lichtvaerdighe stoutigheydt; soo spraken zy, dat ghy
[1308] u vrunden niet meer en achte ende u eer niet meer en verschoonde.
Galilea

[1309] Hebben die snappers anders niets te doen dan van my te klappen?
[1310] Ick mach mijn dan wel met eeren verantwoorden; willen sy wat
[1311] Callen, daer gaet by anderen wel wat anders om! maer wat seyde
[1312] ghy doch?
Detractio

[1313] Even dat selve. Wildy immers praten (seyde ick) soo praet van
[1314] Johanna, dat valsch hypocrijtgen. Dit van Galilea is maer eens ghe[1315] schiedt ende dat noch in deughden ende eeren. Maer dat Hoerken
[1316] schaemt haer niet d'een nacht aen d'ander des Avondts heymelijck
[1317] uyt haer moeders huys te gaen, nu by den eenen, dan by den anderen
[1318] Pol; daer mocht men met reden quaet af klappen, seyde ick. Doe1318
[1319] vraeghden my die luyden waer by ick dat wiste.
Galilea

[1320] Wat antwoorde ghy?
Detractio

[1321] Wat? ick seyde dat het gheen droomen waren, maer dat mijn
[1322] eyghen ooghen haer d'een Avondt voor d'ander na sien uyt haer
[1323] Moeders huys by doncker sluypen met een vuyl Coppelerse, ghe[1324] naemt Charitas, daer met zy dan altijdt gingh in een Cabaret daer1324
[1325] niet al te eerlijc volcxken woont; watmen daer dede mocht elck licht
[1326] dencken. Te meer noch na dien die selve Coppelerse altijt met een
[1327] Crommen arm quam uyten huys vande Moeder van Johanna, te
[1328] weten met schotelen spijse, ende met Cruycken vol lecker wijntgen;
[1329] dat heb ick dickmaels met ooghen ghesien, sprack ick, dat weet ick
[1330] waer te zijn: daer af mochtmen klappen ende niet van Galilea om
[1331] eenen Avondt gheweest te zijn by den ghenen die hare ghetroude
[1332] man is.
Galilea

[1333] Dat was wonder wel; wat seyden die Luyden doch?
Detractio

[1334] Sy verwonderden sich hoogh, elck sprack 'tzijn daer op, dat my al
[1335] ontgaen is, maer weet wel datter een Neve was van Iohanna, die
1318
1324

Pol minnaar.
Cabaret wijnhuis.
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[1336]
[1337]
[1338]
[1339]
[1340]

viel my hartste aen, seyde dat ick daer aen soude lieghen, dat hy
't de Moeder segghen, ende dat ickse met schanden in mijnen halse1337
halen soude. Ick seyde: doet u best, ende ging van daer. Siet, dat
dede ick om uwer eeren wille, daer aen ghy sien moocht dat ick u
Lief hebbe.

Galilea

[1341] Daer aen twijfele ick niet, ende wil u noch dancken, het doet my
[1342] sacht dat ghy mijn leedt met dat hypocrijtgens leedt hebt versacht.
[1343] Hoe sal haer dit ter herte gaen!

Derde handelinghe, vierde wtkomen
Philosophia, Galilea, Detractio, Opinio

[P h i l o s o p h i a ]

[1344] O Galilea, Galilea, my jammert uwer, ghy verlaet dese Schoole ende
[1345] my; daer voor ghy een ander Schoole ende ander gheselschap begint
[1346] te hanteren. Hoe gaerne hadde icx anders ghesien.
Galilea

[1347] So langhe ick leerde, waerdy betaelt, heb ick belooft al mijn leven
[1348] lanck van u te leeren?
Philosophia

[1349] Al deedt ghy 't ten soude u niet deeren Dochter. Ick heb u 'tbeste
[1350] gedaen dat ick mochte; doet ghy u selve 'tquaetste, ick moet het
[1351] lijden, maer ghy selve sullet besueren.
Galilea

[1352] Mooghdy niet lijden dat wy hier wat couten, wy konnen wel van
[1353] hier gaen.
Philosophia

[1354] Dits gheen klapbaen maer een schoole; die niet leeren, maer alleen
[1355] klappen wil gater liever uyt dan in.
Galilea

[1356] Laet ons dan gaen ghespeelen, so en hindert dit swaerhoofdighe
1337

in mijnen halse halen (mijn woorden) terugnemen.
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[1357] wijf onsen cout niet, nochte wy haer fantastijcke lessen.

Derde handelinghe, vijfde wtkomen
Philosophia, Iohanna

[P h i l o s o p h i a ]

[1358] Daer komter een inne die haer beter schickt dan die daer uyt gaet.
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[1359] Heere Godt hoe onghelijck zijn de menschen; och of daer veel soo
[1360] van aerdt waren als dit Dochterken! maer wat, ick zie haer ghelaet
[1361] buyten ghewoonten treurigh, immers d'ooghen zijn roodt, ja de
[1362] paerle traentgens ligghen noch op haer roosverwighe wangekens.
[1363] of haer Moerken wel kranck mach zijn? die heeft sy hartelijck lief.
[1364] Seght lief kint, ick zie u droevigh, gebreeckt u wat? ist met u moe[1365] der oock noch wel?
Iohanna

[1366] Ja, waerde vrouwe, God danck, maer met my ist soo qualijck ghe[1367] steldt dat het niet langhe met mijn Lief Moeyerken wel sal blijven.
Philosophia

[1368] Hoe dat kint, zijdy kranck?
Iohanna

[1369] Neen Vrou.
Philosophia

[1370] Hebdy ergens pijn?
Iohanna

[1371] Neen ick, maer droefheydt over droefheydt in mijn Jonghe herte.
Philosophia

[1372] Wt wat oorsake, segghet my lief, ghy weet dat ick u lief hebbe.
[1373] wat swyghdy? schroomt voor my niet, spreket klaer uyte. Ick wil u
[1374] met raedt ende daedt helpen.
Iohanna

[1375] Och lieve vrou, och, och!
Philosophia

[1376] Wat is u, Dochterken, laet my hooren, mislijck of ick u leedt mocht1376
[1377] verlichten.
Iohanna

[1378] Daer gaet wat omme dat my beroven sal van 't alderwaertste goedt
[1379] dat ick ter Wereldt hebbe, ist dat ick daer toe swijghe. Maer spreke
[1380] ick, het sal, duchte ick, vast mijn lieve ende waerdighe Moeder met
[1381] treuren int graf helpen: O Heere God, wat laet ghy my nu doch
1376

mislijck mogelijk.
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Philosophia

[1383] Wat komt u op, segghet my rondelijck uyt, het sal verholen blijven.
Iohanna

[1384] Ach leyder, mach onschult nerghens vry zijn? moetmen dan deughde
[1385] int quade verkeeren? hoordt, mijn lieve Meestersse, ende raet my ten
[1386] besten, daer toe come ick nu hier. Men tast my aen in mijn eere,
[1387] mijn alderwaertste pandt. Dringh ick d'een achterclapster tot ver[1388] andtwoordinghe, mijn hertslieve Moeyerken sal 't vernemen ende
[1389] dat van hartseer besterven. Swijghe ick daer toe, men salt wanen
[1390] waer te zijn, soo werdt mijn goede name te schanden. Hy is al ghe[1391] schent die met een loghen is gheschent; wat sal ick nu doen?
Philosophia

[1392] Wat roeret.1392
Iohanna

[1393] Men seyt men opentlijck na dat ick d'een Avondt aen d'ander met
[1394] een Coppelerse met spijs ende Wijn beladen uyt mijn Moeders huys
[1395] ga in een oneerlijcke plaetse, ende dat ick daer Nachtgens over, nu
[1396] by d'een, dan by d'ander Pol uyt mijn Moederkens huys vernachte.
Philosophia

[1397] Wie clapt sulcx van u?
Iohanna

[1398] Mijn Speelghenoot eertijdts, Galilea, met haren gheselschappe
[1399] stroeyen dese schandelijcke sprake van my.
Philosophia

[1400] Wt wat oorsaecke comt dit lief kint? men heet zelden Koe blesgen,1400
[1401] zy en heeft een vleckxken. Een eerbare maeght hoort so wel d'oor[1402] sake van quaedt klap als 't quaedt self te vermijden.
Iohanna

[1403] Het moet nu immers gheseyt zijn dat ick liever hadde te heelen. Daer
[1404] is een Weeuken wiens man met al dat sy ter Wereldt hadden ter
[1405] Zee is ghebleven, latende zijn Huysvrouwe swangher; die was be[1406] vallen van twee Kinderkens. sy is Godtvruchtigh, naerstigh ende
1392
1400

wat roeret waar gaat het over.
dit D: die; heet D: heelt.
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1407

schamel beschroomd.
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[1408] vande Kinderkens gheleghen zijnde, ghebreck in Linnen, Wollen,
[1409] Spijs, ende anders. Dit alles wist ick uyt sekere oorsaken waer[1410] achtelijck, mijn herte was met haer te lijden, ick gaft mijn Moeyer[1411] ken aen, ende badt oorlof om daer daghelijcx wat spijs, wat dranckx,
[1412] wat Linnens ende ander nodruft by Avondt te brenghen; helaes mijn
[1413] Moeder soo luttel yet quaedts hier uyt voorsiende als ick, bewillichde
[1414] my dat gaerne, met last dat ic niet spaerlijck soude gheven, maer
[1415] besorghen dat die arme ende deughtsame Craemvrou nerghens ghe[1416] breck in lijden ende ick haer schaemte in eeren houden soude. Om
[1417] dit nu immers wel te doen, soo dede icx by doncker, soo om dat
[1418] niemant haer gebreck, als oock om dat niemandt dese onse weldaet1418
[1419] soude vernemen, ende om immers alle quaedt dencken te voorcomen,
[1420] oock om het alderbeste geselschap in sulcke oeffeninghe te hebben
[1421] nam ick altijdt met my mijn alderliefste Cornuyt Charitas die
[1422] gaerne met my ging ende soo willigh was als ick om die arme
[1423] Craemvrou met hare kinderkens te dienen, te bewasschen ende te
[1424] spijsen. Dit is met een argh ooghe ghesien, ende hier uyt comt my
[1425] dese lelijcke klancke! voor so vele my aengaet can ick die schande[1426] lijcke logen noch wel eenighsins vande handt des Heeren tot mijn[1427] der onferminge aennemen ende lijden, maer mijn arme oude moeder
[1428] ducht ick dat van droevigher steurnisse in een popelsie of argher1428
[1429] ongemack ende daer deur in haer levens vercortinghe sal gheraken.
Philosophia

[1430] Het is een treurighe sake voorwaer, maer daer is noch al raedt toe.
Iohanna

[1431] Wat raedt doch, alderwaertste vrouwe?
Philosophia

[1432] Seght my eerst u voornemen ende goetduncken in desen.
Iohanna

[1433] Mijn Moeyers welvaren is my liever dan mijn eere, hoe wel 'tselve
[1434] mijn alderliefste goedt is; daerom denck ick te swijgen ende te
[1435] lijden, want mijn eere can ick weder ghekrijghen, als die Heere ghe[1436] lieven sal de loghen te schanden te maken, maer verloor ick mijn
[1437] hertslieve Moejerken ter oorsaken van sulcken leyden mare, nem-1437
[1438] mermeer en mocht ick die weder becomen.

1418
1428
1437

om dat opdat.
popelsie apoplexia, beroerte.
leyden mare schandelijk bericht.
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Philosophia

[1439] Die kintlijcke liefde tot een Moeder, ende die bescheyden redene
[1440] in soo benevelden treurigheyt prijse ick in u dochter, maer merckt
[1441] ghy niet dat het u moeder van selfs ooc sonder u seggen te vooren
[1442] sal comen?
Iohanna

[1443] Sy comt selden by den menschen ende gheen Commeeren hout sy aen.1443
Philosophia

[1444] Sullent u Magen haer niet segghen?1444
Iohanna

[1445] Mogelijck neen; wie weet oock oft met swijgen uytgebluscht, dat
[1446] met wederspreken grooter ontsteken soude worden, en oftdan noch
[1447] tot mijn Moerkens ooren quame, so heb ick liever dat andere dan
[1448] ick oorsake ben van sulck haer bedroeven. Altijdt weet de Heere dat
[1449] ick aen de daedt onschuldigh ben, dit is voor my de meeste troost.
Philosophia

[1450] U voornemen is goedt Dochter, treurt dus niet. U moeder, schoon
[1451] verneemt sy selve, sal ooc u onschult wel verstaen ende gheduldt
[1452] nemende inden Heere dencken dat het een Conincklijck (niet elcker[1453] lijcx) dingh is om weldoen[s] laster te konnen hooren met ghe[1454] duldigen moede. Niet te min na dien elck, soo veel hy mach, schul[1455] digh is met alle geoorloofde middelen zijn goede name te verant[1456] woorden, so wil ick die sorge voor u ende u Moeder op my nemen,
[1457] dat ick door u ghespeele Veritas benaerstighen wil om die loghen
[1458] sulcx te beschamen, ende die vleck van achterklap soo claer af te1458
[1459] wasschen datse gheen voortganck hebben, noch gheen blyvende
[1460] smette op het suyvere kleedt van uwen goeden name laten en sal,
[1461] dus stelt u hert te vreden myn kint, beveelt de waerheyt die ver[1462] antwoordinghe van u onschult, die achterhaelt den Loghen wel al
[1463] is hy snel; gaet ghy t'huys by u moeder, ende ziet ghy vrunden
[1464] komen daer op ghy vermoeden hebben moocht dat sy haer hier af
[1465] sullen spreken, soo gheeft henluyden de waerheydt te kennen ende
[1466] vermaentse tot swijghen, ter tijt toe dat ick 'tgheen gheseyt is eerst
[1467] versocht sal hebben.

1443
1444
1458

Commeeren kennissen.
Magen familie.
af te wasschen D: afghewasschen.
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Iohanna

[1468] Ick wil doen so ghy my radet, daer af ende van troost dancke ick u
[1469] waerde Vrouwe, ga t'huyswaert, ende bevele u den Heere.

Derde handelinghe, seste uytkomen
Detractio. Iohanna

[D e t r a c t i o ]

[1470] Ja Johanna, lust u noch int school te gaen, 'twaer beter dat ghy opt
[1471] Raedthuys gingt.
Iohanna

[1472] Waerom daer?
Detractio

[1473] U saken te verantwoorden; weet ghy dan niet watter om gaet? wat[1474] men u na seyt, ende dat het u eere ghelt? u arme oude Moeder
[1475] loopt daer treurigh na de Secretarie met een uwer Neven, om te
[1476] sien ghetuyghen beleden van u eerlijck leven.
Iohanna

[1477] Ach, gaet mijn Moeder daer?
Detractio

[1478] Ja sy, swaerlijck ende by na half doodt, het soude u beter voeghen
[1479] desen onlust te dragen die ghy door u geyle lust u oude Moeder
[1480] aen doet
Iohanna

[1481] Ghy spreeckt qualijck, ick gheloof ooc qualijck. Wat canmen my
[1482] doch quaedts betuyghen?
Detractio

[1483] Vraeghdy noch wat, weet ghy niet hoe menigh Bancketgen ghy tot
[1484] die weghe by Nacht met uwe pollen hebt ghehouden? dat sal men
[1485] u overtuygen, ende dat met twee loofwaerdighe tuyghen. Wat meyn[1486] dy dat u arme oude moeder daer voor een wellust uyt sal nemen?
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[1487] ende want alle Oordeel hangt aen twee ghetuyghen, soo sal nu
[1488] blijcken voor al die Werelt dat ghy een dubbeldt ende beveynst
[1489] Hoerken zijt, ende dat u Neve een Geck is, die u soo vermetelijck
[1490] wilde verantwoorden, dat hy my voor den Schepenen dede verda[1491] ghen, willende dat ick mijn segghen inden halse soude halen, maer1491
[1492] dat heeft hem soo vele ghemist, dat hy 't nu sal sien betuygen by

1491

inden halse soude balen terug zou nemen (zie 1337).
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[1493]
[1494]
[1495]
[1496]
[1497]

twee onwraeckbare gebueren die 't met heuren ooghen ghesien
hebben. Ist nu niet wel voor recht geroepen ende zijn eer voort
recht weder ghehaelt? ghy hadt beter u Hoereren, of hy ten minsten
zijn teghen-spreken achter weghen gelaten. Nu hebdy daer een
schoon stacie; waer die Pot niet beter toe ghedeckt geweest?1497

Iohanna

[1498] Vintmen menschen die sulcke onwaerheydt derren ghetuyghen, wee
[1499] mijns, wat ga ick maken! Ach lieve Moeder, moet ghy dit leet van
[1500] my u lieve Dochter hebben? mach ware onnoselheydt voor den
[1501] Loghen nerghens vry zijn? moet ick Susanna in desen noodt ghelijc1501
[1502] worden? O Heer, laet my dan oock haer eerlijcke verlossinghe deel[1503] achtigh worden tot troost van mijn bedroefde Moeder!

Vierde handelinghe, eerste uytkomen
Galilea, Curiositas, Detractio

[G a l i l e a ]

[1504] O, wat vrolijcker nacht heb ick nu ghehadt; voormaels soude ick
[1505] sulcken geneucht niet hebben konnen wenschen als ick nu gheniete,
[1506] ende noch meer ende meer ghenieten sal in Spangien, soo myn
[1507] alderliefste my seyt; 't is noch maer cleyn maetgen in. Mijn herte
[1508] vliegt schier derwaerts. Noyt verlanghde mensch so vuyrichlijc na
[1509] een reyse; die sal morgen aen gaen, die post-paerden zijn bestelt,
[1510] mijn dinghen zijn ghereedt, mijn plonder is al in mijn liefstens1510
[1511] handt, de vreese van mijn bekrijghen is al wech, want wy gaen wech
[1512] eer hy komt, hy sal my niet meer sien. Isser oock soo gheluckighen1512
[1513] mensche op aerden? ick heb een man als een Beelde, Edel, rijck,
[1514] ende machtigh, hy lieft my als hem selve; wat staet my anders voor
[1515] ooghen dan een heerlijck, sierlijck, weeldigh, ende wellustigh leven
[1516] na al mijns herten begeren? Mijn hert springt my int lijf van
[1517] vreugde op ende neder! Al die my liefhebben sullen hun lust aen1517
[1518] my sien ende my(n) vyanden haer onlust. Wat sal my Johanna dat
[1519] sufsterken, dat neuswijstgen, dat hypocrijtgen segghen? sy sal splijten
[1520] van nijdt dat het my so gaet na wensche, ende vermeert wederom
[1521] mijn vreughde al wat dese haer spijt door mijn welvaren noch
[1522] verselschapt is met droefheydt om haer eyghen oneere.
1497
1501
1510
1512
1517

stacie processie, optocht.
Susanna uit de apokr. Historie van Susanna.
plonder boeltje; hier geld.
hy de oom (voogd).
hun D: hen.
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Detractio

[1523] Dat moochdy my dancken Joffrou, maer al ist u een vreughde, 'tis
[1524] my een duchten.
Galilea

[1525] Hoe soo?
Detractio

[1526] Dese Meyt seyt my dat die waerheyt, vernomen hebbende wat ghe[1527] rucht ick van Johanna zaeye, vlijtigh op spoor is om my te beschamen.
Curiositas

[1528] Des moet ick seker lachen.
Detractio

[1529] Waerom dat? is myn bereedt u vreughde?1529
Curiositas

[1530] Neen, so niet, maer om dat ghy u soo statigh hout als of ghy noch
[1531] schaemte haddet. Seght Joffrou, weten wy dan niet dat ghy schaemt
[1532] ende eere al over een wijle teffens ter Kercken hebt gebracht? dat1532
[1533] ghy de schaemschoe al lange hebt uyt getoghen, het voorhooft door
[1534] geklout ende 'taensicht aen den Wolle gheverwet hebt? doch weet1534
[1535] ick oock nu al wat u noch gister avont wedervaren is, daer deur ghy
[1536] niet 'tonrecht beschaemtheyt vresen soudet, so daer noch eenighe
[1537] schaemte in u ware.
Detractio

[1538] Ghy klapt dat u lust ende my verdriet, maer seker of die waerheyt
[1539] ergens my omtrent quame, wat rady my te doen? want dat sy
[1540] machtigh is ende spijtigh weet ghy wel.
Curiositas

[1541] Stelt den Hasenwimpel op, keert haer den rugghe, ende gaet liste-1541
[1542] lijck sluypen na u donckere schuylhoecxken.1542
1529
1532
1534

bereedt vooruitzicht?
ter Kercken gebracht begraven.
geklout gekrabd; 't aensicht aen den Wolle gheverwet hebt schaamteloos zijt. STOETT, Spreekw.

1541
1542

no 2599, vermeldt deze vorm niet.
Stelt den Hasenwimpel op vlucht (de haas steekt het staartje omhoog als hij vlucht).
schuylhoecxken D: schuyhoecxken.
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[1543] Hoet met u staet raeckt my niet, 'tis my immers gheluckt, want die
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[1544] luyden hebben nu soo veele te clappen van Johanna, datmen van
[1545] my swijght niet anders dan of ick doot waer.
Detractio

[1546] Daer comtse die ick als den Duyvel 'tcruys doet vreese. Adieu.1546
Galilea.

[1547] Ick wil met u, haer aensicht vlamt als de brandende Sonne, haer
[1548] ooghen schitteren als de Blixem, haer tredt is snellijck na my toe,
[1549] ick wil met u binnen.

Vierde handelinghe, tweede uytkomen
Ve r i t a s , C u r i o s i t a s

[V e r i t a s ]

[1550] So ruymt die duystere nevel voor der zonnen claerheyt, soo verdwijnt
[1551] die sneeu voor der Sonnen wermte, ende soo vliedt, vlucht, ende
[1552] wijckt die naemscheurighe achterklap, met die quaetdoende duyster-1552
[1553] ling voor my, die daer ben die eenvuldighe onbeveynsde ende vry[1554] moedighe waerheydt. Waer zijnse nu die dat cuysche, lieflijcke, ende
[1555] goeddadighe Maechdeken, ick meyn mijn ghetrouwe Johanna, met
[1556] een schantlijck gherucht hebben willen becladden, haer eere be[1557] vlecken, ende haer welrieckende fame stinckende maken? Laet hen
[1558] nu hier int openbaer ghestant doen, connen sy, die int heymelijck
[1559] achter rugghe met oorblaseryen soo veele eerloose loghenen dat
[1560] oprechte maegdeken na ghedicht hebben. Het comt al uyt datmen
[1561] onder den sneeu huyt; dan wert de achterklap te schanden, ende de1561
[1562] belogen met dubbelde eere ghecroont; so varet hier met mijn
[1563] Johanna, die heeft haer vingerken geheel bewonden, ende macht
[1564] daerom nu oock heel ontbinden, bloot maken, ende ontdecken. Men1564
[1565] versierde haer na, dat sy by nachte ghewoone was te gaen met een
[1566] Coppelerse, beladen met Bancketgens, tot een oneerlijck huys, by
[1567] eenighe Boelen, daer sy in oneeren bancketteerde. Nu wist ick dat
[1568] sulcx valsch was, ende datter al wat anders om ging; des ick door
[1569] twee van de Neven van Johanna d'achterklapstere hadde berispt een
[1570] of twee malen, de welcke, wel verhopende de rechtschuldighe be[1571] schaemtheydt heurder valscher loghentalen te ontgaen, ende Johan1546
1552
1561
1564

vreese D: vreesen. Versta: zij die ik vrees zoals de duivel het kruis vreest.
naemscheurighe achterklap D: naemscheuringhe, achterklap.
huyt verbergt (huyden = hoeden).
Men versierde haer na men dichtte haar toe.
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[1574] bende Johannam met Charitate uyt haer moeders huys inne gaen
[1575] tot seecker Huysken, ghekomen is metten Schoudt ende twee Sche[1576] penen tot den voorz. twee Neven van Johanna segghen: comt nu
[1577] besien of ick een achterklapstere ben, dan of u Nichte een on[1578] schamel geyl Hoerken is. Die Neven ginghen schroomende be[1579] schaemt met haer, met Schout, Schepenen ende Schouten Dienaren,
[1580] die met haer droeghen een Ladder; zy quamen aen 't Huysken van
[1581] een schamele Weduwe, inde Craam legghende van twee kinder[1582] kens, dat stont op een hoec; men stelde sachtgens den ladder aen
[1583] een Glasen-veynster int straetgen comende, ende d' een voor d' ander
[1584] na daer op gheklommen zijnde, saghen sy daer Johannam met op[1585] gestreken naeckten armen staen in een Tobben wasschen het vuyle
[1586] Lijwaet ende windelkens vande Weduwe met haren twee kinderkens,1586
[1587] ende Charitas die den Kinderkens op haer schoot Pap gaf te eten.
[1588] Was dat niet een eerlijcke Boelderye? daer waren die Neven van
[1589] Johanna verblijdt, ende Detractio beschaemt, soo dat sy niet opt
[1590] straet mach komen sonder vande kinderen oock met vingeren na
[1591] ghewesen te worden. Want dese gheschiedenisse des anderen daeghs
[1592] smarghens tot een wel behaghen van allen goeden luyden over den
[1593] gheheelen stadt verspreyde.
Curiositas

[1594] Al dat ghy daer verteldt is de waerheyt, ick hadt al vernomen;
[1595] Detractio wist oock selve wel wat eer sy daer behaelt hadde; daerom
[1596] ginc sy met oock Galilea strijcken, soo haest sy u vernamen. Maer
[1597] Galilea wist noch niet wat haer gheschiet was. Hoort doch, lief
[1598] ghespeele, wat dat is, ghy sult u verwonderen, sit wat by my neder,
[1599] ick bids u, ick sal u vreemde dinghen vertellen.
Ve r i t a s

[1600] U ende mijn gheselschap schickt sich niet bij een, my lust niet1600
[1601] yemants schande te hooren, ick weet moghelijck bat ende waer[1602] achtiger van der saleen dan ghy, maer mijn werck hier ghedaen
[1603] hebbende, ga ick erghens daer ick te doen hebbe.

Vierde handelinghe, derde uytkomen
Curiositas, Detractio

[C u r i o s i t a s ]
1586
1600

Lijwaet ondergoed.
niet D: oock; my D: men.
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[1606] als sy. Ja, comdy daer weder uyt sluypen? vernaemdy soo haest dat
[1607] u Vriendinne wegh was?
Detractio

[1608] Ick ben so vol woorden dat ick daer af berste ende splijte, mijn
[1609] tonghe loopt over van woorden, ende most ooren soecken daer ick
[1610] inne storte veele wonderlijcke woorden die daer nu al op mijn
[1611] tonghe legghen. Nu vinde ick u hier wel te passe, u diese soo gaerne
[1612] hoort, als ickse gaerne uyt kalle, hoort doch wonderlijcke dinghen.
Curiositas

[1613] Waer af? onse Galilea?
Detractio

[1614] Ja van haer selve, weet ghy 't alrede?
Curiositas

[1615] Wat gheschieter doch dat my verborgen blijft? weet ick niet voor
[1616] yemandt ter wereldt al watter om gaet?
Detractio

[1617] Hoe Duyvel komdy 't te weten?
Curiositas

[1618] Dats alleens, ick mach swarte consten connen. Maer weet ick niet
[1619] dat de Vryer van onse Galilea ghevanghen is?
Detractio

[1620] Dat is tselve, maer weet ghy hoe ende waer door?
Curiositas

[1621] Neen, soo wel noch niet, want 'tis nu eerst gheschiet, vertellet my
[1622] doch, men weet eer watter gheschiet dan in wat wijsen met d'oor[1623] saecke van dien; dit lust my wat te hooren, maer doeter immers niet1623
[1624] by vanden uwen.1624
Detractio

[1625] Ick salder immers niet af doen.
Curiositas
1623
1624

immers toch.
vanden uwen eigen verzinsels.
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Detractio

[1627] Na dat wy gister so vrolijck waren geweest ende Galilea met onsen
[1628] Spanjaert recht slapen waren ghegaen, quam de Schoute met veele
[1629] Dienaren int huys, soo de waerdinne noch niet te bedden en was;
[1630] hy vraeghde na den Spangiaert, sy bracht den Schout metten Die[1631] naren inder Cameren; daer vant hy Galileam legghen in zijn arm,
[1632] hy werde onsacht gheweckt, most sich kleeden ende metten Schoute
[1633] gaen inder vanghenisse. O haddet ghy ghesien hoe verbaest, hoe
[1634] beschaemt, ende hoe verschrickt dat die arme Galilea was! Sy wrang
[1635] haren handen, ruckte 't hayr uyten hoofde, ja sy crabde 't vel van
[1636] haren aensichte, roepende ende tierende niet anders dan of sy
[1637] rasende dol ende beseten hadde gheweest. De Oom werdt ontboden,
[1638] die quam treurigh ende dede haer in sijn huys brenghen.
Curiositas

[1639] Dats een vreemde veranderinghe uyt het alder vrolijckste Lief int
[1640] aldertreurighste leet. Maer waerom werdt die Spangiaert soo ghe[1641] vangen?
Detractio

[1642] Hy is uyt andere Landen na geschreven, 'tis (soot blijckt) een ver-1642
[1643] naemt Dief, oock heeft hy twee Dootslaghen lelijcken ghedaen,
[1644] ende sal noch morgen vanden daghe (soo ick hoore) aen een galghe
[1645] hanghen.
Curiositas

[1646] Fy der schanden! daer leyt alle die gedroomde eere, pracht, ende
[1647] weelde van dit ghebroken potgen, ick meyn onsen Galilea, inder
[1648] Asschen. O schielijcke veranderinghe, dats waerlijck onstadighe
[1649] mommecansen van 'tgheluck. Soo met een huy uit het hoogste int1649
[1650] nederste te vallen? dats ledebrekinghe. Maer seght nu doch: hoe ist
[1651] metten gelde dat hy van Galilea hadde ontfanghen?
Detractio

[1652] Dats al verdwenen, wegh ende te niet.
Curiositas

[1653] Dats onmoghelijck, men can gheen duysent gulden in een dach
[1654] verteeren.
1642
1649

hy is na geschreven men heeft zijn uitlevering gevraagd; vernaemt berucht.
mommecansen als door een masker bedekte, m.a.w. niet te voorziene kansen; huy hoei,
interjectie ter begeleiding van een suizende val.
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Detractio

[1655] Men can wel hondert duysent gulden in een half uer verspelen.1655
[1656] t Gelt was op seer luttel na al verdobbeldt, het restgen gheraeckte
[1657] inden Dienaren handen dats inder Wolven Kaken, dus ist gantsch
[1658] verlooren.
Curiositas

[1659] Wat Duyvel is dat? wast niet ghenoeg aen de eere verlooren? moest
[1660] haer goetgen daer mede soo teffens verquist blijven?
Detractio

[1661] So draeyt der Fortuynen spille, die doet dat haer meest na haer1661
[1662] lust, minst na der menschen wille. Die op Zee vaert heeft den wint
[1663] niet inder hant, ende die sich aen den fortuyne hangt, moet na
[1664] hare pijpe dansen.

Vierde handelinghe, vierde uytkomen
Curiositas, Detractio, Iohanna

[C u r i o s i t a s ]

[1665] Siet, daer comt Johanna; of sy van dit Spel oock heeft vernomen?
Detractio

[1666] Haer Karre gaet nu op een zant-wegh, sy is in eeren, ende haer
[1667] vyant in schanden, daer siet sy nu haer lust aen. Waer heen Johanna,
[1668] ter schoolen?
[1669] Hebdy niet met allen ghehoort?1669
Iohanna

[1670] Ja, veel meer deughts dan ic noch wel can ghedoen.
Curiositas

[1671] Neen, wy meynen dat niet, daer gaet wat anders om. Galilea is
[1672] schielijck uyt die alderhoochste weelde (so zijt waende) ghestortet
1655
1661
1669

verspelen D: versnelen.
dat haer het hare.
niet met allen volstrekt niets.
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[1673] inde alderdiepste ellende.
Iohanna

[1674] Helaes! daer af weet ick niet.
Detractio

[1675] Seghdy noch helaes! seker, dat heeft sy aen u niet verdient.
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Iohanna

[1676] De Heere Christus heeft al wat meer aen my verdient, dan ick me[1677] doghen soude hebben in 'tverdriet mijns naesten.
Detractio

[1678] Tusschen een naesten die in vruntschap ter noot na by staet, ende tus[1679] schen een vyandt die in vruntschap komt verde van huys, maer om
[1680] hatelijckeyt te pleghen na by is, en is gheen kleyn onderscheyt.
[1681] Men weet wel wat Galilea teghen u ghehandeldt heeft, daer sy my
[1682] (dat my leet is) toe misbruyckte buyten mijn weten; arbeyde sy niet
[1683] om u goeden naem tot schanden te brenghen?
Iohanna

[1684] Dat was haer kranckheydt, sy meynde my wel quaet, maer God1684
[1685] stuyrde die laster pijle op my, my ten goeden. Die noyt en viel en
[1686] stondt noyt oppe.
Detractio

[1687] Ja, op staen. Nu blijftse vlack legghen, heeft loon na wercken, leydt
[1688] goedeloos, eerloos, ende hopeloos in vertwijfelen.
Iohanna

[1689] Wacharm, dats my waerlijck leedt.
Detractio

[1690] Dat seghdy so?
Iohanna

[1691] Dat meyn ick soo van herten; soude my yemants ellendigheydt ver[1692] blijden? daer behoede my voor die lieve Godt.
Detractio

[1693] Sy hadde een lust in u leedt.
Iohanna

[1694] Dat was (ist sulckx) gheen goede lust, na sulcken lust en lust my
[1695] niet. Maer haer onlust is my voorwaer een verdriet, ende wil die
[1696] helpen verminderen daer ick mach.
Detractio
1684

meynde D: meyndy.
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[1699] Edel ende rijck, beloofde Goude berghen, een weeldigh ende prach[1700] tigh leven. Die arme Deerne gheloofde, sliep by hem, bracht hem
[1701] alle haer Ouders Erf, wel duysendt gulden, ende als sy meynde
[1702] 'sanderen daeghs met hem te reysen naer Spangien, wert hy na ge[1703] schreven van Dootslach, veel Dieveryen, ende schandelijcke feyten,
[1704] des hem die Schout van zijn bedde haelde daer Galilea in zijn arm
[1705] lach, ende sal morgen ghehangen worden. Want zijn dootslaghen
[1706] ende Dieveryen blijcken onlochbaerlijck, oock dat hy noch wel twin[1707] tigh wijven heeft hier ende daer. Nu is Galilea by na uytsinnigh
[1708] van hertseer tot heur Oom ghebracht, sy leyt ghenoegh in wanhopen,
[1709] niemant mach haer troosten. Siet, soo heeft alle spel zijn weder[1710] spel. Die u te bespotten plach, wert nu van al de werelt bespot.
Iohanna

[1711] Jonckheyt is dom ende onwijs, sonderlingh als die niet en leeft na
[1712] Ouders raedt. Is dese arme Deerne uyt Jonckheydt ghesnevelt, sy is1712
[1713] meer ontfermens dan bespottens waerdigh. Die staet nu, mach
[1714] vallen; wat haer ghebeurdt, mach ons gheschieden, dan souden wy1714
[1715] liever vruntlijck ghetroost dan hatelijck bespot zijn.
[1716] Dus hooren wy oock anderen te doen, dat doedy niet ende doet
[1717] qualijck dat ghy u oude seden niet en wilt verlaten. Voortijdts wast
[1718] u speelghenoot, ghy preest haer ende waert vrolijck met haer; waer[1719] om verlaet ghyse nu ter noodt, ja, waerom spreeckt ghy nu quaedt
[1720] van haer? Voorwaer dit hoort so niet, wildyse niet gaen troosten,
[1721] of wildyer niet goets of spreken, soo seght ten minsten gheen quaet
[1722] van haer tot uwer self oneeren.
Detractio

[1723] Dit meysken blijft al even neuswijs ende spijtigh; comt Curiositas,
[1724] wildy met, my lust dit gheselschap niet.
Curiositas

[1725] My oock niet seer, ick ga met u.

Vierde handelinghe, vijfde wtkomen
Iohanna, Philosophia

[I o h a n n a ]
1712
1714

ghesnevelt gevallen, gestruikeld.
1 Kor. 10:12.
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[1726] Daer gaen sy heen, seker my en lust ooc niet seer na sulck ghesel[1727] schap; die aen de Ketel wrijft wert vanden roet besmet, die met
[1728] kreupelen wandert leert oock hincken, ende die met quaedtklap ver[1729] keert, leert oock verkeerdelijck quaedt klappen, ja quaedt hanteren,
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[1730] want alle quade klap bederft goede zeden. Daer zie ick mijn waerde
[1731] Meestersse. O vrouwe, wat wonderlijcke veranderinghen zijn dit
[1732] in Galilea?
Philosophia

[1733] Dats waer dochtercken, doch mochtmen dit ellendighe eynde al
[1734] eenichsins voorsien uyt sulcken quaden beginne. Het Meysken han[1735] teerde niet dan quaet gheselschappe, te weten Opinio, Superbia, Vo[1736] luptas, Desidia, Curiositas, ende Detractio waren altijdt aen haer zijde,
[1737] daer deur sy oock sulckx al verandert ende verdorven [is], dat sy
[1738] nerghens nooder en was dan int School, niet ongaerne[r]dede dan1738
[1739] leeren, lust hadde ledigh te sitten, quaedt klappen van anderen,
[1740] ende boven alle dinghen 'therte gestelt hadde tot een hovaerdigh
[1741] lecker, ende weeldich leven. Het verachte den Meesterssen ende
[1742] vrunden raedt, volghde in allen dinghen haer eygen lusten ende
[1743] opinie. Wat was uyt sulcken onwijsen, stouten, hovaerdighen,
[1744] ledigen, ende brootdroncken Jonckheyt doch anders te verwachten
[1745] dan een ellendighe ende schandelijcke ouderdomme?
Iohanna

[1746] So ist voorwaer seker, dese oneere ende dit verlies van Galilea ver[1747] oorsaect een ongewoonlijcke droefheyt in mijn herte, soo dat ick
[1748] mijn warme tranen niet en can binnen houden.
Philosophia

[1749] Sy dy droef om haren 't willen of om u selfs willen?
Iohanna

[1750] Haer leedt is mijn hartelijck leedt.
Philosophia

[1751] Ick prijse die menschelijcke medoghenheydt, maer seght my, soude
[1752] u dan haer lief oock niet hertelijck lief zijn?
Iohanna

[1753] Voorwaer ja.
Philosophia

[1754] Gheschiedt hier in desen wat quaedts of wat goets?
Iohanna

1738

nooder met meer tegenzin.
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Philosophia

[1757] Waert gelt goet, het moeste alle zijn hebbers goedt maken ghelijck
[1758] 'tvier heet is ende noodtlijck al daert by is heedt maeckt. Dit is soo
[1759] met het gelt niet, want diet meest hebben zijn meestendeel minste
[1760] goedt, daerom hebben 't onse Voorouders wijselijck ghenoemt niet
[1761] goedt, so men nu doet, maer have, dats hebbinghe of besittinghe.
[1762] Dat over gheslaghen segghe ick dan op de vraghe, dat het goet (ick
[1763] meyn waerachtigh, niet valsch goet) te verliesen mach niemant goet
[1764] zijn. So mede niemanden goet mach syn het verliesen vande ware
[1765] eere, want het werck is van selfs quaet ende oneerlijck daer door
[1766] mens verliest, maer dat yemant valt in welverschulde armoede ende
[1767] schande mach wel yemanden goet zijn: ja sulcx is goet alleen. Den
[1768] genen die den goeden straffinge Godes daer inne bekent, zijne straf[1769] waerdighe zonden belijdt, te recht haet ende verlaet.
Iohanna

[1770] O, waer dat by onse Galilea, so mocht haer alle dit noch wel ten
[1771] goeden komen, ende dese val tot haren opstaen gedyen. Seker, so
[1772] dat gheschiede soude my dit haer leedt niet bedroeven, maer
[1773] verblyen.
Philosophia

[1774] Ja vryelijck, want dan soude sy oock selve Godes liefde [tot] haer
[1775] connen mercken in dese roede die sy Cussen, des Heeren castijdinghe
[1776] gheduldigh aen nemen ende verstaen soude, dat sy eeuwelijck ver[1777] dorven soude zijn gheweest, so God haer metten langhen roede
[1778] geslagen hadden ende inde gedroomde valsche weelde laten ver[1779] lopen(.) sterven, ende dat Godt ghenadelijck met haer handelt, dat
[1780] hy desen haren vercooren dootlijcken onwech aldus met teghen[1781] spoedigheyts doornen scherpelijck betuyne ende omheyningt.1781
Iohanna

[1782] O verstondt sy datte, sy waer al half ghenesen. Duncket u quaedt,
[1783] waerde Vrouwe, dat ick haer vruntlijck besoecke, hertelijck trooste,
[1784] ende sulcx claerlijck betuyghe? wie weet of mijn vermaninghe in
[1785] tegenspoedt mach vrucht doen, die in voorspoet veracht was.
Philosophia

[1786] Soude my dat quaet duncken? ghy en moocht niet beters doen, dat
[1787] waer te recht Colen van vierighe liefde op des vyandts hooft ghe[1788] leydt. Maer seght my, is sy niet dubbelt ellendigh?
1781

betuyne met een haag omgeeft.
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Iohanna

[1789] Ja in goedt (soo ment qualijck noemt) ende in ghemoedt.
Philosophia

[1790] Sy behoeft dan dubbelde troost, te weten: so wel handelijcke als
[1791] mondelicke troost. Sy valt in schielijcke Armoede, heur Oom heeft
[1792] self kinderen, ende versta wel dat hy haer niet zal willen onder[1793] houden, sonderlinghe nu sy den vrunden desen grooten oneere heeft
[1794] aen gedaen. Daer by weet zy oock wel dat sy haren tijdt versuymt
[1795] heeft ende inde jeught niet gheleerdt daer met zy haer cost can
[1796] winnen. Dunckt u niet dat het haer gheen cleyne troost soude sijn
[1797] wat gheholpen te worden met tijdtlijcke have?
Iohanna

[1798] Soo ist voorwaer oock; sy mocht tot argher gheraken ende ghemeen1798
[1799] worden, dat God wende. Dit wil ick mijn Moerken gaen aen gheven
[1800] ende haer bidden voor Galilea om vier of vijf pont Jaerlijcx tot haer
[1801] onderhout, tot dat sy wat gheleert hebbende haer selve mach generen;
[1802] mijn Moeyerken is goedigh ende milt, die sal wel lijden dat icx haer
[1803] toe segghe ende jaerlijcx gheve.
Philosophia

[1804] Dat doet, lief kint, ick wil haer oock gaen versoecken in haer
[1805] teghenspoedt die my in haer weelde verachte ende vergat. Haer
[1806] vruntlijck troosten ende vermanen, dat sy noch niet en is ghegheten,
[1807] al is sy ghebeten, dat het meer anderen gheschiedt is, dat het haer
[1808] (neemt zij 't gheduldigh met schultkenninghe aen) noch ten goeden
[1809] sal komen, dat het op trouwe ende eere is gheschiet, al was sy schoon
[1810] bedrogen, zy wist niet anders, met ernstlijck vermanen dat sy uyt het
[1811] voorleden het toecomende leere verstaen, dat de menschen bedriech[1812] lijck ende die aertsche lusten verganckelijck ende verderflijck zijn,
[1813] dat sy die verlate, den getrouwen God aencleve(n) ende betrou[1814] we(n), die sal haer niet verlaten. Maer voor al dat sy haer quade
[1815] geselschappe verlate, heurder vrunden ende der wijsen raedt altijdt
[1816] boven haren lusten ende opinie leert volgen ende Godt in allen
[1817] haren doen ende laten voor oogen hebbe altijdt; dit ende deser
[1818] gelijcke sake wil ic haer voor houden ende vermanen, ende den
[1819] Heere bidden dat hy haer herte wil openen. Nu gaet na huys, Doch[1820] terken, ende handelt met u Moeder, so ghy voorhebt, dan comt tot
[1821] Galilea, ick ga voor heen den wech bereyden.

1798

sy mocht D: mocht sy; ghemeen een publieke vrouw.
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Iohanna

[1822] Ick gae dan, waerde Vrouwe, Adieu.
Philosophia

[1823] Adieu, mijn lieve kint.
('t Vervolgh aen Iohanna)

De vyfde handelinghe. Eerste uytkomen*
I d i d a a m a b i l i s , Moeder van Iohanna

[1824] Hertslieve Dochter, dat ick u wt den Zale hier leede inde Camere,
[1825] is om met u alleen te spreken van een sake die u sonderlinghen
[1826] beroert, ende my boven allen dinghen hoogh ter herten gaet. Ghy
[1827] sijt nu al dickmael aen my versocht geweest ten Huwelijcke van
[1828] verscheyden Jonghe Vryers, sonder dat ick u oyt daer af hebbe willen
[1829] vermanen, so overmidts ick u zinne sagh van by my onghehuwet te
[1830] blijven, als oock om dat my die selve Vryers niet en behaeghden.
[1831] Maer want ick nu aenghesocht werde van een Jonghman die my
[1832] behaeght, en u oock om sijn Deughdelijckheyt sal behaghen, ende
[1833] ick daer beneven zie, dat u tijt nu al is om u inden Echtelijcken
[1834] state te begheven, so hebbe ick u dit moeten voorhouden, om u mey[1835] ninge te vernemen.
Iohanna

[1836] Ach Moeyerken, huwen? Soudy mijnder gaerne ontslaghen wesen?
[1837] Dat mach ick niet ghelooven. Ick niet, die u recht-moederlijcke
[1838] Liefde daghelijcx so over groot tot mywaerts bevinde.
Idida

[1839] O neen, waerde Dochter, dat 's de meeninge niet. Wiens ghesel[1840] schappe is my doch op der Aerden liever dan het uwe? Maer on[1841] gaerne saghe ick ons huys woest ende Kinderloos. Ghy sijt die
[1842] eenighe stock mijns ouderdoms, noch soude ick uwes diensts ende
[1843] daeghlijcks soete gheselschappe ontberen, alleen om vruchten te zien
[1844] van uwen Lichaeme, die my, so de Heere u haelde, in mijne troost[1845] loose droefheydt eenrehande versachtinghe mijns drucks souden1845
[1846] verstrecken. Boven dien hebdy nu onlangs bevonden, dat het nu
*
1845

VIJFDE HANDELINGHE Idida: ‘dilecta, sive amabilis’ (Stephanus). amabilis D: amibilis.
versachtinghe D: versuchtinghe.
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Iohanna

[1848] Daer heeft ons die getrouwe Heer met Eeren wt gheholpen voor
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[1849] dese reyse; die sal my voorts aen oock niet verlaten, soo ick hem
[1850] niet en verlate.
Idida

[1851] Dat goedt betrouwen prijs ick, maer men moet den steen wt den
[1852] wegh legghen. Hij is al gheschent die met een loghen gheschendt is,
[1853] waerdy ghehouwet, so waer alle quaedt-claps oorsake wegh ghe[1854] nomen. Ende so moght ick mijn hooghste wensch op Aerden ghe[1855] nieten.
Iohanna

[1856] Ick soude liever, lief Moeder, selve int Huwelijck veel verdriets
[1857] hebben, dan ghy door mijn niet houwen u soete wensche soudet
[1858] ontberen.
Idida

[1859] Voor verdriet en hebdy met Godes hulpe niet te vreesen in dit
[1860] Huwelijck, soo 't de Heere voortgang doet hebben, want de persoon
[1861] mach niet verbetert sijn, de Ouders ende de Maghen sijn Eerlijcke
[1862] Luyden, ende daer is om wel af te leven. De Vryer is inde Vreese
[1863] Godes opghevoedt, ende is oock selve Godt vruchtigh, naerstigh,
[1864] oorbaerlijck, ende mildt, soo dat hy can Christelijck leven, Eerlijck1864
[1865] winnen, voorsichtelijck bewaren, ende barmhertelijck gheven; hoe
[1866] soude ick u beter Man op Aerden connen wenschen? Zijn Name is
[1867] Laudatus van Duma, een Heerlijck ende bevallijck Jongheling van1867
[1868] aensien, oudt ontrent XXVIII Jaren.
Iohanna

[1869] Sal ick dan immers, waerde Moeder, moeten Houwelijcken?1869
Idida

[1870] Sal ick dan van soo lieven Dochter gheen Kinderkens moghen aen[1871] schouwen?
Iohanna

[1872] Sal ick dan om een onbekent Vryer soo lieven Moeder verlaten?
Idida

[1873] Geen Dochter verlaet haer moeder int doen van dat haer Moeder
[1874] Lief is.
1864
1867
1869

oorbaerlijck geschikt, een ‘nuttig lid der maatschappij’.
Duma: ‘silentium, vel similitudo’ (Stephanus).
immers toch.
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Iohanna

[1875] Ick hebt gheseydt, lief Moeyerken, ende segget noch u ter herten,
[1876] dat ick gheen leedt ontsie, daer u lief wt mach comen. Maer u1876
[1877] minder lief te hebben dan eenigh ander mensch en vermach mijn
[1878] herte gheensins. Neem ick een Man, sal ick hem niet lief moeten
[1879] hebben boven u? soude u dat oock lief sijn?
Idida

[1880] O jae Dochter, boven alle ding ter Wereldt. Want dat is behoor[1881] lijck, dat is Eerlijck, ende dat is Goddelijck. Soude my dan sulcke
[1882] Edele Deughde leedt sijn?
Iohanna

[1883] Ghy weet, waerde Moeder, dat dit een groote sake is, dus bidde ick
[1884] dat ghy mijn spreecken niet qualijck aen en neemt, 't en comt wt
[1885] gheen quaedtwilligheydt, maer wt verbaestheydt, als die daer op
[1886] onvoordacht ben, ende mijn sinne noch noyt recht tot huwen hebbe
[1887] ghegheven, maer nu ick zie sulckx u zinne te wesen, wil ick my in
[1888] der vreese des Heeren daer op desen nacht bedencken, indien 't u
[1889] ghelieft goedtlijck so veele tijdts van berade te gonnen.
Idida

[1890] Gaerne, herts alderliefste Joanna, bedenckt u langh ghenoegh inden
[1891] Heere, dien bidde ick dat hy u ingheve 'tgunt u best is. Ick ontbere
[1892] liever alle mijne zinnelijckheydt dan ick u met Huwelijcken bedroe-1892
[1893] ven, veele min daer toe dringhen soude. My staet wel toe, als die u
[1894] Moeder ben, u mijn sinne tot uwen oorbaer te verclaren. Maer want
[1895] ghy den Vryer self soud trouwen, ende niet ick, soo ist wel reden,
[1896] dat meer u, dan mijn wille hier inne gheschiede. Maer och! oft
[1897] Godt gave dat ons beyder wille hier inne moght volbracht werden.
Iohanna

[1898] Dat sal lief Moeder gheschieden, so dit Huwelijck by den Heere
[1899] voorsien is; die sal dan mijn herte daer toe beweghen, niet min dan
[1900] nu mijn Liefde tot u mijn herte treckt om by u te blijven, ende
[1901] oock u wille in desen boven de mijne te volghen.
Idida

[1902] Ghy spreeckt wel, lief Kindt. Ick hoor daer voor yemandt na my
[1903] vraghen. Bedenckt u op mijn segghen, maer bidt eerst den Heere
[1904] dat hy u 'tbest ingheve.
1876
1892

ontsie vrees.
zinnelijckheydt datgene waar ik mijn zin op gezet heb.
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Iohanna

[1905] Ick wil so doen, Moeyerken.

Vijfde handelinghe, tweede uytkomen
Iohanna, Philosophia

[I o h a n n a ]

[1906] Te recht noemt Job ons leven een strijdt opter Aerden; de Heere1906
[1907] heeft my nauwelijcks verlost wt de worstelinghe teghen die schande[1908] lijcke Calumnia ende naemschendinge, of hy en stelt my weder int
[1909] ghevecht jeghens mijn eyghen voornemen, zinnelijckheydt, ende
[1910] herte. Mijn voornemen was wel half onghehouwet te blijven; 'tghe[1911] lieft mijn Moeyerken dat ick sal Houwen. Mijn sinnelijckheydt
[1912] soude wel vallen (als ick immers soude Houwen) op dien alder[1913] deughtlijcksten Aeneas Iesmias: 'tghelieft mijn Moeder dat ick de1913
[1914] Huysvrouwe werde van eenen van Dumen, dien ick noyt en sagh
[1915] noch kende. Ende mijn herte hanght aen mijn lieve Moedere, 'tghe[1916] lieft haer dat ick eenen vreemden Man beminne. Sijn dat niet sware
[1917] saken? 't opset can men noch veranderen, de zinnelijckheydt is
[1918] eenighsins te verlaeten, maer die rechte Liefde en laet sich so licht niet
[1919] wt der herten verjaghen als een Voghel wt den Neste. O wat swaerder
[1920] bekommernissen bestricken my aen allen kanten! Mijn Liefde tot mijn
[1921] Moeder dringht my mijn hooghste leedt aen te gaen over d'een zijde.
[1922] Maer over d'ander zijde dringht my mijn Moeders leedt, tgunt my in
[1923] desen liefste waere te verlaten. Ach, hoe perssen my dese saecken
[1924] mijn benauwde herte! Maer hou, zie ick daer mijn Meestersse niet?
Philosophia

[1925] Ja ghy lief Kindt. Ick hoore treurigh u treuren. U moeder sprack
[1926] ick een woordeken aen, die my, als ick weder gaen wilde, hier bin[1927] nen stierde, om u eens te spreken. Hier comende, vandt ick u
[1928] droevigh, dat bedroeft my. Wat is doch d'oorsake van dees u droef[1929] heyt? Mijn Jonghers pleghen niet veel te droeven.1929
Iohanna

[1930] Waerde Meestersse, dat mach ick u niet helen, want ick u raedt
1906
1913
1929

Job 7:1.
Aeneas ‘Laudatus’; Iesmias: ‘audiens dominum, vel obediens domino’ (Stephanus).
Jonghers leerlingen.
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[1931] behoeve, ende rechts dacht u te gaen aenspreken. Mijn moeder wil1931
[1932] my niet houwen, maer Huwen, daer toe heb ick luttel zins. Te min
[1933] noch, om dat het aen eenen is dien ick niet en kenne, ende hebbe

1931

rechts juist.
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[1934] doch al wat zins (ick moet u naecktelijck biechten) tot eenen ande[1935] ren, als ick immers Huwen soud moeten. Wat sal ick hier doen?
[1936] Doe ick mijn Moeyerkens lief, ick doe my selve 'talderhoochste
[1937] leedt. Doe ick dan dat my lief is, dat sal mijn lieve Moeder op 't
[1938] hoogste leedt sijn.
Philosophia

[1939] U sake, lief Johanna, is kommerlijck, maer zy is u oock tot een
[1940] oeffeninge ende recht proefstuck der Deughden. In teghenheyden
[1941] toont een deughtsaem ghemoedt haer Deughdelijckheyt, niet anders
[1942] dan in storm ende onweder een goedt Stierman sijn conde, ende in
[1943] des nachts duysterheyt die Sterren haer blinckende claerheyt. Nu ist
[1944] al weder tijdt inder handt te spouwen, ende die Lesse by u van my
[1945] met woorden gheleert metter daedt op te segghen. Want Deught en
[1946] bestaet niet in 't constig clappen, maer int wel doen. Wel doen is
[1947] anders niet dan 'tghebodt Godes begheerlijck te volghen boven, jae
[1948] teghen eyghen zinnelyckheydt. Ist niet so Dochter?
Iohanna

[1949] Ja Vrouwe, so ist.
Philosophia

[1950] Godt ghebiedt elck sijn Ouders te Eeren.
Iohanna

[1951] Hy doet.
Philosophia

[1952] Wat Eer meynt God hier, een kniebuyginge of Bonet af te nemen?1952
Iohanna

[1953] Die lichamelijcke Eere meent God al mede, maer daer by noch (dat
[1954] wel 'tmeeste is) onderdanigheydt in goede saken.
Philosophia

[1955] Dat hebdy recht, Kindt. Is dit gheen goede sake die u Moeder van
[1956] u begheert?
Iohanna

[1957] t Huwelijck is een goede saecke, dat moet ick bekennen. Maer is het
[1958] Maeght blijven gheen beter sake?
1952

Bonet muts.
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[1959] Is u opset inden Heer vast om inde Maeghdelijcke staet te blijven!

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

392

Iohanna

[1960] Dat segghe ick niet, Vrouwe.
Philosophia

[1961] Ick heb oock wel half anders terstondt ghemerckt wt u woorden,
[1962] sulcx dat ghy geen groote swarigheyt en soudet maken int Huwen,
[1963] als 'tgheschieden moght met den genen daer u sinne nu al wat
[1964] toe streckt.
Iohanna

[1965] Dat hebdy al gevaet, het is waerheyt, die moet ick bekennen. Dit ist
[1966] dat mijn nu die meeste swaerheyt maeckt.
Philosophia

[1967] Hier mercke ick, Dochter, dat u noch al wat vlecx aencleeft vande
[1968] Verkeerde Opinie, die snoode gesellinne van Galilea, die u in dit
[1969] stuck onrecht doet waenen van u Moeder ende van u selve.
Iohanna

[1970] Hoe dat, Vrouwe?
Philosophia

[1971] Door uwe antwoorden suldy antwoorde hooren. Heeft u Moeder u lief?
Iohanna

[1972] Liever dan ick myn selve. Dat bevinde ick daghelijcks.
Philosophia

[1973] Sy is ouder dan ghy?
Iohanna

[1974] Dat's wel reden.
Philosophia

[1975] Sy heeft dan langher gheleeft dan ghy, meer ghesien ende ghehoort
[1976] dan ghy, meer versocht dan ghy, ende weet daerom oock meer
[1977] dan ghy.
Iohanna

[1978] Al dat is waerachtigh.
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[1979] So is oock waerachtigh dat ghy nu staet in een verkeerde Opinie,
[1980] die u dus droevigh maeckt.
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Iohanna

[1981] Wat Opinie soude dat sijn, lief Meestersse?
Philosophia

[1982] Dat ghy u selve liever hebt dan u Moeder u heeft, ende dat ghy
[1983] wijser sijt dan u Moeder. Want wie een ander meest bemint, die
[1984] doet den beminden oock het meeste goedt. Nu waent ghy, dat ghy
[1985] nemende een Vryer naer uwen sinne, u selve meer goeds soudt
[1986] doen, dan of ghy naemt een Vryer naer u moeders sinne. Waent
[1987] ghy dan niet dat ghy u selve liever hebt dan u moeder u heeft?
Iohanna

[1988] Ghy soudt my troosten, maer ghy vermeert mijn droefheyt, want het
[1989] waerachtigh bewijs uwer redenen maeckt in my een beken ende1989
[1990] wroeghen over sulcke mijne verborghen verwaentheyt.
Philosophia

[1991] Dese salighe droefheydt verdrijft altijt d'ander onsalighe droefheydt,
[1992] ende verandert dan self in vreughden. Also gaet het mede met die
[1993] waen (hoewel bedeckt in u schuylende) van dat ghy u selve wijser
[1994] acht dan u moeder. Want ick dat seker ben, dat ghy die Vryer daer
[1995] af ghy spreeckt nerghens anders om besint hebt, dan om dat ghy1995
[1996] hem waent Deughtlijck, Eerlijck ende Vreedsaem te sijn, sulckx dat
[1997] sijn gheselschap u goedt soude wesen. Ist niet so?
Iohanna

[1998] Onghetwijffelt.
Philosophia

[1999] Nadien ghy weet dat u moeder u lief heeft, so weet ghy oock wel
[2000] dat zy u boven allen dingen een goedt Man jonnet?
Iohanna

[2001] Dat weet ick soo seker als dat ick Johanna heet.
Philosophia

[2002] Wist ghy nu so seker dat u moeder wijser is dan ghy sijt om een
[2003] goedt Man te kennen, ick acht dat ghy u Moeders oordeel in desen
[2004] boven het uwe soudt betrouwen.
1989
1995

beken erkenning.
besint uw zinnen op gezet.
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Iohanna

[2005] Dat is oock sekerder dan seker.
Philosophia

[2006] So ist oock sekerder dan seecker, naedien ghy swarigheyt maeckt den
[2007] Vryer te verlaten die u bevalt, ende te nemen die u moeder behaeght,
[2008] dat ghy u selve wijser acht dan ghy u Moeder doet.
Iohanna

[2009] Ick machs niet lochenen, Vrou. U redenen sijn krachtigher dan die
[2010] mijne. Ick verstaese veel eer dan ickse can navolghen, doch hebbense
[2011] die kracht in my, datse my een ander opset ende wille baren dan
[2012] ick eerst hadde. Want daer mijn voornemen was om mijn moeder
[2013] ootmoedelijck te bidden dat ick noch voor een wijle onghehouwet
[2014] moghte blijven, om van desen my onbekenden Vryer ontslaghen te
[2015] sijn, ende noch ten laetsten te moghen comen te Huwen aen den
[2016] ghenen die my bemint als sijn eyghen ziele, ende daer toe mijn
[2017] herte oock al wat tuygde (wat mach ick u heelen?), daer tegen is
[2018] mijn voornemen, opset, ende wille, door u soo waerachtigh als Eer[2019] lijck onderwijs sulckx verandert, dat ick nu van opset ben mijn
[2020] moeder waerdelijck te Eeren, haer raedt boven mijn sinlijckheyt te
[2021] volghen, ende mijnen wille te buyten gaende, haer wille in desen
[2022] volcomentlijck te volghen.
Philosophia

[2023] Dat gaet wel. Dat heet eyghen wil ende goetduncken sterven, dats2023
[2024] de waenwijse eygendunckenheyt verlaten, ende dat is het bekende
[2025] goedt dadelijck oeffenen. Ghelooft my, Dochter, dese ooghen[2026] blickelijcke swarigheyt, sal als een roocke verdwijnen, maer die
[2027] vreugde uwer goeder conscientien sal eeuwelijck dueren. Nu gae
[2028] ick met blijtschappe u droeve Moeder verblijden, die u ongaerne
[2029] bedroefde, maer zy jonde u een zaligh ende rustigh, ja vrolijck leven
[2030] met sulcken Jongeling als dese is, dien zy goet kent, ende niet seer2030
[2031] ghemeen sijn.

Vijfde handelinghe, derde wtkomen
Iohanna

2023
2030

sterven versterven.
ende niet seer ghemeen sijn en zoals er niet veel zijn.
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[2034] dat? Om dat het sterven pijnlijck valt. Maer is dit oock waerachtigh?
[2035] Soudt niet? Wie sterft met lusten? Immers, wat valt smertelijcker
[2036] dan 't sterven? Maer wat sterven? Wat anders dan self te sterven,
[2037] ende gheen ander? Want niemandt en hincket van een ander mans
[2038] zeer. Maer sterft die Mensche oock selve, als hy noch inden Lichame
[2039] levendig blijft? My dunckt wel neen, maer een ander. Warent gheen
[2040] levende dooden van de welcke Christus seyde: Laet de Dooden den2040
[2041] Dooden begraven? Ja vryelijck waren dat Dooden. Wat waren zy
[2042] doodt? Het goede leven. Soo leefden zy dan noch nae den Lichame.
[2043] Doch niet het goede, maer het quade. Dat is waer. Nu is het quaedt
[2044] een zieckte der Zielen. Ende gelijck des Lichaems zieckte tot vruch[2045] ten heeft pijn, onrust, ende swackheyt, so heeft oock dese zieckte
[2046] der zielen gheen ander vruchten dan droefheydt, onrust, ende on[2047] macht om te doen 'tgunt men wil doen. Salmen dan het goede leven,
[2048] so moetmen dit quade sterven. Dit quaedt is een ander. Wy en sijnt
[2049] selve niet, maer onse vyandt, die ons bedroeft, ontrustet, ende
[2050] krancket. Seker alsmen 'tquade in ons waerachtelijck kent voor
[2051] sulcken vyandt, die ons droefheyt, onrust, ende onmacht toe brenght,
[2052] so moet men 'tquade wt der herten haten. Die men vyandtlijck haet,
[2053] dien doodt men ende vernieltmen gaerne. Ja, men heeft lust hen
[2054] leedt te doen. Is dit alles waer, ende ist waer dat het quade of die
[2055] zonde ons vyandt is, moghen wy hen daer voor kennen ende haten,
[2056] ende ist dese alleen (niet ons Lichaem, een goedt maecksel Godes)
[2057] dien wy moeten sterven ende dooden, wat swarigheyt macher doch
[2058] gheleghen sijn in dit af-sterven van 't quade? Immers, hoe soudet
[2059] niet lustigh moeten sijn? Hola. Wat Paradoxen valt my daer wt den
[2060] monde. Soude het sterven van 't quade dan lustigh vallen moghen?
[2061] 't Schijnt waerlijck so. Maer al die Werelt houdt recht anders. Godes
[2062] ende des Werelt oordeelen sijn als die Hemelen van der Aerden
[2063] oock verscheyden. Seker soo ick een pijnlijcke Jichte, of een Vleesch[2064] knagende Kancker hadde tot zieckten in mijn Lichaem, en die
[2065] zieckte, te weten Kancker of Jichte allencxkens began te sterven,
[2066] soude my het sterven van sulcke smertelijcke zieckten oock smerten?
[2067] Pijnlijck vallen ofte swaer sijn? Geen ding minder. Het soude my
[2068] sacht, lustigh, ende licht vallen.
[2069] Is nu het zondighen oock eenighe oorsaecke vander zielen ziecte,
[2070] droefheydt, onrust ende swacheyt, hoe soude het ophouden of sterven
[2071] van 't zondighen oock niet moeten vallen lustigh, rustigh ende tot
[2072] minderinghe van onmacht? mijn zieckte was hier noch eygen wijs[2073] heyt, eyghen liefde ende zot verkiesen; dit bedroefde my, dat vinde

2040

Matth. 8:22; Luk. 9:60.
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[2074] ick inder waerheyt; wat swarigheydt mach my dan doch comen uyt
[2075] het sterven, ja in dit sterven, dats int minderen ende verliesen van dese
[2076] mijne quaetheyt, sieckte, ende verdrietigheyt? ghene altoos. O, hoe
[2077] bedrieght ons die verkeerde wane; elck waent het sterven van zonden
[2078] swaer ende pijnlijck, ende 'tis inder waerheyt licht ende lustigh. Nu
[2079] bevinde ick waer te zijn datmen my eertijdts gheseyt heeft van dese
[2080] mijne meestersse, te weten, dat die Chirurgijnen ende Medicijnen
[2081] met scherpe Corosijven ende bittere drancken pijnlijck ghenesen,2081
[2082] maer dat die Philosophie terstont al genesende versacht ende verlus[2083] tight. Och, of alle menschen dit verstonden, zy souden so niet
[2084] schroomen noch grouwelen voor desen lustighen doot ende dit ver[2085] sachtende sterven der zonden. Heere God, hoe verlicht dese waer[2086] heyts kennisse mijn ghemoedt! het treurde 'tis nu vrolijck, het was
[2087] onrustigh 'tis nu gerust, ende het was te swac om mijn Moeders
[2088] wille te volghen; daer toe ghevoele ick nu volcomen vermogen.
[2089] +O Genadighe ende barmhertighe God, die niet alleen in ons schept
[2090] het willen, maer oock het volbrenghen, van wien ick bevinde dese
[2091] goede gaven alleen te komen, [U] moet ick met vrolijcker zielen
[2092] dancken, prijsen ende loven! sterckt ende bewaert dese uwe goede
[2093] gaven in my door daghelijckse vermeeringhe van dien, ende gheeft
[2094] my, o gaefrijcke, milde Vader, dat ick desen staet mach aen gaen
[2095] sonder alle vleeschelijcke begeerlijcheyden, alleenlijck om na uwen
[2096] bevele myn moeder te ghehoorsamen tot Kinder-teelinghe, ter eeren
[2097] uwes Heylighen namens: Amen, Amen Heere, maeckt dat het alsoo
[2098] worde. Ick weet dat ghy 't vast toe segghet allen den genen die
[2099] inder waerheyt, dats in u zone, sulcke geestelijcke gaven van u
[2100] begheeren. Ick weet dat ghy ghetrou ende waerachtigh zijt, ick weet
[2101] dat ghy Almachtigh zijt, soude ick dan eenighsins moghen twijfelen
[2102] aen 't verkrijghen van dese mijne bede?

De vyfde handelinghe. Vierde uytkomen
Aeneas, Iesmias van Duma, Iohanna

[A e n e a s ]

[2103] God gheve u gheluck alderliefste, ick meyn die vruchten der gerech[2104] tigheyt, dats vrede ende blijtschap inden H. geest.
Iohanna

[2105] Dat gheluck is niet verachtelijck maer boven allen dinghen wensche[2106] lijck, vruntlijcke A e n e a , ick bedancke u des, maer uyt wat oor2081

Corosijven bittere geneesmiddelen (D: Corosijnen).
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Sy valt op de knien

[2107] sake biedy my gheluck?
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Aeneas

[2108] Is u dat verborghen, lief? weet ghy dan niet dat ghy die bruyt zijt?
Iohanna

[2109] Neen ick, voorwaer, wie sou de Bruydegom zijn?
Aeneas

[2110] Wats dit, alderliefste? weet ghy dat niet? ick selve, ick selve biede u,
[2111] mijn toekomende Bruyt, gheluck met my selve, u toekomende Bruy[2112] degom, dus gheeft my nu een vrundelijck mondeken.
Iohanna

[2113] Ach! u woorden beweghen mijn maeghdelijcke herte, lieve Aeneas,
[2114] 'tis anders dan ghy [meent], helaes; soudet my dan voeghen u een
[2115] mondeken te gheven? u liefde te toonen, of u vruntlijc aen te locken?
[2116] ende dat noch op sulcken groete? my verdriet van herten u verdriet,
[2117] maer 'tis alles buyten mijn schuldt. Ick moet mijn moeders raedt
[2118] volghen boven mijn sinnelyckheyt; o hadde ick u, noch ghy my noyt
[2119] ghekent!
Aeneas

[2120] Noyt beroerde soo seer mijn herte, wat segdy Johanna, suldy een
[2121] ander dan my trouwen?
Iohanna

[2122] Leyder ja. Ick mach u gheen valsch gelaet toonen, noch die waer[2123] heydt verswijghen, myn lieve A e n e a s , toondt nu u deughde int
[2124] ghelijckmoedigh draghen van sulcke onwaerde teghenheydt. Volght
[2125] mede (als ick doe) des Heeren wille boven uwe zinlijckheyt.
Aeneas

[2126] Wat seghdy my nu, Johanna, suldy een ander man hebben dan my?
[2127] hebdy dan selve een ander ghetrout buyten u moeders wille? hoe
[2128] mach ick dat gheloven van u?
Iohanna

[2129] Neen, ick heb gheen ander ghetrout, maer mijn lief moeder wil my
[2130] een ander geven; wat mach ick daer teghen?
Aeneas

[2131] Dats my noch onghelooflijcker, ick kome nu noch stracx van u
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[2134] bieden. Wats dit, ben ick of zijt ghy betovert, of droomdy Johanna?
[2135] maer wie ist die u Moeder u wil gheven?
Iohanna

[2136] Ick kenne hem niet; mijn Moeder noemt hem Laudatus van Duma.
[2137] Helaes, ick droome niet noch en ben niet betovert. Lief A e n e a ,
[2138] hadde ick u oock noyt ghekent, soude ick u soo lief niet hebben
[2139] dat u leedt my dus leet soude zijn. O schielijcke veranderinge! Maer
[2140] men moet Gode volghen, daer op rust ick.
Aeneas

[2141] O, hertsalderliefste, treurt mynenthalven niet meer, maer verblijdt u;
[2142] die Laudatus van Dumen ben ick, tis een selve man met Aeneas2142
[2143] Iesmajas, 'tis doolinghe in mijnen name. Nu verblijdy my inden
[2144] gront mijnder zielen, ick wiste waerlijck niet wat dencken, ende
[2145] was al meerder beroert in mijn herte, dan die schaemte my ghe-2145
[2146] hengde te openbaren; dat kenne ick u, niet jeghenstaende die on[2147] voordachte verbaestheydt.
Iohanna

[2148] O, wenschelijcke doolinghe, soude dat waer zijn? mach icx geloo[2149] ven, lief?
Aeneas

[2150] Soudy niet? Mijn naem Aeneas is Griecx, ende betekent int Latijn
[2151] Laudatus; dese Latijnsche Name heeft u verleyt, dat mercke ick nu
[2152] wel. Want eenighe, maer luttel Luyden, behalven mijn Oomen,
[2153] noemen my soo. Die hebben (als zy u Moeder van my aenspraken)
[2154] my alsoo ghenoemt, soo ick nu hoore. Dus weest gherust Lief, ende
[2155] verseeckert u dat ghy my, ende niemanden anders, tot een Bedde[2156] genoot ghegheven sijt van u Moeder, die hier comende u sulcx oock
[2157] sal segghen.

Vijfde handelinge, vyfde wtkomen
Twee Nichten, d'een heeft met haer Superbia, ende d'ander Pravam Consuetudinem. Iohanna.
Aeneas.

1. N i c h t e
2142
2145

deze persoonswisseling zal wel aan Terentius ontleend zijn.
ghehengde toestond.
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2. N i c h t e

[2161] Dat het saligh wesen moet, lief Nicht. Rijck ende saligh moet ghy
[2162] worden.
Iohanna

[2163] Die saligh is, die is oock rijck, lief Nichte, ick bedancke u beyden
[2164] der goeder wenschen. Maer van 't Huwelijck en weet ick noch niet.
1. N i c h t e

[2165] Wat soude dat sijn? onse Vader, u Oom, comt stracx t'huys, seydt
[2166] dat het Huwelijck tusschen dese, u Vryer Eneas, ende u gheslooten
[2167] is, ende zende ons beyden hier om u gheluck te bieden, ende te
[2168] verselschappen.
Iohanna

[2169] Godt schicket al tot sijnder Eeren. Is dat so, so moet icx gelooven.
2. N i c h t e

[2170] Seght doch, Nichte, wat Speelghenooten begheert ghy inder Bruy[2171] loften te hebben?
Iohanna

[2172] Ick heb gheen andere dan Humilitas.
1. N i c h t e

[2173] Die is te cleyn ende slecht voor u persoon tot een Speelghenoot. Dit2173
[2174] dachten wy half, ende hebben daeromme met ghebracht elck een van
[2175] onse Speelgenooten, te weten dese twee Vrysters, om daer te sijn,
[2176] soo 't u geliefde.
Iohanna

[2177] Ick kense beyde wel, maer al te wel, dat is so wel, Nichten (om
[2178] naeckt te spreken), dat ickse niet en begheere, zy zijn my al wat
[2179] te opsichtigh.
2. N i c h t e

[2180] Ende Humilitas dunckt ons waerlijck al wat te slecht ende te ver[2181] worpen voor uwen state. Ghy wilt immers, dencken wy, een Heer[2182] lijcke Bruyloft houden?
2173

slecht eenvoudig.
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[2183] Wat mijn lief Moeder daer inne ghelieft, sal ick volghen, maer het
[2184] sal (meyn ick) hier inne anders vallen dan ghy waent, Nichten.
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1. N i c h t e

[2185] Hoe dat doch, Nichte? Ghy sijt van groote Vrunden, so is die
[2186] Bruydegom mede breedt van gheslachte. Die moeten daer alle wesen,
[2187] ende dit meer dan twee of drie daghen. Daer moeten oock Speel[2188] lieden sijn, om den Jongen Lieden te verlustighen. Ick dencke im-2188
[2189] mers niet dat ghy by een eyndeken Kaers, als of ghy een Wedue
[2190] waert, metten bruydegom te Nest wilt loopen.
Iohanna

[2191] Neen. Daer sal ten minsten een eerlijcke maeltijdt sijn voor allen
[2192] den Vrunden, soo wel voor die verde van bloede ende Schamelen,
[2193] als voor die na-maghen sijn ende Rijcke. Maer soo ick eenighe bede2193
[2194] hebbe aen den Bruydegom ende aen mijn Moeder, als ick wel ver[2195] hope Ja, en salmen op mijn Bruyloft gheen gemeen Burghers Huwe[2196] lijck goedt met onmatigh drincken ende eeten verteeren, noch men
[2197] sal met gheen lichtvaerdigh Danssen een Godsvruchtighe versae[2198] minghe inden Heylighen Echt bespotten. Maer dencke te bestellen
[2199] (ick sal hope ick noch dese Eerlijcke Bede verwerven) dat eenighe
[2200] arme Lieden, mijn bekent, hen sullen verblijden in mijn Bruyloft,
[2201] door genietinghe vanden overvloedt, die anders soo onnuttelijck als
[2202] zondelijck verdaen soude worden. Dit weet ick dat Gode behaegh[2203] lijck is, dat Eerlijck is, ende dat behoorlijck is, Nichten.
2. N i c h t e

[2204] Wat sullen wy dan in sulcken Bruyloft doen, Nichte? Met u stille[2205] kens zitten prijcken? Sonder Danssen, Springen, ende Boerten?
1. N i c h t e

[2206] Sullen wy dan in een bekleedinge sijn, Nichte? Mijn dunckt ghy2206
[2207] stelt u aen of ghy een Bagijn soudt worden.
Aeneas

[2208] Sulcken Bagijntgen heb ick verkooren, Maeghden, die soo in allen
[2209] dinghen begint wat te doen behaeght Gode, ende allen Godlijcken
[2210] Menschen. Dit begin van sulcken Barmhertighen Bruyloft is my
[2211] lief van herten; oock dit Bagijntgen selve noch meer dan oyt. Met
[2212] haer wil ick oock in de Vreese Godes beginnen ende voleynden
[2213] dit Huwelijck.

2188
2193
2206

immers toch.
na-maghen naast verwanten.
bekleedinge nonnenkleren(?).
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De Maerte

[2214] U Oomen sijn gecomen, Heer Bruydegom, die wachten naer u ende
[2215] de Bruyt, vraghende oft u belieft te comen eeten?
Aeneas

[2216] Ja, wy comen, Dochter. Comt, laet ons gaen, Alderliefste: De
[2217] Ouders en behooren na den Kinderen niet te beyden.
Eynde.
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Comedie van Israel
Vertonende Israels zonden, straffinghe, belydinghe, ghebedt, beteringhe ende
verlossinghe uyt het thiende capit. Judicum: Als een klare spieghele der
teghenwoordighen tyden Ghemaackt Anno 1575 door D.V. COORNHERT.
Job 34.30.
Om des volcx zonden willen laat God een Hypocrijt regeren.
Esa. 3.4.
Ick zal huer kinderen gheven tot Vorsten, ende die verwijfde zullen huer
regeren.
Esa. 58.3.9.
Zy zoecken my daghelijcx, ende willen mynen weghen weten als een volck
dat recht doet ende den rechten zijns Godes niet en heeft verlaten etc. Dan
zuldy my roepen ende de Heere zal u antwoorden, als ghy schreyen zult
zal hy spreken. Hier ben ick. Als ghy uwe lasten van u legt ende uwen
vingher nederlaat met het lasterlijck spreken.
Esa. 65.24.
Ende het zal wezen, dat ick hen eer zy roepen, zal verhoren ende dewyle
zy noch spreken zal ickse verhoren, de wolf ende 't lam zullen te zamen
ghelijck weyden etc.
Ghedruckt ter Goude, int Iaar 1590.

Personen*
1

Israel

} beteeckent { 1

'T volck

2

Aristobolus

} beteeckent { 2

De beste
Raadtsman

*

De namen zijn afkomstig uit het reeds eerder genoemde werk ‘Hebraea, Chaldaea, Graeca
et Latina nomina virorum’ etc. van ESTIENNE ROBERT (ROBERTUS STEPHANUS), uitgeg. in
1537 en 1565.
Aristobolus: ‘Optimus consultor, vel optimum consilium. Magister Ptolemaei’.
Amal: ‘Labor aut iniquitas’.
Marma: ‘Dolus, vel fraudulentia, sive altitudo, vel extollens se’.
Neregel: ‘Explorans, vel pedester, sive lucerna discoopertum vel revolutum. Unus ex
principibus regis Babylonis’.
Achazib: ‘Mendax, mendacium, aut cessans, sive fluens utique’.
Amassai: ‘Populi conculcatio’.
Demophon: ‘Populi intersector, aut populi caedes’ (Alva).
Eubulus: ‘Prudens aut bene consulens’ (Eboli?).
Johanna: ‘Domini gratia, sive domini donum aut domini misericordia. Mulier quae sequebatur
Christum’ (Luk. 8:3; 24:10).
Precatio, Cogitatio vaga en Cognitio vera spreken voor zichzelf.
Israel stelt het Nederlandse Volk voor. (Zie mijn diss. bl. 90 vllg.).
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Amal

} beteeckent { 3

Boosheydt

4

Marma

} beteeckent { 4

Bedroch, of die
zich verheft
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5

Neregel

} beteeckent 5
{

Onderzoeck. } raden
President

6

Achazib

} beteeckent 6
{

Loghen

7

Amassai

} beteeckent 7
{

Vertredinghe } raden
des volcx

8

Demophon

} beteeckent 8
{

Doder des
volcx

9

Eubulus

} beteeckent 9
{

Welradende } raden

10

Precatio

} beteeckent 10
{

'T ghebedt

11

Cogitatio
vaga

} beteeckent 11
{

Zwervende
ghedachten

12

Iohanna

} beteeckent 12
{

Ghenade
Godes

13

Cognitio
vera

} beteeckent 13
{

Ware
kennisse

} raden

} raden

Argument
+

Israel voeghde nieuwe tot veel oude zonden,1
Deed' quaad voor den Heer, zo dat hy afgodeerde,
Ja den Heer verliet, en hem niet en eerde.
Des wert de Heere gram. zo Israel heeft bevonden,
5
Van God onderworpen den Heydenschen honden,
Die hem zo hardt plaaghden, dat hy zich verneerde,
Zijn zonden bekende en verlossing begheerde.
God weyghert, antwoordt streng, met zijn weldaadts verkonden.
Doe sprac Israel tot God: wy hebben misdaan zwaarlijck.
10 Doet ons dat u belieft, maar vande handt vervaarlijck
Der wrede vyanden verlost ons nu en beschermt.
Dit zegghende wierpen zy uyt alle huer palen12
D'afgoden, en dienden den Heere al tenemalen,
Die doe ghenadelijck henluyder heeft ontfermt.

Eerste handeling. I uytkomen
1
12

Het Argument heeft de vorm van een sonnet. Volgens OVERDIEP (Geschied. Lett. der Ned.
III, 56) schreef Coornhert ook een sonnet in Jan van Houts ‘Vruntboec’.
uyt alle huer palen buiten hun grondgebied. - Richt. 10:16.
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Judic. 10

15 Wt ghetrouwe liefde, des vrundtschaps moedere,
Straft de verstandighe zijn dolende broedere.

Aristobolus
Ach leyder, hoe deerlijck doolt Israel mijn broeder
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Zonder enigh herder, zonder eenigh hoeder,
Op zijn eyghen weghen, by hem zelf verkoren!
En niemandt en helpt dit schaapken verloren,
Maar veel onthelpen hem, die door schijndoechts pleghen
Hem yverigh locken op rechtschynende onwegen.22
Dit jammer te aanzien, zonder hulpe te bieden,
Vermagh die liefde niet, die gheen moeyt wil vlieden,
Om des naastens moeyten te bekeren in rust,25
En helpt elck daar zy magh. helpen is haar hooghste lust.
Maar mijn lieve ruste my voort helpen vervaart.27
Want luttel onderwints (zomen zeydt) veel rusten baart;28
Oock kost het vermaan tijdt tot broodtwinnens vergeten,
Maer tot snaastens voedtsel laat lieft huer zelve eten.29/30
Of 't volck mijn doen achte voor roemzuchts begheren?
Ick zoeck 't volcx eer niet, huer spot magh my niet deren.32
Maer wie weet of herder of Prins op my zal woeden?33
God zal my verstercken, of voor aanstoot behoeden,
Die weet dat ick maar zoeck Israels eeuwigh verblyden.
O, mocht hem dat worden, ick acht gheen tijdtlijck lyden.
Mijn onlust schijnt zeker, onzeker is zijn vrucht,37
Ist al wijsheydt dat ick diet leedt ghewis beducht,
Om zijn onzeker lief in onghemack gha lopen?39
Och jaat, die wyze lieft kant al dulden en hopen.
Ick hoop noch zijn betring, dus wil ick hem spoedelijck
Zijns dolens vermanen, minlijck en zachtmoedelijck42
Tusschen hem ende my, daar kome af dat magh.

20

25

30

35

40

Eerste handeling. II. Uytkomen
Elck belijdt zijn zonden die hij niet en wil haten,
45 Maar blijft daar in en zeydt men macht niet laten.

22
25
27
28
29/30
32
33
37
39
42

onwegen verkeerde wegen.
bekeren in doen verkeren in.
vervaart maakt bevreesd.
luttel onderwints weinig te ondernemen.
vermanen doet stoffelijk voordeel verzuimen, maar de liefde tot de naaste offert zich zelf
op.
't volcx eer volksgunst.
herder Achazib.
het lijkt me zeker, dat mijn optreden onaangename gevolgen voor mij zal hebben, onzeker
is succes.
om zijn onzeker lief ter wille van zijn lang niet verzekerd voordeel.
zijns van Israel.
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Aristobolus. Israel

Aristobolus
Daar komt hy uyt. Broeder, God geef u goeden dagh!
Ghy komt hier rechts gewenscht, ick heb u te spreken.
Israel
Waer af dat doch broeder?
Aristobolus
Van u zelfs ghebreken.48
Israel
Van mijn ghebreck tot my? dat en werdt geen achterklap.
Aristobolus
Die doet mijn tonghe niet, die en is gheen lachter tap.50

50

Israel
Dat vandt ick noyt in u, maar wel tot my u jonste
Int wel raden. O God, of ick die volghen konste.
Had icx altijdt ghevolght, het hadde my veel ghebaat.
Aristobolus
Volght noch mijn goeden raadt, tis huyden niet te laat.
Israel
Waer in dat?

55

Aristobolus
Int laten van u quade leven.
Israel
Leef ick dan zo qualijck?
Aristobolus
Ja ghy, boven schreven.
Israel
Dat zie ick niet. waar in dunckt u mijn leven zo quaadt?
Aristobolus
Dat ghy d'oude zonden niet alleen niet en laat,

48
50

u zelfs uw eigen.
die en is gheen lachter tap die tapt geen laster.
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Maar nieuwen daar by voeght, met hoopen boven maat.
Dit doedy, al schynet dat ghijt niet en verstaat.
Ghy stopt moetwilligh 't oor voor Gods inspraack ghenadigh.61
Ghy en zucht niet droeflijck over u wandel misdadigh.
Ghy veracht stoutelijck Godes rechtvaardigheydt
Door u herdtneckigheydt en styve onwaardigheydt.
Mosten deze nieuwe verdoemelyke zonden
Dan noch by de oude (veel te groot) zijn ghebonden?66
Ick meyn niet dat u lust Goods goedtheydt te terghen
Maar wat doedy anders met dit zondigh vererghen?
Om Goods langmoedigheydt t' ontsteken ter wraken
Behoefde gheen nieu quaadt, 't oude konst dat wel maken.
Ghy spraackt beroemelijck zeer veel hoghe dinghen;
Ghy roemde u Goods volck heyligh zonderlinghen,72
Nochtans zaghmen aan u veel oudt desems kleven.73
Hebdy dees valsche roem niet al langhe bedreven?

60

65

70

Israel
Leyder ja ick.75

75

Aristobolus
Tis dan te recht een oude zonde.
Wijckt dees ydele roem nu oock uyt u monde?
Hoe ghy oock u broeder handelt gants onredelijck
Weet ick. ghy vergheeft niet, maar plaaght hem wredelijck.
'T viel te lang zoude ick al u oude zonden nomen,
Die uyt blinde doling altsamen voortkomen.
Dees oude doling, dees groote oneerlijckheydt
Is noch niet wech, maar blijft met hare begheerlickheydt
Krachtigh doort hanteren van die oude paden.83
Ghy ontbeert het gheloof met haar loflijcke daden.
Ghy tast metten handen en vergheet zo gheheel85
De ware zuyvering uwer oude zonden veel,
Dat ghy meer ende meer nieuwen daer by gaet voeghen.87

80

85

61
66
72
73
75
83
85
87

Gods genade eist medewerking van de mens.
ghebonden eraan toegevoegd.
zonderlinghen in het bijzonder (het Joodse volk een heilig volk!).
oudt desem zuurdesem; 1 Kor. 5:7.
leyder helaas.
hanteren volgen.
vgl. vs. 80: blinde doling.
dat zodat.
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Zoude God, lief broeder, hier mede ghenoeghen?
Zulck verarghen lyden? u niet zwaarlijck straffen?

90

Israel
Hy straft mijn buren niet, die oock zulck quaadt schaffen.90

95

Aristobolus
Die hebben alleenlijck den wet der naturen.91
Die hebt ghy oodt en noch Moyses wet in schrifturen.
Ende door u (van God voor zijn volck uytghescheyden)93
Werdt Gods naam ghelastert by d'onbesneden heyden.
Oock heeft God u meest lief, zijn geliefden straft hy meest.95
Israel
Maact dat my doch niet vroet, maar een onredelijck beest!
Lieft doet den lieven lief, maar diemen haat doetmen leet.
Maactmen lieft een strafster, zo maactmen liefde wreet.

100

105

Aristobolus
Verstady dat noch niet? wel ick stelt nu ter zyden.
Maar ghy zullet verstaan int verzoecken van lyden,100
Zo ghy dat niet en vermijdt door ware onschuldigheydt.
Dit rade ick u: terght niet Goods lange gheduldigheydt,
Die roept u ter dueghden uyt der zondaren percken.
Maackt dees beroeping vast door dueghtlijcke wercken.104
Nemmermeer zuldy (doedy dit) meer zondighen;
Nemmermeer zal God u zijn straf verkondighen
En nemmermeer zuldy onzaligh moghen wezen.
Israel
U jonst, maer niet u raadt werdt van my gheprezen.
Aristobolus
Waarom?

90
91

93
95
100
104

schaffen verrichten, uitvoeren.
wet der naturen de door de natuur ingegeven zedewet. ‘Al wat gij wilt, dat de mensen u
doen, dat doet ook hun’ (Matth. 7:12; Luk. 6:31). Op grond van deze ‘Gouden regel’ hebben
ook heidenen (Socrates) ‘christelijk’ geleefd.
(door God als Zijn volk uitverkoren).
Openb. 3:19.
verzoecken (be)proeven.
dees beroeping slaat terug op roept u in vs. 103.
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110

115

120

125

130

135

Israel
'T middel doogh niet, dat is onmoghelijck.
Machmen gheen straf ontgaan (zo ghy zijt betoghelijck)
Dan doort niet zondigen, zo magh die niemandt ontgaan.
Wat mensch zondight hier niet? van wie wort geen zonde gedaan?
Door eens naalden oghe kroop veel eer een kemele,113
En zonder vloghelen vloogh ick eer ten Hemele,
Dan dat hier een mensch na Goods wet zou wandelen.
Blijckt dees raadt dan niet spot by alle verstandelen?116
Aristobolus
Alle natuurlijck mensch vander joecht in zonden sneeft,117
Maar geen recht Godlijc man den zond' hier meer aankleeft;
Daar en leeft gheen mensche die niet gezondight en heeft,
Maar daar leefter wel die de zond' zo gants begheeft,
Dat, zo hy in zonden vry was van gherechtigheydt,121
Hy in doeghden vry is vander zonden knechtigheydt.
Merckt doch, lief broeder, wel op dees onderscheydt,
Want hier inne dooldy, dit let u inzonderheydt:
+
Al de ghedaan zonden wil God ghoedigh vergheven
Als wy t quade laten ende 't ghoedt beleven.
Magh dit niemant met God, zo ghy wilt bewyzen,
Zo zijn Goods beloften, niet mijn raadt te mispryzen,
Als een spot, een zotheydt en ydel verlanghen.
Want dan gevet God niet, en geen mensch macht ontfangen.
Israel
Nu maackt ghyt noch argher! doet dit niet stracx lopen
Den rechten baan tot het vertwyfelde wanhopen?
Want gheen mensch ter werelt maght quade geheel laten.
Komt niemandt dan zulcke die beloften te baten,
Magh oock yemandt hopen 't beloofde te erven?
Moet dan niet elck mensch in vertwyfeltheydt sterven?
Aristobolus
Neen, niet mijn, maar u gront den mensch wanhopigh maeckt.137
'T geloof krijght de belofte ooc eermen ter daadt geraact;

113
116
117
121
137

Matth. 19:24; Mark. 10:25; Luk. 18:25.
verstandelen verstandigen.
sneeft struikelt.
zo zoals.
gront grondgedachte, stelling.
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Wien God den zonden
vergeeft
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+

140

145

150

155

Wie ghelooft datmen 't quaadt in God magh ontwerden,
Die zal (blijft hy levendt) int afsterven volherden.
Onmoghelijck ist hem eenighzins te rusten
Voor dat hy ghekruyst heeft 't vleesch met zynen lusten.142
Dees quaadt-later verkrijght 't beloofde met verblyden;
Maar sterf een ghelovighe onder dit wel stryden,
Hy is der beloften mede al ontfanckelijck,
Want God den wil voort werc van hem aanneemt danckelijck.
Zo gheloofde Moyses dat het beloofde landt
Ghewonnen mocht worden door Goods mogende handt.
Hy zaght met verlanghen en gheniet dat gheestelijck.
D'onghelovighe niet, die storven beestelijck.
Die dan waarlijck ghelooft, en strydet vromelijck
Om 't quaadt gants te doden, hem ist niet verdomelijck,
Al starf hy voor de zeghe, want God hem bemint.
Is hy gheen volmaackt man, hy is een volmaackt kindt.154
+
De kleyne kinderkens kryghen oock 't beloofde ghoedt.
Daar blijct klaar dat mijn gront niemant wanhopen doet,
Maar dat het u grondt doet, zuldy nu moghen verstaan.
Zegt my: magh oock yemant het beloofde goedt ontfaen,
Die onghelovigh is?
Israel
Neen.

160

165

Aristobolus
Waar dan tot u ghezeydt:
Ick schencke u een stede maar met zulcken bescheyt160
Dat ghys niet zult hebben, ten zy dat ghy zelf betreedt
Den rechten smalen wegh, die alleen daar toe leedt;162
Scheen dan die wegh te smal in u duystere oghen,
En onmoghelijck om gaan, zegt, zoudt ghy oock poghen
Den wegh te betreden met betrouwen koenlijck?
Israel
Neen. want niemandt bestaat tgunt hy waant ondoenlijc.166
Loons hoop verzoet arbeydt. wie is zo zot dat hy loopt

142
154
160
162
166

van de wereldse verlangens afstand heeft gedaan.
man... kindt zie voor deze benamingen de inleiding blz. 6.
bescheyt voorwaarde.
smalen W.W.: smallen.
bestaet onderneemt.
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'T geloof doet den zonden
sterven

+

Geen ongelovige verkrijgt
den beloften

410
Ter plaatsen waart, daarmen te moghen komen wanhoopt?
Aristobolus
Ghy zegt wel. maghmen oock teffens blijflijck wezen
Inde quade zonde en ghoede doecht gheprezen?
Int doncker en int licht? in den doodt en int leven?

170

Israel
Neen.
Aristobolus
Zalmen int een ghaan, men moet 't ander begheven.
Israel
Men moet.
Aristobolus
Maghmen int quaadt blyven en wezen zaligh?
Israel
Neen, 't quaat maact ellendigh en tegen God weerpaligh.174
Aristobolus
Nadien ghy houdt dat elck hier int quaat moet blyven,
Hoe mooghdy heyl hopen? moet ghy niet verstyven
In wanhoop vertwyfelt doort onghelovigh swerven?
Ghy ghelooft Goods woordt niet, hoe zoudy verwerven
Zijn beloften zaligh zonder die te betrouwen?
Ghy treet opten wegh niet, zoudt ghy de stadt aanschouwen?180
Ziet zo volght uyt u gront, dat de belover God,
Int schencken vande stadt met alle menschen spot
Rechts of hy die ghave door een wegh onghaanlijck.183
Oock blijckt u hope valsch, ydel en maar waanlijck,
Die vant ghoedt worden klapt met een herteloze mondt
Maar wanhoop vertwyfelt bezit uwer herten gront.

175

180

185

Eerste handeling. III. Uytkomen
Het blijckt Gods wil datmen 't quaat magh laten en moet
Wt ghebodt, verkiezing en uyt beloften zoet.

174
180
183

weerpaligh weerspannig.
stadt zie vs. 160.
onghaanlijck onbegaanbaar.
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Achazib. Aristobolus. Israel.

190

195

Achazib
Ick hoorde Israel mijn schaapken deerlijck blaten,
Zagh uyt en merckte hem ghants eenzaam verlaten
Al diep inde kaken vanden wolve bloedigh.
Dus noopte my de lieft en ghetrouheydt moedigh,
U, verschorende wolf, vromelijck aan te randen193
Om dit schaap te trecken uyt u felle tanden.
Zegt waarom bedroeft ghy, dien God niet wil hebben bedroeft?
Aristobolus
Ick bedroef den blyden (die noodtlijck droefheyt behoeft)
Met zalighe droefheydt die hem tot vroecht zal komen.

200

Achazib
Met wanhopens droefheyd die hem zoude verdomen!
Ghy beswaart zijn schouders met een last ondraghlijck.
Wie magh onderhouden Goods wet onbeklaghlijck?
Aristobolus
+
De rechtghelovighe vermacht al in Gode.
+

Ofmen Gods wet mag
onderhouden
Achazib
Wat is dan de ghenay en Messias van node?
Maghmen hier ghoet werden, in gehoorzaamheyt bequaam?

205

210

215

193
210

Aristobolus
Moetmen hier quaadt blyven en altijdt ongehoorzaam,
Wat baat ons Messias en Godes ghenade?
Werdt de mensch oock zaligh, die altijdt blijft int quade?
Daer toe is de ghenay en Messias ons noodtlijck
Ons te vryen vant quaadt, dats vande zonde doodtlijck,
Ende ons te brenghen in onschults leven veyligh,
Doort volbrengen zijns woorts, het licht ons levens heyligh.210
Schijnt dit onmoghelijck byden zwacken menschen,
'T valt Gods mogentheyt licht, die wercket na wenschen.
Achazib
Dat zulcx Goods wille zy, most ghy eerst doen blijcken.
Maar om tot tijdtwinning die moeyten te ontwijcken,
Zal ick u doen mercken klaar vast en betoghelijck,

vromelijck dapper.
Joh. 8:12.
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220

225

Dat de ghehoorzaamheydt elck hier is onmoghelijck;
Niet uyt Philosophi of Heydensche blinden,217
Maar uyt elcx ontwijflijck en zeker ondervinden,
Oock me uyt de kranckheyd van ons vleesch verschoven.
Zegt? wie maghmen boven 't ondervinden gheloven?
Wat magh hy oock weten, die zelf niet en verzoeckt?
Nu vindt zich alle vleesch, oock wy ons zelf zo vervloeckt
En godloos van aardt, dat hier niemandt en magh
Goods ghebodt volbrenghen na 't Godlyke behagh.
Dit blijckt klaar als de zon, ja, kinderen verstaant.
Wat mooghdy hier teghen?
Aristobolus
+
Voorwaar, meer dan ghy waant.
Vint ghyt oock Israel, ondoenlijck int verzoeken?
Israel
Ghewis ende zeker, zekerder dan uyt boecken.

230

235

240

245

217
229
234
246

Aristobolus
Ghy spreeckt voorwaar niet recht, want hebdy met al u pondt,229
Wille, opzet, aandacht, ende ernstighe grondt
Int verzoecken van dien noch noyt zulcx te recht gepooght.
Hoe mooghdy recht zeggen dat ghy dit niet en vermooght?
Hoe veel jaren, maanden, daghen, ja hoe veel uren
Hebdy in dit verzoeck vlytelijck moghen duren?234
Ick houde wel niet een, hoe hebdy dan bevonden
Tgunt ghy met rechten ernst u noyt hebt onderwonden?
Maar hebdy dit ghedaen, en u pondt recht besteedt,
Hoe mooghdy lochenen tgunt ghy door ondervinden weet?
Want dan weet ghy ghewis, dat hert, ziel en ghedachten
Na Goods ghehoorzaamheydt stadelijck konnen trachten.
Want daar dit zo geschiet, werdt Gods gebodt volbracht,
Zo God van niemandt eyscht boven zijn gave of macht.
Om wel vast te bouwen most ghy al dieper delven.
Daar valt nu, Israel, 't verzoecken in u zelven.
Wat mooghdy dan weten van een anders verzoeck?
Of is u, als Gode, elcx hert een open boeck?246

blinden de wijzen der Oudheid.
pondt door God geschonken gave, volgens Luc. 19:12 (1/60 talent).
verzoeck poging; duren volharden.
elcx hert een open boeck ‘boek des Herten’ een beeld van Sebastian Franck (Paradoxa, blz.
677/8); vgl. Com. v. L. en L. vs. 782.
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Ondervinden

413

250

255

Of acht ghy u zelve van zo groter waarden
Dat ghy zijt de beste, stercxte en wijsste op aarden?
Want dan mocht ghy zeggen, ick bevint boven mijn kracht,
Dus vermaght oock niemant van alt menschelijck geslacht.
Waar dat niet een verwaant Luciferaansch goetdincken251
Om uyten Hemel hoogh in d'afgront diep te zincken?
Dat zy ghenoech ghezeydt op u verzoecken ghewis.
+
Nu aan des vleeschs kranckheyd. zegt oft vleesch niet en is
U vyandt?
Israel
Voorwaar ja, de quaatste en meest,
Daar elck ghelovighe ter werlt altijdt voor vreest,
Want hy verlaat ons niet voor den lijflycken doodt.
Aristobolus
Ist vleesch sterck?
Israel
Neen, maar kranck, ja zelf kranckheydt, dits de noodt.258

260

265

270

Aristobolus
U onbescheydenheydt wondert my hoghelijck.259
Is u vyandt kranck, hoe ist onmoghelijck
Ofte oock zwaar om doen, door Gods almogende handt
Grondtlijck te vernielen een zo krancken vyandt?
Ziedy niet, Israel, dat dees man spreeckt zottelijck?263
Wie hoorde oyt spotter spotten zo recht spottelijck?
Bracht hy u noch teghen int vyandtlijke perck265
Een vyandt moghende, onverwinlijck en sterck,
'T mocht wat schynen by 't volck, die de blinde logen leyt.
Doch waart niet, gheen kracht gheldt teghen Goods almoghenheydt
Zo nu een kranck vyandt den kamp tegen u komt slaan,
Hoe magh die sterck quellen of krachtigh wederstaan?
Achazib
Ist spotlijck en zotlijck dat ick hebbe ghezeydt,
Zo toont ons doch u ernst en hooghgheleerde wijsheydt.

251
258
259
263
265

Jes. 14:12.
ja zelf kranckheydt de Zwakheid zelf.
onbescheydenheydt onverstand.
dees man Achazib.
u teghen tegenover U.
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Krankheyd des vleeschs

414
Doet ons blyken, mooghdy, dat de gheloovighe man
Een uur, ick zwijgh altijdt, onderdanigh leven can.

275

Aristobolus
+
Derft ghy oock lochenen onmoghelijck om te gheschien275
'T gunt wy ontwyfelijck Goods wil te wezen zien?

+

Waar Gods wille blijckt,
maghmen aant gheschieden
niet twyfelen

Israel
Neen. dat waar gelochent d'almachtigheydt van God.
Achazib
Maar waar blijckt Goods wille?

280

285

Aristobolus
In zijn volmaackt ghebodt,
Verkiezinghe heyligh, en beloften milde.279
+
Zou God ons ghebieden 't gunt hy niet en wilde
Dat wy in zijn kracht hier zouden volbringhen?
Zou God ons verkiezen tot zodanighe dinghen,
Die hy niet zou willen dat wy hier beleven?
Zou God ons beloven 't gunt hy niet en wil gheven?

+

God wil dat wy hem in als
onderdanigh zijn

Achazib
Dat en zegghe ick niet. maar wat ist dat God gebiedt?
Aristobolus
+
Dat wy zijn wille doen ende den onzen niet.
Zijn stem ghehoorzamen, hem dienen naacktelijck,287
Niet ten halven int deel, maar gheheel volmaacktelijck.

+

God ghebiedt
onderdanigheydt

+
+

Esa 58. d. 13. 1 Reg. 15. e.
22. Genes. 17. a. 1 etc.

290

Achazib
Dat gebiedt God, ick kent, niet om datment zou wercken
Maar alleen om dat wy ons kranckheydt zouden mercken.289/90
Aristobolus
Dats wel des wets gevolgh, niet haar oorzaack of eyndt.
Wilt God niet, zo spreect God recht anders dan hyt meynt.
Zo ist niet doen gheen zond', want dits dan zijn wille,

275
279
287
289/90

derft durft.
verkiezinghe uitverkiezing.
naacktelijck bloot, enkel, met volledige overgave.
omdat opdat.
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295

300

Ja 't zondighen waar doecht na 't ghezicht van u brille,294
En ghehoorzaamheydt zond', als tegen Goods behagen.
Dus klapt ghy plompelijck tegen des schrifts gewagen.296
Daar zeydt God tot Israel: mijn wet te horen wilt spoen
Die ick u huyden leer, op dat ghy die zoudt doen.
Ghy zultse onderhouden en volbrenghen metter daadt.
Dit spreect Gods waarheydt zelf. u dichten is menschen praat.
+
+

Deut. 4. a, 1, 6. 13, 5. 31, 6.
1. 3, 7. 11 etc.
+
God verkiest den zynen
tot onderdanigheydt

+

Vande verkiezinghe tuyght des wets verkondere,
God verkiest u huyden tot zijn volck byzondere302
Om te onderhouden alle zyne wetten.
Dits Goods verkiezinge, wie magh die doch beletten?
+

+

305

+

305

Maar inde beloften streckt Goods wil immers zo verdt,
Daar wil hy besnyden zijns volcx zondighe hert306
Zo dat zy hem met hert, met ziel ende met zinnen
Als huer Heer en God lieven en beminnen.
+

310

315

320

294
296
302
305
306
316

Wat mensch zijn God bemint, die doet dat God hem beveelt.
Dit belooft Goods waarheydt, diet den gelovers uytdeelt.
Het zijn bedrieghers valsch godloos en onmenschelijck,
Die zaken lochenen zo klaar en zo wenschelijck.
Merckt nu, O Israel, zo ghy dezen man hoort.
Zydy onghelovigh vant Goddelyke woordt
En zult boze lasters van God moeten ghevoelen,
Oock vry zonder wroeghen metter zonden boelen.316
Ist u dan niet beter Goods woordt te gheloven?
Met een Godlijck leven te pryzen God van boven?
Ende een bitter wroeghen over den zonden te maken
Om in ghehoorzaamheydt Gode te ghenaken?

u brille de bril is een veel gebruikt allegorisch attribuut ter aanduiding van een ‘gekleurd’,
dus onjuist inzicht.
gewagen woorden.
huyden W.W. geeft luyden; huyden stemt overeen met Deut. 26:18.
immers steeds.
besnyden het hart besnijden, zie Deut. 30:6.
zonigen zonder wroeging (vgl. vs. 293/4); boelen boeleren.
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Deut. 26. d. 18 etc., I Thes.
2. b. 12, 4. b. 7., 2 Thes. 2. c.
13., 1 Pet. 1. a. 1. 2., Rom. 8.
e. 29., Eph. 1. a. 4, 2. b. 10.
+
God belooft den
ghelovighen
onderdanigheydt
+
Deut. 30. b. 6. Eze. 11. d.
19, 36. e. 25. 26, 37. f. 23,
Esa. 54. c. 5, 65. c. 17. 18.
60. d. 18. Zach. 13. a. 2.,
Zoph. 3. c. 13., Oze. 2. d.
17., Joan. 8. c. 36, 17. c. 19.,
2 Pet. 1. b. 10., 1 Pet. 2. d.
24, 3. d. 18., 1 Joan. 3. a. 5.,
Gal. 5. c. 16., 2 Thes. 3. a. 3.,
1 Thes. 5. d. 23., Luc. 1. b.
17. g. 75., Colos. 1. c. 22.
etc.
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Dit rade ick, dit bidde ick, dit vermaan ick met trouwen.
Ghelooft, wilt en begint, nemmermeer maght u rouwen.

Eerste handeling. IIII. Uytkomen
De loghen treckt van God door ghedachten verkeert
En maackt valsche goden, die meest elck dient en eert.
Israel. Achazib.

325

330

[I s r a e l ]
Daer gaet hy nu binnen en laat my grontlijck bedroeft.
Dat hyt goet meynt weet ic, die dat dic heb beproeft.
Zijn reden is krachtigh, ick maghs niet wederleggen,
Oock zie ick dat ghy zelf daar niet jegens mooght zeggen.
Ancxt druct mijn druckigh hert twijflijck aan allen hoecken;
Ach, my is bang en weet nerghens troost te zoecken.
Achazib
Wijt dat u zelfs zotheydt, zo blindt als lichtvaardigh.
Israel
Hoe dat?

335

Achazib
Ghy betrout hem, en hy ist niet waardigh.
Tis een schalck bedriegher, een vernuftigh snappaart,
Een listigh verleyder en doecht roement klappaart.
Zegt doch: ist gheen zotheydt, dat ghy eens anders hooft
Boven u van u hert, dat hy niet en kent, ghelooft?336
Israel
Trouwen ja.

340

Achazib
Dit doet ghy, ghy ghelooft zijn woorden blindt
Meer dan de waarheydt klaar die ghy in u zelf bevint.
Doch, al klapt zo schoontgens van God zijn valsche mondt,
Datter gheen God en is, zeyt hy me in 's herten gront.
Israel
Wat zou dat?
Achazib
Elck doet zulcx, zoudt u in hem wonderen?

336

van u hert omtrent de zaken van uw hart.
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345

Die God minst acht, zal meest heerlijck van God donderen.342
Dits des werelts zede, dit doen alle wyzen.
Dus magh ick dees kloeckheydt in hem niet mispryzen.
Tis wijsheydt voor den luyden zijn gront te verberghen,
Want het naackt ontdecken zou den slechten vererghen.
Hier door, al was ghereedt d'antwoordt in mijnen monde,
Beantwoorde icx niet al, maar verbarghs in mijn gronde.
Israel
Wat gront meyndy doch hier?

350

Achazib
Dat de dinghen anders zijn
Dan het gemeen volck waant, dwelc oordeelt na den schijn.
Israel
Noch versta ick u niet, willet breder verklaren.
Achazib
Gharen, en mijns herten gront grontlijck openbaren.352
Let met ernst op mijn woordt, ghy zult wonder horen.
Maar maket niet ghemeen voor Jan allemans oren.

355

Israel
Zorght niet. ick kan zwygen. 't wert tot een steen ghesproken.
Achazib
Mijn grote lieft tot u heeft mijn hert zo ontloken
Dat nu voor u oren zaken zullen komen
Die noyt levendigh mensch uyt mijn mondt heeft vernomen.
Zegt, hout elck metten mont God niet voor rechtvaardigh?

360

Israel
Ghewis.
Achazib
Dat gheschiedt al uyt dubbeltheydt aardigh.360
Maghmens rechtvaardigheydt te wezen toghen
Datmen yemandt af eyscht boven zijn vermoghen?

342
352
360

donderen luid verkondigen.
gharen gaarne.
aardigh van aard.
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Elck zeyt int hert datter
gheen God is. Ps. 14

418

Israel
Gheenssins.
Achazib
Ghy houwet dan oock voor ongherechtigheydt?
Israel
Ja.

365

Achazib
Vindy macht in u, om met trouwe knechtigheydt
God ghehoorzaam te zijn na al zijns wets eysche?
Israel
Dat en is in my niet, noch in gheenen vleysche.
Achazib
Nochtans eyscht dat God elck op een eeuwighe straf.
God eyscht dan 't werck van elck, daar hy noyt doens macht toe gaf.
Wat dunct u, gaat God hier al rechtvaardighe ganghen?

370

Israel
Neen zo niet. wy hebben in Adam al ontfanghen,370
Maer weer door zijn zonde in Adam verloren.
Dus eyscht ons God het werck, dat wy mochten te voren.
Achazib
Zo straft ons dan noch God om eens anders werck quaat.
Dunct u dan oock dat zulcx met rechtvaardigheyd bestaat?

375

Israel
Neen, 't was eyghen misdaat, wy waren in zijn lenden375
Daer door wy ons met hem van Gode oock afwenden.
Achazib
'T sluyt niet. die niet en is, magh zich tot geen werck spoen.
Maar mochten wy misdoen, wy mochten dan oock recht doen
In Adam.
Israel
Dat is waar.

370
375

al alles.
wij waren in zijn lenden wij zijn mèt hem geschapen (wij hebben dus meegezondigd).
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380

385

390

395

400

Achazib
Eer hy teelde, zo ick merck379
Geloofde hy en deed' boet, dit was een doechtlijck werck.
Lyden wy quaat doens straf, waarom niet weldoens loon?
Ghy zijt dan geens quaden, maar eens goeden Adams zoon.
Lijdt ghy u vaders straf nu al rechtvaardelijck?
Ick merck dat ghy dit hoort met gelaat onwaardelijck,
Altijdt is die waarheydt den onwyzen hatigh.385
Dat ick hier uytspreke, zwyghen de wyzen statigh,
Die de zuyvere leer uyten Hemele bringhen.
Wildyt huer gront te zijn aanmercken gheringhen?388
Leest vlytich huer schriften die ghy warachtigh vermoedt,389
Daar staat dat het God al (niet uytghenomen) zelf doet.
Zo was dan Adams zondt, niet Adams, maar Godes daat.
Ist nu rechtvaardigheydt dat God Adam daarom slaat?
Lijdt Adam, ja oock wy, gheen straf om Gods wercken?
Wie kan rechtvaardigheydt in dees handel mercken?
Israel
Die reen is my te hoogh, 't magh oock niet voordelen.
Gods rechtvaardigheydt is na d'ons niet te oordelen,
Maar wel na Gods oordeel inde schrift beschreven;
Daar staat dat hy elck mensch loon na zijn werck zal geven.
Achazib
U deckmantel helpt niet, noch al der wyzen vroedtheydt.
Van zijn rechtvaardigheyt koom ick nu op zijn goedheyt.
Zegt doch, is hy oock goedt die zich laat verdrieten
Goedheydt te voorderen, en zich te doen ghenieten?402
Israel
Neen.
Achazib
Ist goedt datmen God met hert, ziel en ghedacht
Ghestadelijck diene?

379
385
388
389
402

eer hij in het paradijs zondigde.
hatigh weerzinwekkend.
gheringhen spoedig; wilt gij spoedig inzien, dat dit de kern van hun leer is?
die... vermoedt waarvan gij vermoedt dat ze waarachtig zijn.
zich hiervoor zou ik niet willen lezen.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

420

Israel
Ja.
Achazib
Gheeft hy u wil ende macht?

405

Israel
Neen.
Achazib
Heeft God ons dan lief? hoe magh dat warachtigh zijn,
Nadien hy 't meeste deel scheyt tot de eeuwighe pijn?406
Dits nochtans de grontfest van ons hemelsche leere.
Gheeftmen God dan al recht, liefts en goedheydts eere?408
Israel
Ghy wadet al te diep.

410

Achazib
Daar voor wilt niet zorghen.
Ick ontdeck u een gront voor 't ghemeyn volck verborgen.
Zegt noch, diemen lievet en jonstigh heeft bezint,
Gont en gheeftmen dien niet dat hem lust en dat hy mint?
Israel
Trouwen ja.
Achazib
Wat ghebiedt God doch allen menschen?
'T gunt ons van herten lust, en daar wy meest om wenschen?

415

Israel
Gheenssins. dat verbiedt hy en ghebiedt dat elck haat.
Achazib
Is dat lieft of ghoedtheyt diemen dus prijst boven maat?
Hoe warachtigh en trou God oock is in zijn woorden,
Meyn ick dat wy beyde terstondt rechts wel hoorden418
Als de listighe man Goods beloften voorthaalde.419

406
408
418
419

't meeste deel het grootste deel (van de stervelingen).
recht met recht.
terstondt zoëven (zie vs. 446).
voorthaalde voorlegde.
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Wie krijght die doch van God? wie leeft die noyt en faalde?
Israel
Die zal God eerst gheven na dit sterflyke leven.

425

Achazib
Neen. God belooftse hier op aarden te gheven.
Hier ter werelt, niet hier na, leeftmen na Moyses gebodt.
Nu ziedy wat waarheydt en wat trou daar is by God,
Oock wat rechtvaardigheyt en goedheyt zonderlingen.425
Israel
Ghy kalt onghehoorde en wonderlyke dinghen
Die nochtans waar schynen.

430

435

440

Achazib
Zy zijn warachtigh.
En oock zo verholen, dat zy gheheel krachtigh,
In menigh mensche zijn, die haar vruchten eten
Zonder van dees wortel of gront zelf yet te weten,
+
Recht of buyten weten op yemants noes waar ghezet431
Een oprechte brille, zo klaar, zuyver en net
Dat zich alle dinghen zo zy zijn daar door toghen
Die gants anders schynen int ghemeen volcx oghen.
Al wist schoon deze man niet altoos van die brille,
Noch most hy ghenieten inder herten stille
De zalighe vruchten van dat oprechte oordeel.
Zo gheniet menigh mensch dit onwaardeerlijck voordeel,
Al kent hy dees gront niet, als die maar in hem is.
Hy oordeelt ghoedt en quaadt met een kennisse ghewis
Die snoer-recht anders is dan des volcx kennis verkeert.441
Hy vliet alst meeste quaadt, t'gunt elck alst best begheert.
Israel
O had ick een brille van zo klaren ghezichte!
Achazib
Begheerdy een? neemt daar, ziet of ick dit al dichte.444

425
431
441
444

zonderlingen in het bijzonder.
noes neus (in W.W.).
snoer-recht lijnrecht.
dichte verzin.
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Valsch oordeel

422

445

450

455

460

465

Israel
Wat hou? droom ick? wats dit? noyt zagh ick zulck wondere!
Dat terstont boven scheen zie ick nu ondere.
Dat licht scheen is duyster, dat schandt scheen is eerlijck,
'T goet is quaat, 't quaat is goet en 't hatigh is begeerlijc.
+
Nu zie ick met waarheydt dat het is een ghespot
Te dienen en te eren een onzichtbaren God,
Vande welcke niemandt zeker en magh wezen
Of hy oock is. Ick zwijgh van zijn goedheydt gheprezen,452
Ic merck nu, 't was voormaals ooc al in mijns herten gront
Maar buyten mijn weten, nu ist my met lusten kont.
Achazib
Hola man, hoedt u mondt zulcke dinghen te klappen!
Uyt dat zure vaatgen moet ghy zoet wijntgen tappen.
Tis zuyr int volcx oordeel, dat moet ghy verschonen,
Wildy anders vreedzaam byden menschen wonen.
Ghelaat u met woorden dat ghy alleen betrout459
Opten God des Hemels, den niemants oogh aanschout,460
+
Maar wilt van die naam-God u hert gants aftrecken
Om Goden te eren die Goden konnen strecken.462
Die waan God loont zijn volck met armoede pijnlijck
Met verachting spottelijck, ja metter doodt venijnlijck.
En dat zou een God zijn ghoedt en rechtvaardigh?
'T zijn toversche dromen! die Goden zijn eerwaardigh,
Die huer dienaars ghoedt doen, vant quade recht bevryen
En weeldigh doen leven in vroechden tallen tyen.

+

Ongheloof

+

Afval van Gode

Israel
Liever, welcke zijn die?

470

Achazib
Men vinter veel in ghetal,
+
Maar meest werden ghedient Astaroth ende Baal.470
+

Toeval totten afgoden

Israel
Wat loon gheeft elck den mensch, die trouwelijck dient zijn beelde?

452
459
460
462
470

is bestaat.
ghelaat u doe alsof.
den dien (in W.W.).
Goden strecken werkelijk als goden kunnen beschouwd worden.
Astaroth ende Baal Richteren 10:6.
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Achazib
Astaroth gheeft rijckdom met haar dochter weelde,
Maar Baal macht en gebodt overt geslacht menschelijck.
Israel
Wat vintmen doch ter werelt zo goet en zo wenschelijck?

475

480

485

Achazib
Dit beloven zy niet (als de waan God) na dees tijdt,
Of in een droom die niet dan den slapenden verblijdt,
Maar ghevent metter daat tastelijck en aanschouwelijc.
'T beloofde gheven zy inder waarheydt trouwelijck,
Om zaligh te maken niemandt huers ghelijck is.
Is hy niet recht zaligh, die machtigh, weeldigh en rijc is?
Is dat niet van een mensch een rechte God te maken?
Die al magh dat hy wil, heeft wensch van alle zaken.
Die rijck is heeft den born van alle wellusten.483
Is dat gheen zaligheydt om heel in te rusten?
Israel
Zo vuyrighen liefde baart dit schoon behaghen
Dat ick in mijn hert van al mijn voorleden daghen
Noyt zo tochtighen lieft totten waangod en vandt.487
Achazib
Dats niet vreemdt.
Israel
Waarom doch?

490

Achazib
Te ghoedt was u verstandt
Dan dat ghy mocht lieven een ydel waan ende schijn
'T welck al zijn dienaars loont met schandt, dro[e]fheydt ende pijn.490
Israel
Ick ghevoel niet alleen lieft tot dees nieuwe Goden
Maar oock haat tot d'oude met al zijn gheboden,
Want die zijn een hinder mijns begherens lustigh,
Een ghequel en wroeghen mijns herten onrustigh.

483
487
490

born bron.
tochtigh hartstochtelijk.
W.W. geeft droefheydt.
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500

505

510

515

520

525

509
525
526

Waan komt dees verandering?
Achazib
Door den kracht van mijn gheest,
En dees brils nuttigheydt, die u oordeel zo gheneest
+
Dat nieuwe lieft en haat daar inne is gheboren.
Want watmen ghoedt oordeelt, wert gelieft en verkoren,
En watmen quaadt oordeelt, moetmen haten en vlieden.
Dits van lieft ende haat d'oorspronck in alle lieden.
Zo krachtigh is mijn gheest en des brils oordele
Dat zy lieft en haat baart tot smenschen voordele.
Die haat vliedt van alle dat inder waarheyd quaadt is,
Maar lieft bejaghet al, dat recht ghoedt en tot baat is.
Dat mijn gheest en oordeel recht zijn weet u bevinden,
Dus laat gheen tovergheest u zin meer zo verblinden,
Datmen u rooft dees bril van bevintlyker klaarheydt,
En u een valsche opzet, onder schijn van waarheydt,
Zo dat ghy weer als door, verblint ende verzot509
Ware Goden verlaat om een onbekende God,
Ontrou, onghoedt, hatigh ende onrechtvaardigh,
Uwer noch gheens menschen edele liefde waardigh,
Als die maar bedrieghlijck door waan zaligheyt behaaght,
En met onzaligheydt en ware ellenden plaaght.
Want laat ghy dezen bril (u oordeel) veranderen,
Ick, met ware goden zullen van u wanderen.
Dan zuldy bedroghen den waan-god verkiezen
En 't warachtighe ghoedt ghehelyken verliezen.
Zo veel is aan 't oordeel, aant oordeel gheleghen.
Dat doet heel recht ghaan, of dolen op onweghen.
Wie mijn gheest en oordeel door verwaantheydt verlaat
Krijght flucx een valsche lieft ende oock een valsche haat,
Zo dat hy den waan-God dan met herten moet minnen,
En de ware Goden haten met alle zynen zinnen.
Israel
Dats geen zorge, wijst my den middel t'mijnder vromen,525
Om zeker en haast aan dees goden te komen.526

door dwaas.
vromen voordeel.
haast spoedig.
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Oorzake van Liefde ende
hate ist oordeel
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Achazib
Ick hebbe twee zonen, konstighe verstanden,
+
Haar leer zal doen werden doort werck uwer handen
Deze beyde goden zo gantselijck volmaackt,
Dat ghy volkomentlijck tot u begheren raackt.
Wat wildy meer? ghy zult niemandt derren moeyen.531
Ghy zelf werdt de borne daar u heyl uyt zal vloeyen.
Ghy zelf zult dees goden naar u zinne maken.
Ghy zelf zult door u zelf aan u wensche gheraken.

530

+

Middelen ter valscher
zaligheydt

Israel
Wanneer werdt dit? haast doch, bluscht mijn heet verlanghen!

535

Achazib
Ick haal u mijn zonen met spoedighe ghanghen.
Die zullen u van als grontlijck onderwyzen.537
Volghdy vlytigh haar raadt, elck zal u zaligh pryzen.
Ick had huer al van zelfs van u dienst ghesproken.
Ziet doch, dit spel wil voort, zy hebben ons gheroken.
Ick zieze daar komen, ghy mooght met huer praten,
Betrout en volght haar raat, ghy komt aan gelt en staten.542

540

Eerste handeling. V uytkomen
Boosheyt met valsch bedrogh helpen tot hoogheyt en gelt,
Daar de werelt wyze zot hert, lust en troost op stelt.
Amal. Marma. Israel.

545

[A m a l ]
+
Ghoeden dagh Heer.
+

Amal Marma te zamen

Israel
Zegt my, zydy Achazibs zonen?
Amal. Marma
Ja wy Heer.
Israel
Wildy bey met my komen wonen
En trouwelijck dienen? ick zal u eerlyck lonen.
Amal. Marma
Ghaarne.

531
537
542

moeyen lastig vallen.
als alles.
staten eer, aanzien.
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Israel
Wat kondy doen?
Amal. Marma
Wy Zullent u tonen
Veel meer metten wercken dan met schone woorden.

550

555

560

Israel
Nochtans waart my een lust dat het mijn oren hoorden.
Amal
Ghoede waar prijst haar zelf. dit dede ons zwyghen.
Maar hoort (nu ghyt zo wilt) wat nut wy doen ghekrijghen.
Wy zijn bey Doctoren inde rijcke Alchemye
Dats opt franchoys ghezeydt Un art qui nest mye.554
Maar in Neerlandtsche taal heet dees Alchemy
Een konst die na wensch 't begheerde al gheeft my.
Die kan zo veranderen alderley dinghen aart,
Dat zy uyt snoey aarde gout maackt dierbaar en waart;558
Den boer maackt zy edel, den nederen verheeft zy
En al des herten lust levert en gheeft zy.
Israel
Zuldy my die leren? O dats een Godlyke konst!
Amal
Ghewis, en dat alleen overmits de grote jonst562
Die daar is tusschen u en ons lief vadere.
Israel
Hoe maactmen, hoe krijchtmen rijckdoms en staats adere?

565

570

554
558
562
568

Amal
Wy zullen u maken een born of fonteyne
Die altijdt overvloeyt van gout, louter en reyne,
Dat zo bevallijck is en zo wonderlijck van kracht
Dat ghy na wil bekoomt ampteren, eer ende macht.568
Israel
Hier toe behoeft reedtschap, stof en goey handeling;
Waar krijgh ick dat?

qui nest mye qui n'est rien.
snoey snood, eenvoudig.
overmits wegens.
ampteren ambten.
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575

580

585

590

Amal
Zorght niet, volght maar ons wandeling.
'T ghereetschap ende stof lever ick na begheren
Maar des konsts handeling zal u mijn broeder leren.
Eerst moet daar zijn een klock van maacxel als een herte
Ghenaamt Cor impium, versteent voor wroeghens smerte.574
Om dees behoeven wy niet zeer verde te ghaan,
Ghy hebtse al, zo my u woorden doen verstaan.
Cupiditas prava is haar oven ghereedt,577
Die brandt zeer lichtelijck wel gloedelyken heet
Door delectatio (inde verbeeldinghe zoet)
Falsi boni, kolen heet als de helsche gloet.579/80
In die distilleer-klock lever ick dees kruyden
Tot een ghereedt ghebruyck by alreley luyden.
Falsitas by mate, by ellen, by ghewichte,583
Item duplicitas, zwaar int woordt, in daad lichte,584
Hypochrisis schijnghoedt, en Astus behendigh,585
Die 't gout zijn rechte heer flucx maken af wendigh,
En doen dat ons fonteyn alle mans gout verovert,
Zomen de vette melck uyt vreemde koeyen tovert,
Als mijn broeder dit stof konstelyken bereyt.
Die zeg nu tgunt hy doet. het mijn heb ick ghezeydt.
Marma
Mijn broeder, Heer, levert, maar ick ghebruyke 't gelt,
Tot verkryging van eer, van wellust en van ghewelt.
Ten is gheen minder konst gout wel te ghebruyken
Dan dat te bejaghen in ons listighe vuyken.

595

Israel
Wat is dit recht ghebruyck?
Marma
Milt zijn ende oock sparen.
Dat is veel uytgheven, ende veel bewaren;
Ick gheef rijckelijck uyt, doch veel min dan ick magh.

574
577
579/80
583
584
585

cor impium gewetenloos hart.
cupiditas prava boze begeerte.
delectatio falsi boni genot in schijndeugd.
falsitas leugen.
duplicitas dubbelzinnigheid.
hypochrisis huichelachtigheid; astus list.
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Israel
Aanden armen?

600

Marma
Somtijdts voort volde inden klaren dagh,
Niet om der armen nut, maar om 't volcx jonst ende eer.
+
Doch zijn dees ghiften kleyn, ick gheef groter en meer
Den moghenden rijcken heymelijck int donckere.
Daar lijdt schenck geen getuygh. daar is gaaf geen pronckere.602

+

Den rycken geeftmen
meest

Israel
Gheefdy den rijcken meest? dats water in zee gebracht.

605

610

615

620

625

602
608
611
612
619
620

Marma
+
Dats waar. 't zijn machtighen en helpen gevers tot macht.
Merckt doch: al mijn doen streckt om te komen int hoghe.
+
Hier om timmer ick hoogh voor der luyder oghe,
Koop zyden ghewaden, ghesteenten, juwelen,
Zilverwerck, tapyten, konstighe taferelen,608
Die 't volck doen verwonderen en eerwaardelijck nyghen,
En dit al om boven mijns ghelijck op te styghen,
Om de hooghste te zijn in grootachtbaarheydt eerlijck.611
+
Wat meynen oock anders de maaltyden heerlijck612
Die ick dick zo prachtigh, als lecker toe ruste?
Want behalven de vlijt tot de smakelyke luste
In menighvuldigheydt van weeldighe spyzen,
Doe ick mijn heer oock milt ende heerlijcken pryzen,
Door des spijs chieraden die noyt buyck en vulden.
Want ick doe pasteyen prachtelijck vergulden,
Den taarten wapenen, den vladen beschilderen,619
Den sukaden verwen, en 't ghezicht zo verwilderen620
Dat de hant twijflijck grijpt, en 't oogh twist metten kake,
Wiet wint, de diere pracht, of de leckere smake.
Door zulcken ghaafrijcken ende heerlijcken leven
Doe ick mijn meester snel in hoogheydt verheven.
De hoghen trecken hem door ontfanghens konste,

bij dit schenken mogen geen getuigen aanwezig zijn.
taferelen schilderijen.
eerlijck eervol.
meynen bedoelen.
wapenen met een (geslachts-)wapen (blazoen) versieren vladen vlaaien.
verwilderen verdwazen, in de war maken.
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Elck wil int hoge

+

Pracht in gebou, huysraat
ende ghewade

+

Pracht in maaltyden
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630

635

Van ondren schuyft hem op des ghemeenen mans jonste.
Dats daar vant uyt gheven. hoort nu mijn verklaring
Vande voorzichtighe ende nutte bewaring.
Alsmen ghesteghen is in enighen hoghen staat,
+
Dan meert noch die inkomst vande vruchtbare baat.
De rechter kan vet merch uyt magher twisten zuyghen,
'T heet om rechtvoordering, maar tis om trecht te buygen.
D'ontfangher is zijn zelfs, niet zijns heeren baatzoecker
En drijft metten ghelde zijns, niet zijns heren woecker.
De Toller schijnt zijn heer over 't volck ghoedtdadich635
Maar tot zijn eyghen baat schat hy elck onghenadigh.
Israel
Maar daar door wert de jonst des gemeyn volcx verloren.

640

645

650

655

635
638
641
642
647

Marma
Daar acht hy niet meer op, die gheeft hy nu te voren.638
'T volck moet hem wel eren, groot achten en ontzien,
Ja oock (spijt huer herte) met smeecken ghaven bien.
'T volck zelf behoeft de jonst der hanssen ondraghelijck.641
Die vergharen schatten, doort nemen ontraghelijck,642
Om hem zelf te vryen vant rechtvaardigh beklaghen,
Of om eenen nieuwen hogher staat te bejaghen.
Hier in dien ick ghetrou by nachten en by daghen.
Israel
U beyder konst en dienst is my een groot behaghen.
Tot rijckdom en machte porde my u vaders woort,647
Maar nu ick u beyden hier af hebbe ghehoort
Voel ick 't begheerlijck hert veel vuyrigher branden,
Want een ghereedt middel spoedight gherede handen.
Nu vinde ick warachtigh onghelooflijke zaken!
Hebbe ick niet zelve macht om zelve te maken
Met mijn eyghen handen zo moghende Goden
Dat zy my verlossen uyt alle myne noden?
Ja dat zy my gheven volkomelijck na wenschen,
Rijckdom, macht en lust, een zaligheydt der menschen?

Toller tollenaar; zijn heer in de ogen van zijn heer.
gheeft hy te voren geeft hij op, cadeau.
hanssen mensen van aanzien (laatdunkend gezegd), hoogmoedigen.
ontraghelijck snel.
porren aandrijven.
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Nutbare ampteren

430
Wat staan wy hier vergheefs, laat ons flucx gaan binnen!
Gheen werck magh eynden voor des wercx beghinnen,
Maar die wacker beghint hevet al half gewonnen.

660

665

670

675

680

685

660
662
672
679

Amal. Marma.
Gaat voor heer, wy volgen. verzoeckt nu wat wy konnen.660
C h o r u s j. Stem Psal. 16.
Helaes ick zie 't begin van troerigh leydt
Mits inde vroecht van Israels blyde tyden.662
Hy terght den Heer met nieuwe zondigheydt.
Men raadt hem wel dat hy het quaadt zal myden,
Hy acht des niet en volght de valsche loghen.
Die hem ghelooft, wert jammerlijck bedroghen.
Armoede kleyn ontziet en vreest hy meer
Dant wroeghen fel vant zondigh quaadt gheweten,
Oock dan den straf van zijn gherechte Heer.
Der zielen heyl wert in zijn hert vergheten.
Voort Hemelsch ghoedt heeft hy 't aardtsche verkoren.
Zo werdt om schau het wezen zelf verloren.672
Noch roemt de zot dat hy den Heer betrout,
Dat hy ghelooft en is van Goods gheslachte.
Maar hoe magh een die troost en hope bout
Op rijckdom quaadt, op weelde zat, op machte
Den waren God met ghantser herten eren?
Men kan gheenssins te pas dienen twee heren.
Israel maack zelf met zijns vernuften handt,679
D'afgoykens broosch, die waan zo schoon kan proncken
Dat zy tot huer trecken al zijn verstant.
Zijn herte brandt in liefde blindt zo droncken
Dat hy aanbeedt het maacxel zijnder handen
Voort hooghste ghoedt, Den waren God tot schanden.
Noyt amoureux door Venus lust verdwaast
Zaghmen zo heet in boelderye woelen,
Als Israel zot nu vuyrigh jaaght en raast,
Na ghelt en macht, zijn afgodische boelen.
Hy denckt noch acht niet meer op Goods gheboden,

verzoeckt beproef.
mits midden.
schau schaduw, schijn.
maack W.W.: maeckt.
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705

710

Maar dagh en nacht dient hy zijn twee afgoden.
Hy spoort na 't ghoudt met loghen onbeschaamt,
Met arghelist, met woeckers felle tanden,
Met schoon bedrogh en valscheydt, konst ghenaamt,
Recht of rijckdom hier in d'aa[r]dtsche waranden
Oneyndelijck zijn eyghendom zou blyven,
En of zy mocht met zaligheydt geryven.
Elck styght int hoogh door pracht met spoedigheydt
In huysraadt, kleedt, kost en veel droncken wynen,
Oock hoogh ghebou, want de hooghmoedigheydt
Maackt dat niemandt die neerste hier wil schynen.
Maar elck een pooght, om door zijn pomp misprezen701
Boven ander machtigh gheacht te wezen.
Sodoms hooghmoedt en gheyle ghulzigheydt
En was zo hoogh voor God noch noyt gherezen,
Als Israels pracht en zatte schuldigheydt,
Die dit al pleecht zonder zijn God te vrezen.
Zou Goods ghedult dit onghestraft aanschouwen?
Neen zy, ghewis. Ick wacht Goods wraack met rouwen.
Die strenghe wraack komt traaghlijck kruypen aan,
Maar zy komt aan als wy daar minst op dincken.
Israel en zal haar niet ontsluypen dan,
Maar den beker van Godes toorn uyt drincken.
Hy laat den Heer, diens wet wil hy niet volghen.713
Dit grote quaadt maackt God op hem verbolghen.

Tweede handeling. J uytkomen
715 Die 't licht Goods verlaat moet int doncker zwerven,715
Doort blinde begheren voert loghen int bederven.

720

701
713
715

Achazib
Al ist zo dat my der Philosophen noeswijsheydt
Schendelyken lastert, ick weet dat mijn prijs leydt
Byden vroeden, diens gheest vernuftelyken ruyckt,
Dat God mijn dienst loflijck zelve dickmaal ghebruyckt.
Bruyct God mijn kloecke list niet doorgaans en gemeenlijc
Aant volck, verwerpende door verhertheyt steenlijck
Die zuvere liefde vande Godlyke waarheydt?

pomp pracht.
laet verlaat.
Die 't naar W.W. (D: diet. 't).
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725

730

735

740

Ick bent door wien hy rooft zijn recht ledende klaarheyd,
En verwertse voorts in een verkeerden zinne,725
Dat ick oock ghaarne doe want tis tot mijn ghewinne.
Tis oock recht, dat loghen hem 't licht ga beroven,
Die den trouwen waarheydt niet en wil gheloven.
+
Zo ghaat het met Israel, de zotste der dwazen.
Een verkeerden zinne zal ick hem schier in blazen,730
Zo behendigh dat hem grondelijck zal bederven,
'T gunt daar hy weelde en macht door meynt te verwerven.
God hevet nu gheschickt dat Israels zoon zal houwen
Aant Konincx kint der Philistijns vol ontrouwen.
Die is eenzaam, dus zal hy daar wel na luysteren.735
Want des kroons hoop zal zijn oogh zo verduysteren,
Dat hy geen quaad (dat veel in dees echt leyt verborghen)
En zal vrezen, voor zien, bedencken noch bezorghen.738
Hy zal den Philistijns wanen te ghebieden,
Maar zal dienen als slaaf die Goddeloze lieden.
Doch moet ick hem gheenssins dit secreet bedieden.
Tis Goods schicking, die zal langzaam, maar vast geschieden.
'T bierken dat ick nu brou zal hy eerst recht proeven
Over tachtigh jaar, dan zal zijn bitterheydt bedroeven.744

Valsche waan doet
begheren dat na bederven
zal

Tweede handeling. IJ uytkomen
745 Wie hoogh is stijght hogher, veel hebben meer dan te veel,
Maar niemant heeft genoegh, wie is verzaat met zyn deel?
Israel. Achazib.

750

725
730
735
738
744

[I s r a e l ]
Hier vinde ick Achazib, mynen ghetrouwen raadt,
Mynen jonstighen vrundt en hulper metter daadt.
Waarde vader, ick moet u dancken en pryzen
Van u hooghwyze raadt en bystants bewyzen.
Want wat ghy my oyt riedt, vinde ick wis en warachtigh.
U raadts volghing maackt my zo rijck, weeldigh en machtigh,
Dat ick niemant en wijck, niemant magh my krancken.

verwertse verandert ze (d.w.z. de klaarheid).
schier spoedig.
die de prinses. Het is historisch niet juist, dat ze ‘eenzaam’ was, (zie mijn diss. bl. 91).
voor zien voorzien.
In 1496 huwden Philips de Schone en Johanna van Arragon, tweede dochter van Ferdinand
van Arragon en Isabella van Castilië. Het gevolg hiervan is geweest het noodlottig samengaan
van Spanje en deze gewesten.
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755

760

765

Heb ick my dan uwer niet hooghlijck te bedancken?
Door u heeft my 't kryghen van veel graeffschappen verblijdt,
En ben nu Hertogh van veel Hertoghdommen wijt.
Achazib
Dat u mijn hulpe en raadt zo wel heeft doen ghedyen
Doet my uwenthalven oock hertelijck verblyen.
Tis den wyzen raden een grote eer ende lust,
Alsmen huer raadt wel volght en komt ter begeerder rust,
Ghelijckt eer en lust is voor een ghoedt Medecijn,761
Dat de krancke raadt volght en verlost werdt van pijn.
Nu ghy zo naarstigh zijdt om goey raadt te beleven,
Als ick zorghvuldigh ben om ghoeden raadt te gheven,
En vermaght mijn jonst niet dat icx hier by late,
Maar wil u voorderen tot noch een hogher state.
Israel
Waar toe?
Achazib
Vraaghdy waar toe? tot de Koninclyke kroon!
Israel
Door wat middelen doch?

770

775

780

761
769

Achazib
Doort middel van u zoon.
Die zal ick inder echt te besteden pynen,769
Aan des Konincx dochter vande Philistynen.
Dees dochter is eenigh, huer ouders zijn ghestorven.
Werdt deze u zoons bruyt, de krone is verworven.
Schroemt het aanzoecken niet, al is u staat slechtere,
Al is zy Koningin, ghy Hertogh of Rechtere.
Want ghy zijt de meeste Hertogh opter aarden.
Veel grote Koninghen wyken u in waarden,
In rijckdom, in machte, in landen en in luyden.
Ja Keyzer en Koning ontziet u machte huyden.
Zoeckt aan, u zoon krijghtse, zo werd hy een Koning.
Israel
O wenschelyke raadt! O wat groter beloning

Medecijn geneesheer.
pynen moeite doen.
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Gheef ick u metter daat, terstont zal icx verghellen.
Kondy dat volbrenghen?

785

790

Achazib
Laat het my bestellen.
Ick ken al de Heeren, oock de Koninginne.
U zoon zal ick beelden in huer hert en zinne
Zo schoon, wijs, eel, machtigh van landen en ghoeden,
Dat zy al begheerlijck dees bruyloft zullen spoeden.786
Israel
Zydy niet eerens waart, boven allen menschen,
Die my meer doet hebben dan ick zou derren wenschen?
U eerste beloften vant ick oprecht na behagh.
Daar door is u gheloof by my zo veel meer dant plagh,
Dat ghy geen zaack zo vreemt mooght spreken met u mont,
Of ick moets gheloven uyt al mijns herten gront.
Voordert daarom de zaack, ghy krijght na wille danck.
Achazib
Ick ga dat bestellen, betrout my, het werdt eer lanck.794

Tweede handeling. IIJ uytkomen
795 'T volck veracht wyzen raadt, elck wil ander ghebieden,
Die hoogh klimt valt neder, de vrye dient vreemde lieden.
Aristobolus. Israel.

800

805

786
794
800

[A r i s t o b o l u s ]
Ick zocht u Israel, des heeft my 't vinden verhueght
Om u lust en nuts wil, niet om mijn baat of vrueght.
Al zie ick meest by u mijn goeden raadt versmaadt,
Als die ghemeenlyken het afgheraden bestaat,800
Zo ghy klaarlijck betoont int dienen der afgoden,
Noch laat ick niet af, in u onbekende noden
U te strecken een vrundt warachtigh en ghetrou,
Om u te voorhoeden van u aanstaande rou.
Ick hoor, o waarde man, dat ghy u zoon hoogh geacht
Huwen wilt aan een vreemt en hovaardigh gheslacht,
Alleen om aanden kroon te moghen gheraken,
En u moghende huys noch moghender te maken.

spoeden bespoedigen.
het werdt wordt bewaarheid, zal geschieden.
bestaat durft ondernemen.
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Blint begheren

435

810

815

820

825

Ghy zijt van zelf machtigh ontzien eerlijck en rijck,
Wat huwet ghy aan meerder? waarom niet aan ws gelijc?
Waart huwen niet beter aan bekende naburen?
Wat zoeckt ghy een vreemt volck, van vreemder naturen
Van een vreemde sprake en van vreemde zeden?
Dien 't ghenoegh niet vernoeght blijft onvernoeght t'onvreden.
Ick weet vast, ghelooft my, dat u begheerts verwerven
U huys ende afkomst grondelijck zal bederven.
Dit voorhoedt doch wijslijck, streckt u landt een goet heer.817
Ghy hebt nu wercx ghenoegh, al en zoect ghijt niet meer.
Dit half is meer dant heel, bevooghdyt vlijtigh en wel.
Maart heel wert u te veel, u, oock der landen ghequel.
Verchiert dat ghy nu hebt. wildy te veel verkiezen,821
Dat heel met oock dit deel zal u zotheydt verliezen.822
Dan zuldyt ick zegt u, veel te spade beklaghen.
+

+

Huwen aan zijn meerder

Israel
Den Philosophen zot magh u raadt behaghen,
Maar my niet, noch oock gheen polityke verstanden.
Aristobolus
Der Philosophen wet zalight allen landen,
'T ghaat oock wel als Princen ernstelijck Philosopheren.

830

835

817
821
822
834

Israel
'T zijn dromen. de vroede hoort zijn goet te vermeren.
Ick wil mijn macht meren, zo werde ick machtigher.
Zegt nu: is u of mijn voorstel warachtigher?
Ist u oft mijn nutter voor Prins en onderzaten?
Zal machts vermeringhe my en mijn volck niet baten
Int beschermen mijns lants, en temmen der vyanden?
Ick zwyghe vant ontzich. wie zal my aanranden?834
Aristobolus
+
Die vermeerdert zijn machte die zijn jonste vermeert
By onderzaten en vreemt, zo dat hem elck mint en eert.
Maar niet die vyandt maackt zijn vrunden lieftalligh

dit voorhoedt doch verhoed dit toch.
verchiert verfraai, breng in orde.
dat heel dat alles, dat nieuwe rijk.
ontzich ontzag.
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Wìe zijn macht terecht
vermeert
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840

845

850

855

860

865

En onderdanen trou, oproerigh en afvalligh.838
Dit zal u wis gheboeren om de veelheydt der volcken
Als u zoon door dees echt verheven inden wolcken
+
Wellustigh 't volck vergheet en den landtzorgh laat dryven
Zo dat zijn persoon zelf zijn volck niet magh gheryven
In klachten te horen, en opt recht te waken.
Dan zal hy onachtzaam al zijnder landen zaken
+
Door lieftloze vreemden afwezich doen handelen.
Die huurlinghen ghierigh zullen qualijck wandelen,
Justici verkopen, eeren-staten verpachten,847
'T volck schatten en scheren, welcx onverhoorde klachten
U zoon zal doen haten van kleynen ende groten.
Dit maackt hem te vyandt zijn eyghen huys ghenoten850
En zal dan vreemde macht met schanden behoeven
Tot zijn machts vernieling en zijns volcx bedroeven.
De waghen ghetrocken van veel weeldighe paarden
Moet hollen en storten tot pletteren ter aarden,
Als de zotte voerman veyligh en slaperigh sluymt,
Den paarden, toom, en wegh heel onachtzaam verzuymt.

+

Roekeloosheyt der
Princen bederft landen
ende luyden
+

Der vreemde landt
voochden gierigheydt
brengt den Princen in des
volcx hate

Israel
Dat magh zo gheschieden, maar het magh oock wel zijn
Datmen veel landts teffens beheerschapt wel ende fijn.
Doch meyn ick niet dat ghy dit zult wederspreken:
Die meer verkryght heeft meer, des magh hem min gebreken.
Meer krijgh ick door dit landt totten mynen te voeghen.
Aristobolus
+
Veel verkryghen maght veel begheren vernoeghen,
Zo inwerp van veel houts veel grote vlammen blust.
Begheerdy werelden, één werelts krygen maackt gheen rust.
Ist dat ghy den palen uwer landen vergroot,
Te meer sterckten en volcx eyscht des beschermens noodt.
Zo wel alst kleyn muschgen behoeft de zwaan zijn pluymen.

Veel krygen bluscht der
begeertens brandt niet

Israel
Zegt dat u ghoedtdunck; mijn weyde zal ruymen,
Om weeldigh te rusten, alst my ghelieft ende past.

838
847
850

oproerigh en D. geeft deze woorden aan elkaar; de zin is echter: Maar niet, die vrienden tot
vijand, trouwe onderdanen tot oproerigen maakt.
eeren-staten hoge ambten.
Micha 7:6, C. v.L. en L. 872; Matth. 10:36.
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870

875

Aristobolus
Dits wonder, ghy zoeckt rust in vermeringhe van last.
+
Want het wel heerschappen is avondt ende morghen
Zorghvuldigh het welvaart der landen te bezorghen.
Die dan zijn landen meert, vermeert de zorgh onlustigh.
Dits vermering van last, schijnt u dat licht en rustigh?

+

Wel heerschappen

Israel
'T schijnt het u een lust is, my met onlust te laden
Door dit u onlustigh en hatelijck afraden.
Altijdt prijst ghy voor goet, 't gunt ic quaat moet schelden.
Daarom volgh ick u raat nemmermeer of zelden.
Aristobolus
Die geen goeden raat volght, hem volght altijdt onraadt.

880

Israel
Die vreemde raadt volght, toont dat hy hem zelf niet verstaat.
Aristobolus
Zulck waant hem heel raadt wijs, die zot is ende gheck.881
Israel
Zulck beschuldight ander met zijn eyghen ghebreck.
Ghy zoudt my niet raden waande ghy u niet wijs.

885

890

881
884
891

Aristobolus
Waande ghy u niet wijs, ghy volghde mijn avijs,884
Of ghy zoudt een ander, die wijs is, om raadt vraghen.
Dit doedy niet, en zult te spade beklaghen
Met hopeloos berou in onnutte beweening,
Dat ghy boven mijn raadt volght u blinde mening.
+
Alderliefste broeder, laat u doch ghezegghen!
Merckt ghy niet wat ghy int werck bestaat te legghen?
Ghy wilt met een moghender u zaken ghaan menghen.891
'T swaarste weeght altijdt meest, 't zal u te gronde brengen.
Ghy zoect vreemde hoogheydt, u eygen werdt verschoven.
Ghelooft my goede man, 't vet drijft ghewislijck boven.

zulck menigeen.
avijs advies.
moghender machtiger.
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Mengschap met zijn
moghender is zorghlijck

438
Ist dat ghy aarden pot, metten koperen swemt,895
Ghy wert in d'eerste storm aan kleyn schaarden gheklemt.896
Zou nu een Koningrijck u Hertoghdom wyken?
Meyndy te heerschappen over zo veel ryken?
Zoudy die doen dansen na u pypen of zinghen?
Neen, u volck en landen zullen zy bedwinghen,
En als arme slaven na huer pijp doen dansen.
Verwacht dan teghenheydts verderflyke cansen,
Als de vreemdelinghen u volck legghen opten hals,
Hovaardigh, fel, ghierigh, onkuysch, lecker en vals,904
Die u ellendigh volck ten been toe zullen knaghen.
Des zullen de vroede nu rou caproenen draghen,906
En voor een oorzake den vraghers ghewaghen,
Dat het is overt leedt vant landts aanstaande plaghen.

895

900

905

Israel
Daar koom watter wille, magh ick maar ghebieden
Over dat Koningrijck. de plaagh maghmen ontvlieden.
Komtse, ick achtse niet. raadt ghy die u gaarne hoort,
God bewaar u. ick ga met mijn voornemen voort.

910

Tweede handeling. IIIJ uytkomen
Waar moedtwille heerschapt met felheydt bloedelijck,
Stort zich de Tirannye int verderven spoedelijck.
Neregel. Eubulus. Achazib. Demophon. Amassai.

915

920

895
896
904
906
915

[N e r e g e l ]
Eubulus is weer d'eerst na zijn ghewoonlijcke zee,915
Nu ghebreeckt hier niemandt, elck neem zijn oude stee.
De schalcke is verschalckt, de jagher is ghevangen,
En diet dienstbaarheydts juck ons meynde t' aanhanghen,
Moet ons ghebodt lyden ende draghen ons juck,
Dat moghen wy dancken onzen list en 't gheluck.
+
Nu moetmen, mijn heeren, met kloeckheydt behendigh,
Dit volck in dwang houden vast ende bestendigh,
Want zo wel leydt de dueght int zorchvuldigh bewaren,

als gij, zwakke, gelijk op wilt gaan met een sterke.
aan schaarden geklemt in stukken geknepen.
ghierigh begerig; lecker: kieskeurig, verwend.
rou caproenen rouwmutsen.
zee zede.
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Of strenghe dan zachte
heerschappije zekerst zy

439

925

930

935

940

945

950

933
937
940
946
947

Als int kloeck verkryghen binnen listigheydts jaren.
Ende want men bewaart mette strengheydt bloedigh,
Of met vriendelickheydt zacht, zoet ende goedigh,
Zo werdt hier nu gheleydt in beradinghe wijslijck,
Welck van tween zekerst is, (want dat is meest prijslijck)
Om dees (door huwelijck) aanghewonnen Landen
Eeuwelijck te houden in dit Coninckrijcx banden,
Haar weeldighe rijckdom stadelijck te ghenieten,
En 't vet van haar nering in ons teyl te doen vlieten.
Eubulus
Met oorlof, mijn heeren, de zaack is wichtigh en zwaar,933
Waart quaadt dat de Koning zelf teghenwoordigh waar?
Om zijn goet believen hier in oock te verstaan?
Neregel
Ghy spreeckt wel Eubule, het waar oock alzo ghedaan,
+
Zo des Konincx onlede in jachten en bancketten937
Hem 't komen inden Raadt niet en ghing beletten;
Maar of hy schoon hier waar, zo ist buyten zijn verstandt,
Hy is des onverzocht en moeyt hem niet met het Landt,940
Waar van hy de zorghe gantselijck heeft bevolen
U wijsheydt, mijn Heeren, daar aan hy niet magh dolen.
De Koning zal willigh toestemmen, tekenen,
En doen zeghelen, wat wy voor 't best zullen rekenen.
Demophon
+
Dats wel, en streckt al tot des Konincx verlichtinghe,
T' onzer eeren, oock tot onzer huyzen stichtinghe.946

Eubulus
'T mishaagt my, en ly dat, nu het mijn heren behaaght.947
Maar is hier oock yemandt (dit acht ick nut ghevraaght)
Die den aardt der landen en luyden te recht wel kent?
Wy zijn daar alle vreemt. waart niet een raadtslagh blendt,
Zonder die kennisse in een zake zo groot
Yet te willen sluyten?

met oorlof met (uw) vergunning.
onlede onledigheid.
onverzocht onervaren.
tot onzer huyzen stichtinghe tot ons persoonlijk voordeel.
ly dat berust er in.
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Onachtzaam Prince

+

der Princen
onachtzaamheydt is der
Raden rijckdom
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955

960

965

970

975

980

961
963
965
970
983

Neregel
Dat is van gheenen noodt.
'T zijn menschen als ons volck. die een mensch kent te recht,
Kent oock te recht den aart van al 't menschelijck gheslecht.
Oock maghmen gheen uytheyms dit voortstel betrouwen.
Zegt nu op Achazib, wat zoudt ghy 't zekerst houwen?
Prijst ghy de goedighe of strenghe heerschappye?
Achazib
Ick zal (op verbetren) zegghen mijn fantazye,
Ghenomen uyt den aardt vande ghemeene man,
+
Daar op men hier ziende ghewislicxt raden kan.
Eerst is het H e r o m n e s als de windt onstadigh,961
Schandelijck ondanckbaar van goedtheydt weldadigh,
Ancxtvluchtigh voor gevaar, gierigh na der winsten vuyck,963
En mint boven vryheydt den snoden dienst vanden buyck.
Zou nu Koning Adin wel vast willen bouwen965
Opt volcx onstade jonst, het most ter noodt berouwen.
Het waar oock een zotheydt diemen dier zoude bekopen,
Opt ondanckbare volcx danckbaarheydt te hopen.
Dit bevandt Moyses wel, wiens weldaden menighvuldigh
Dit volck wilde lonen met een harde doodt onschuldigh.970
Maar waart niet een plompheydt waardigh alder schanden,
Aan and'ren te stellen, datmen zelf heeft in handen?
Verstaat my. de Koning heeft macht om (spijt huer herte)
Dit volck te doen dienen door vrees van straffe smerte.
Wat behoeftmen dan doch met weldadighe treken
Ghehoorzaamheydt onwis den volcke af te smeken?
Wat noodt ist te bidden die verachte lieden,
Nu de Koning macht heeft om straflijck te ghebieden?
Meer laat het volck 't quade om de straf te vrezen,
Dant de dueght hanteert om te zyn gheprezen.
Des doots ancxt heeft meer cracht voor oproer af te schricken
Dan des duechts beloning om zich wel te schicken.
Het ancxtighe ontzich baart dan ghehoorzaamhede,983

het Heromnes uit Heer + omnes (1e n.v. plur. van omnis = ieder), de grote hoop, de dwaze
massa.
vuyck fuik.
Koning Adin bij Rob. Stephanus: ‘deliciosus, sive voluptuosus, aut ornatus: vel Syriace,
temporalis nomen viri’.
Deut. 32:50, 51.
ontzich ontzag.
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Aart des ghemynen volcx

441
En die ghehoorzaamheydt baart weeldighe vrede.
Alle dwang (hoe straf oock) zal 't volck duldelijck lyden,
Alst maar magh in nering door 't ghewin verblyden,
Grote sommen kryghen en weeldelijck teren.
Zo willigh dient nu elck 't ghelt en buyck, huer twee heren,
Dat zy d'arme vryheydt gheheel niet en achten.
990 Dits 't ghemeen ghebruyck, oock by dees Joodtsche gheslachten,
Dat vrye armoede min dan slavernye rijck
Gheacht werdt int herte van 't Heromnes alghelijck;
Dus is door de strengheydt gantselijck niet te duchten
Voor wederspanninghe en oproersche gheruchten.
995 Oock maghmen niet twyflen aan de veyligheydt,
Gheleghen in strengheydts ontsichlijcke heyligheydt.996
In somma, het staat gants buyten des Konincx machte
Recht bemint te werden in 's volcx hert en ghedachte,
Ick swyghe van stadigh wel bemint te blyven,
1000 Maar ghevreest te werden en 't volck in ancxt te styven
Hangt niet aan den volcke, maar aan den Koning alleen.
Ghemerckt nu doort ontsich of door die liefde ghemeen
'T volck beheerschapt werdt van d'overheydts tomen
En lieft onzeker is, maar zeker 't vreeslijck schromen,
1005 Zo moet ick die strenghe heerschappye pryzen,
Tot dat ick beter hoor met warachtigh bewyzen.1006
985

Neregel
U voorts Eubule voeght nu sprekens beghinne.
Volghdy 't ghezeyde, of niet? laat horen uwen zinne.
Eubulus
Hoort dan Heer President met mijn Heren altsamen:
1010 Al Achazibs zegghen is teghen het betamen,
Teghen des Konincx eer, (die wy moeten bewaren)
Teghen des Joodtschen landts, oock onzer landen welvaren,
Ende oock (hoe listigh alzulcx die schoon-spreker zeydt)
Teghen de ghezochte veylighe zekerheydt.
+
1015
Want eerst daar hy zeydt van 's volcx onghestadigheydt,
Die zal in des Konincx strenghe onghenadigheydt
Niet min, maar meer wercken, dan in zijn goedigheydt,
Ghemerckt niemandt meer zoeckt verand'ring met spoedigheydt1018

996
1006
1018

heyligheydt volmaaktheid.
hoor D: huer.
ghemerckt aangezien. spoedigheydt succes.
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Oorzake van
nieugierigheydt des volcx
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+

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1019
1026
1047
1051

Dan die verdruckt werden door felheyts wandering.1019
Ziecken, niet ghezonden, wenschen lijfs verandering.
Maar 't volcx ondanckbaarheydt spruyt uyt verghetenheyt;
Dees en komt niet int volck, daar des Konincx wetenheydt
Stadelijck weldoende (zonder vromen te krencken)
Door nieuwe weldaden, die ouden zo doet herdencken,
Dat al d'onderzaten altijdt zijn weldoen weten;
Maar al wert weldaadt haast, misdaadt werdt niet vergeten.1026
Int volck dan dat daaghlijcx des Conincx weldaat gheniet
Komt gheen ondanckbaarheydt. maar dien overlast geschiet,
Zo dick dat nieuwe misdaadt d'oude ontsteeckt met vierigheydt,
Wast een onverzoenlijcke en dolle wraackgierigheydt,
Die vele quaadts bedrijft int heromnes verstoort.
Ondanckbaarheydt quetst niet, maar wraack werckt aan Princen moordt.
+
Vlucht het volck voor ghevaar, huer hert moet oock stadelijck
Vluchten van huer Koning, wiens doen onghenadelijck
Alleen oorzake is van al huer ghevaarlickheydt.
Ja dit drijft hun, alst past, met heelder eenpaarlickheydt
Tot een ander goet Prins, van huer quaadt heer vluchtigh,
Of het maacktse zo dol door wanhopen duchtigh,
Dat zy huer Koning zelf zo ancxtigh doen beven,
Dat hy vlucht uyt zijn Rijck, of uyt zijn quade leven.
Belanghende des volcx winstghierigheydt na 't goet,
Weet elck wel dat zonder ghewelt in haef en bloedt
Gheen Tyran en heerschapt. daar wijckt dan de vryheydt,
Met nering en welvaart des volcx meeste blyheydt.
Magh winst (zo hy oock zeydt) den volcke meest verblyden,
Het moet oock boven al zulck verlies hatigh myden,
Door muytersch opwerpen van een hooft in noden,1047
Of door huer eyghen Heer te verjaghen of te doden.
Te meer noch als daar is die honger scherp en wreedt,
Dan werdt vryheydts verlies eerst recht bitterlijck leedt,
Diemen dan zo begheert, dat elck liever wil sterven,1051
Dan die zoete vryheydt een uur langher te derven.
+
Dat volck is te vreezen, dat den doodt niet en vreest,
Dan merckt de Prins te laat zijn doling aldermeest,

felheyts wandering wrede practijken.
haast spoedig.
verlies dat ontstaat als een tegenregering wordt gevormd.
die n.l. de vrijheid.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

+

Der Princen stadich
weldoen maackt danckbare
onderzaten

+

des volcx
ghevaarlickheydt is den
Prince ghevaarlijck

+

De ghevreesde Princen
moeten zelf vreezen

443
1055 Als hem 't veelhoofdigh dier omringt met dolle zwaarden,
Om zijn ancxtigh leven te jaghen vander aarden,
En dan blijckt dat het volck, die eerst den Coning maken,
Oock macht heeft om hem kroon ende leven te ontschaken.
Daar me Achazib zeydt, te staan in des Konincx macht,1059
1060 +d'Ontzichlijcke vreeze te brenghen in 's volcx ghedacht,
Maar niet de lieft minlijck, maghmen veel min op bouwen.
Men kan haast vrees maken, maar niet lang onderhouwen.
Want als de vreezer vreest stadigh te moeten vreezen,
Moet hyt vreeslijck pynen om van vrees verlost te wezen.
1065 Vande langduyrigheydt is vrees een hoeder quaadt,
+
Maar lieft voedtmen zo licht, alsmenze teelt door weldaadt;
t Wilde ghediert temtmen door weldoen, naer wenschen,
't Onzen dienst, zoudt niet zijn in redelijcke menschen?
Of maackt d'edel reden (ons natuyrs vercieren)1069
1070 Den redelijcken mensch argher dan wilde dieren?
Weldaadt baart liefde zoet, maar misdaadt bitter haat.
+
Wildy lief ghehadt zijn? hebt lief. ghewis is dees raadt.
Doet men ons goedt of quaadt, vriendtschap of schennisse,
Ware lieft of haat komt voort wt die kennisse;
1075 Zo noodtlijck als elck haat dien hy vyandt waant met leedt,
Zo noodtlijck bemint elck, dien hy hem jonstigh weet.
Want even zo veel rechts heeft het weldadighe lief
Tot liefde, als tot haat, van leedts misdoen 't ongherief.1078
Het is onmoghelijck voor die menschelijcke kracht
1080 Yemandt te beminnen die haar misdoet dagh en nacht.
Oock ist onmoghelijck den weldoender te haten.
Dus blijckt dat die liefde vanden onderzaten
Zo wel staat inde macht van des Conincx goetheydt,
Als des volcx vreze hangt aan des Conincx verwoetheydt.
1085 Hy magh hem doen lieven als een vader gheprezen;
Hy magh hem doen ontzien als Tyran wtghelezen.
Oock magh hy des volcx lieft vesten in stadigheydt,
Door zijn lieft tot hunluy, moeder van goedtdadigheydt.
De strenghe heerschappy blijckt dan zorghlijck en onwis,
1090 En de zachte zeker, zo zy oock warachtigh is.
Des neemt maar een voorbeeldt voor veel verthoninghen:
Zo lang die Egypsche goede Coninghen

1059
1069
1078

me mee.
de rede is het sieraad van de mens.
de ongemakken, die het leed aanricht, leiden tot haat.
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Ancxtigh ontzich is een
ongedurigh hoeder

+

des volcx liefde tot huer
Prins werdt licht verkregen
ende onderhouden

+

Middel om lief ghehadt te
werden

444
Dit volck beheerschapten met zoetheydt goedelijck,
Diende 't volck willigh, nutlijck en ootmoedelijck.
1095 Maar zo haast als Pharo 't volck strenghelijck de quellen,1095
En dees Raadt Achazibs int werck began te stellen,
Verloor hy al dit volck, (dat zich niet en liet dwinghen)
Oock zich zelf met zijn volck, die inden stroom verghinghen.1098
Dit zy ons een spieghel tot waarschouwing huyden.
1100 'T was 't zelve aart van volck, ja de zelve luyden;
Oock was dat heerschappen van Pharo van eender aart
Als Achazib nu raadt, voort stelt en verklaart.1102
Zijn raadt is dan zeker, niet om lang heer te duren,
Maar verjaaght of ghedoodt te zijn in korter uren.
1105 Daar teghen de Princen zonder 't volcx bezwaren,
+
Hen goedtlijck heerschapten meer dan vier hondert jaren.
Het goedigh regeren blijckt dan zeker en heyligh

Achazib
Zonder vreeslijck ontzich, heerschapt gheen Koning veyligh.
Eubulus
Vrundtlijcke lieft veylight meer dan zwaarden bloedigh.

1110

Achazib
Verachting is ghezel vande zachtheydt goedigh.
Eubulus
Eer verzelt altijdt dueght, de quade moet dueght loven.
Achazib
Strengheyt verdruckt het volck, zoetheyt stelt dat boven.
Een Koning sterft liever dan hy 't volck zou smeken.

Eubulus
Den volcke te helpen is een Koninglijck teken.
1115 De Prins dient tot hulpe, niet tot verdruckinghe,
Tot welvaarts voordering, niet tot roof en pluckinghe.
Achazib
Wat baat den Koning 't rijck, gebruyckt hyt niet na lust?

1095
1098
1102

de deed.
Exod. 14:28.
voort stelt voorstelt.
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Eubulus
Een Koning is om 't rijcx, 't rijck niet om des Konincx rust.1118
Achazib
De Koning magh wel 't volck, maar 't volck gheen Koning ontberen.

1120

Eubulus
Zonder onderzaten zijn Koninghen gheen Heren.
'T volck blijft zonder Heer volck, dat maackt en breeckt een Koning.
Achazib
Zonder vreeslijck ontzich heeft de scepter gheen schoning.1122

Eubulus
Dien veel vreeslijck ontsien, ontziet oock velen in zijn geest.1123
'T gaat wel, daart volc niet den prins maar voor den prince vreest
1125 En des Koninx onlust door trouwe lieft voorhoedt.
Achazib
Des Konincx eer en staat wast doort zayen van bloedt.
Eubulus
Zo des artzs eer en baat, doort sterven van zijn krancken.
Achazib
Waarmen den prins niet vreest daar moet zijn stoel wancken.
Eubulus
Waar niemandt zeker is voor 's Konincx felle beker,1129
1130 Daar is de Koning zelf oock nerghens recht zeker.
Neregel
De zaack is haast ghenoech aan weerzyden ghekalt.
Zegt ghy nu Demophon wat mening u best ghevalt.
Demophon
Eubulus redene heeft wel een goede schijn,
Maar Achazibs mening houde ick warachtigh te zijn.

1118

1122
1123
1129

vgl. de ‘verlatinghe’ van 1581: ‘Ende dat d'Ondersaten niet en sijn van Gode geschapen tot
behoef van den Prince, enz. - maer den Prince om d'Ondersaten wille, sonder dewelcke hij
egheen Prince en is’.
schoning ontzag.
wie door velen gevreesd wordt, vreest zelf ook velen.
beker beproeving; vgl. Matth. 26:39.
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1135

Neregel
Wat dunckt u Amassai van dezer zaken zwaarheydt?
Amassai
Achazib spreeckt wijslijck, al zijn zegghen is waarheydt.

1140

1145

1150

1155

1160

Neregel
Eubulus raadt schijnt my oock veel meer een wenschen,
Dan moghelijck om doen metten verkeerden menschen.
Verkeert is al dit volck en zo hardtneckigh vermaart,
+
Dat hy hem zelf verderft die dees verdervers spaart.
Dus besluyt ick uyt kracht vande meeste stemmen,
Datmen dit volck met macht gheweldigh zal temmen.
Men zalze heerschappen met een yzeren roede,1143
Men zalze bedwinghen in ziel en ghemoede,
Men zalze streng schatten in haaf ende goede,
Schadelijck uytmelcken van allen overvloede,
Ja zo heel arm maken, dat zy niet dencken en zullen,
Om huer Godt of vryheydt, maar om den buyck te vullen.
En om immers gheenssins voor oproer te schromen,
Werden door Demophon tzijnder tijdt wegh ghenomen,
Die grootste van dit volck, de meeste en die hoofden,1151
Door wiens macht en hulp 't volck voormaals gheloofden,
Zich zelf te beschermen of te vryen van ons macht.
Zo werdter gheen oproer onder dit muytersch gheslacht.
Want niet huer, maar ons volck zal den staten van eeren,1155
Bedienen en weeldigh zich daar op erneeren.1156
Dees wegh streckt tot vesting vande Koninglijcke staat,
Van zijn grootheydt en eer, oock tot ons alder baat.
Daar is niet meer te doen, wy moghen nu scheyden.
Elck ga na huys, ick ga deze zaken beleyden.
C h o r u s i j . S t e m . Susanne ung Iour.
Onzeker is d'uytgang van d'Aardtsche dinghen,
Niemandt en weet wat hem goedt zal wezen,
Dan dat alleen elck mensch zijn wil gheringhen1163
Stelt in Gods wil, los van hoop en vrezen.

1143
1151
1155
1156
1163

yzeren roede vgl. Openb. 19:15.
toespeling op de slachtoffers van de Raad der Beroerten (Egmond, Hoorne e.a.).
staten van eeren ereambten.
erneren onderhouden.
gheringen schielijk.
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1165 Dit zoude ons al van droefheydt ghenezen;
Daarom ons Godt dat zo hoogh heeft bevolen.1166
Hy kent het goedt daar in wy blinde dolen
Diet zuyr voor 't zoet achten en verkiezen.
Zo lopen wy uyt die Godlijcke scholen,
1170 Dit doet ons al 's herten rust verliezen.
'T is zotheydt groot, yet onbekents t'aanvaarden,
Want dat doet dick venijn voor wijn drincken.
Maar wijsheydt waart dat wy ons hert bewaarden
Voort inslorpen vant venijns inschincken,
1175 Dat lust ons biedt int roeckeloos dincken,
Daar ons begheert listelijck werdt ghevanghen;
Die doet ons dan na ons verderf verlanghen.
Zo krachtigh kan 't valsch oordeel bedrieghen.
Dan volght het hert willens met blinde ganghen
1180 Den waanlust quaadt die flucx zal vervlieghen.
Dit doet Israel met zijn verwaant aankleven
Van hoogheydt groot, de meeste wil hy werden.
Hy heeft te veel en benaarstight zijn sneven
Door meer begheerts, dat zal hem verwerden.
1185 Hy wil int hoogh men zal hem neer terden.
Waart hem niet best met zijn te veel ghenoeghen,
En in zijn nest hem schickelijck te voeghen?
Nu zal int lest zijn zotheydt hem schenden,
Als hy zich vindt in druck en bitter wroeghen
1190 Door lusten quaadt die zijn hert verblenden.
Die Philistijns gaan me de zelve weghen,
Die wanen oock haar macht te vergroten,
Doort kleyn maken van Israel neer ghesleghen,
Maar dat zal hun van haar macht verstoten.
1195 Als haar gheweldt lang 't volck heeft verdroten
Moet elck ander met doodtlijck oorlogh quellen.1196
Die Koning zal door wreetheydt 't volck ontstellen,
Maar niet stillen. d'oproer zal hem scheynden.
Oock loert die wraack altijdt op den rebellen
1200 En Tyranny moet met schanden eynden.
Zo varen zy die goeden raadt versmaden,
En haar quaay lust vermetel na treden,
Die maeckt dat men begheert dat noch zal schaden.

1166
1196

ons ontbreekt in W.W.
elck ander de een de ander.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

448
'T goedt schynend quaadt werdt meest om ghebeden.
1205 Den dieren tijdt gaat elck dwaas besteden
Aan 't gunt hy niet en weet oft hem zal baten.
Na 't ware goedt, dats een hert recht ghelaten,
Waar best ghespoedt om ooghlijck t'aanschouwen;
Nu zoeckt elck blindt het waangoedt waart om haten1209
1210 Dwelck ons bedrieght en verderft met rouwen.

Derde handeling J uytkomen
Als veel hoofden een hoofts lust moeten bezuyren,
Komt haat met verachting, zulck rijck magh niet duyren,

1215

1220

1225

1230

1235

1209
1234

Israel
+
O droevigh herdencken van mijn voorleden vruechde!
O ellendigh vermaan van mijn weeldighe juechde!
O katyvigh verhaal van mijn beroofde vryheydt!
Ach truerigheydt bitter, uyt die zoete blyheydt
(Die ick nu ontbere) gheboren in mijn herte,
In mijn herte vervult met quelende smerte,
Hoe queldy my dus hert zonder eenigh hopen
Door 't vluchten of weren u te moghen ontlopen?
Langhe queeltmen pijnlijck eermen komt aant sterven
En ick zie gheen middel om vryheydt te verwerven.
+
Wy zijn zwaarlijck verdruckt door een moghende handt.
Die doet na lust en wil, niet na behoorlijck verstandt.
Felheydt maackt den Wetten, men spoorter recht noch reden.
De vrome werdt berooft, vernielt, en vertreden.
Wie Godt vreest, en recht doet is der Heydenen roof.
Die ghebieden in goedt, in lijf, ja int gheloof,
Die bezitten d'erfnis vanden Heere der heren.
Die verbieden den Godt des Hemels recht te eren
En dwinghen met gheweldt huer Afgoden te verheven,
Op verbeurnis van haef, van lijf ende van leven.
Zy bespiedent alles dater valt inden landen,
Want ons huysghenoten zijn ons quaadste vyanden1234
Dien 't zo wel zou wroeghen zo men ons niet beklapte
Als dees, zo huer wreetheydt ons bloedt niet en tapte.
'Want men maackt een Godsdienst vande grouwelijcke moort.
Wie heeft oyt van felder en wreeder Godsdienst ghehoort?

waart om haten waard om gehaat te worden.
Micha 7:6; Matth. 10:36. Zie vs. 850.
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Zo wie met betrouwen den waren Godt ghelooft
1240 Werdt verbrandt, ghehanghen, ghesteent of onthooft
By hopen, onder schijn van een rechtvaardigheydt.
O Godt, hoe lang lijdt ghy dees groote onwaardigheydt?
Hoe lang zal u ghedult aanschouwen door de wolcke
Dit bloedigh vernielen van u verkoren volcke?

Derde handeling IJ uytkomen
1245 God straft de boosheydt wreet vant heerschappen tyrannigh
Oock des volcx yver zot, en oproer wederspannigh.
Aristobolus. Israel.

[A r i s t o b o l u s ]
Ja vind ick u weer hier, ellendighe Israel?
Och hadt ghy raadt ghevolght, zo waar u noch al wel!
Die hebdy verlaten, maar het droevich verdriet
1250 Van u onwijs opzet en verlaat u waarlijck niet.
My deert de smertigheydt van u bittere wonden.

1255

1260

1265

1270

1255
1258

Israel
Ick heb loon na mijn wercken, Godt straft my om mijn zonden.
Zijn strenghe plaagh en zal oock gheenssins ophouwen,
+
Zo lang ick liefdeloos dus stil zal aanschouwen
Dees Afgoderyen, godloos en grouwelijck,1255
Die de Heydens pleghen, dwingende ontrouwelijck
Die onwyze Joden tot eering van huer beelden,
Rechts of die huer eerders yet wat goedts uytdeelden.1258
Zalmen Godlijcke eer doen, 't maacxel van albastere?
Zalmen zien en lyden zulcken Godslastere?
Zalmen zien verleyden zo veel onwyze zielen?
Neen, ick niet, ick zal eer al d'Afgoden vernielen,
Met al dieze eeren, daar koom af dat wil.
Godt plaaght my om dat icx zie, lyde, en zwyghe stil,
Maar zo ick dees laster uyten lande ga jaghen,
Zal Godt (ick weets) van my wech doen zijn plaghen,
My weder beminnen als zijn lieve zone,
En gheven my vryheydt met welvaren te lone.
Godt heeft die menschen lief, die zijn eere beminnen.
Bemin ick Gods eere, hoe moghen mijn zinnen,
Zulck zijn grootste oneer, eenighsins verdraghen?

Afgoderyen W.W. Afgoden.
eerders vereerders.
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+

Mijn yver lijdt dat niet, en tzal Godt behaghen,
Want die verbiedt hooghlijck dees Afgodische scholen.

+

of tvolck den beelden
rechtelijck mach vernielen

Aristobolus
Hola man! heeft God u 't beeldtstormen al bevolen?
1275 Dat de mensch van zelf doet, en staat Gode niet wel aan.
Israel
Zonder Godes bevel heeft dat Moyzes ghedaan.1276
Aristobolus
Die was Overheydt, die, niet het volck heeft die macht.1277
Ghy zijt nu zo verneert en gants t'onder ghebracht,
Dat ghy gheen Vorst meer zijt, dus rade ick dat ghyt u wacht.
Israel
1280 Was Gedeon een Vorst? neen, nochtans heeft hyt gewracht.1280
Aristobolus
'T was hem uytdruckelijck van Gode gheheten.
Zulcx van zelf na te doen waar een zondigh vermeten.
+
Niet ghy, maar d'Overheyt heeft d'Afgoden daar ghezet.
Wilt ghy den Afgoden recht uyt roeden na Gods Wet,
1285 Vernielt den Afgoden ghemaackt door u zelfs handen,
Die ghy noch vuyrich dient, u Schepper tot schanden.
Israel
Wat Afgoden zijn dat?
Aristobolus
U hoogheydt eerzuchtigh!
U troost opten rijckdom en u weelde kruysvluchtigh.1288
Breeckt eerst dees u eyghen ghemaackte Afgoden,
1290 Die ghy boven Godt eert en betrout in noden.
Dit Afgoden stormen is elck van Gode gheboden,
Dit mooght ghy veyligh doen buyten ancxt van doden.
Breeckt ghy dees Afgoden, Godt zal d'ander doen breken
Door zynen ghezandten en zelf zijn laster wreken.

1276
1277
1280
1288

Exod. 32:20.
Zie inleiding p. 3.
Richt 6:25-28.
kruysvluchtigh zie Abr. Uytg. vs. 1314.
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1295

+

'T inwendigh reynight eerst, door waarheyts kracht behendigh,
Op dat daar door oock recht reyn werde het wtwendich.1296
Wat baat dat ghy Tempels van schijn-Afgoden bevrijdt
Als die ware Afgoden in u hert blyven altijdt?
Als die u hert, ziel, moedt, lust, wil ende ghedacht
1300 Boven den Heer betrout, dient, eert, en voor helpers acht?
Maar hoe magh u droomen dat ghy Gods eere bemint?
Ghy die Afgoden dient in u herte verblindt?
Ghy, die hoogheydt, wellust, ja oock het snode ghelt
Boven Godt opt hooghste vant Altaar uws herten stelt?

1305

Israel
'T is al weder 't oude. ick meyn ghy hebt ghesworen
Altijdt af te raden, 't gunt ick meest heb verkoren.

Aristobolus
Hadt ghy mijn raadt gevolght, ghy waart noch vry en groot.
Doort volghen van u lust, volght u jammer en noodt.
Kondy dit (goede man) noch van zelfs niet verstaan?
1310 'T verzoecken leeret u, wat behoevet mijn vermaan?1310
Ick zoeck met mijn raadt u, niet mijn zelfs baat.
Ghy weet wel wie ick ben, oock mede in wat staat.
Quaamt uyt, dat ick dit doe, de Hanssen verbolghen
Zouden my vernielen of vyandtlijck vervolghen.
1315 Tot mijn gevaarlickheyt en u nut streckt dan mijn woort.
'T zal u, niet my, baten, zo ghy navolgigh hoort.
Israel
Van u goedtjonstigheydt dancke ick u hoghelijck,
Maar 't beeldtstormen int hert is my heel onmoghelijck.
Zoude ick de Kerckgoden noch zo langhe moeten lyden,
1320 Zy bleven daar wel staan ten eeuwighen tyden.
Gods eer en 's menschen heyl ghelden my hier inne meest.
Gods woordt ghelt meer dant u. zo vuyrigh yvert mijn geest,
Dat ick nu niet langher u weerspreken magh horen.
Godt bewaar u, ick haast, om den beelden te storen.

1325

1296
1310

Aristobolus
O Israel, hoe haast ghy na u verderven grondigh!

in W.W. ontbreekt ‘oock’.
't verzoecken de ondervinding.
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Na eeuwighe vryheydt! 't sekreet is u onkondigh.
Dit voortstel is niet heel uyt my alleen ghesproten,
Neen. 't komt bedecktelijck uyt eenighe groten,
Diet listigh inblazen wackere Roervincken,1329
1330 Belovende bystandt, meer dan ghy kondt dincken.
Daar op verlaat ick my. ick bent alleen niet diet brout.
Aristobolus
Vervloeckt is de mensche die opten mensche betrout.

Derde handeling. IIJ uytkomen
Volck en Prins werdt gheplaaght door oproerige handen,
Als tweedracht partydigh bederft luyden en landen.

Aristobolus
Wee, 't arme Jootsche landt, door Gods verzoeckinghe!1335
'T was 't landt van beloften, 't werd nu 't landt van vloeckinghe,
+
Want tot straf van des volcx Afgodische godloosheydt1337
Maackt God een grijs kint heer, een hipocrijt vol boosheyt,
Een weeldigh verwijft mensch, wiens Princen vroegh ontbyten,1339
1340 'T volck ten been toe knaghen, en treden tot het splyten.
Die belaghende 't volck (doort Goddelijck schicken)
Zelve zullen vallen in huer eyghen stricken,
Zo wonderlijck heeft Godt al de zaken verwert.1343
'T hooft haat opentlijck 't lijf, 't lijf haat zijn hooft binnent hert.
1345 Afgheslooft door verdriet, nu zo lang lijdtzaam ghedooght,
Dat het nieu ghierighlijck na veranderinghe pooght.
De grote Cadetten zijn oock nydelyck twistigh,1347
Die elck tot zijn zyde 't blinde volck trecken listigh.
+
Maackt die lieve eendracht den landtschappen machtigh,
1350 De macht moet hier vergaan doort geschil tweedrachtigh,
Datter is tusschen 't hooft, lijf, kleyn en grote leden.
O verderf van menschen, Landen ende Steden!
1335

1329
1335
1337
1339
1343
1347

Een quaat Prins is de straf
van des volcx zonden

Roervincken eig. lokvogels; oproermakers, belhamels.
verzoeckinge het op-de-proef-stellen; bezoeking.
Job. 34:30.
wiens Princen vroegh ontbyten die veel uit de staatsruif plukken. Vgl. VONDEL, Roskam vs.
108: ‘het paard vreet dag en nacht’.
verwert verward.
Cadetten hoge heren.
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Derde handeling. IIIJ uytkomen
Daar men 't schijn-quaadt verjaaght, en 't quaadt houdt in der herten,
Baart een vluchtighe lust veel langduyrighe smerten.
Aristobolus. Bode.

1355

[A r i s t o b o l u s ]
Zyt willekom Bode, hoe spoedy zo gheringhen?1355
Bode
Zoud' ick niet spoeden heer? noyt wonderlijcker dinghen
Door bode gheboodtschapt, dan ick nu boodtschappe.
Aristobolus
Veltellet my.
Bode
Neen heer, houdt my niet metten clappe.
Ick moets den Koning zelf mondeling verkondighen.

1360

Aristobolus
Verhalet my int kort, ghy en zult niet zondighen.
Want al gady opt hof, ghy blijft buyten de muren
Van 's Conincx kamer, die komt niet uyt voor elf uren,
En 't zijn daar eerst terstondt neghen uren gheslaghen.

Bode
Ist noch zo vroegh heer, zo wil icx u ghewaghen,
1365 Doch zo ick kortst magh, want spoedt betaamt den boden.
Hoe dat veel vermaarde en moghende Joden
Aan hunluyder Landtvooght eendrachtelijck hadden gheklaaght1367
Datmen d'arme joden veel te strenghelijck plaaght
Metten ghedwonghen eer en dienst van onze goden,
1370 +Hebdy zelf wel ghehoort. nu gaan zyt noch versnoden,1370
Door een muytersch rumoer onder 't kaf vanden volcke,
Schitterende zo snel, als blixem inden wolcke
Van d'een plaats in d'ander, zo datmen eer vernam,
Dat het al gheschiedt was, dan van waar dat het quam.
1375 Weynigh ongheacht volcx (noyt argher exempele)
Wierpen al ons Goden uyt henluyder tempele,
Daar zy voorts by hoopen stoutelijck in vergaarden,
Met ver-reyckent gheweer en met scherpe zwaarden,

1355
1367
1370

gheringhen snel.
het smeekschrift aan de landvoogdes.
versnoden erger maken.
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Om teghen 's Konincx wet haar wet daar te horen1379
1380 Van oproersche schalcken, die 't volck al te voren
Heymlijck hadden ghelockt met waarschynende woorden
Aan huer partydighe en weerspannighe koorden.
Ancxt was by den rijcken, stilheydt by den vroeden,
By den Vooght verbaastheyt, die moght dit niet voorhoeden,
1385 Zo onverziens ghingt aan, en zo snellijck vloogh het voort.
Daar hebdy de zake metten kortsten ghehoort.
Nu wil ick gaan mijn heer en beveel u Gode.
Aristobolus
'T zijn zeltsame dinghen. gaat in vreden Bode.

Derde handeling. V uytkomen
Dan volght spade berou, na de haastighe daadt,
1390 Daar men den goeden straf, niet den quaden zonden haat.
Israel. Aristobolus.

[I s r a e l ]
+
O Aristobole, vinde ick u weder hier?
Ick val vant quaadt in argher, uyten ketel int vier.
Dat my eerst gewin docht valt my schade int verzoeck.
Daar ick ernstlijck om badt werdt my een vyandts vloeck.
1395 Daar ick meest op hoopte, vrees ick nu voor met beven.
Daar ick my op verliet, heeft my trouloos begheven.
Helas, op een broosch riet stoende mijn handt verdoort,1397
Het riet brack aan stucken en heeft mijn handt doorboort.1398
Ach ick ben bedroghen door mijn blinde wenschen!
1400 Vervloeckt is de mensch die betrout op menschen.
Dit was (zo my ghedenckt) tot my u laatste reen,1401
O had icx recht verstaan, ick waar niet in dit gheween.
Ach 't hadde behouden zo menigh goedt mans hooft!
Boven u raadt ghetrou heb ick anderen ghelooft,
1405 Die beloofden wonder en maackten my veel wijs.
Maar boven haar kloeckheyt heeft des landtvoochts list de prijs,1406
Die den hoofden van een, en 't volck vanden hoofden deelde,
Ja hoofden van lyven, en fellijck daar met speelde,
Oock met een groot deel volcx. d'ander ghinghen dryven,1409

1379
1397
1398
1401
1406
1409

haar wet hun eigen geloof.
verdoort verdwaasd.
2 Kon. 18:21; Jes. 36:6.
zie vs. 1332.
de prijs de overwinning.
dryven op de vlucht.
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1410 Zonder slagh, zonder stoot, als vertzaaghde wyven.
Zo blijckt de trou zeltzaam by veel groote Hanssen.
En 't volck is onzeker als de mommeschanssen.1412
Wee mijns, wat rijcker roof, wat moorden grouwelijck,
En wat ancxtigh vluchten zien mijn ooghen rouwelijck
1415 Aant arme Joodtsche volck! O waart noyt begonnen!
Nu zie ick gheen raadt meer noch troost onder der zonnen.
Aristobolus
Als menschen troost verdwijnt, placht God meest te troosten,
Diet hem maar toe betrout, al waar hy vanden boosten,
Vanden boosten zondaars, die oyt leefden op Aarden.
1420 Want God helpt den mensch niet na menschelijcker waarden.1417-1420
Maar hy ziet op haar noodt, boetvaardigh berouwen,
Recht ootmoedigh bidden en verkryghens betrouwen.
Daarom O Israel, zo ghy u zelf recht mistrout,
En ghy u ootmoedigh aan Gods beloften houdt,
1425 Dat hy zijn volck ter noodt nemmermeer zal verlaten,
Zo weet ick noch een raadt die u ghewis zal baten.
Israel
O Ja, dats al in my; zegt doch wat weet ghy voor raadt?
Aristobolus
Men zalt Ghebedt zenden aan God voor een Ambassaat.
Rust ghy haar te recht uyt, ghy zult na wensch verkryghen.
1430 Weet ghy hier oock raadt toe? ick merck neen aan u zwygen.
Zegt wat doet u bidden?
Israel
Mijn recht bekende noodt.
Aristobolus
Welck is die noodt?
Israel
'T ghequel van mijn vyanden groot.
Aristobolus
Haat ghy u vyanden?

de mommeschanssen (hd. mummenschanz) mommecanssen: worp in het mommespel, een
door vermomden gespeeld dobbelspel; dus: zeer onzekere kans.
1417-1420 ontbreken in W.W.
1412
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Israel
Bitterder dan die doodt.
Aristobolus
Wat vyanden? die lijf of die de ziele wonden?
1435 Zijnt de Philistynen? of zijnt uwe zonden?
Israel
Ick haat den Philistyns, die quellen mijn lijf en goet.
Aristobolus
+
De zonde is nu noch vrundt (hoor ick) met u ghemoedt.
Houdy dan noch vrundtschap met Godes vyanden?
Zo zendt daar 't ghebedt niet, want het werdt tot schanden.1438/39
1440
Maar zegt, is Gods straf niet goet en rechtvaardigh?
Israel
Ja.
Aristobolus
Zijn u zonden quaadt en recht straffens waardigh?
Israel
Zy zijn.
Aristobolus
'T ghebedt is dan averechts en verkeert,
Want ghy niet vant quaadt maar vant goedt verlossing begheert.1443
Ghy begheert verlossing van Godes goede straf,
1445 Niet van u zonde quaadt, die en biddet ghy niet af.
Dat Godt u vyanden uyt den Lande zou jaghen
Bidt ghy, maar Gods vyandt wildy int herte draghen.
Houdy dan noch vrundtschap met Godes vyanden
Zo zendt daar 't ghebedt niet, want het werdt tot schanden.
1450
Zegt noch: weet ghy niet wel dat Godes straffinghe leert?
Israel
Ghewis.
Aristobolus
Ist niet zijn straf die u nu quellijck deert?

1438/39 deze ‘stock’ keert terug in de vss: 1448-49; 1458-59; 1474-75 en 1508-09.
1443 maar D. geeft waar, W.W. maar.
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Israel
Tis.
Aristobolus
Hebdy die straf lief?
Israel
Neen, maar leedt boven al.
Mijn zonden zijn honich by straffens bittere gal.
Aristobolus
O mensch, u zonden quaadt zijn u een verblydinghe,
1455 En ghy haat truerighlijck Gods goede kastydinghe.
Zodanighe bidders werden van Godt niet verhoort.
Ghy bemint u quaatheyd en haat Gods heylzaam woordt.
Houdy dan noch vrundtschap met Godes vyanden,
Zo zendt daar 't ghebedt niet, want het werdt tot schanden.
1460 Antwoordt noch. vreest ghy niet schade in rijckdoms doornen?
Israel
Ja.
Aristobolus
Veel meer dan ghy vreest des lieven Gods vertoornen?
Israel
Zo ist.
Aristobolus
Moght ghy aan den Philistijns u leedt smertigh
Na lust wreken, zoudt ghy hunluy oock zijn barmhertigh?
Israel
Neen.
Aristobolus
Moght ghy verkryghen en na wensch lang gebruycken
1465 Hoghe macht, vele ghelts, met wellust der buycken,
Zoudt ghy u door alzulcx niet zaligher vermoeden
Dan doort verkryghen Gods met alder deughden goeden?
Israel
Wat wildy dat ick zegghe?
Aristobolus
Gheen loghen, maar waarheydt.
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Ghy vreest den Here niet, is dat een kleyne zwaarheydt?
1470 Dat ghy van Gode bidt, in 's herten onrustigheydt,
Streckt om 't verkreghen te verdoen in wellustigheydt.
Oock zijt ghy wraackghierigh ende betrout in node
Op Godes vyanden, u Afgoden snode.
Houdy dan noch vrundtschap met Godes vyanden,
1475 Zo zendt daar 't ghebedt niet, want het werdt tot schanden.
Israel
Wat schaadt het ghebedt doch tot eenigher stonde?
Aristobolus
Een herteloos ghebedt spot met Godt en is zonde.
Het bidt en begheert niet zijn beed' te verwerven.
'T middel, daar God door geeft, wildy niet, dat is sterven,
1480 Sterven van eyghen wil en van u blindt verkiezen.
Ghy wilt dueghts loon winnen, maar 't quaadt zelf niet verliezen
Israel
Is dit u zegghen recht, zo en zal niemandt beden.
Aristobolus
Hoe dat?
Israel
Eer wy goedt zijn, zijn wy al vol quaadtheden.
Die vol quaadtheden is, is met Gods vyanden vrundt.
1485 Niemandt wilt verderven des gheens dien hy goedt gunt.1485
De vrundt der zonden dan, zendt aan Godt geen biddens post,
Om van zynen vrunden te moghen zijn verlost.
Is dit waar, zo moet ghy het beden oock af raden.
En zegghen dat niemandt verlost werdt vande quaden.
Aristobolus
Men magh 't quaadt hebben en minnen onverstandelijck;
Men magh 't quaadt oock hebben en hatens vyandelijck.
Die 't quaadt noch hebben en dat niet en haten,
En komt verlossings beed niet een hayrken te baten.
+
Maar die 't quaadt heeft, recht kent, en vyandtlijck haat,
1495 Met betrouwen biddet volherdigh vroegh en laat,
Om verlost te werden van Gods vyanden quaadt,
1490

1485

dien D. en W.W. den.
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Vrundt is met de straf Gods, vyandt van eyghen misdaadt,
Des lydens zuyvering nemmermeer en versmaadt,
Alzo hyt den middel van zijn ghenezing verstaat,
1500 Deze noch quaadt zijnde, bidt om goedt te werden,
Laat af van zijn zonden, pleeght dueght met volherden,
Ende verkrijght altijdt vande mildtheydt des Heren
Na wensch het begheerde, ja meer dan zijn begheren.
Want op Gods vyanden is hy vyandelijck verstoort,
1505 Dus werd oock zijn ghebedt altijdt met eeren verhoort.
Maar ghy die 't oude quaadt altijt van nieus weder pleeght,
En u lieve boosheydt nemmermeer recht af veeght,
Houdt alsnoch vrundtschappe met Godes vyanden,
Dus zendt daar 't ghebedt niet, want het wert tot schanden.
Israel
Ick meyn dat deze man my noch eens dol zal maken.
Hy valt my hart teghens in alle myne zaken.
Bidde ick qualijck als ick mynen zonden belye?
U raadt mishaaght my noch, die stel ick aan d'een zye,1513
Van 't Ghebedt naar u zin cierlijck toe te rusten.
1515 Ick wil hier inne doen zoot my zelve zal lusten.
'T ghebedt zal ick zenden onghepronckt ende slecht,1516
Met kennisse van zonden, want dat Ghebedt is recht.
1510

Aristobolus
Waarlijck neen Israel, ick wil u niet verdullen,1518
Maar zaagh u gaarn door wel bidden met dueght vervullen,
1520 En eens recht vry werden van zonde met zijn quaden,
Maar ghy veracht doorgaans mijn vrundtlijck en trou raden.
Dat zal u grootelijck, maar my gheenssins schaden.
Vaart wel, bedenck u bet, ick wijck die my versmaden.

Derde handeling. VI uytkomen
Al belijdtmen zijn schuldt zonder recht leedtwezen,
1525 'T helpt niet, oock 't ghebedt niet, zonder Godt te vrezen.
Cogitatio vaga. Israel.

[C o g i t a t i o ]
+
Tot het beden ghestelt zagh ick u vuyrigh ghemoedt,
+

Qualijck te bidden

1513
1516
1518

aan d'een zye terzijde.
slecht eenvoudig.
verdullen tot dwaasheid brengen.
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Dus maackte ick 't Ghebedt ree, om onder 't bidden met spoet
Te stygen totten Heer met twee vlogelen luchtigh,
Ignorantia vroom, en Audacia Godsvruchtigh.1529
1530 Want wy bidden meest al 't gunt wy kennen noch weten,
En by grote Heren moetmen schaamte vergheten.
Als zy antwoorde heeft zal zyt komen zegghen.
Ick koom helpen beden.
Israel
Gaan wy opten knien legghen.
Cogitatio
+
Of Godt ons bidden ghenadigh zal verhoren?
+

Twyfel van verhoort te
werden

1535

Israel
Wat schaadt dat eens verzocht? tis kleyn moeyte verloren.
O Heer!
Cogitatio
Waart ghy de Heer, zo behoefder gheen smeken.
Israel
Moght ick my zelf helpen, ick liet al 't bidden steken.
Maar aant beden. O Heer wy hebben ghezondight.

Cogitatio
Dat doen alle menschen, zo Gods woordt verkondight.
1540 +Dunckt u wel dat ghy oyt den godloos zo speelde
Als de Philistijnen? die leven in weelde,
Onghestraft in voorspoedt op des ghelucx baan effen.
Most u onzalighe 't ongheluck alleen treffen?
Israel
Zoudt wel ongheluck zijn, en niet Godes schickinghe?

1545

Cogitatio
Acht ghy Godt rechtvaardigh?
Israel
Ja, met verschrickinghe.
Cogitatio
Waart Gods werc (zo ghy meynt) hy plaaghde den bozen,

1529

Ignorantia Onwetendheid; Audacia Vermetelheid.
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Den Heydens, den vreemden, den rechten godlozen.
En zou u zijn volcke van plaghen bevryen.
Israel
'T schijnt daarom vreemt. wy zien den vromen altijt lyen,
1550 Daar teghen die quaden ghenoeghelijck verblyen,
Die bloeyen in eeren weeldigh 't allen tyen.
Laat ons beden. O Heer, wy hebben misdaan voor u
Ende ons Heer ons Godt trouloos verlaten nu.
Cogitatio
+
Heeft ons de Heer zelve niet alder eerst verlaten?
+

Waan dat Godt den
mensch, niet de mensch
God eerst verliet
Israel
Neen, wy verlieten Godt door zonden waart om haten.
Cogitatio
Neen zo niet. hadde Godt met twyflijcker trouwen
Ons niet eerst verlaten, maar by der handt ghehouwen,
Nemmermeer waren wy door zonden afghevallen.
Ey hoe schendtlijck verliep dat spel met ons allen.
1560 +O of ons de tyden noch eens den meester stelden,
Hoe bitter zouden wyt den Philistijns verghelden!

+

Wraackghierigheydt

Israel
Wel ter kuer! dat is noch mijn hooghste verlanghen.1562
Wie weet wiens hondt noch eens den Haes zal vanghen?
Bidt voorts. ende wy hebben ghedient Baal afgryzelijck.

1565

Cogitatio
Hadden wy hem ghedient te recht ende wysselijck,
Wy waren nu niet arm, verdruckt en in rouwen,
Maar hadden noch rijckdom, macht en weelde behouwen.
Israel
Wat nu? 't verzoecken leert dat hy was onghewis1568
+
En ons ter noodt verlaat.
+

Twyfel aan Godes
goetheydt ende trouwe
Cogitatio
Of ons Godt al zeker is?

1562
1568

wel ter kuer goed zo (Kiliaen: ‘exquisite, egregie’).
't verzoecken de ondervinding.
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1570 Die (zo ghezeydt is) liet u, eer ghy hem verliet.
Wat gaf hy u oock oyt dan ellendigh verdriet?
+
Ghy weet dat Baal rijckdom, macht en weelde gaf.
Waar gheeft God zulcx? die gheeft voor goudt schuym, voor koren kaf.
Die gheeft pijnlijck ghebreck, het vervolghende kruys,
1575 Met droeve benautheydt binnen en buytens huys.

+

Betrouwen op rijckdom
ende maght

Israel
'T schijnt warachtigh alzo. maar men moets nu niet dencken
Onder 't bidden. helpt my zonder dus te krencken
Met u menighfuldigh en wijtlopigh zwerven.
Cogitatio
Ick help u voorderen tot des Ghebedts verwerven.
1580 Want ick doe u 't Ghebedt rechtgrondelijck verstaan.
Zonder mijn berichting waart verloren werck ghedaan.
Nu hebdy ghebeden met vernuftighe aandacht.
Zegt, meyndy dat het Godt al verhoort ofte acht?
Israel
Dat weet ick trouwen niet. ick zie 't Ghebedt daar komen,
1585 Die zal ons al zegghen wat zy heeft vernomen.

Derde handeling. VIJ uytkomen
Wie noch vrundtschappe houdt met Godes vyanden,
Diens bidden werdt een vloeck, en lijdt ontzeg met schanden.
Precatio. Israel. Cogitatio vaga.

[P r e c a t i o ]
+
Ja? zendtmen my dan tot zo eerwaardighen Koning
Te doen voor zijn oghen zo schandtlijcken verthoning?
1590 Fy! zo eerlozen zaack voor die Heerlickheydt godtlijck
Te brenghen zo haastigh, zo lichtvaardigh, zo spotlijck!
Wast u een lust om my zo leelijck te beschamen?
Hey! dat ick u dolheydt moste ghehoorzamen!
Noyt was ick zo schaamroot, noyt zo ancxtigh verbaast
1595 Als ick nu gheweest ben door u onbedachten haast.
Mijn leden beven noch alleen doort herdincken.
O dacht ick, die nu moght inden Afgrondt verzincken,
Zo haast op my zaghen Gods doorzichtighe oghen,1598
Daar glinstrende vlammen toornighlijck uyt vloghen,

1598

doorzichtighe door alles heen ziende.
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1600 En diet teffens merckten van boven tot onderen.
Hadt ghy zijn stem schricklijck tot u horen donderen,
Met strenghe redenen en met waarheydt spytigh,
Zijn trou, aan u ghethoont, verhalende verwytigh,
Oock u ontrou godloos, en ondanckbaarheydt groot,
1605 Ghy waart van verschricken ghestorven de gaa doodt.1605
Wie zijt ghy doch Israel, dat ghy vermetel en stout
Die Godlijcke hoogheydt zo schandtlijck verachten zoudt?
My en zuldy niet meer zo met beschaamtheydt schenden.
Hebdyer weer te doen, ghy moght een ander zenden!

1610

1615

1620

1625

1630

1605
1611
1615
1631

Israel
Wat heeft God gheantwoordt? dat laat my eens horen.
Precatio
Met gelijckmoedigheydt smeert (kondy) hert en ooren,1611
Want ghy zult vernemen dat u gants niet en lust,
Maar wel dat u ontrust, u, die vant quaadt doen niet rust.
Eerst als ick had verthoont u belyding van zonden,
Was die stracx in Godes alziende oghen bevonden1615
Zo woest, zo mistrouwigh, zo onreyn, zo schoffierigh,
Zo vermetel, zo blindt, zo zot, zo wraackghierigh,
Zo godtloos, zo vervloeckt, ende zo hovaardigh,
Dat zy afgryslijc was voor Gods aanzicht eerwaardigh.
Dit bewees niet alleen zijn ghelate verthoornt,
Maar oock zijn antwoord streng met verwyting doordoornt.
Doch scheent eerst dat Godt niet en zoude antwoorden,
Wantmer maar belyding, gheen bidding in hoorden.
Met al dat wild gheklap (sprack God) is niet ghebeden.
Hy heeft maar herteloos zijn misdaadt beleden,
Hoe wel my zijn meening naacktelijck staat open,
Die streckt om de roede, niet zijn zonden te ontlopen.
+
Zo bidt hy dwaaslijck om zijn eeuwigh bederven,
Dat is om onghestraft in weelden wilt te zwerven.
Hy bidt om verandring van mijn goede nature,
Dat ick niet lieven zou mijn eyghen schepsel dure.1631
Hy bidt als of een zoon dien de vader recht straft,

de gaa doodt (gaa ontbreekt in W.W.) plotselinge dood.
wapent u met standvastigheid.
stracx terstond.
dure dierbaar.
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1635

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1633
1645
1652
1669

Om dat hy lastering van zijn vader hadt ghebaft,1633
Tot zynen vader riep, met een lasterlijck smeken:
O schelm, O dief, O moorder, vergheeft mijn ghebreken!
So lastert my Israel door zijn straffings smerte,
Midts onder zijn bidden in zijn godloos herte.
Daar twyfelt hy of ick de werelt oock bestiere,
Daar gloeyt wraackgierigheydt als root staal inden viere,
Daar acht hy mijn straffing voor onrechtvaardigheydt,
En daar veracht hy zulcx mijn groote hooghwaardigheyt,
Dat hy verde boven my het snode ghelt betrout,
En menschelijcke macht grooter dan de myne houdt.
Al dit schiet bedecktelijck int hert van dees quade zot;
Daar, maar niet metten mondt zeydt hy, daar is geen Godt.1645
Zijn mondt prijst my maar 't hert is zijn afgods tempele;
Wie zagh doch van bidden oyt zulcken exempele?
+
Zo ick noch maar en waar zijn schepper ende voeder,
Die hoord' hy te eeren als zijn Heer ende behoeder.
Hadde hy mijn hulpe trou noch noyt te recht gesmaackt,
Kleynder waar de misdaadt daar inne hy nu gheraackt.
Nu hebben d'Egypters, d'Amorrheen, Amons kindren,1652
Oock de Philistynen hem dickmaal willen hindren.
Ja dees met andere hebben hem voormaals verdruckt;
Hy riep tot my, ick heb hem uyt haar handt gheruckt.
Al dit vergeet hy flucx, mijn weldaadt moght niet baten,
My, zijn trouwe hulper, heeft hy trouloos verlaten,
En vreemde Afgoden tot mijn verachting ghedient,
Daarom oock en ben ick niet meer dien spotter vriendt.
Ick wil gheen nieuwe hulp meer tot d'oude voeghen,
Zo hy zond tot zond voeght tot mijn onghenoeghen.
Hoe dickmaal heb ick hem ter noodt heerlijck verlost?
Ick holp hem als d'Afgodt hem niet helpen en kost.
Moght mijn bevonden trou u oock niet ghetrou maken?
Moght d'Afgods ontrouheydt u niet hem doen verzaken?
+
Die helpen kan, helpen wil, en helpt al den dagh,
Mistrout hy, en betrout die niemandt helpen magh,
Ja die hem onthelpet, vernielt ende verderft.
Is dat niet dollijck en verkeerdelijck gheswerft?1669

baffen bassen, blaffen.
Ps. 14:1; 53:2.
Richteren 10:11 (Amorrheen = Amorieten).
gheswerft gedoold.
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Met zulcke verkeerden ben ick oock rechts verkeert,1670
Gheef antwoort verkeerdlijck op huer verkeerde begeert,
En zeg dat hy ter noodt nu magh gaan aanropen
Zijn eyghen Afgoden daarop hy plagh te hopen.1673
Laat deze hem helpen uyt zijn druckigh gheschille,
1675 Zo zy moghen. ick hebs wel maght, maar gheen wille.
Dit sprack Godt zo straflijck dat icker noch af grille;
Ick stond eerloos beschaamt, God sweegh doe voort stille,
En ick magh oock zwyghen, want nu heb ick volzeydt.
1670

Israel
O strenghe antwoorde, O wanhopigh bescheydt!
1680 Gheen schepsel en heeft macht om mijn kommer te stelpen.
Godt alleen vermaght wel, maar hy wil my niet helpen.
'T lyden wast, ick heb macht ende verstandt verloren.
Wee mijns ellendighe, wat deed ick ye gheboren!1683
Hy zijght in onmaght ter aarden, twee draghen hem binnen

1685

1690

1695

1700

1670
1673
1683
1690

C h o r u s i i j . S t e m : Psalm xiij.
Wie hier der wyzen raadt versmaadt,
Betroort te laat zijn zotheydt quaadt,
Als valsche lust werdt ware rouwe.
Maar die zijn zin te buyten gaat,
Gheniet des wijsheydts trouwe.
De zot werdt op d'Overheydt gram,
En merckt niet hoe 't onnozel Lam1690
Zijn boosheydts tyranny moet lyden,
Dat hy als een verwoede Ram
In zich fel gaat bestryden.
Die 't hert noch vol Afgoden draaght,
Yverigh d'Afgoden schijn belaaght.
En d' Afgods beeldt rasch gaat vernielen,
Eert d' Afgodt zelf noch onverjaaght
Opt Altaar zijnder zielen.
Zulck klaaght vant lichaams dienstbaarheydt,
Diens ziel noch vast ghebonden leydt

met ten opzichte van.
Richteren 10:14.
ye ooit.
onnozel Lam Christus.
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In slaverny onder die zonde.
Ter zonden dienst ist hert bereydt,
En dient God metten monde.
Bruyckt Godt uyt liefden dan zijn Roe,
1705 Die zijn zy eer dan boosheydt moe,
En bidden af des strafs ghenezen.
'T quaadt minnen zy, dat neemt vast toe,
En haten 't goedt met vrezen.
Ist wonder dat de lieve Godt
1710 'T verkeert bidden van zulcken zot
Tot zijn verderf niet wil verhoren?
Zo werdt meest elcx Ghebedt een spot
Die 't quaadt noch heeft verkoren.

De vierde handeling. J uytkomen
Noodt zoeckt broodt, die zich stoot, opent zijn duyster ghezicht,
1715 Mistrout den loghen valsch, en merckt opt wegh-wyzend licht.
Israel. Aristobolus.

[I s r a e l ]
Menschen troost te derven in verdrietelijck lyden
Valt zwaar, al waarder hoop, van namaals te verblyden.
+
Wat zwaar verdriet ist dan Godes troost te derven,
Zonder alle hope van troost te verwerven?
1720 Ick ontbeer hopeloos troost van Godt ende menschen,
Daar door de doodt vreeslijck mijn hoop is en wenschen.
Om door een korte pijn de langhe af te weren,
Werdt het onzighlicxste mijn wenschelijck begheren.1723
Ick had lydens te veel in mijn goedt ende bloedt,
1725 Most dees vertwyfeltheydt noch quellen mijn ghemoedt?1725
Most Godt noch weygheren zo spytigh ende straf?
Ach, waar mijn moeders lijf my gheworden een graf!
Aristobolus
Godt weyghert recht en wel, want ghy badet qualijck.
Israel
O Aristobole, 't qualijck bidden betaal ick,
1730 Met schaamten en droefheydt zo ghy my propheteerde.
Had ick u raadt ghevolght, ick had nu al 't begheerde.

1723
1725

onzighlicxte wat ik het meest vrees.
vertwyfeltheydt wanhopige toestand (door Gods afwijzing).
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Aristobolus
Volght noch raadt.
Israel
Neen leyder, dats nu al veel te laat.
Aristobolus
Of ick u neen bewees?1733
Israel
Ick volghde uwen raadt.
Maar dats niet. veel te groot zijn mijn zonden onwaardigh,
1735 En de strenghe Here is my veel te rechtvaardigh.
Aristobolus
+
Boven alle beyde streckt zijn barmhertigheydt.
+

Wien Godt barmhertigh
is
Israel
Den goeden.
Aristobolus
Oock quaden, die 't quaadt met smertigh leydt,
Bekennen, betrueren, en haten in 's herten grondt.
Israel
Alzulcx is in my niet.
Aristobolus
Ghy verkryghet terstondt,
1740 Wildy maar verlaten den bril vant valsche oordeel.
Israel
Die bril en doets my niet, dus waar dat gheen voordeel.
'T komt aan de strengheyt Gods, al quijt die elcx misdaden.
Wat helpet my, als ick sta in onghenaden?
Vergheeft hy barmhertigh al der werlt misdadigh,
1745 Wat baats my, blijft hy my streng en onghenadigh?
Aristobolus
'T zy nu zo ghenomen. zegt, gheschiedt u onrecht?
Israel
Neen.

1733

als ik u het tegengestelde bewees?
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Aristobolus
Ist nu al recht dat u lamp teghen den zon vecht?1747
Geschiedt u recht, waarom beklaaght ghy u dus schendigh?1748
Israel
+
Al is die straf schoon recht, zy maackt nochtans ellendigh.
+

Bittere straf streckt tot
zoete ghenezinghe
Aristobolus
Ja voor een tijdt, recht als het smertighe korozijf1750
In vervuylde zeeren tot ghenezinghe vant lijf,
Zo valt die scherpe straf der zielen vuyle wonden,
Oock zuyvering bitter vande veroude zonden.
Dit lijdt mensch troostelijck zonder doodt te vrezen;
1755 Godt straft niet om doden, maar om te ghenezen.
1750

Israel
Dat is u ghevoelen, maar ick houdts anders te zijn.
Aristobolus
Dats om dat u oordeel recht anders is dant mijn.
Israel
Zo ist.
Aristobolus
Wist ghy ghewis, door die zekere waarheydt,
+
Dat u oordeel valsch waar, en het mijn recht vol klaarheyt,
1760 Zoudt ghy niet willighlijck met my hier in ghevoelen?

Israel
Ja.
Aristobolus
Ghy hebt int dienen van u Afgodsche boelen
U oordeel nagevolght in allen tallen stonden.1762
Zegt hebdyt warachtigh ofte valsch bevonden?
Israel
Valsch in allen stucken. dit quelt en beschaamt my meest.

1747
1748
1750
1762

dat uw nietigheid tegenover Gods grootheid staat zoals een lampje te vergelijken is met de
zon.
schendigh schandelijk.
korozijf bijtend geneesmiddel.
allen alles.
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Verlossinghe vant valsche
oordeel
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1765

Aristobolus
Is mijn oordeel altijdt teghen u oordeel gheweest?
Israel
Tis. had ick dat gevolght, ick laagh dus niet verschoven.

Aristobolus
Wat let u nu dan mijn recht oordeel te gheloven?
Werpt wech het valsch oordeel, dat Godt u wil vernielen.
Ghelooft dat hy zuyvert het onreyn uwer zielen
1770 En dat hy doodt de zonde in u hert noch verheven,
Om zijn heylighe dueght daar inne te doen leven.
Israel
Zou dat wel moghen zijn?
Aristobolus
Tis zo ick u vermaan.
Wildyt zelf zeker zijn, zelf weten en zelf verstaan?
Verlaet u valsch oordeel dat u stadelijck bedrieght,
1775 En krijght een recht oordeel dat nemmermeer en lieght.
Israel
Hoe zal dat te werck gaan? wie zalt my indrucken?1776
Aristobolus
Treckt den bril van u nues, treedtse in duyzent stucken,
En zet dees weder op.
Israel
Neen, tis al te fynen bril,
Dan dat ick die zo haast aan stucken breken wil.

1780

Aristobolus
De fijnheydt van die bril zuldy haast mispryzen,
Als de klaarheydt van dees diens valscheydt zal bewyzen.
Stelt dees eens opten nues.
Israel
Dees doet my wonder sporen.
+
'T schijnt nu al weer anders dant my scheen te voren.
+

Achtneminghe ons doens

1776

dit vers wordt in D. door Aristobolus uitgesproken.
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My dunckt dees bril 't ghezicht grootelijck zal stercken;
1785 Heeft zy eenigh name?

1790

1795

1800

1805

Aristobolus
Ja, Wacker op mercken.
Op al u ghedachten, woorden ende wercken,
En op Gods doen met u. dit maackt wyze klercken.1787
Doch maght goedt opmercken noch 's menschen klare ghezicht,
+
Gants gheen waarheydt kennen zonder het hemelsche licht.
Wederom zal niemandt de waarheydt kennen moghen,1790
Al stondt hy midts int licht, sluyt hy moetwilligh d'oghen.
Al zaagh oock een Doctor ernstlijck in een open boeck,
Hy leest noch en verstaat, ist in een doncker hoeck.
Zo komt dan de kennis door Godt en mensch te gaar:
De mensch aanmerckt vlytigh, Godt schenckt hem zijn lichte klaar.
Dat zal Gods ghenade voor u ooghen doen blincken,
En u alle noodtdurft overvloedelijck schincken,1797
Als eerst het ghelove, dadigh ende krachtigh,1798
Dan voorts kennisse ghewis en warachtigh,
Van Godt, van u zelve, van al dat ghy behoeft,
Van 't goedt dat ghy ontbeert en van 't quaat dat ú bedroeft.
Oock mede een nieu hert, nieu wil, en nieuwe gheest,
Daar door Godt den mensche volkomentlijck gheneest,
Zonder welcke dinghen niet en werdt recht ghebeden.
Dan zuldy recht bidden in gheest en in waarheden,
Dan zal Godt mildt gheven al dat ghy kondt wenschen,
Dan zuldy zaligh zijn boven den ghemeen menschen,
En dan zuldy mijns raadts wel moghen ontberen,
Want dan zal u raden de wyze gheest des Heren.

Israel
+
Dees klare bril thoont my naacktelijck voor oghen
Mijn licht ghelovigheydt en 't bedrogh vande loghen.
Fy mijns! hoe blindelijck heeft my die bedroghen!
Hoe heb ick zijn valscheydt zo lang gheloven moghen?
Vandt ick niet ontwyflijck met smerten t'alder uren,
1815 Dat mijn ziel met waar leedt zijn valsch lief most bezuren?
Zijn leedt blijft stadelijck, zijn lief als een pijl vervliet.

+

Kennis komt doort lichte
Gods ende des menschen
opmercken

1810

1787
1790
1797
1798

klercken leerlingen.
vgl. vs. 61.
W.W. noodtdruft.
als zoals, te weten.
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Hy beloofde my vrueghde en gaf bitter verdriet.
Hy beloofde my weelde en gaf jammer ellendigh.
+
Dit bevandt ick daaghlijcx, noch behielt hy my behendigh
1820 In zijn strick bedrieghlijck door zijn arghe listigheydt
Van dit valsche oordeel, oorzaack van mijn twistigheydt.1821
Zal my dan dit bedrogh noch langher verklicken?
Gheenssins. daar leydt de bril aan hondert duyzent sticken!
Ey godloos Achazib, ghy bracht my in schanden!
1825 Waardy, o schelm, nu hier, ick schuerde u met mijn tanden,
Ghy schalcke verleyder, listighe bedrieghere,
Dubbelde hypocrijt en zeer valsche lieghere!
Ach in wat ellenden ben ick door u gheraackt!
Aristobolus
Adieu Israel, ick ga, ziet dat ghy vlytigh waackt.
Israel
O Aristobole, zoudy my nu verlaten?

1830

Aristobolus
Mijn blyven magh letten, en u gheenssins baten.
Ick heb zulcke tekens in u al vernomen,
Dat wyzer raadt dan ick, u haast by zal komen.
Gods troost blijft buyten, zo lang mensch op mensch betrout.
1835 Vaart wel man! blijft wacker, ziet dat ghy goey wake hout.

De vierde handeling. IJ uytkomen
Die zijn quaatheydt recht weet en ghelovigh verstaat,
Gods goedtheydt leert bidden om verlossing vant quaadt.
I s r a e l . J o h a n n a met een gulden zonne in d'een handt. C o g n i t i o v e r a .

[I s r a e l ]
Most die trouwe raadtsman my dan oock beswijcken
In deze hooghste noodt, nu ick ellendelijcken
1840 Van Godt ben verlaten onder mijns vyandts handt,
Zo gheheel machteloos zonder alle verstandt?
Zeker zo ick, als voor, zijn raadt niet wilde volghen,
'T moght schynen dat hy ghing te recht op my verbolghen.
Maar nu ben ick zijns raadts zo hertelijcken begherigh;
1845 Dit weet hy, en is noch van my zo heel afkerigh.

1821

twistigheydt tweestrijd.
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Ongheloof vande loghen
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Godt weyghert my bystandt, de mensch wil niet helpen,
En ick magh zelf gants niet om mijn kommer te stelpen.1847
+
Waar zal ick my wenden? wien doe ick mijn gheklagh?
Maar wat ist? Godt doet recht. ick verschulde harder slagh.1849
1850 Ick heb Godt verlaten en den mensch gheaankleeft,
Ist dan onbehoorlijck dat my Godt en mensch begheeft?
+
Wee mijns, van acht'ren dringt d'onvermydelijcke noodt;
Voor wacht my 't leyde kruys, al mijnder lusten doodt.
Mijns herten onghenoeghen lijdt niet dat ick hier ruste.
1855 En 't voortgaan is zwangher met doodtlijcker onluste.
Of ick noch al met ernst bestondt voorwaarts te gaan,
+
Ick heb daar gheen kracht toe, kan mijn wegh oock niet verstaan.
Blijf ick staan, my honghert op dees verdorde weyden;
Ga ick voort, ick dool meer, ick kan my zelf niet leyden.
1860 Blijf ick, de felle wolf zal my hier eenzaam verslinden,
Ga ick dan voort, ick val inden grachte der blinden.1861
Rondtsomme verschrickt my het ancxtigh beduchten,
Daar toe ick niet kan doen dan met herten verzuchten.
Johanna
Even zo weynigh als die al-vervullende lucht
1865 Het ydel ledigh laat, maar vervult dat metter vlucht;1865
+
Zo weynich alst water eenigh onbedijckt dal
In dorre droogheydt laat, maar bevochtighet al;
Ende zo weynich als die stralen der zonnen
Een open doncker huys, doncker laten konnen,
1870 Maar moeten met huer glants dat huys verlichten ghereedt1870
Als daar opening is, al waart maar door een spleet,
So weynigh vermagh ick dat ick van troost ledigh laat
Den mistroostighen mensch, leegh van quade toeverlaat;
So weynigh vermagh ick niet te bedouwen spoedigh,
1875 Metten hemelschen douw een dor herte ootmoedigh,
En zo weynigh magh ick laten Gods licht te toghen
Den recht armen van gheest, blindt in huer zelfs oghen.
Israel is leegh van waan, die heeft hy zo verschoven,
Dat hy den loghen valsch niet meer en magh gheloven.

1847
1849
1861
1865
1870

magh... niet vermag niets.
verschulde verdien.
grachte W.W. geeft graf.
het ydel het ledig.
ghereedt terstond.
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Kennisse zyns noodts

+

Kennisse van eyghen
onvermoghen

+

Wien Gods ghenade werdt
gheschonken
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1880 Hy is recht ootmoedigh en by hem zelfs zo zot,
Dat hy zich kan buyghen onder den hooghwyzen Godt.
Nu ick hem zo bequaam heb konnen bespieden,
Moet ick hem mildelijck Gods gaven aanbieden.
Wat gheldet? hy zal die begheerlijck ontfanghen.
1885
Godt groet u Israel, Godt boet u verlanghen
Met zijn troost, met zijn hulp, met zijn rijcke goedtheydt.
Israel
Noyt mijn daghen voelde ick in mijn ziel zulcke zoetheydt
Als die minlijcke groet daar nu in heeft ghebaart.
Wie zydy? waan komdy? zegt edel Princesse waart!1889
1890 Ick ken u niet altoos, wat doet u my verzoecken,1890
Met u Hemelsch licht in dees duystere hoecken?
Johanna
Ghy zijt een Hebreeusch man, mijn naam is Johanna.1892
Nu weet ghy wie ick ben, des ick oock daar van ga
Om u te verklaren van waar ick ben ghekomen.
1895 Ick koom stracx van Gode met gaven uytghenomen,1895
Om u hier ligghende int wanhopigh verdomen
Lieflijck te vertroosten van u ancxtigh schromen,
En met dueght vervullen na u quaadtheydts vernielen.
Israel
O zoete Medecijn der ellendigher zielen!
1900 In my is doch niet goedts, hoe naamdy hier u ganghen?
Johanna
Ick koom om te gheven, niet om te ontfanghen.
In u zagh ick maar zonde, en recht bekende noodt,
En haaste my t'uwaarts, doe ghy van u zelven vloodt,
Om u toevlucht te zijn, doe ghy niet wist waar vlieden.
1905 Zegt, wat bracht u in noodt?
Israel
+
Bedrieghlijcke lieden,
Maar meest mijn verwaantheyt, die de loghen gheloofde,

1889
1890
1892
1895

waan vanwaar.
verzoecken bezoeken.
Johanna Domini gratia, sive domini donum (Stephanus).
stracx direct.
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Verwaantheydt brengt in
noodt
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'T welck mijns herten ooren ter waarheydt zo verdoofde,
Dat ick my van niemandt, hoe wijs oock, en liet raden.
Johanna
Zoudt ghy nu de waarheydt oock willen versmaden?

1910

Israel
Neen.
Johanna
Godt is de waarheydt.
Israel
Dat heeft Moyzes betuyght.
Johanna
+
Gheloofdyt?
+

Aankomste des gheloofs

Israel
Ja.
Johanna
Waar by?
Israel
Zo lang ick my had ghebuyght
Voor Godt en hem diende als mijn Heer en mijn hooft,
Gaf hy my veel meer goedts dan hy my hadde belooft.
Oock heb ick hem te recht na 't pleghen van mijn zonden,
1915 In zijn ghedreyghde straf warachtigh bevonden.
Johanna
Wildy Godt wel weder ghelooven met betrouwen?
Zijn zoete beloften zo wel warachtigh houwen,
Als zijn straffe dreyghing? en alleen op hem bouwen?
Israel
Godt zo te betrouwen is my gants onmoghelijck.

1920

Johanna
Oft Godt wilde gheven?
Israel
Ick dancke hem hoghelijck.
O boodt Godt my dat aan, ick ontfingt begheerlijck.
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Johanna
Daar ist. daar is zijn trou, des gheloofs gave heerlijck.
Blijft Godt u Heer ghetrou ende dient hem eerlijck,
Hy zal u bevryen van u jammeren deerlijck.

1925

Israel
Lof gaafrijcke miltheydt, die my zondaar quaat-aardigh
Begaaft met een kleynoodt zo dierbaar en waardigh!
Dits een kostelijcke ring, zuyver en van louter goudt.

Johanna
+
'T geloof lijdt proef int vuyr, maar 't verbrandt niet als hout;
Daar inne ist van aardt alst onverbrandelijck goudt.
1930 Oneyndtlijcke trouheydt beduydt des rincx rondigheydt,
Haar klare karbonckel dient tot wyze kondigheydt
In des nachts aanvechting duyster en vervaarlijck,
Want zy licht int doncker als een sterre klaarlijck.
Steeckt hem aan u vingher en wilt hem vlytigh wachten.1934
1935 Hy is zo wonderlijck van werking en krachten,
Zo wel in dueght te doen als in verstandts betoghen,
Dat ghy al 't verstaan goedt na wil wercken zult moghen,1937
Na dat ghy den quaden zult hebben verwonnen.
Doch behoeft daar meer toe, dat God u al sal jonnen,
1940 Zo ghy hier in trou zijt en blijft in Godes Wet.
Israel
Hoe zal icx al kryghen?
Johanna
Doort ghelovigh Ghebedt.
Daar eyscht oock meer toe.
Israel
Wat?
Johanna
Kennis in waarheydt beproeft.
Israel
Waar af doch?

1934
1937

wachten bewaren.
al het begrepen goede zult ge naar uw wil kunnen betrachten.
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Johanna
+
Van ghever, van bidder, en van behoeft.
+

Kennis van ghever, bidder
ende behoeft, nodigh om
wel te bidden
Israel
Hoe zal ickt spoedelijcxt daar aan moghen raken?

1945

Johanna
Hier staat Cognitio, die zalt u kondigh maken.
Israel
Dat doet, O vrundinne, tot mynen voordeele.

1950

1955

1960

1965

1970

1950
1953
1958

Cognitio
Gaarne. neemt die schalen van warachtigh oordeele.
In d'een legt u zonder zwaar en menighfuldigh,
In d'ander legt de Wet en ziet wat ghy blijft schuldigh.
+
Want daar zy het quaadt zo strenghelijck verbiedt,1950
Eyscht zy ware onschuldt, die hebdy gantselijck niet.
En daar zijt goedt beveelt, eyscht zy die edele dueght,
Daar af ghy ydel zijt, maar vol quaadt al vander jueght.1953
Dit doet dan diep zincken met nedre spoedigheydt,
In ware heylighe en veylighe ootmoedigheydt.
Dan komt oock doort weten van alle dueghts ontberen,
+
Onghenoeght en onrust, die baren 't goedts begheren,
Meer dan ghy hebt. weeght voorts u schadelijcke zotheyt,1958
Met de wijsheydt heylzaam van d'alwetende Godtheydt,
U quaadtheydt, zijn goedheydt; u kranckheydt, zijn moghentheydt.
+
Dan zuldy klaar mercken, alst u zo voor oghen leydt,
De heerlijcke glantse van Gods wijsheydt gheeert,
Die u weyghert 't ghunt ghy tot u bederven begheert.
Zijn minlijcke goedtheydt, die u zelf komt aanbieden
Zijn heyl, die u zotheydt, als 't verderf, plagh te vlieden.
Oock zijn macht oneyndtlijck, volbrenghende krachtigh
In zijn volck, 't gunt daar toe zy zich kennen onmachtigh.
+
Nu merckt ghy wat daar is u noodtlijck behoeven,
Namentlijck goedt worden, dat niemandt magh bedroeven.
Dit mooghdy onbeschroomt van Godt bidden met wenschen.
'T verkryghen schaadt niemandt, en betert allen menschen,

zy de Wet.
ydel leeg.
weeght met weeg af tegen, vergelijk.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

+

Kennisse van onze
quaadtheydt, oorzaack van
oodtmoedt

+

Kennisse ons ghebrecx
oorzaack vant begheren

+

Kenisse van onze
quaadtheydt doet Gods
goetheyd kennen

+

Goedt worden is ons
nootlijck behoeven
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1975

1980

1985

1990

Want het is een verlies van quaadtheydt schadelijck,
+
En een zaligh kryghen van goetheydt goedtdadelijck.
Elck bidt dit voor hem zelf, oock voor zijn broedere,
Want dit verkryghen maackt elck verkrygher goedere1975
Dan hy eerst was. dit magh gheen mensch verquaden.
Och, of alle menschen ghelovigh hier om baden,
En wijslijck verlieten al 't ander blindt verkiezen,
Welcx verkryghen meest arght en rust doet verliezen,
Zy zouden alle tijdt het begheerde goedt verwerven,
En Gods heylighe rust hier en hier na beerven.
+
Dit waar te recht voor al het Rijcke Gods ghezocht,
En zijn gherechtigheydt. Die huysvader wijs bedocht1983
Zoude u vant toewerpsel zo rijckelijck bezorghen,
Dat onnodigh zou zijn te zorghen voor den morghen.
Zo werptmen opten Heer de zorgh van alle zaken,
Betrout zijn goetheydt wijs, die zal voor u waken;
Die zalt al wel maken, u ghenoeghlijck voeden,
En heel zorghvuldelijck voor alle quaadt behoeden.
Dits de zalighe les, die wy u voorschryven.
Dits Gods woordt. neemdyt aan, wildy daar in blyven?
Daar mede een werden ende u maken ghewoen,1992
Nemmermeer u eyghen, maar altijdt Gods wil te doen?

Israel
O moght my dat werden! ick vindt boven mijn macht,1994
1995 Maar ghy, eel maaghdekens Goddelijck van gheslacht,
Hebt verstandt en macht, zo ick nu kan mercken,
My dit te doen verstaan en dadelijck te wercken.1997
+
Weest ghy mijn leydtsluyden, ick volghe u stille.
Ick zal ledigh rusten, doet ghy in my u wille.
+
2000
O heylighe luste, O goedtwerdens verlanghen,
O zoete leringhen, zalighmakende zanghen,
Die mijn ghewonde ziel met u zoetheydt minnighlijck
Zo lieflijck bedouwet, dat zy versmelt innighlijck,
Door begheerten vuyrigh met zo hemelschen krachte,
2005 Dat mijn zin, mijn reden, mijn verstandt en ghedachte,
Als nevel verdwynen voor der zonnen klaarheydt!

1975
1983
1992
1994
1997

goedere beter.
die huysvader God.
maken ghewoen tot een gewoonte maken.
vindt vind het.
dadelijck metterdaad.
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Men zal bidden em goet
wordinghe

+

Voor al Gods Rijck
zoecken wat

+

Ghelatenheydt

+

Troost der zielen

478
Ja mijn leden zyghen door krachteloze swaarheydt.
Ick moet....

2010

2015

2020

2025

Johanna
+
Hy valt in zwijm gheheelijck van hem zelven.
Nu ist tijdt in zyn borst grondelijck te delven,
Om hem te beroven van hem zelfs, t' zynder baten.2010
Niet zonder zyn wille: want hy stondt ons ghelaten.2011
Daar beneem ick hem met een ghenezende smerte
Zyn stenen hert en gheef daar voor een vleeschen herte.
D'eyghenwilligheydt hardt is nu uyt hem verloren,
Een ghebooghzame wil is daar voor gheboren.
Nu ist met dezen mensch al gheheel ghewonnen,
Al werdt zyn lijf oock stracx vander doodt verslonnen.
+
Want Godt is zyn vader, hy is nu Gods kindt,
Dien hy niet ancxtigh vreest, noch om zyn loon bemint,
Maar hy lieft om goedtheydt zyn goedighe Vader,
Met een natuyr Godtlijck uyt des heylighen Gheests ader,
Door ons beyder wercking in hem nu gheworden.
Het waar nu al schier tijdt dat wy hem aanporden
Om den Heer te bidden, die bereydt is te gheven
Der zonden ware doodt, en een dueghden-rijck leven.

Israel
Barmhertigh is, o God, met my u wanderinghe.2026
Ick voel in mijn herte zulcken veranderinghe,
Dat u Wet, dien ick eerst hate doort ontrusten,
My nu zo wenschelijck is, dat myns herten lusten
2030 Onophoudelijck niet anders en bejaghen
Dan des Wets volbrenghen. niet uyt ancxt voor u plaghen,
Maar om dat zy zo zoet is, licht en lustigh om draghen,
Overmidts haar goedheydts, en schoonheydts welbehaghen.2033
Cognitio
Ghy zijt blyde Israel, zo waart ghy oock voortyden,
2035 Als Achazibs bedrogh u in droom dee verblyden.
Ist nu mede gheen droom? ist gheen waans vermeten?

2010
2011
2026
2033

hem zelfs zijn slechte inborst.
hy stondt ons gelaten hij had zich aan ons overgeleverd.
wanderinghe gedraging jegens mij.
overmits door.
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Wedergheboorte

+

Aart der kinderen Gods
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Israel
+
Dat was enckel loghen, die magh men niet weten.
Dits waarheydt diemen niet magh hebben met wanen.
Ick waande des loghens bedrieghlijck vermanen,
2040 Maar nu weet ick waarheydt doort ghevoel bevindelijck.

+

Waarheydt verzekert

Cognitio
Hebdyt van u zelve?
Israel
O neen, zo blindelijck
En magh ick my zelve nu gheenssins meer beromen.
+
Van my komt niet dan quaat, 't goet moet van Gode komen;
Van u O lief Vader, u moet ick daar af dancken.
2045 Ghy vertroost den droeven, ghy gheneest den krancken,
En ghy helpt den swacken u wille te volbringhen.
Hadde ick macht na wil, ick dedet in allen dinghen
Na u heylighe wil, maar nu aankleeft my 't quade.
O waar ick daar af vry!
Cognitio
Volght ghy onzen rade,
2050 Ghy krijght volkomen kracht om grondtlijck te vernielen
Al 't aanklevende quaadt en swackheydt uwer zielen.
'T quaadt hebdy van zelf, daar u ziel truerigh in sneeft.2052
God is en heeft alleen 't goet, dat goet maakt dien hyt geeft;
Maar hy gheeft dat alleen diet recht bidt en begeerlijck.
2055 +Die bidt alleen recht, die na zijn woorden leerlijck
In gheest en waarheydt bidt met verkryghens betrouwen.
God is geest en waarheyt; dit gheldt in zijn aanschouwen.
Doe ghy om verlossing baadt van u vleeschs vyanden,
Badet ghy inden vleesch, 't Ghebedt werdt tot schanden,
2060 Ende door valsche waan int oordeel bedroghen,
Baadt ghy niet in waarheydt, maar in ontrouwe loghen.
Maar nu zalmen 't Gebedt, gheschickt na Gods behaghen
U hertelijck verzoeck voor zyn oghen doen draghen,
Zo werdy na wensch van u Vader verhoort.

2065

2052

Israel
Waar vind ick zulck Ghebedt?

sneeft ten val komt.
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Van Gode komt alle goet

+

Wie recht bidt
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Cognitio
Zy komt hier rechte voort.
Eer ghyt zelve verzint, zal zy u ghenaken,
Zo haast u begheerte zo vuyrigh zal blaken
Om verlossing vant quaadt dat in u ziel noch woont,
Dat ghy u verdoemnis zo gants niet en verschoont,2069
2070 Dat ghy, bevrydt vant quaadt, eer den Hemel zoudt derven,
Dan dus quaadt blyvende den Hemele verwerven.
Tot dese vuyrigheydt komdy eer en bequamer,
Zo ghy gaat in u zelf, dats in u slaapkamer,
Wtsluytende buyten al uwer zielen krachten,
2075 Alle tijtelijcke swervende ghedachten,
Om met dees twee schalen aandachtigh toverweghen,2076
Gods grote weldaden en u ondanck daar teghen.
Zo mooghdy schickelijck by gheschrifte stellen2078
'T verzoeck om verlossing van al dat u magh quellen.
2080 Mijn zuster zalt ghebedt totter zielen verquicken,
Bequamelijck rusten, bereyden en schicken,2081
Op dat eerwaardelijck u Ghebedts verthoning
Met vrucht magh gheschieden aan die hooghwaarde Koning.
Israel
Zy is daar eens gheweest, maar werdt zo beschaamt,
2085 Dat ghyze zult vinden onwilligher dan ghyt raamt.2085
Cognitio
Zorght niet, zy werdt bereydt, zo eerlijck na 't betamen,
Dat zy dees Legaatschap haar niet en zal schamen.
Israel
Verkoren maaghdekens, mijn grote hartstoorlijck leedt
Belemmert mijn zin zo, dat ick nau zelf en weet,
2090 Hoe ende wat ick best aan den Heere zal beden.
Johanna
Mijn zuster Cognitio zal met u binnen treden
En 't Request bewerpen; niet en kan ontvluchten2092

2069
2076
2078
2081
2085
2092

verschoont ontziet.
schalen vgl. vs. 1947.
schickelijck gepast.
rusten toerusten.
raamt vermoeden kunt.
bewerpen ontwerpen.
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Haar verstandighe pen, ghenaamt 's gheests verzuchten.
Beschickt ghy haar 't papier van klare aandachtigheydt,
2095 Metten rouwighen inckt vander tranen klachtigheydt.2095
Gaat te zamen binnen, ick zal 't Ghebedt hier beyden,
Ende haar, als zy komt na 't betamen bereyden.

De vierde handeling. IIJ uytkomen
Vasten, Aalmis, met 's herten aandachtigheydt,2098
Verzelschappen 't bidden in gheest en warachtigheydt.
Precatio. Johanna.

[P r e c a t i o ]
Israel bekent zijn noodt, hy ghelooft nu Gode,
Bereydt zich tot bidden en zal my weer als Bode
Schicken, daar ick eenmaal zo schandelijcken gheweest.2102
Maar want mijn eerbaarheydt voor nieuwe schaamte vreest,2103
Zaagh ick gaarne voorhoedt; dat alleen zou vermoghen2104
2105 Gods ghenade. die maackt jonstigh voor Gods oghen.
O waar die te vinden?
2100

Johanna
Den begheerlijcken voet
Loop ick begheerlijck eerst van zelf int ghemoedt.
Zegt op Precatio, wat is u begheren?
Precatio
O Hemelsche Princes waardigh alder eren,
2110 Minlijcke troostersse der bedruckten menschen,
U te moghen spreken was mijns herten wenschen.
Johanna
Wat begheerdy?
Precatio
De mensch die zich tot bidden bereydt,
Zal my weder zenden voor die hoghe Maiesteyt.
Daar heb ick noch onlancx zulcke schande behaald
2115 Dat ick vrees voor die reys.

2095
2098
2102
2103
2104

voor rouwighen geeft W.W. trouwen.
aalmis aalmoes.
gheweest lees: geweest ben.
want omdat.
voorhoedt vrijwaring.
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Johanna
Neen vrundinne ghy dwaalt,
Zulcke verandering is nu in Israels zaken,
Dat ghy gheen zwarigheydt in die reys hoort te maken.
Godes hooghwaardigheydt was hem voormaals onkondigh,
Oock zijn onwaardigheydt vol boosheyden zondigh.2119
2120 Dat maackte hem vermetel stout ende onbedacht,
'T welck u onschuldelijck in die beschaamtheydt bracht.
+
Nu kent hy na waarden die goddelijcke grootheydt,
Hy kent oock ootmoedigh zijn zondelijcke snootheydt.
Dus zit neder by my. ick wil u zo toerusten,
2125 Dat ghy daar eerlijck komt en verwerft met lusten,
Alls dat hy verzoeckt.2126

+

Des ghebedts toerustingh

Precatio
Al schickt ghy my schoon opt best,
Dat en is niet ghenoegh; want een beter Request
Moster zijn dan laatstmaal. dat bracht my die schennisse.

2130

2135

2140

2145

2119
2126
2138
2141

Johanna
Zorght niet; dat werdt ghestelt by mijn zuster Kennisse.
Die bereydt oock voor u twee luchtighe wiecken,
Het Vasten met Aalmis voor ghezonden en ziecken.
+
Het vasten niet alleen op zommighe daghen,
Maar oock doort heel leven tot ondueghst vertraghen;
Niet van noodtdurftighe en ghezonde spyzen,
Maar van zonden doodtlijck, en vasten waart om pryzen.
God wil niet datmen 't lijf kranckt door nootdurfts derven,
Maar datmen de ziel sterckt door quaey lusten te sterven;
Daarom noemtmens vasten, dats in aanvechting vast staan.2138
Dit gheschiedt in stryders die manlijck onbelast gaan,
Of onghevelt blyven van beghering van hoogheydt,
Rijckdom, eer, lijfs wellust, die smekelijck int oogh leydt,2141
Zo datmen vrywilligh en standvastigh kan vasten
Van overvloedt in spys of dranck (doodtlycke lasten),
Oock van pracht in kleeding, in huysraadt, in woninghe,
Die elck duyr bekostight tot hovaarts verthoninghe.

zijn zijn eigen.
Alls W.W. Alle.
een eigen etymologie van vasten.
smekelijck vleiend, en vandaar verlokkelijk.
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Vasten
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+

D'ander vlueghel, aalmis, werdt byt vasten ghepaart,
Want zy deylt den armen den overvloedt bespaart.
Wie zijn buyck ydel vast om te vullen zyn kist,
Is ghierigh en vast niet, maar die 't ghespaarde mist,
2150 En door liefden wtdeelt aan den rechten armen,
Die vast. zulck ontfarmer zal Godt oock ontfarmen
Ende in zyn ghebreck beschencken rijckelijck.
Deze twee wiecken dan zullen ghelijckelijck,
U licht ende snellijck voor den Heere draghen.

+

Aalmis

Precatio
'T zyn wiecken die my badt, dan die eerste behaghen.2155
Johanna
Voorts moet ick deze zack om u lichaam gorden.
+
Want hy is als een zack nu snode gheworden,
In zyn eyghen ooghen en warachtigh oordeel.
Als een ledighe zack magh hy t' zynen voordeel
2160 Veel gaven ontfanghen vanden milden Gode,
Die met dierbaar goeden vult zulcke zacken snode.
+
Gordt den zack dicht om 't lyf met dees bandt in trouwen,
Van verleden zonden het ghestadigh aanschouwen.
Die zal hem zyn snootheydt zo vast doen ghedincken,
2165 Dat hy zich niet verheft, maar stadigh neer moet zincken.

+

Zacx omgorden wat

+

Zonde hebben

Precatio
Die rusting behaaght my, God gheef oock wieze begeckt.
Johanna
+
Ghy zyt een vrou, die moet beden met een hooft bedeckt
Met kleyn verworpen stof en onnutte asschen.
Zijn kleynheyt moet opt hooft tot verwaantheyts afwasschen.
2170 'T vuyr van verzoeckinghe heeft zyn stoppelen verbrant,
Dus dient d'asch opt voorhooft, tot ontdecking van zijn schandt.
Laat die nieuwe schoenen u voeten bekleeden,
+
Want zyn lusten dierlijck wilt hy stadigh vertreden.
Zyn quade ghewoonte en wert voorts meer niet verschoont;
2175 De doode huyt is nut tot een nieu levens ghewoont.
Een dode hondt zeydtmen dat niemandt meer en byt,
Ende des vyandts doodt veylight voor nieuwe strijdt.

2155

badt beter.
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Asschen opt hooft wat

+

Verlating van quade
ghewoonte
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De vierde handeling. IIIJ uytkomen
Belyding van zonden, verwilliging inde straf,
Met verkrijghens gheloof, bidden waarlijck den zonden af.
Cognitio. Johanna. Israel. Precatio.

2180

[C o g n i t i o ]
De Request is ghemaackt, de wiecken zyn bereydt,
'T ghebedt vinde ick vaardigh, nu dient niet langher ghebeydt,
Dan dat wy de Request te zamen overlezen,
Of daar in yet ghebreck of te veel moghte wezen.
Believet u te doene?
Johanna
Neen. elck leest best zyn zelfs handt.

2185

2190

2195

2200

2205

2189
2207

Cognitio
Ick begin dan lezens, letter op met al 't verstandt.
+
Aan den almoghenden goedighen weldadere,
Der koninghen Koning, der liefhebbers Vadere,
Der bedroefden Trooster, der zonden verghevere,
En der vernederden heerlijcke verhevere,2189
Gheeft klaaglijck te kennnen met nedere ootmoedt,
Met een ghebroken hert, met waar berou ende boet,
+
Israel u majesteyts ellendighe onderzaat,
Voormaals heyligh en goedt, daar na zondigh en quaadt,
Quaadt doort loghens gheloof en zijn stoute onvroetheyt,
Maar goedt door die schepping van u Godlijcke goetheyt,
Die hem gekroont hadde met loflijcke eerwaardigheyt,
Die hy door onwyze en lustighe hooghvaardigheydt,
Verschalckt zijnde, verliet in u ghebodts verachten,
Daar door hy met al zijn (hem volghende) gheslachten,
Ellendigh is gheraackt in 's doodts bedervenisse,
Buyten u ghenade en rijcke ervenisse,
Dat niet teghenstaande u milde goedigheydt,
Daar na aanmerckende zijn Ouders ootmoedigheydt,
+
Beloften ghenadigh hem hadde ghegheven,
En hun (zo langhe zy u onderdanigh bleven)
Voor allen jammeren trouwelijck heeft behoedt,
Als Noe rechtvaardigh, voor d'al-smorende zondvloedt,2207
Den gheliefden Jacob u ghehoorzaam jonghere
Met zijn geheele huys voor d'Egypsche honghere,

verhevere verheffer.
Als Noe zoals Noach.
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Request aan Gode

+

Kennisse van onze
quaadtheydt

+

Kennisse van Gods
weldaden
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2210 Oock den Suppliant zelf voor des Meyrs verdrincken,2210
Voor hongher, voor dorst, en voor 't vyandtlijck krincken,
Dien ghy goedtlijck vergaaft veel grove mishandeling,
Ondanckbaarlijck ghepleeght in zijn quade wandeling,
Ja hem veyligh stelde als een vruchtbare plant,
2215 Inde vette weelde van dat beloofde Landt,
Al waar de Suppliant in zijn plompe weelde
+
U heel verghetende metten Afgoden speelde,
Waar door hy dan dickmaal u heylzaam straf lijden most,
Daar uyt hem u goetheydt, als hy maar riep, heeft verlost,
2220 Zo dat de Suppliant immers wel hadde behoort
Danckbaarlijck te leven na u zalighmakend woordt2221
En gants te verlaten zijn zondighe weghen,
Hy snode Suppliant, doende plat daar teghen,
Zo gants weynigh dede dat u goedtheydt ghenoeghde,2224
2225 Dat hy tot de ouden oock nieuwe zonden voeghde,
Verlatende zijn Godt, zijn trouwe hulp in noden,
En vlytigh dienende onghetrouwe Afgoden,
Zijnder handen maacxel, rechts of hy had ghezworen,
U langmoedigheydt zacht, tot grouwelijcken toorn,
2230 Met vuyrigher hitten teghen hem te ontsteken;
Des hy aanmerckende deze zyne ghebreken
+
Zo groot, zo lasterlijck, en zo menighfuldigh,
Hem zelf te recht verstondt der verdoemenissen schuldigh,
Den eeuwighen banne van u aanzicht rechtvaardigh,
2235 En allen ghenade ghehelijcken onwaardigh,
Ja oock gants onwaardigh om immermeer te moghen
Met Bede verschynen voor uwe goedtheydts oghen;
Maar want hy, voelende met doodtlijcke smerten,
+
De bittere droefheydt en zware druck zijns herten,
2240 Doort ontberen uws woorts, der zielen verzoetsele,
Die vander zonden draf en verkreegh gheen voedtsele,
Maar hongerigh verdween, midts in vleeschelijcke lusten,2242
Daar de zondighe ziel gheenssins in magh rusten;
Zulcx dat hy nu verstondt in zijn ziele bedroeft,
2245 +Zijn groot onvermoghen, zijn zotheydt, zijn behoeft,
Oock zijn verkeert oordeel, oorzaack van al zijn quaden,

2210
2221
2224
2242

Meyr Rode Zee.
na naar.
ghenoeghde toeliet.
midts in temidden van.
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Smertigh ghevoel
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Kennis van eyghen
zotheydt ende
onvermoghen
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2250

2255

2260

2265

2270

2275

2280

2285

2265

Doort Hemelsche licht uwer milder ghenaden,
Die met haar bracht kennis van zijn boosheyt inden grondt,
Oock van u goedtheydt groot, en hem oock maackte kondt,
+
Dat uwe Majesteyt uyt liefden heeft bevolen,
U om hulp te bidden, al die hulpeloos dolen,
Zonder u Maiesteyts beloften te verzwyghen,
+
Dat de ghelovigh bidder ghewis zal verkryghen,
Daar door zy hem gaven een ontwyfelijck gheloof,
Dat voor [hem] open staat, en hem nu niet meer is doof,
Als hy bidt naar u wil, die niet en wil bederven
Den bekeerden zondaar, maar hem 't leven doen erven;
Daarom de Suppliant wetende nu waarlijck,
+
Dat hy ghezondight heeft grouwelijck en zwaarlijck,
'T welck hy voor u belijdt met zulck grondigh leedtwezen,
Dat hy d'eeuwighe doodt veel min zoude vrezen,
Dan langher te blyven een slave der zonden,
Als die dit onrecht, de straf zo recht heeft bevonden,
Dat hy zich vrywilligh met een lijdzaam ghedult,
U straffing onderwerpt, dien hy zwaarlijck heeft verschult,2265
+
Zegghende ghelaten met troostloos berouwen,
Ghy zijt de Heer, doet dat goedt is in u aanschouwen,
Macht ghelaten herte, dat nu diep in ootmoedt is,
U niet behaghen, doet dat in u oghen goedt is,
Hy wilt willigh lyden, en ghelijckmoedigh draghen;
Maar want het onrecht is en teghen u behaghen,
+
Dat over u maacxel vreemde en quade Heeren
'T ghebiedt zouden hebben tot uwer oneeren,
Verschijnt de Suppliant gheheel ootmoedelijck,
+
Wt d'alder diepste noodt, begheerlijck en spoedelijck,
Voor u oghen Godtlijck, ghenadigh en open,
Met een vast betrouwen en ontwyflijck hopen
+
Van verhoort te werden in zijn schamele bede,
Door kondt van u miltheydt en zyn ellendighede,
Die hem vast verzekert inder ghenaden klaarheydt,
Dat u goedtheydt, u lieft, u zekere waarheydt
Niet moghen weygheren het bidden met smerte,
Van een bedroefde ziel en ootmoedigh herte,
+
Dat met vast betrouwen u beloften aanschout,
Al zijn eyghen vermoghen volkomentlijck mistrout,
Zich zelf, en de zonde recht vyandelijck haat,

verschult verdiend.
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Hate der zonden

+

Wijze van beden

+

Betrouwen van verhoort
werden

+

Wien God niet en
weyghert
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Goedtwilligh na der dueght uyt rechter liefden staat,
En lust heeft om leven na u Ghebodt eendrachtigh;
Al 't welck de Suppliant in zich ziende warachtigh:
2290 Verzoeckt nu hertelijck zonder eenigh ophouwen
Wt gheheelder zielen, met ontwyfelijck betrouwen,
Een troostelijck vermaan van u beloften ghenadigh,
Dat u doch ghelieve, O Koning goedtdadigh,
Barmhertigh, zoet, minlijck, verbiddelijck, goedigh,
2295 Goedertieren, vrundtlijck, mildt, vol goedts overvloedigh,
Hope der troostlozen, toevlucht der armen,
+
Dien 't straffen niet lust, maar 't ghenadigh ontfarmen,
Spoedigh te ontfarmen over den Suppliant,
Om hem maar te vryen van zijnder vyanden handt,
2300 Op dat hy zonder vrees, alle zijns levens tijdt,
+
U, o Heer magh dienen in heyligheydt met vlijt,
Die u behaaghlijck is. Heer, helpt, zo magh hy snel spoen
Tot u zalighe dienst. dit doende zult wel doen. etc.
Johanna
Wat dunckt u Precatio? hoe bevalt u die Request?

2305

Precatio
Die is goedt opt gheloof van Gods goedtheydt ghevest.
Die ootmoedighe bede en zal my niet beschamen;
Wy kryghen ghewislijck Fiat, ja ende Amen.
Israel
Spoedt u rasch heen, ghebedt; haast u tot Gode,
Want spoedighe hulp heeft mijn ziel van node.

2310

Precatio
Een goedt Medecijn haast om 't verlanghen der ziecken.2310
Ick gha my oock haasten met twee snelle wiecken,
Om Israels verlanghen, dien ick hoop gheringhen2312
Tyding vant verkryghen zijns begherens te bringhen.

De vierde handeling. V uytkomen
Als de boetvaardighe zyn quaadtheyt pynlijck uytspout,
2315 Zuyvert hem des Lams bloedt dat ghenadelijck bedout.

2310
2312

Medecijn geneesheer.
gheringhen spoedig.
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Begheerte om yan de
zonden verlost te worden

+

Lust om Godt te dienen
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Cognitio. Israel. Johanna.

[C o g n i t i o ]
+
Voormaals als Moyses badt metten handen stedigh2316
Opgheheven, waart ghy O Israel niet ledigh,
Maar ghy streedt dapperlijck en verwont u vyanden;
Wildy nu int bidden ledigh zyn van handen?

2320

2325

2330

2335

2340

+

Biddende zalmen deughde
hanteren

Israel
Wat zal ick doen? kleyn is mijn verstandt en krachte.
Johanna
+
Doet dat ghy nu goedt weet, en vindt in u machte.
Al weet ghyt goedt te zijn dat ghy al u Heren vreemt,
Den quaden ghewoonten, terstont al haar macht beneemt,
Ja, dat ghyze al teffens grondtlijck zoudt vernielen,
Die macht vindy noch niet inden grondt uwer zielen.
Zulck bestaan tenemaal waar u zwackheydt noch te veel;
Maar mooghdyt int heel niet, bestaat en doet dat int deel:
Bestaatse vry int deel te vernielen en moorden,
Dat werdt hem groot afbreck. let wel op mijn woorden,
+
Al ist dat Godt u een nieu hert heeft ghegheven,
Zo is noch 't oude quaadt niet al uyt u ghedreven.
Neen, tis daar met een huy niet al in ghekomen,2332
'T werdt daar oock zo niet al teffens uytghenomen.
+
'T nieu hert is maar een nieu ghebooghzame wille,
Die haar buyght onder Godt in ghelatenheydt stille,
'T welck niemandt en vermagh, zo langhe de versteentheyt
Van zijn wil hardtneckigh noch int hert en ghebeent leydt.
Van dit versteende herts hardtneckighe daden
Zydy verlost, maar niet gheheel van alle quaden.
Daar zijn veel Afgoden noch in u hert verborghen,
Die ghy al moet breken, vernielen en verworghen.

+

Doen het goedt datmen
verstaat en yermagh

+

Niemandt werdt teffens
geheel goedt

+

Vleeschen herte Steenen
herte

Israel
Welcke zijn die?
Cognitio
+
Al dat ghy buyten of beneven God,
(Merckt hier doch vlytigh op, tis van grote zaken 't slot)
+
Noch goedt waant, bemint, wilt en met lusten aankleeft.
2345
Ick weet wel dat ghy Godt nu zo boven al verheeft,

2316
2332

stedigh voortdurend.
met een huy (hoei) zo maar, ‘plof’.
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Innerlijcke Afgoden

+

Goede wille int algemeen
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2350

2355

2360

2365

Dat ghyt eer zoudt willen (vant doen zegghe ick noch niet)
Al laten, dan God, dien ghy voor 't hooghste goedt aanziet;2347
Maar dits noch maar kennis, lieft en wil int alghemeen,
Ende niet van elck ding int byzonder alleen.
+
Dees krijghdy allencxkens door kennisse der waarheydt,
Int styghen uyt minder in een meerder klaarheydt.
Wildy nu klaarlijck zien hoe veelderley Afgoden,
Lusten, toeverlaten, en by-troosten in noden,
+
Onder een goede schijn met listighe treken,
In verholen winckels uws herten tempel steken,2355
Zo onderzoeckt u grondt, met aandachtigh zwyghen:2356
Wat u zou verblyden, zo ghyt moght verkryghen,
Oock wat bedroeven zou, zo ghyt moste derven,
Wtghenomen alleen dueghde te verwerven,
En zond te verliezen, te laten, te sterven;
Welcke vrueght en droefheydt zaligheydt doen erven;
Want wat ghy buyten Godt na hoopt of voor vreest,2362
Dat is een Afgoyken in u hert ende gheest.
Laat ons dit alghemeyn int byzonder beproeven,2364
En dat niet inde vruecht, maar alleen int bedroeven.
Zegt: hebdy niet een trou, bedienstigh, een vrolijck wijf?
Israel
Ja.
Cognitio
Sterf zy, zoudy niet trueren om dat ongherijf?
Israel
Hertelijck.

Cognitio
Dits dan een van u Afgoden quaadt,
Die ghy buyten Godt lieft, zo heel boven de maat,
2370 Dat u het gheschieden van Godes wille goedt,
Zo zeer zou bedroeven, in u onwijs ghemoedt,
Dat ghy wel zoudt willen, dat niet Gods ghebieden,
Maar u wil en bevel daar in moght gheschieden.

2347
2355
2356
2362
2364

laten nalaten, verlaten.
winckels hoeken.
grondt innerlijk.
na naar.
dit alghemeyn deze algemene regel.
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Allenxkens neemtmen toe

+

Welck de innerlijcke
Afgoden zijn
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Zo ist oock met lieve Ouders, vrunden en kinderen,
2375 Want naamze Godt wech, u bedroefde het minderen,2375
Als dieze liever zoudt teghens Gods wille houwen,
(Waart in u vermoghen) om 't vermyden van rouwen.
Zo ist oock met u gheldt, eer, ghezondtheydt en leven,
Daar u hert buyten Godt noch bedeckt gaat aankleven.
2380
Al hoe wel nu u hert int gheheel staat gheboghen
Onder Godt, zo dat ghy den doodt liever zoudt doghen,
Dan willens en wetens yet teghen zyn wille doen,2382
Zo kondy nu nochtans hier by klaarlijcken bevroen
Dat elck deel noch ontbreeckt veel ghelaten stilligheydt,2384
2385 Door onverstandigheydt, niet door quaadtwilligheydt.
Al magh u goede wil int gheheel niet vereelen,2386
Daar ghebreeckt noch veel aan in elck vanden deelen.
Israel
Mijn onverstandt (daar van my de Heer moet bevryen)
Hielt die dinghen voorzeydt niet voor Afgoderyen,
2390 Maar voor gheneghenheydt, gants onverliezelijck.
Cognitio
'T komt uyt onverstandt en valsch oordeel verkiezelijck,
'T welck noch ghelaten heeft in u ghemoedt onverzocht,2392
Veel valsche opinien, dien 't quaadt goedt heeft ghedocht.
En 't goedt scheen haar quaadt, in veel, niet alle dinghen,
2395 Die 't goedt ghewaande quaadt, doen begheren gheringhen,
En 't quaadt ghewaande goedt, ancxtelijck doen vlieden;
+
Zo moet de waarheydt zelf dees wanen uytwieden
Met al huer wortelen, want blyven die inde grondt,
Nimmermeer werdt u hert reyn daar af en recht ghezondt.

2400

2375
2382
2384
2386
2392
2403

Israel
O waar mijn hert bevrijdt van al mijn blinde wanen,
Zo waar mijn trueren wech met veel onnutte tranen.
+
De waan ist (zo ick merck) die my zondelijck bedroeft.
Hoe werdtmen den waan quijt? ick hebs hier niet gheproeft.2403

het minderen het verliezen.
yet iets.
elck deel in alle onderdelen.
vereelen beter worden.
onverzocht nog niet beproefd.
gheproeft ondervonden.
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Waarheydt maackt vry
van valsche wanen

+

Valsche waan is
droefheydts moeder
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Cognitio
Mijn zuster Johanna heeft in plaats van een tessche,2404
2405 Een dierbare drancke in een edele flessche,
+
Daar af zy u ghenoegh gants om niet zal schincken.
Dien dranck zuldy terstondt begheerlijck inne drincken.
Die door waarheydts kennisse vande dode wercken2408
'T hert zuyvren zal, en tot dienst van Godt zo stercken,
2410 Dat ghy niet meer en leeft der menschen begheerlickheyt,
Maar den wille Godes tot prijs van zijn heerlickheydt.
Want zy drijft grondtlijck uyt al des herten boosheydt,
Al de valsche wanen, ja de schalcke loosheydt
Van alle de quade en smekende ghedachten.

2415

+

Hoe men van valsche
wane verlost werdt

Israel
Dats voorwaar een dranck van wonderlijcke krachten!
Van beter en heb ick nie mijn daghen ghelezen.2416
Hoe is des drancx name?
Cognitio
Der zielen ghenezen.
Israel
Waar af is zy ghemaackt?

Cognitio
Niet dan van louter bloedt,
+
Onschuldige ghevloten uyt een Lammeken zoet,
2420 Godtlijck, heyligh, lijdzaam, onnozel en onbevleckt,
Een volkomen offer voor al dat den mensch ghebreckt,
Als hy dat inne drinckt, waardighlijck zoot behoort.

+

'T bloedt Christi der der
zielen ghenezen

Israel
Hoe gaat dat te wercke?
Cognitio
Aldus. let wel op mijn woort:
+
'T lam sterft alst zyn bloet stort; dan sterft oock wel de mensche,
2425 Als hy zijn lusten sterft, en willens derft zyn wensche.
Als de mensch het Lam volght int lijdzaam kruys ootmoedigh,

2404
2408
2416

tessche tas, zak (zie vs. 2156).
de dode wercken alles wat van geen betekenis is voor het eeuwige leven.
nie W.W. niet.
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Waardelijck het bloedt
Christi drincken
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2430

2435

2440

2445

Dan sterft hy met het Lam, en drinckt dees drancke bloedigh.
Als de mensch onnozel het quade stadelijck mijdt,
Godes en der menschen doen gheduldelijcken lijdt,
Volght hyt Lam inden doodt en werdt gantselijck bevrijdt
Vant quade. zo drincktmen dees dranck waardelijck altijdt.
En zo komtmen te recht aan der zielen ghezondtheydt.
Na dien nu menigh Afgodt noch in u 's herten grondt leydt
En ghy nu middel hebt om die te verdryven,
Zo spoedt u flucx aant werck, laatter niet een in blyven.
Haast u die te breken, te stormen, te vernielen
Wt den Tempel Godes, 't inwendighe uwer zielen.
Dit doet nu, dit mooghdy, door behulp van den dranck
+
Die mijn zuster u biedt. drinckt vry, ghelooft my, eer lanck
Zullen uyt u ruymen al die quade humoren;2440
Zuyverheydt zal komen binnen u 's herten doren,
Dan zuldy uwen Godt inder waarheydt aanschouwen.
Die zal zelve komen zyn waarschap in u houwen2443
En stadelijck wonen tot elcx goedt exempele,
Met alle zijn schatten, in u 's herten tempele.

+

Hy drinct

Israel
Moght dat ghebueren my, o moght dat ghebueren my,
Zo waar ick ghenezen en van alle trueren vry!
Ick heb eenen goeden dronck begheerlijck in ghedroncken
Die my u zustere vol in hadde gheschoncken;
2450 Inden mondt gaft een smaack lievelijck ende zoet,
Maar binnen mijn herte vallet bitter als roet.
Daar wellet, daar ziedet, het bijt, het schuymt, het wroet,2452
En roert al 't herte om, 't verstoort al mijn ghemoedt,
Recht als werckende wijn 't vat aan allen kanten perst.
2455 Die dranck is my te sterck, ach, my dunckt my 't herte berst;
Een stanck stijght in mijn keel, daar af ick moet grouwen.
Helpt doch, en houdt my 't hooft, ick moet bersten of spouwen!
Cognitio
+
Huy, wat leelijcker dreck, wat vuylheydt afgryzelijck
Ruymt hier doort ingaan van die reyne dranck pryzelijck!
2460 Ziet, daar zyn gheheele, daar halve Afgoykens,

2440
2443
2452

quade humoren verkeerde lichaamssappen (deze bepalen 's mensen karakter, volgens oude
voorstellingswijze).
waarschap houwen te gast komen.
wellet kookt het.
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Hy braket
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Daar armen, daar beenen en daar halzen met hoykens.2461
+
Dats te recht een hevlzaam en godtlijck beeldstormen!
Fy, wat kruypen hier al opinieuze wormen;2463
Wonder ist, dat zy hem 't hert niet af en staken.
2465 Daar 't hert een woning is van fenynighe draken,
+
Van verkeerde wanen, van doodtlijcke lusten,
Hoe maght een oghenblick met ghenoeghen rusten?

+

Recht beeldtstormen

+

De Godloze heeft gheen
vrede

Israel
+
Och, och, hoe bang is my, hoe hardt werdt die medecijn!
+

'T quade ruymt met pyn

2470

2475

2480

2485

2490

2461
2463
2475
2481
2484
2491

Cognitio
'T quaat sluypt met lusten in, maar 't ruymt altijt met pijn.
Zyt ghetroost Israel, ick zie u zaack ghewonnen.
Gheen medecijn en zoude beter wercken konnen,
Dan dees dranck in u werckt; zo ghy zelf voor oghen ziet,
Daar de mensch het zyn doet en verzuymt Godt zyn werck niet.
Ghy hebt u best ghedaan, tot betring uwer qualen,
En door 's drancx innemen uyt al u 's herten palen2475
+
Mannelijck gheworpen alle u Afgoden,
En wandelt zo doende in des Heren gheboden,
Zo int laten vant quaadt, dats u zot begheren,
Als int goedt doen, leven na den wil des Heren.
Godt zal oock niet laten u goede wil te stercken,
Om na wil het goede dadelijck te wercken.2481
Al zydy nu noch swack, de krachte zal komen,
Zo ghewis als ghy dees quaadt-ruyming hebt vernomen.
+
Lapzalvers quychelen, en laten 't quaadt int herte2484
Ghestadelijck blyven, met zyn truerighe smerte,
Makende het volck vroedt, met een bedrieghlijcke mondt,
Dat zy ghenezen zyn, al blijft de zieckt inde grondt.
Dit hebdy recht anders met Godt bevonden,
+
Die gheneest de ziele doort uytdryven der zonden,
En versterckt den zwacken door zyn gheest warachtigh,
Dat zy moghen na wil, int ghelove krachtigh.2491

hoykens hoofdjes.
opinieuze wormen kwade wormen van eigenzinnigheid.
palen gebied.
dadelijck met de daad.
lapzalvers kwakzalvers; guychelen goochelen.
moghen kunnen, hun wil kunnen volgen.
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Als de mensch 't zyn doet
verzuymt God zyn werck
niet

+

Valsche ghenezinghe

+

Whare ghenezinghe
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Israel
Mijn hert is slap, mijn mondt heeft een bittere smaack,
Mijn hooft draayt, 't oogh schemert, ick weet zelf nau wat ick maack.
Johanna
+
'T hooft stil ick doort smeren met dees balsem fyn.
2495 Reynight ghy nu den mondt met die Alzem wijn.2495

+

Zuiveringhe

Israel
Die wijn is zo bitter, rechts of zy al vol roet hing.
Johanna
'T bitter zuyvert grondigh. neemt nu de verzoeting
+
Van des gheests vertroosting, dit waterken zoet en reyn,
Dat Cristallynigh vliet uyt des levens fonteyn.2499
2500 Dit verzoet alle bitter, lieflijck in allen sticken,
En doet het swacke hert zoetelijck verquicken.

+

Verzachtinghe

Israel
Ick danck u, Princessen, van u hulp gherievelijck,
Wat water is doch dat? noyt wijn zo lievelijck,
Zo edel, zo krachtigh, zo honich zoet, en zo klaar
2505 En dranck ick mijn daghen, dat weet ick nu voorwaar.
Het versterckt mijn herte, het verblijdt mijn zinnen,
Het verzoet mondt en keel, en doet my waarlijck kinnen,
Dat al des vleesches wellust (oorzaack van mijn zware val)
By die zoetheydt Hemelsch, niet is dan bittere gal.
2510 Dus zalt my licht vallen, die moeder alder klachten,
Die smekende wellust, nu voorts aan te verachten.
Maar zegt komt daar niet gaan met snelligheyt spoedigh
Het Ghebedt? ja zy ist, vrolijck en blymoedigh.

De vierde handeling. VI uytkomen
Zo bidtmen na Gods wil, zo werdt men altijdt verhoort,
2515 En zo krijght elck zijn wensch na Gods mildt belovende woordt.

Precatio
+
Al dat ick, o Israel, met ootmoedigh gheschrey badt
Heeft Godt goedtlijck verhoort, op als hebben wy fiat.2517

2495
2499
2517

Alzem wijn bittere wijn.
fonteyn bron.
als alles.
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Verhooringhe des
Ghebedts
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Niet alleen quijtschelding van u zonden verleden,
Maar oock vryheydt van die noch heerschen in u leden.
2520 Volkomen verlossing heeft ons de Heer toeghezeydt,
Wiens goedtheydt ghenadigh nu ontfarmt over u leydt.
Dees mare Evangelisch, dees vrolijcke tydinghe,
Breng ick u blydelijck tot uwe verblydinghe.
Zendt my vry, als ghy wilt, met zulck verzoeck begheerlick,
2525 Ghy krijght al u wensch, en ick verzoeckt gants eerlijck.
Hoe minlijck neyghde Godt zijn ooren aandachtigh,
Hoe goedtlijck merckte hy op mynen woorden klachtigh,
Hoe lieflijck, hoe vrundtlijck, hoe recht ghenadelijck
Wischte hy u zonden uyt! hoe heel goedtdadelijck
2530 Loofde hy u te vryen met zijn moghende ermen,
Van al u vyanden, en voorts veyligh te beschermen!
Ende dit al met ghelaat zo troostlijck tot my ghehelt,
Dat doort zoet herdencken mijn hert noch van vrueghden smelt.
Israel
+
Nu smake ende zie ick hoe zoet dat die Heer is.
2535 Groot is mijn quaadtheydt, maar zijn goedheydt al veel meer is.
Mijn quaatheyt zal vergaan, zijn goedtheydt eeuwigh duren.
Hoe vrundelijck is Godt! looft hem t'alder uren!
Mijn ziel is zo vrolijck, ick magh my niet bedwinghen,
Den barmhertighen Heer een Lof-sang te zinghen.
S t e m : Psalm iij
Lof, prijs, roem, danck en eer,
Zingt nu den groten Heer,
Mijn ziel met al haar krachten.
Zijn hoghe goedigheydt
Daalt op d' ootmoedigheydt,
2545
Die troost van hem wil wachten.
Zijn liefde mildt en zoet
Haer meer tot gheven spoedt,
Dan wy ons tot begheren.
Zo ons 't verkryghen rust,
2550
Is hem 't schencken een lust,
Zijn mildtheydt moet ick eren.
Zijn mildtheydt eeuwigh groeyt,
Zijn goedtheydt overvloeyt,
Om haar te doen ghenieten.
2555
Hy is des dueghdts fonteyn,
2540
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Ondervindtlijcke kennisse
van Gods goetheyt
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2560

2565

2570

2575

2580

2585

2590

2561
2569
2589

En spoort na daalkens kleyn,
Daar in hy neer magh vlieten.
Van niemandt hy ontfangt,
Maar die na hem verlangt,
Krijght al zijns herten wensche.
Gheen schepsel was hem noodt,2561
Wt weldoens luste bloot,
Schiep hy den goeden mensche,
Die heeft zijn Godt veracht;
Zo heeft oock zijn gheslacht,
Die daarom mosten sterven.
Ons misdaadt was zeer groot,
Wy laghen inden doodt,
Int voorburgh vant verderven,2569
Wy waren Gods vyandt,
Als hy uyt liefden zandt
Den troost van zijn ghenaden;
Wy konden bidden niet,
Zijn hulp hy ons aan biedt,
Eer wy daar oyt om baden.
Hy zagh op ons ellendt,
En maackte ons die bekent,
Oock zijn mildtheydt gheprezen,
Die schenckt met volle maat,
Elck die 't ghebreck verstaat,
En wil beschoncken wezen.
+
Oock om te gheven veel,
Gheeft hy 't ghebedts beveel,
En looft (om op te bouwen)
Dat hy wil gheven al,
Daar elck om bidden zal,
Na zyn wil met betrouwen.
Godt gheeft die hem ghelooft,
Boven 't vernuft verdooft,2589
En die zijn woordt aanhoren.
Hy schenckt den armen meest,
Oock die hem lieflijck vreest,
En die in schulden smoren.

Hij heeft geen schepsel nodig.
voorburgh het voorgebergte van de Hel.
vernuft verstand, rede.
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'T ghebedt Wien Godt zyn
gaven gheeft
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2595

2600

2605

2610

2615

Die d' armen troostlijck gheeft,
Diens oogh droef nat aankleeft,
Diens ziel verdruckt moet zwerven,
Die bidt met recht ootmoedt,
Die 't quaadt laat en doet goedt,
Zal vast zyn beed' verwerven.
Wil dan de milde Godt
Gheven, zo zyn Ghebodt
En beloften doen blijcken,
Zo gaan wy armen al
Tot die ontfarmen zal
Beden ootmoedelijcken.
Hy zal in volder kracht,
Ons gheven wil en macht,
En hem getrou bewyze.
Betrout zyn ware woordt,
En bidt zo dat behoort,
Ghy zult zijn goedtheydt pryzen.
Dat heb ick ghezonghen uyt vuyrigher herten,
Door bevonden troost na langduyrigher smerten.
Helpt die goede Godt zo d'onwaardighen uyt noden,
Wiens hert zou niet lusten te doen na zyn Gheboden?
Tis 't hooghste verlanghen inden grondt mijnder zielen.
O zaagh ick daar gantselijck mijn vyanden vernielen,
Dat ick Godt moghte dienen van al 't quade bevrydt!

Cognitio
'T zal werden, komt binnen, waackt, bidt, benaarstight met vlyt
2620 Te blyven in Gods woordt, en wacht met ghedult den tijt
Van u verlossinghe, zo werdy haast heel verblijdt.

Eynde.
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Vanden Thien Maeghden
Matth. 25
Tragica-Comedia

Persoonen*
1.

Gratia Dei
Praeveniens

} 1.

Godts voorcomende
ghenade.

2.

Misericordia

} 2.

Bermhertigheydt.

3.

Modestia seu
humilitas

} 3.

Ootmoedigheydt.

4.

Fiducia in Deum

} 4.

Betrouwen op
Gode.

5.

Vigilantia

} 5.

Wackerheydt.

6.

Perseverantia

} 6.

Volhardigheydt.

Eygen
liefde

1.

Philautia

} De
welcke
door {

1.

Prudentia Wijsheydt.

Hovaerdije 2.

Superbia

}
2.
Hypocrisis
{

Excellentia Wtghelesenheyt.

Ongelovich 3.

3.
Incredulitas }
vernoemt
{

Evangelica Evangelisch.

4.

4.
Curiositas } zijnde
ghestelt {

Doctrina

Onstadigheyt 5.

Inconstantia } zijn voor 5.
{

Diligentia Naerstigheyt.

Leeringhe.

Gratia Dei praeveniens

[1] Hier vinde ick een deel maeghden versaemt, hier lust my mijnen
[2] blijden bootschap te vercondighen, ende hier wil ick mijnen vreuch[3] de-rijcken trompet doen clincken met soo vroolijcken gheschalle dat
[4] alle recht bedroefde over tgansche aerdtrijck sich des sullen ver[5] vreughden. Den droeven te verblijden is my een lust, het lust oock
*

P e r s o o n e n . Hypochrisis verbeterd uit Hypocrisus. - Philautia is ook de drijfkracht in
Erasmus' Lof der Zotheid. D. geeft verder steeds Philantia.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

[6] mijnen goedighen Heere, die om veelen te spoedigher te verlustighen
[7] daer toe heeft uytgheschickt my sijn aldersnelste poste in Hemel
[8] ofte op aerden, die gheen galeyen, gheen post-paerden, gheen
[9] vloghelen ghebruyckende, schielijcker dan de schitterende blicxem
[10] verschijne voor allen menschen in 't al-ghemeen als Sonne, lucht
[11] ende reghen; doch en werde ick niemanden geschoncken dan den
[12] willighen begheerlijcken ende wenschenden verlanghers ende ont[13] fanghers, als naementlijck den droevighen, den armen, den ootmoe[14] dighen, belasten ende belaedenen menschen. Maer mijne goedigheyt,
[15] hulpe, troost ende heylsame vriendelijckheyt en wert niet genooten
[16] vanden geenen die mijn in-spreken versuymen, mijn vermaeninghe
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[17] verachten oft my moetwillich verwerpen. O neen, den moetwillighen
[18] en doe ick gheen wel-daedt met gewelt, noch by den moetwillighen
[19] die my verjaeghen en blijve ick niet haers ondancx, willigh werde
[20] ick ontfanghen ende bewaert, willigh versuymt ende uyt-ghedreven.
[21] Daerom coom ende blijve ick alleen by den gheloovighen, onghe[22] veynsden, maer tot den ongheloovighen ende Hypocrijten en gae ick
[23] niet eens inne; mijn wooninghe, mijn onderwijsinghe ende mijn heyl
[24] is by den gheenen die haere sonden belijden ende verlaeten, hen
[25] selven diep vernederen, ende goede leeringhe van herten begheeren.
[26] Soodanighe vinde ick hier nu eenige teghenwoordigh voor oogen,
[27] daerom slae ick nu mijnen blijden trompette ende roepe:27
[28] Hoort toe, alle menschen op aerden, hoort toe: De Coningh aller
[29] Coninghen, de Prince van vreeden ende eenighe Soone des Almo[30] genden Keysers, groote ghebieder van Hemel ende aerde, heeft uyt
[31] onuytsprekelijcke liefde sijn grootheydt vernedert, om den verneer[32] den dochter van Syon groot te maken, die hy tot sijnen eenighen32
[33] Bruydt heeft vercooren, alleen omme haer deelachtigh te maecken
[34] sijn oneyntlijcke schatten, sijn waerdighe goedtheydt ende sijne
[35] eeuwighe vreughde, Jae hem selve met alle sijnen Rijcken. Daer toe
[36] heeft sijne voorsienighe Wijsheyt een Keyserlijck Paleys ghebouwet
[37] op den onveranderlijcken rotse sijns eeuwighduyrenden Woordes, de
[38] vette runderen, de ghemeste calveren ende de weeldige rammen zijn
[39] gheslaghen, de soete wijnen zijn gekeldert ende de heerlijcke tafelen
[40] zijn toe-gerust teghen desen alder-rijckelijcksten Bruyloft; omme
[41] daer toe allen menschen minnelijcken te nooden, arm ende rijcke,41
[42] hoogh ende neder, oudt ende jongh, ick vanden hooghwaerdighen
[43] edelen ende minnelijcken Bruydegom ghesonden ben tot u allen.
[44] Soo comt nu alle ghy cleynen ende onwijsen by u selve ter Coninck[45] lijcker waerschappen, daer suldy eeten dat wel-smaeckelijcke broot45
[46] des Levens ende den soeten wijn der eeuwigher vreughden drincken.
[47] Verlaet u onwijse ende doolende kintsheydt, leeft den vreedtsaemen
[48] gerechtigheyt ende wandelt door de seeckere paden der goedt-lieven[49] der wijsheyt inden claeren lichte als kinderen des doorluchtighen
[50] daghes, soo en sullen uwe voeten niet slipperen, ghy sult u niet
[51] stooten, noch en sult niet doolen, maer rechts-weeghes spoedelijck
[52] gheraecken in 't Hemelsche Jerusalem, die salighe Stadt des vreeden.52
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[53] Hier inne en zy niemant onachtsaem, onwilligh ofte traeghe,
[54] niemant versuyme sijn nootdruftighe teer-gelt, niemandt en sie te
[55] rugghe nae de snoode wellusten des wederspannighen vleesches.
[56] Waeckt op, waeckt op, o ghy domme menschen uyt den doodtlijcken
[57] slaepe der pijnbaerende sonden! om-gordet uwen arbeydtsamen57
[58] lendenen, wandelt nae den lichte opwaerts uyt dese aerdtsche duys[59] ternissen van de blinder lusten ende doolende begheerlijckheden, de[60] wijle noch huyden het soo gaet met hert ende sinne uyt allen schep[61] selen, in 't gemoete van des almoghenden Scheppers lieve Sone, den
[62] Bruydegom vol eeren, den Coning der glorien, der onsterflijckheyt
[63] ende des rechtvaerdigheyts. Hy sal gewisselijck comen ende niet uyt
[64] blijven. maer de ure zijns comste is ongewis. Daerom soo wie ghewis
[65] wil zijn, die werde ongewis in sich self ende allen schepselen, sie
[66] elcke ure aen voor den laetste, ende [...] zijn vercnoopte herte
[67] vande aentreckelijcke liefde der tijdlijcke dinghen, sonder eenighen
[68] valschen toeverlaet te maken op te broersche jeughde ofte vluchtighe68
[69] ghesontheyt. Elcke stercke sich met wackere nuchterheydt, met vroe[70] de voorsichtigheyt ende met diepe ootmoedicheyt, tot een stadich
[71] bidden om recht bereyt gevonden te worden totten ingange metten
[72] waerdighen gheselschappe deses Edelen Bruydegoms, die sonder72
[73] vertreck 'tsijnder comsten door sal leyden, omme alsoo eeuwelijcken
[74] met hem te verblijden in desen salighen Bruylofte, daer toe ghy nu
[75] al t'samen, o ghy stervelijcke menschen, uyt loutere genade minne[76] lijck wert gheroepen. Waeckt op, waeckt op, o ghy domme men[77] schen!
Auctor

[78] Als G r a t i a D e i sulcx met claerder stemmen ende minlijcken
[79] uytsprake luyde hadde gheroepen, is [ze] terstont verdwenen uytter
[80] menschen gesichte, ende bleven den maeghden een wijle sitten
[81] malcanderen aensien, eenige van blijdschappen ende anderen van
[82] verwonderen seer verbaest zijnde. Waer nae terstont V i g i l a n t i a ,
[83] een doorsichtighe, naerstige maghet, opstaende, den anderen maegh-83
[84] den aensach met ernstighen ghelate ende sprack alsoo:
[Vigilantia]

[85] Waerde maeghdekens, herts lieve ghesusters, wy hebben daer al
[86] t'samen moghen hooren wat blijder, wat grooter, wat wenschelijcker
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[87] saecke ons daer is vercondicht, ende wat hoochwaerdiger eeren ons
[88] allen daer soo ghenadelijck aengheboden wordt. Alsoo dunckt my
[89] gheraden dat wy al t'samen sonder een ooghenblick te vertoeven,
[90] terstondt gaen in onsen slaepcamere, die vrolijcke nodinghe na[91] trachten ende ons sonder allen vertreck daer soo toe schicken, dat
[92] wy alle ghereet moghen zijn als die salighe ure sal comen, omme
[93] dan metten Bruydegom te moghen inne gaen. Te vroegh gereedt
[94] zijn mach niemant schaden, maer het lancksame vertreck schadet
[95] den bereyden altijt.
Humilitas

[96] Waert oock niet schande nu de hooghe Coningh ons onwaerde
[97] deernen sulcke eere aenbiedet, dat wy hovaerdelijck souden wanen
[98] dat die Edele Prince na ons soude beyden? dat sal oock niet ge[99] schieden, dus voeget onse cleynheyt wel, dat wy des grooten Bruyde[100] goms toecomst wacker begeerlijck ende ghereet verbeyden.100
Misericordia

[101] Alsoo ist, laet ons binnen gaen ende elck het ghene noodich is
[102] op dese reyse bereyden.
Vigilantia

[103] Terstont, terstont, wackerlijck daer aen! elck ontcnoope zijn herte
[104] van allen den begeerlijckheyts banden der aertsche zinnelijckheyden,
[105] op dat het inden schielijcken toecomst zijns ondancx aen den liefde
[106] der schepselen, 't sy ouders, maghen, gelt, eer of anders niet ghe-106
[107] bonden blijve ende opgehouden werde; diese niet haest can ont[108] knopen, neme het snedighe mes des waerheyts, ende snijde die flucx
[109] af. Voorts benaerstighe elck een eerlijck Bruyloftscleedt vanden
[110] witte linnen des reynen onnoselheyts, oock mede, of de comste by
[111] nacht gheviele, so willen ons elck noodich zijn een d a e t v e e r [112] d i g h e L a m p e v a n o e f f e n i n g h e d e r d e u g h d e n
[113] in onse weldoende handen. Men moet oock hebben olie der ver[114] standiger liefden, die niet alleen licht gheeft tot onderscheyt maer
[115] oock vierighe begeerten door haren brant ter deughden, opdat alle
[116] ons doen gheschiede in rechte bescheydenheydt ende uyt loutere
[117] liefde. Nae dien oock de tijdt van des Bruydegoms comste onseker
[118] is, oock mede want ons des weghens lanckheyt onbekent is, soo rade118
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[119] ick dat elck hem in tijdts al mede nu metter daet versorghe van een
[120] goede menichte sulcker olyen.
Humilitas

[121] Daer toe elck behoeft een dicht ende besloten vat, daer in sal elck
[122] sijn olie doen, ende sluytense dicht met een decksel genaemt deck
[123] deughde, so dat wy met geen minder vlijte onsen deughden als
[124] andere hare sonden verbergen, helen ende bedecken, want de olye
[125] soeckt nauwe, ende leckt haest uyt, soo 't vat niet recht dight en is.
[126] dat vat moet dan oock ghedraghen zijn inde rechter hant van
[127] oprechter meeninghen, so behendich dat de lincker hant der eyghen
[128] soeckelijcke eersuchtigheyt daer af niet en verneme.
Vigilantia

[129] Het opset is ghemaeckt, de Heere moet dat volvoeren, maer wy
[130] moeten dat oock poghen tot volbrenghen. Rasch gaen wy binnen
[131] elck 'tzijne benaerstighen. Comt ghy mede, maeghden, met ons
[132] binnen; doet oock als wy luyden, dat sal u vromen, blijft daer niet
[133] ledigh sitten.
Superbia

[134] Ghebiedt uwen dienst-maerten, dat sijn wy niet, souden wy dan
[135] van u moeten leeren wat ons te doene staet?
Humilitas

[136] Lief ghesustere, belget u niet. Vigilantia is wat ernstlijck, sy
[137] meyndt u beste, ende radet u, maer ghebiedt niet; ghelievet u niet,
[138] soo doet alst u selve goet duncket.
Superbia

[139] Dats oock de meeninghe, moeyet u met u selve, laet ons bewerden.139
Vigilantia

[140] Comt ghesusters, gaen wy binnen, de tijdt loopt, wy staen hier
[141] stille; stille staen is achterwaers gaen, elck voeghe sich wacker op
[142] zijn werck; d'een om eens anders vertreck behoort niemant zijn142
[143] eyghen saligheyt te versuymen.
Fiducia

[144] Ick neem den last aen my van ons allen olies ghenoegh te be[145] sorghen.
139
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Misericordia

[146] Ick wil raedt vinden om 't geldt tot veel dinghs noodich te be[147] comen.
Humilitas

[148] De dosen of vaten sal ick verkrijgen ende dicht maken.
Perseverantia

[149] De lampen weet ick te benaerstighen.
Vigilantia

[150] Ick wil wacht houden ende opsicht nemen datter niet en werde
[151] verroekelost, versloft of versuymt.
Auctor

[152] Daer sachmen terstont een scheydinghe der thien Maeghden, van
[153] welcke de vijf terstont binnen gingen als sedighe ende goedertieren
[154] schapen, ende bleven d'andere vijve moedigh ende fier van ghelaete
[155] buyten by den anderen, van welcke S u p e r b i a het woort weder155
[156] opnam ende sprack also:
Superbia

[157] Die sich een schaep maect wert vande wolven ghegheten, wat157
[158] hout die kackjoffer van haer selve dat sy ons meynde te ghebieden?
[159] Neen, soo niet, wy zijn oock menschen ende gheen wiegh-kinderen.
Philautia

[160] Van joncks af, suster, hebbe ick u bemint, ende moete u van daghe
[161] te daghe oock meer ende meer beminnen, want ick vinde in u een
[162] staetwaerdighe dapperheydt ende rechte edelmoedigheydt, die aen162
[163] waerde by elcken haer grootachtbaerheyt in eeren weet te houden.
Curiositas

[164] Wy zijn nu onder ons alleen, gheen vreemde ooren aenhooren
[165] mijn redenen, ende moet daerom volghende mijn onbeveynsde wit
[166] uytspreecken, dat ick met verwonderen aenschouwe, wat fijner ghe[167] selschap hier by den anderen is ghebleven, die het oock mercke waer
[168] te zijn, dat voghelen van eender veeren, gheerne by den anderen
[169] verkeeren.
155
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Superbia

[170] Hoe dat suster?
Curiositas

[171] Vraeghdy datte? hoort my maer ons alder naemen noemen, ghy
[172] sult antwoorde hebben. Int eerste zijt ghy de pronckelijcke hoovaer[173] dije; dese is de onbarmhartighe eyghen liefde; die is het hartneckighe
[174] ongheloove. Daer staet de woedende onghestadigheydt. Ende ick
[175] ben de onnutte curieusheyt, soumer in vijf Coninckrijcken noch wel
[176] sulcke ghelijcksinnighe vijve connen besporen?
Philautia

[177] U lust elcks ghebreck op te halen!
Curiositas

[178] Dats mijn natuyr ende gheweete, ick moet quaedt clappen, al
[179] soude icx van my selve doen, ghy hoort oock dat ick mijn eyghen
[180] deughde niet en verswijghe. Maer wat groote geckinnen zijn de
[181] wegh-ghegaen vijve! Ick dencke dat hen-lieden lust is ellendigh te
[182] wesen ende verlooren moeyten te doen.
Incredulitas

[183] Dat is waer, sy willen goet doen ende dat is plat onmoghelijck.
[184] Want niemant mach goet doen hy en moet eerst goet wesen; mach
[185] van onreynen oock wat reyns, of van quade boom goede vruchten
[186] voort comen? wil ons den Heer goet hebben, hy alleen mach ons
[187] goet maecken ende dat buyten ons toedoen. Wil hy niet, al ons
[188] arbeyt is verlooren; siet, soo pijnighen sy hen selve ende is doch
[189] niet dan arbeyt.
Curiositas

[190] Ghy seght wijselijck maer my let een swarigheyt; ick sie u ver[191] standigh inde schrift, beantwoort my doch die.
Incredulitas

[192] Laet hooren.
Curiositas

[193] Ghy hebt ghehoort dat de Maeghden ghereet zijn; nu zijn wy
[194] sulcke maeghden, dat de cuyssche Maeghd(en) van ons allen wel194
194
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Incredulitas

[196] Watmen met gedachten verliest, vercrijghtmen weder met ghe[197] dachten; ten wort den vercoornen niet toegerekent, dus schaet dat
[198] niet. Dat woort Maeghden streckt sich alleen opten lichame ende
[199] uyterlijcke quaden, te weten soo wie geen openbaer hoerderije,
[200] dootslagh, diefte, ende dierghelijcke quaeden, daerom men den men[201] schen doot, bannet oft eerloos maeckt, en bedrijven, dat zijn al
[202] t'saemen Maeghden, dus zijn wy al t'samen mede voor maegden
[203] gherekent, want wy eenen eerlijcken wandel uytwendelijck voeren.203
Curiositas

[204] Dats waer, maer inwendelijck zijn wy sulcke Maeghden dat hoe[205] ren ende boeven voor ons ingaen.
Philautia

[206] Neen so niet, wy sullender oock wel binnen comen, daer weet
[207] ick raet toe.
Superbia

[208] Lief suster welck is die?
Philautia

[209] Ontgaet ons de wal (soo men seydt) dat wy ons aen 't vlotgras
[210] houden; dat is, ontberen wy het wesen der deughden (dat doch hier
[211] niemant mach vercrijghen), laet ons haer schijn nemen, die elck
[212] licht mach becomen, soo gheraken wy mede binnen, niet naect maer
[213] met een eerlijc cleet dat schijndeught heet vermomt. Lichter be[214] comtmen een schaduwe eens dincx dan 't dinc selve. So is oock de
[215] schijn lustiger dan de deugde selve, want die is strenghe, oock State[216] lijck ende gheacht by den luyden, maer de schijn is ghemackelijck,
[217] by elck aenghenaem ende hoogh geacht. Siet soo doende veranderen
[218] wy maer nae den schijn ende blijven wy lustigh ghebruyc[maken]
[219] van onse ghewoonelijcke sinnelijckheyden, begheerlijckheyden ende
[220] weldigheyden.
Superbia

[221] Dats voorwaer recht verstandelijck ghesproocken.
Curiositas

[222] Dat houde ick mede, maer my ghebreeckt hier noch watte.
203
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Philautia

[223] Seght op.
Curiositas

[224] 'T ghemeen volck sal ons prijsen, maer niet die daer binnen gaen.
Philautia

[225] Dat zijn dwaseggen, ende een laster der sottinnen is een prijs der225
[226] vroeden. Doch sijn woorden maer wint ende droom, maer een weel[227] digh leven gevoeltmen; wat schaet ons haer zotte clap, als wy wijse[228] lijck in wellusten baden? wy connen in onsen vuyst lachen, ons in
[229] onsen geneughten verblijden ende haer ellendigheyt bespotten: sy
[230] vasten, wy smetsen; sy waecken des nachts, wy slapen tot dat den230
[231] dagh opgaet; sy suchten, wy verblijden; sy geven anderen haer over[232] schot ja oock somtijts nootdruft, wy gevent ons naesten, dats ons
[233] selve ende ons eyghen lijf. Wie is hier wijser? Wie heeft lustigher
[234] leven? Wie is saligher? Doch willen wy henlieden metten woorden
[235] recht gheven ende prijsen, maer inder herten haer sotheydt be[236] spotten, soo hebben wy de minste onrust.
Superbia

[237] Al dat mercke ick waerheydt te wesen ende houdet voor een
[238] Goddelijcke wijsheydt suster, maer 'tvolck is nochtans soo ghesint
[239] dat het bevindende deser dwaesegghen daedelijcke vriendelijckheyt,239
[240] deselve meer sullen eeren ende prijsen dan ons, daer sy maer240
[241] woordt-dienst af ghenieten, jae door d'andere sullen 'tvolck ons
[242] verachten. Dat spijt my (om de waerheydt te segghen) al wat, ick
[243] waer liever doodt dan sy boven ons gheacht, oft dat wy veracht
[244] sullen zijn, dat sweer ick u by mijn hooft.
Philautia

[245] Hey suster, maeckt sulcke swaerigheyt niet, daer is al goedt raedt
[246] toe, wy sullen meer eere becomen dan die arme dieren, sonder alle
[247] menschen, alleen door recht anders te doen dan sylieden doen; ghy
[248] doolt inden waen dat sy met haer deught hanteren eere by den volcke
[249] sullen behaelen, want het volck haet den deught ende bemindt
[250] haeren schijn; bespottinghe, verachtinghe ende verjaeginghe is de
[251] eere diemen ter weerelt den deughdelijcken bewijset; daerom soo
225
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[252] wy eer willen behalen, moeten wy eenen anderen wegh in-gaen dan
[253] sy doen, dat is wy sullen soo wijs zijn dat wy 't vanden handen in
[254] den mondt brenghen ende daer sal 't al met gheholpen zijn.
Superbia

[255] Verclaert dat naeckter.
Philautia

[256] Vallet lichter, deughdelijcker te clappen oft te leven?
Superbia

[257] Te clappen.
Philautia

[258] Laet henlieden dan den swaren arbeydt doen vande deughde te
[259] beleven, wy sullen de lichte moeyten nemen vande deughde te
[260] couten. Het spreecken van deughde valt lustigh, het beleven lastigh,
[261] laet ons het lustighe nemen, hem 'tlastighe laeten behouden; wy261
[262] sullen staedelijck clappen van Godt, van deughde, van goede
[263] conscientie, van Hemel, van hel, van sterven ende van 't laetste
[264] oordeel. Liefde, gheloove, barmhertigheydts wercken sullen altijdt
[265] onser redenen weer-vaers zijn, ende sullen boven dien vlijtelijck alle265
[266] ceremonien onderhouden op het scherpste, mis ende preecken stae[267] delijck hooren ende gheen schijn van deughden versuymen.
[268] Dit sal ons (sonder eenigh ander cost) doen becomen elck een
[269] loffelijcke naeme. Doch moet dat opt vlijtighste by ons verzorcht
[270] zijn dat wy niemanden onsen grondt openbaren, maer die met een
[271] hertneckigh swijghen staedelijck verbergen.
Superbia

[272] Die raedt behaeght my volcomentlijck.
Curiositas

[273] O wat moeyten hevet inne quaedt wesende goedt te schijnen!
Incredulitas

[274] Men mach hier niet goedt wesen, dus moetmen met den schijn
[275] vernoegen.
Curiositas
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Philautia

[277] Merckt ghy, scherpsinnige deerne, dat niet? men soude ons niet
[278] alleen verachten, maer oock (als onnutte wespen) niet lijden, jae,
[279] d'overheydt soude ons vervolghen, verjaeghen, vanghen ende quellen
[280] als ledighe landtloopsteren; hier teghen sal ons aldusdanighen elck
[281] lief hebben, eeren ende beghiftighen, soo dat een anders sweet ons
[282] mist, een anders ghewin ons te baet, ende een anders armoede onse
[283] rijcken weelde ende lust sal wesen.
Incredulitas

[284] Dat is niet alleen wel gheseyt, ick moet wijsheyt loven ende voor[285] nementlijck daer inne, dat alle uwe aenslaghen strecken op het ghe-285
[286] wisse. De arme sottinnen daer binnen slachtende den Esopischen
[287] hondt, verlaeten dwaeslijck het ghevoelijcke wesen om een ghe-287
[288] droomde schaduwe, maer ghy en wilt het gheene nu voorhanden is
[289] om het onseeckere toecomende niet versuymen; een mosche is beter
[290] inder hant dan thien oyevaeren inder lucht. Wie ghevoelt hier niet
[291] inder waerheyt het ghemack, lust ende weelde van onsen lieven
[292] lichame? Wat weetmen vande toecomende vreughde? Wie heeftse
[293] ghevoelt? Wie heeftse ghesien? Jae, wie weet oft sy oock werden
[294] sal? Wy weten waer wy zijn, maer wie weet waer wy comen sullen?
[295] Wie kent dees Bruydeghom? Wie weet oft daer een Bruydegom is?
[296] Wie kent de clapster die soo veele onnutte woorden daer af maeckte?
[297] Ist gheen sotheyt onbekende luyden van sulcke ongelooflijcke din[298] ghen soo licht te ghelooven? Maer wanneer sal dees lieve Bruyde[299] ghom comen? Sy stelt ons selve uyr noch dagh? Soude men van soo299
[300] groote saecken gheen seeckere tijt stellen? Sy zijn selve onseecker,
[301] hoe konnen wy des seker wesen? Souden wy dan niet puyr sot zijn
[302] sulcke onsekerheydt te ghelooven? Daer op te hoopen? Daer na te
[303] verlanghen? Ons daer aen te houwen? Daer op te bouwen? Daer op
[304] te betrouwen? Neen, deden wy 't, het moeste ons berouwen.
Philautia

[305] Wat dunckt u, gesusters, van die reden? Comt die uyt een onwijse
[306] boesem? Seker, dat 's voorsichtelijck ghemerckt, ende treffelijck
[307] ghesproocken; de wellust die ons lieve lichaem nu tegenwoordelijck
[308] gheniet, ghevoelen ende sien wy dagelijcx, ende al die ander leuren308
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ghewisse zekere, vaststaande.
ghevoelijcke tastbare.
Sy de clapster.
leuren beuzelarijen.
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[309] van bruydegom waerschap ende toe-comende vreughde is maer van309
[310] hooren segghen, meer een droom dan waerheydt ghelijck; souden
[311] wy dan niet geck wesen, dat wy anderen boven ons self gheloofden?
[312] Een ooghen tuygh is ghewisser dan duysent ooren tuyghen, wy
[313] spreecken uyt sien ende tasten, al dat ander is maer van hooren
[314] segghen. Niet te min, om niet door onse al te groote wijsheyt in
[315] des volcx haete te comen, soo moeten wy hier oock niet al te wijs
[316] zijn, dat is wy moeten ons inden schijn nae des volcx onwijsheyt wat
[317] matighen, want het volck, door dese schoone beloften van gouden
[318] berghen (soomen seyt) aenghelockt zijnde, sullen dese bruyloft
[319] nodinghe al wat schijnen te ghelooven, ende souden ons derhalven
[320] niet gunstigh zijn soo sy opentlijck in desen een ander gevoelen dan
[321] sy-luyden hebben, by ons (soo 't doch inder waerheyt is) vermercken.
[322] Daerom al ist soo dat wy dien Bruyloft metten Bruydegom met alle
[323] sijn schoone beloften voor droomen achten, ende hem wel eeuwe[324] lijck sijn feest alleen souden laten houden, so wy hier altijt in onsen
[325] ghemackelijcken weelde mochten blijven, soo wil ons nu noodigh
[326] zijn dat wy ons (doch inden schijn alleenlijck) mede op den reyse
[327] deser bruyloft rusten ende allen nootdruften daer toe bereyden,
[328] 'twelck by den volcke gemerckt zijnde oock niet weynigh sal dienen
[329] tot gonste ende groot-achtbaerheydt by den volcke te behaelen.
Inconstantia

[330] My behaeght u voornemen, maer my verdriet dat ghy 't soo langhe
[331] maeckt. Wat noot ist soo veel bewijsens te doen in een bekende sake?
[332] Den gheloovighen te weten sulcx vroedt maecken ende dan van self
[333] loopende aen te porren? Ick vinde dees bruylofterije soo onghe[334] grondet dat 't my walght daer meer af te spreecken; laet ons hier
[335] afscheyden, wy versuymen met onnut geclap onse nutte wellustig[336] heden; my verlanget om te bestaen 'tgunt met ons gemeen stemmen
[337] eendrachtelijc is besloten. Gaen wy binnen, ic wil wercx beginnen,
[338] so mogen wy vreughde ghewinnen.
Auctor

[339] Dit segghen van I n c o n s t a n t i a behaeghde hen allen; sy ston[340] den op ende ginghen binnen, waer nae niet langhe voort-gecomen
[341] zijn de vijf andere voorschreven maeghden, niet ledigh, maer al
[342] doende; elck droegh 't werck met sich te weten: H u m i l i t a s een
[343] heeckel met Raeuvlasch, M i s e r i c o r d i a een spinrocken met343

309
343

waerschap gastmaal.
Raeuvlasch onbewerkt vlas(D: Raenvlasch).
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[344]
[345]
[346]
[347]
[348]
[349]
[350]

ruygh vlasch bedeckt, F i d u c i a een Weeftou, V i g i l a n t i a
een waschtobben ende schamel, ende P e r s e v e r a n t i a een345
webbe lijnwaets met een elle ende naeymande. Daer stelde sich elck
naerstelijc aen haer werck, d'een beghon te hekelen, d'ander te
spinnen, de derde te weven, de vierde te wasschen ende de vijfde
te naeyen, ende aen 't werck zijnde, beghon V i g i l a n t i a te
spreecken alsoo:
[Vigilantia]

[351] Waerde lieve ghesusterkens, ick sie hier elck op haer werck,
[352] 'twelck mijn herte soo vervreucht dat my wel soude lusten Gode
[353] met sanck te loven soo t u luyden niet en mishaeghde.
Fiducia
+

Wat dancbaer mensche soude dat moghen mishaeghen? De
[355] cuysche vreuchde des Gheestes en is gheen geyle wijn vreuchde, de
[356] Heere is gaerne ghelooft ende ghedanckt met lofsangen ende ghees-356
[357] telijcke liedekens. Conde nu elck onser wat singhen tot haer werck
[358] dienende, dat mocht ick gaerne hooren.
Perseverantia

[359] Soo soude ick mede, maer wie sal eerst beghinnen, wie sal aan[360] heven?
Vigilantia

[361] Diens werck het beghinnen is ons aller werck.
Misericordia

[362] Dat soude H u m i l i t a s zijn, want ick mach soo luttel onghe[363] heeckelt vlasch spinnen als F i d u c i a onghesponnen gaern mach
[364] weven.
Humilitas

[365] Soo soude de behoorlijcke schickinghe gantsch ontschickt worden;
[366] weet ghy al t'saemen niet wie ick ben? Ick behoor de lest ende niet
[367] de eerst te zijn in allen dinghen.
Perseverantia

[368] Neen suster, naedien u werck het beghin is van ons aller werck,
[369] soo wilt u toebehooren.
345
356

schamel schraag.
Coornhert is hierin moderner dan Johannes Brinckerink, die zingen bij de arbeid, zelfs van
devote liederen, ‘ondevotelyck’ achtte. (JOH. W.A. NABER, Vrouwenleven 27).
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Humilitas

[370] My behoort toe in allen de minst te zijn, mijn wil te buyghen
[371] onder elck, ende my elcx begheeren te onderwerpen; soo wil ick nu
[372] oock dan ende u alder bevelen onderdaenigh zijn ende heve daerom
[373] aen te singhen:
+

Wie hem verneert diep inder asch
375 En hem laet swingen weeck als vlasch375
Door hekelen scherp en spijtich,
Die wert ghesuyvert reyn en rasch;
Hem quelt geen schampe verwijtich.

[379] O Heer, gheeft dat sulcx in elck geschiede met begheerlijcke
[380] herten. Soo comen sy ter waerachtiger rusten, want de nederheyt is
[381] heylich ende veylich; wiese met herten begeert, verblijt sich als hem
[382] yemant verneert, ende denckt: stoet my daer ick wesen wil of ick382
[383] valle daer self. Nu heb ick 'tmijn ghedaen; diet ghelieft, mach
[384] volghen.
Misericordia

[385] Die sangh behaeght my soo wel, dat my het singhen mede lust,
[386] ende want het nu mijn ghebeurte wil zijn, soo heef ick aen ende
[387] volge daer op:
Mijns lijfs wellust ick my ontreck
Daer ick den naecten warm me deck,
390 Recht als dit gaern bedeckt den spille.
Om d' armens nut lijd ick ghebreck;
Ick help elck met lusten stille.

[393] Ick vast voor een gast, ick onthielp my om den hulpeloosen te
[394] helpen, ende ick soeck waerdighe ontfangers om te geven, met
[395] sulcker begheerten als gauw gheleverde milde ghevers soecken om
[396] te ontfanghen. Weldoen is mijn aert, nut zijn is mijn lust, ende
[397] troosten dienen, raden ende helpen, is mijns herten blijdschap ende397
[398] vreughde niet minder dan of ick self het ghene andere ghenieten,
[399] ghenote(n); salich zijnse die my hier inne navolghen; ick heb
[400] gesonghen ende gheseyt. F i d u c i a ons suster mach nu haer
[401] deel doen.
Fiducia

[402] 'Tsal aen my niet ghebreecken soo lieflijcken sangh ende ghe[403] sprake te volvoeren. Daerom singhe ick in Godes name also:
375
382
397

swingen zwingelen (de houtdelen van de vlasstengel verwijderen).
stoet stoot.
dienen D: diemen.
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Van draeykens cranck een webbe sterck
405 Te weven is mijn daeghlijckx werck.
Ic werc door lief, trou en goet dadig.
Ick weef in een leeck ende clerck407
En maeck eendrachte ghestadich.

[409] Eendracht gheeft macht, die make ick dach en nacht onder 'tghe[410] loovich gheslacht, daer elcx hert sin en gedacht hem self ootmoede[411] lijck veracht; ick doe verscheyden hoofden ende zinnen een eenich
[412] goedt alleen beminnen, ende daer in die salighe eenheyt winnen.
[413] Daer met swijgh ick, een ander mach beginnen.
Vigilantia

[414] O heylsame wevinghe, moeder van die lieve vrede, hoe wel is
[415] hem die u verwerven? Verwerven segghe ick niet inde quade, sonde[416] lijcke ende godlose vrede met sondelijcke vuylheydt, maer in die
[417] deughdenrijcke suyvere vreede; maer voor dit soet gaet het suyre,
[418] voor dit lief het leedt ende voor dese eere de schade.
So wie recht kent zijn vuylheyt swert,
420 Wascht die met seep en rouwich smert,
Met hertelijcke tranen bitter.
Oprechte boet blijckt sulcken hert
Als sneeu, ja noch al veel witter.

[424] Witter dan sneeuw wort het herte, dat so in waerachtich berouwe
[425] ghewasschen zijn, het quade laet ende 'tgoede doet, werden ende425
[426] wesen helpt, sich selve onbevleckt bewaret vande smettelijcke
[427] lusten des wereldts. Nu suster, nadien ghy allen dinghen gewoon zijt
[428] te eynden, so schicket sich nu dat ghy oock dit liedt onses werekin[429] ghen eyndet.
Perseverantia

[430] Alle werckx beghin is onnut, eyndes wille; ist eynde goet soo is430
[431] 't al goet. Is nu mijn slot soo goet als u begin ende middel is, so431
[432] sal 'tsinghen my ende u 't aen hooren vermaken soo my u alder
[433] sangh heeft ghedaen; des ick te vrolijcker uyt rechter vreughde
[434] nu singhe:
435 'Tvlasch, 'tspinnen, 'tweeven, 'tbleyken gent,
Streckt tot een cleedt, dat is fijn ent;
Dit maeck ic voor een dracht van eeren.

407
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geleerd en ongeleerd breng ik samen.
werden ende wesen lees: weduwen en wezen?
eyndes wille misschien is hiervoor iets uitgevallen, mogelijk: 't is om -.
middel midden.
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'Tbestaen baet niet dat halfwech went,438
'Tvolherden doet elckx begeeren.

[440] Veel begheven, weynigh vol-harden, want de costen zijn niet440
[441] overgheleydt; desen gront moet diep gheleyt zijn salmer vast op
[442] vol-bouwen. Tis niet ghenoegh wat goedts vooren te nemen, maer
[443] men moet in 't voor-nemen voortvaren. De wandelaer comt inde
[444] stadt niet, volstreckt hy den wegh niet; soo en crijght de weder-444
[445] looper den prijs, noch de camper den zeghen niet, indien hy ten
[446] halven keert oft niet en verwint; gheen eynde mach sonder beghinne
[447] zijn, maer waghen sonder eynden is vergeefs. Daerom en sal niet447
[448] al die wel beghint, maar die ten eynde toe vol-hardt saligh zijn. Nu
[449] hebbe ick tot noch toe met blijder herten dese stantvastighe vlijte
[450] ghesien in u allen sonder eenigh versuym, ghemerckt ick behalven
[451] 'tcleedt dat wy te saemen benaerstight ende nu volmaeckt hebben op
[452] seer weynigh nae, hier al ghereet sie, niet alleen lampen, vaten,
[453] maer oock genoeghsaemheyt van olije tot voor-raedt, dat my een
[454] sonderlinghe vreuchde des herten is, ende mochte wel lijden dat elck
[455] van ons hier verhaelde hoe of in wat wijse elck 'tgunt sy te be[456] sorghen hadde aenghenomen, soo spoedelijck ende soo wel benaer[457] stight heeft. Nu weet ick dat dese vlijtigheydt veel veroorsaeckt is
[458] door u, lief suster V i g i l a n t i a , daerom ick begheere dat ghy
[459] eerst u belijdinghe wilt vertellen.
Vigilantia

[460] Gaerne, lief suster, met sulcken ghedaeghe dat het verstaen worde460
[461] sonder roem, alleen tot stichtinghe. Alsoo suldy weten dat terstont
[462] als wy nae des Bruylofts vercondighen binnen waeren ghegaen, nam
[463] ick voor my het boeck mijns herten, hielt scherpelijck acht op mijn463
[464] in-vallende ghedachten ende bevandt die quaedt ende verderffe[465] lijck, sonder te connen in my vernemen verstant oft macht om die
[466] quade ghedachten te moghen wederstaen. In 't volbrenghen van 't
[467] quaede sach ick den doodt te zijn gelegen, ende siende dat ic die
[468] niet door my selve en mochte ontgaen, wat mocht in my anders
[469] op-staen dan droevighe anghste, benaude versuchtingen ende ellen[470] digheyt aen allen zijden? Mijns quaets snoodtheydt was my nu soo
[471] naecktelijck condt dat icks moste haeten, ende mijn swackheydt was
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went wendt.
de costen zijn niet overgheleydt de moeilijkheden zijn niet voldoende overwogen.
wederlooper terugloper, hij die omkeert.
waghen D: weghen.
ghedaeghe voorwaarde (?)
boeck mijns herten zie Com. v. Lief en Leedt. vs. 782.
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[472] soo groot dat icks niet en vermocht te laeten. Ick dan sach op de
[473] groote wel-daeden mijns Scheppers ende op desselvens hooghwaer[474] digheydt, ende daer teghen wederom op mijn schandelijcke ondanck[475] baerheyt ende hoowaerdighe snoodigheydt, soo werde my soo banghe
[476] dat my 'therte woude bersten, dat my 'tleven verdroot, dat ick de
[477] doodt wenschte ende my waerdigh oordeelde te zijn een verdoemde
[478] slaeve alder duyvelen, nae-demael ick een eedele ende vrije dochter
[479] mijns hooghwaerdighen Scheppers te blijven, soo ondanckbaerlijck
[480] versuymt hadde. Ick versuchte diepelijck, wrang mijn handen, ween[481] de bitterlijck ende track het hayr uyt den hoofde. 'Twelck, ghe[482] merckt zijnde by mijn suster H u m i l i t a s , quam sy by my, sprack
[483] my vriendelijck aen ende trooste my, die u nu wel voort sal vertellen
[484] wat by haer daer uyt volghde, want dit was het beghin van ons
[485] aller doen.
Humilitas

[486] Ick onse susters treurighe benautheydt aensiende ende haeren
[487] oorsaecken verstaen, bevant my terstont een met haeren staet, treurde
[488] niet meer alleen om haer maer oock om mijn eyghen snootheyt,
[489] vernederde my met onse suster onder den moghenden handt Godts,
[490] seggende: Heere, wildy verdoemen ende dooden, soo doedy recht,
[491] wy hebbens dubbelt verschult, doet u ghelieven, doodt, vernielt ende
[492] verderft, want daer is niet goedts in ons dat spaerens waerdigh is;
[493] ghy zijt de Heer, doet u ghelieven. Maer Heer, wildy door u goedt[494] heydt ons, die nu quaedt zijn spaeren, ons van 't quaede verlossen,
[495] u rijck ende heerschappije in ons aenrichten, o, hoe saligh souden
[496] wy zijn ende hoe willeloos souden wy u in alder ghelatenheydt
[497] volghen! Terstont na dese hertelijcke ende rechtwillighe bewillinge
[498] inde rechte straffen Godes ghevoelden wy, als met een sachte suyse[499] linghe eens vercoelende windeken[s], in onsen sielen een vercoe-499
[500] linghe onser brandender wroeginghe, ende een ernstelijck opset om
[501] 't quaedt te laten ende 'tgoede te hanteren. Ende want wy wel
[502] merckten dat onse verwaentheydt ons in sulken jammer hadde ghe[503] bracht, arbeyden wy om meer ende meer neder te sincken, niet alleen
[504] onder Gode, maer oock onder allen menschen, verstaende dat elck
[505] over ons recht, wy over niemant recht hadden; alsoo leden wy wil[506] ligh elcx onder-drucken, verachten ende versmaeden, jae wy soch[507] tens, soo dat wy liever waren daermen ons schande dan daermen
[508] ons eer aen dede, want wy verstonden dat ons de schande rechtelijck
[509] toe-quam maer de eere gheensins. Ende siende dat de luyden sulcx

499

vercoelinghe D: vercoelende.
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[510] in ons bestonden te mercken ende daer door wat van ons te houden,
[511] vloden wy den lieden daer wy mochten ende waeren soo vlijtigh om
[512] onser herten nederheyt, dan andere zijn om haerder herten hoowaer[513] digheydt te bedecken, want dit bevonden wy veyligh: licht lijdt hy
[514] om sijn schatten gevaerlijckheydt, diese onder den Roovers openbaer
[515] draecht. Daerom ginghen wy inden apteecke des heylighen Gheests,
[516] cochten eenighe doosen om de selve onse schatten in te verberghen,
[517] die buyten wanschapen ende snoode, maer inwendigh cierlijck ende
[518] ooc wonderlijcken dicht zijn, hare naemen zijn versmaedinghe der
[519] eeren. Als nu dese onse suster (so sy wacker ende omsichtigh is)
[520] die doosen sagh met soo seer dicht-sluytende deckselen, ghenaemt
[521] deck-deughden, wort sy terstont ghedachtigh datmen gheen beter
[522] doosen mochten hebben om de olijen die wy van doen hebben sullen
[523] inne te bewaren; alsoo cochten wy daer vijve, dat's voor elck onser
[524] een ende ginghen daer mede by onse suster F i d u c i a , om den
[525] olije daer inne te besorghen, soo sy dat hadde aen-ghenomen, diese
[526] blijdelijck ontfingh ende ons beloofde olije ghenoegh daer inne te526
[527] becomen, soo sy oock ghedaen heeft, en nu magh verhalen in
[528] wat wijse.
Fiducia

[529] Alsoo ist gheschiedt; nu is waerachtigh dat ick groote kennisse
[530] hebbe inden apteecke daer ons suster af seyt, soo hebbe ick mede
[531] aenden Coningh ende Prince selve die nu de Bruydegom sal zijn.
[532] Dese Coningh hadde my vast toe-gheseyt alles te schencken wat ick
[533] van hem inden naeme ende nae den wille sijns Soons soude begee[534] ren. So hadde ick met den Bruydegom (dewijle ghylieden in toorn534
[535] laeght) eens heymelijck ghesproocken ende hem gheclaecht dat wy
[536] ter bruyloft niet souden connen comen (daer hy self ons hadde
[537] doen nooden) ten waer dan dat hy ons by daeghe daer leyde, oft
[538] soo hy inder nacht quam dat hy ons olie besorchde soo wy arm
[539] waren ende gheen raedt daer toe en wisten. Ick kende zijn gaefrijcke539
[540] mildtheydt ende hadde den last aenghenomen om olie te besorghen,
[541] so bad ick met vertrouwen daerom. Terstondt dede hy den Apteker
[542] S p i r i t u s s a n c t u s by hem comen ende belaste hem my alles
[543] te geven, wat ick op zijnen name daer soude begheeren. Wat const
[544] wast my die olie ghenoech te ghecrijghen? Alsoo ghingh ick soo
[545] haest ghy my de ledighe dosen bracht, by den Apteker (die de
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ontfingh D: ontfinghen.
toorn verdriet.
gaefrijcke D: graefrijcke.
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[546]
[547]
[548]
[549]
[550]
[551]
[552]
[553]
[554]
[555]
[556]
[557]
[558]
[559]
[560]
[561]
[562]
[563]

dosen terstont kende) ende badt hem vrymoedelijck, naer eenich546
dencken van weygheringhe, die dosen met olie te willen vullen, soo
hy willichlijck terstont dede met olie der ghenaden, soo claren licht
als de Sonne ghevende ende daer by soo vierighen liefde ofte hetten
tot het bekende goet dat de ghene diese in zijn lampe brandt eer
sterven soude dan laten elck een goet te doen. Ende seyde hy my551
noch dat wy niet behoeven te sorghen datse verminderen sal door
't branden, want sy van sulcker aert is dat sy in 't vuyr verteerende
daer door altijt meer ende meer toe neemt, niet alleen in veelheyt,
maer oock in claerheyt ende hitten; maer daer by oock soo, datse
yemant een ander [niet] mach met deelen maer datse elck selve van
hem moet halen. Ick bedanck hem hoochlijck, quam t'huys ende gaf
elck uwer zijn dose ende seker, soo haest als M i s e r i c o r d i a
onse suster haer dose van my ontfinghe, storte zy wat olies daer uyt in
een cleyn lampgen dat sy hadde, soo 't nu al avont was gheworden
ende ghingh alleen daer mede inder stadt. Waer ende om wat te
doen sal sy selve best connen vertellen of V i g i l a n t i a , ons
suster, die met haer tradt.
Misericordia

[564] Al bedecken wy sorchvuldelijck onsen schadt voor den rovers,
[565] oock tot vermijdinghe van eyghen roem, soo mach ick niet laten565
[566] onder ons (daer gheen sorghe en is) te vertellen mijnen handel,
[567] nadien het u allen soo ghelieft ende ghy luyden my dit voor doet,
[568] te meer soo ickx u mercke te doen niet tot u selfs maer tot Godes
[569] eere, om oock begheerlijck te maken zijnre milder gaven anderen,
[570] die sulcke miltheydt Godes in ons als in brandende kaersen op ten570
[571] kandelaer (niet onder een coren mate) ghestelt zien en Godes571
[572] miltheyt prijsen, zijn heylsaem gaven begeeren, ende die overvloede[573] lijck vercrijghen moghen. Hoort dan hoe ick dede. Ick hadde aen
[574] ghenomen 'tgelt te besorghen datmen soude behoeven, ick meynde
[575] tot aelmoessen aenden armen te deylen. Nu was dese onse suster
[576] V i g i l a n t i a altijdt aen mijn zijde ende porde my daer toe aen,
[577] daer toe ick van self oock begheerlijck was. Dese begheerte om
[578] anderen nootdruft te gheven dede [dat] ick mijn selfs [ging] be[579] nemen allen overvloedt. Doe bevandt ick dat sparen een groote tolle

546
551
565
570
571

naer na (D: haer).
laten nalaten.
vermijdinghe D: vermijdende.
Matth. 5:15.
zien en D: zijnen.
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[580] ende een eerlijck, seker ende Godtlijck ghewinne is buyten yemandts
[581] schaden. Alsoo began ick te leven wat beneden mijn state (naer
[582] lantszeden te rekenen) ende socht telcken waer ick wat over ghe-582
[583] gadert hadde nae rechte behoeftighen, om die met sulcke midde[584] linghe te verblijden, want hare blijdschap dat was mijn hoochste
[585] verblijden. Verstaet my, ick gaf Godt vreesende daer ickse cost
[586] becomen, maer onder den ghemeenen armen socht ick na luyden586
[587] die gheen eerlijck gelken en versuymende, noch van 't ghewonnen
[588] boven nootdruft terende, dan noch ghebreck hadden, ende der selver
[589] schaemten voorcomende gaf ick eer sy vraeghden, oock ouden,
[590] krancken, kinderen ende anderen die ghebreck hadden ende niet
[591] conden winnen. In sulck gheven hadde ick grooter lust dan de591
[592] gierichste ter werelt mach hebben in 't ontfanghen, want ick weet
[593] seker dat icks mijn Heer selve gheef, wat ick soodanighen armen
[594] gheve; die heeft lust in een vrolijcke ghever, soudet my dan gheen
[595] lust zijn mijnen waerden Heere daer icks alle af hebbe met lustich
[596] gheven te verlustigen? Wat is oock wenschelijckers ende Godde[597] lijckers dan veelen luyden nut te zijn, te helpen, ende goet te doen?
[598] Dese mijne soo minnelijcke edele ende Goddelijcke luste merckte
[599] onse suster P e r s e v e r a n t i a die daer door oock gaerne by my
[600] was, dagelijckx met my hanteerde ende de lampen daer door haelde;600
[601] waer ende hoe sal sy, soo 't haer werck is, selver beter connen
[602] vertellen dan ick.
Perseverantia

[603] Het is onghetwijfelt soo gheschiet, ende om nu te segghen hoe
[604] ick die lampen hebbe vercreghen, soo sal des weten dat de lust ende
[605] liefde onses susters M i s e r i c o r d i a tot wel doen daghelijcx
[606] alsoo meer ende meer toe nemende was, nu de deughde van behulp[607] saemheyt een nature in haer gheworden, overmits des alderhooch[608] stens zegel deser liefden waerachtelijck op haer herte ghedruckt, ja
[609] dat dese goetdadighe liefde nu stercker in haer was dan de doodt,
[610] want die gheen macht hadde haer van sulck weldoen af te schricken,
[611] nochte veel armoede of ghebreck, ghemerckt F i d u c i a altijt oock
[612] by haer was, ontwijffelijck betrouwende dat de steenen eer broot612
[613] souden werden, dan sy door 't gheven in ghebreck soude comen,
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[614] daer door sy oock dickmael haer leste bete broots aenden honghe-614
[615] righer dan sy was ghetroostelijck met deelde.
[616] Als ick nu dit in haer sach, so wert ick denckende om de Bruydt
[617] selve die ick oock van soodanighe liefde wel hadde hooren spreken
[618] ende oock mede (soo my daer door in viel) van sonderlinghe lam[619] pen haers Bruydegoms. Nu wist ick waer die bruydt te vinden was.
[620] Ick ghinghe tot haer, sprackse vrymoedelijck aen ende verhalende
[621] haer segghen vande lampen haers Bruydegoms, vraeghde ick of sy
[622] niet en wiste waer die te becomen waren. Daer op sy my gantsch
[623] minlijcken (so 't een goedertieren ende seer oodtmoedighe maghet
[624] is) antwoorde dat sy van die lampen haers Bruydegoms wel wiste.
[625] Sy gaf my raedt om die te becomen, dede my aenwijsinghe waer
[626] ick haren Bruydegom soude vinden, ende ghaf my een brief aen
[627] hem met vruntlijcker voorbiddinghe, des ick haer bedanckte, van
[628] haer scheide [ende] my nae den Bruydegom haastelijck [beghaf].
[629] Daer quam ick by dier seven brandende hadde in sijnen slaep-629
[630] camere. Ick custe den brief, leverde die met eerbiedinghe, hy ont[631] fingse, brackt op, las die ende my vruntlijck aenschouwende, beval631
[632] hy zijnen Camerlingh my te leveren vijf lampen, des ick hem oot[633] moedelijck bedanckende, de(n) lampen vanden Camerlinghe ont[634] finghe ende wederom hier quam. Siet, soo ben ick ghekomen aen
[635] de lampen. Met het eynde van mijnen wedervaren, eynt ooc het
[636] werck van desen laetsten boeck.
[637] Alsoo zijn nu, lief ghesusterkens, de vijf cleederen voor elck onser
[638] volmaeckt. Wy moghen nu binnen gaen ende verstercken een wey[639] nich onse vermoeyde nature, om ons dan daer nae wat stellen tot
[640] rusten. Het is goedt rusten op ghedaen werck. Dit wercke moste
[641] ghedaen zijn, 'tis ons vanden Heere bevolen, die heeft ons oock
[642] verstant, wille ende vermoghen ghegeven omme dit te doene, soo
[643] dat het niet ons, maer eyghentlijck zijn eyghen werck in ons is; dat
[644] sy den Heere met ons eeuwelijck prijs ende eere. Amen.
Auctor

[645] Soodanighe stichtighe redenen ende sulcken lieflijcken ghesanghe
[646] hadden dese verstandighe Maeghden onderlinghen onder haer werck,
[647] 'twelck sy alle niet min vlijtich deden dan of daer niet een woort
[648] ghesproken en ware gheweest, soo aendachtich, naerstich ende vly[649] tich gingh daer en tusschen elcx werck door haren handen; ende nu
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[650] ghedaen hebbende nam elck sijn ghereetschap tot sich, stonden op
[651] ende ginghen binnen henluyder camere. Waer nae niet langhe d'an[652] dere vijfve, by nae als of sy op het wech gaen van dese ghebeyt
[653] hadden voort quamen, wel gheheel van een ander ghelaet ende
[654] wesen danmen inden anderen hadde moghen mercken. Want men
[655] sach niet dan stoltheydt, vermetelheydt, woestheydt ende alle licht-655
[656] vaerdicheyt uyt haren oogen. Doch waren sy ghepronct als Co[657] ninginnen met gecrulden hayre, gulden huyven, zijden hoeden met
[658] vlieghende plumagien, lunferschen, ghestickte ende doorluchtighe658
[659] halsdoeken daermen den rijsende boesem door mochte zien; 'tsche[660] nen meer hoeren om mannen aen te locken, dan eerbare Maeghden,
[661] behalven alleen dat elck eenen langhen statighen tabbaert aen hadde,
[662] daer onder een deel vuyle ende gesletterde vodden bedeckt waren.662
[663] Dese tabbaerts waren sommighe van sijde weerschijn, sommighe van
[664] fijn swert Engels laken, maer S u p e r b i a die alder eerst voort
[665] quam, hadder eén van schoon wit satijn, besaeyt met Sonne, Mane,
[666] Sterren ende een schippers Reghen-boghe van fijnen goutdrade ende
[667] zijde daer op gheborduert. De tabbaert van P h i l a u t i a hadde
[668] een cierlijcke boorde met perlen ghestickt ende besaeyt, met spiegels
[669] die rontsomme daer op gheborduert waren. Maer de boorderinghe
[670] van I n c r e d u l i t a s was met gulden letteren beschreven, te we[671] ten den namen der vier Evangelisten, oock Pauli, Petri, Jacobi,
[672] Joannis ende Jude. Op den tabbaert van C u r i o s i t a s sachmen
[673] constelijck ghetapitseert een groote Librarije vol boecken, ende hadde
[674] de boorderinghe van I n c o n s t a n t i a niet dan swepen ende
[675] sporen, d'een onder den ander vermenghet ende ronts om den rock
[676] gaende. Alsoo toegherust zijnde, ende elck een name in een brief op
[677] haer borst hebbende, recht of sy ghecomen waren om een batement677
[678] spel te spelen, ghingen sy by malcanderen sitten, ende begonsten
[679] ledichlijck te clappen aldus, te weten:
S u p e r b i a eerst

[680] Wy hebben ons al te samen, waerde C u r i o s i t a s , uwer vlijtighe
[681] sorchvuldicheyt hoochlijck te bedancken, van dat ghy ons elck eenen
[682] tabbaert naer onsen state bestelt hebt, dat niet sal ongheloont blyven.
[683] Maer want my grootelijck verwondert hoe ghy sulcx so haest hebt
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[684] connen bestellen, soudet my wel lusten uyt u te hooren, soo 't u niet
[685] en verdriet te vertellen.
Curiositas

[686] Neen voorwaer, maer duchte u luyden de lanckheyt sal verdrieten.
Philantia

[687] Neen gheenssins suster, gaet vry te wercke, wat hebben wy doch
[688] anders te doen?
Superbia

[689] Ghy moet oock wel naeckt ende ongheveynst vertellen, want wy
[690] zijn onder ons allen veylich voor allen vreemden ooren.
Curiositas

[691] Ick doe niet lievers; ghy moeght al t'samen licht weten oock uyt
[692] mijnen name selve, dat ick alle mans dinghen so vlytelijck bespore,
[693] dat ick mijn selfs dinghen versuyme, sulcx dat ick alle ander luyder
[694] aert meer kenne dan my selve. Dewijl dan by ons was besloten dat
[695] wy niet de deughde maer haer schaduwe alleenlijck souden benaer[696] stighen, overmits die ghemackelijck is te becomen (soo u luyden
[697] dochte) soo doorsocht ick in mijn memorie, vol van ander luyder
[699] dinghen, by wien men desen schaduwe best soude moghen benaer[699] stighen, ende quam my terstont te vooren de gedaente van vrouwe
[700] Hypochrisie. Ick merckte stracx de vrouwe rechts ghevonden te
[701] hebben, die ons aen 't begeerde soude moghen helpen, ende want
[702] ick groote kennisse met haer hebbe, ghingh ick vrymoedelijck tot
[703] haer, gaf haer onse ghelegentheyt te kennen ende begeerde raedt
[704] om eenen goeden schijndeught te becomen. Des wert sy vro, ende
[705] haer gantsch willich tot mijn begheeren thoonend, sprack sy ten705
[706] eersten tot my aldus: Ick prijs u voornemen, lief nichte, maer niet
[707] u luyder slechticheyt; sydy dan soo simpel dat ghy niet en merckt707
[708] wat namen ghy elck hebt? Dat uwe namen u over al ten eersten
[709] beschamen? Voor al moeten die verandert zijn ende dat wel met
[710] goeden verwe. Want dat P h i l a u t i a eyghen liefde heet, ver[711] staet elck lichtelijck, maer alleman en weet niet wat verstandicheyt
[712] daer inne is gheleghen. Ist niet wijsheyt dat elck hem selve boven
[713] een ander bemint? Dat elck hem selve, zijn eyghen nut ende zijn
[714] eyghen lust soecke in allen dinghen? Ten mach oock niet quaet
[715] maer het moet goet zijn datmen lief heeft tgunt goet is; den mensch
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[716] is een goet Schepsel Godes, so moet het immers goet zijn dat de
[717] mensch sulck schepsel dat goedt is, liefhebben; die hem self niet
[718] bemint hoe mach hy een ander beminnen? Ja hoe mach yemandt te
[719] recht eens anders welvaren benaerstighen die 'tsijne versuymt? Wie
[720] mach een ander nut zijn die hem self onnut is? Niemant, want de
[721] liefde begint natuerlijck in haer selve eerst, ende sy is in allen
[722] natuerlijcken dinghen tot haren onderhoude ingheplant. Dit heeft
[723] de wijse nature soo ghemaeckt, ende hy is wijs, die haer daer inne
[724] navolcht. Wat segh ick van nature te volghen? Christus selve prijst
[725] ditte, daer hy ons beveelt een ander lief te hebben als ons selve en
[726] schelt hy d'eyghen liefde niet, noch hy en verbietse vryelijc niet,
[727] maer hy steltse tot een voorbeelt vande broederlijcke liefde; mach
[728] dat oock quaet zijn? Soo doet hy oock met het gheven van de wet
[729] der natueren: doet een ander soo ghy wilde dat u geschiede. Is nu
[730] oock wel yemant soo onredelijck dat hy soude willen dat yemant
[731] anders sich om sijnen willen soude verderven? Voorwaer neen. De
[732] eyghen liefde is dan niet alleen natuerlijck ende goet, maer oock
[733] Evangelisch ende Godtlijck; nu is het Evangelie enckele wijsheyt
[734] ende ghebiet niet dan wijsheyt; die ghebiedt, soo nu blijckt, de
[735] eyghen liefde, soo moet die oock wijsheydt zijn. Daerom is van
[736] noode datmen terstondt die lelijcke name van P h i l a u t i a ver[737] werpe ende dat sy ghenaemt ware P r u d e n t i a . Alsoo mede ver[738] stae ickx van S u p e r b i a . Dat is op duytsch hovaerdicheyt, dats
[739] geseyt die vaerdich in 't hooghe is. Seght nu doch: wat is hooger dan
[740] den Hemel? Ist quaet vaerdich in 't hooghe, dats na den Hemel te
[741] stijgen? Wat leert de Schriftuer doorgaens doch heftiger? Wat
[742] betekent S u r s u m c o r d a doch anders? Wat is 't anders [dan]
[743] daer u schat is, daer is u herte; wil Christus daer niet, dat onse743
[744] herten stadich inden Hemel sullen verheven zijn? Wil Paulus niet
[745] dat onse wandelinghe in den Hemel sij? Wederom wat werter meer745
[746] verboden dan datmen 'therte aen aertsche dinghen vernedere? Ghy746
[747] siet nu dat de name in sich self wel Evangelisch ende goedt is,
[748] maer daer by is sy by Theronnes (dat gheen waerheydt verstaende748
[749] wit swert noemt) ghehaet boven allen dinghen. Daerom salmen
[750] haer niet meer S u p e r b i a , maer E x c e l l e n t i a noemen, want
[751] sulcken hooghen gheest te hebben al wat excellents ende byson[752] ders is.
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[753] Comende nu op I n c r e d u l i t a s wondert my dat ghy so
[754] plompelijck behoudet die name, niet min hatelijck by den volcke dan
[755] oprecht inder waerheyt wesende. Stater niet geschreven: wie licht
[756] gelooft wert licht bedroghen? Zijn Godes oordeelen niet recht anders
[757] dan des werelts oordel? Ist niet een grouwel voor Gode wat by den
[758] menschen goedt schijnt ende soo wederomme? Dit merckt: alle hey[759] lighen Godes zijn ketters by den werelt ende als ongeloovigen ver-759
[760] volcht ende ghedoodt geweest. Maer seght doch, wie ghelooft meer
[761] dat niet en schijnt dan dese uwe Sustere I n c r e d u l i t a s ? Sy
[762] ghelooft immers opentlijck dat sy noch een slave der sonden zijnde
[763] ende blijvende vander sonden ghevryet is, dat sy blijvende in sonden
[764] sonder het geeyschte berouw van aflatende van alle 't quade te
[765] hebben, vergiffenisse heeft van hare sonden; dat het quade dat
[766] waerachtich in haer is, haer niet, maer het goede dat niet in haer is
[767] haer immers toegerekent sal worden. Somme, sy ghelooft datmen767
[768] goedt mach worden sonder goetheyts vercrijghen, salich worden
[769] sonder salicheyts ghenieten, met Christo mach verrijsen sonder in
[770] Christo te sterven, ende datmen inden Hemel mach comen sonder
[771] den wech ten Hemelwaerts (dat Christus is) te betreden. Is dat
[772] niet een crachtich, waerachtich ende volmaeckt geloove? Daerom
[773] ende om veel meer andere reden nu te langh om verhalen, suldy
[774] haer name veranderen ende noemense E v a n g e l i c a , want dat
[775] is haer rechte name. Wt het gheseyde moeghdy nu oock licht ver[776] staen dat het alsoo mede gaet metten name van I n c o n s t a n t i a .
[777] Want wie is meer vervloeckt dan die een kint blijft van hondert
[778] jaren? Wie is oock ghestadigher dan sulck hondert jarich kindt? Wie
[779] is godtlooser dan die in sijn oude leven (ick spreke vande uytwen[780] dighen schijn, want inder herten moeten wy alle, oock de heylichste,
[781] soo langhe wy hier leven vol quade lusten ende begheerte blijven)
[782] ghestadelijck blijft sonder te veranderen in een tuchtige Evangeli[783] sche wandel? Is hier dan de onghestadicheyt niet loflijck? Ten sy
[784] dat wy omkeeren ende werden als kinderkens (verstaet my inden
[785] schijn, meyn ick alleenlijck) spreeckt Christus soo en moeghdy in785
[786] 't rijcke Godes niet comen; is dit gheen veranderinghe? Is dit gheen
[787] onghestadicheyt? Machmen dan sonder die inden Hemel niet comen,
[788] wie machse met recht als ondeughde schelden? Jae wie moetse niet
[789] als deughde prijsen? Doch vermach dit des volcx onverstant niet,
[790] ende daerom moetmen hier den volcke tegemoet gaende oock desen
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[791]
[792]
[793]
[794]
[795]
[796]
[797]
[798]
[799]

hatelijcken ende nochtans deughdelijcken name veranderen, ende
noemense D i l i g e n t i a , want sy woelt altijdt, is altijt onledich,
ende altijt doende van 't een op 't ander (om niet dul te worden)793
soo datmen geen wackerder, vlijtigher noch naerstigher mensch op
aerden en mach vinden dan I n c o n s t a n t i a en is. Ghy merct
nu wel datmen in dese veranderinghe der namen (om 's volcx
onverstant geschiedende) noch niet altoos en sondicht, maer elcks
mede zijnen eyghentlijcken name can gheven (soo ick me doe) die
den volcke bevallijck sy.

[800] Ende ten lesten aen u selve comende, soo is u name mede wat
[801] verdacht voor den menschen, hoe wel men nauwelijck yet beters,
[802] om wel leven soo wel na den lichame als na den ziele en mach
[803] vinden. Want nademael d'een mensche des anders Godt of duyvel
[804] is, so dat den mensche vanden mensche het meeste goet, oock het
[805] meeste quaedt gheschiedet, wat is doch meer van noode dan datmen
[806] aller ander menschen aert ende leven vlytelijcken naspore ende
[807] curieuselijc ondersoecke? Hoe machmen in coopmanschappen, burch[808] tochtingen ende allen handelingen de schade vermijden, sonder
[809] wijsselijck te kennen den luyden, daer mede men handelt? Vergheefs
[810] is 't spreeckwoord niet: wie dansen wil sie wien hy metter handt
[811] neemt. Maer weetmen oock ander luyder miltheyt, rijckdom ende
[812] vrundelijcke traegheyt niet, hoe salmen van yemandt eenich nut
[813] connen bejagen? Immers hoe machmen ware vruntschap met men[814] schen hebben (dat soo cierlijcken als nutten, ja nootlijcken dingen
[815] is) sonder eerst te kennen den ghenen daermen vruntschap met wil
[816] ingaen? Hoe machmen hem kennen sonder eens anders leven ende
[817] seden te ondersoecken? Soude ick soo mede vander sielen spreken,
[818] het soude langhe werden. Want seker alsmen niet nasporen soude
[819] dan hoemen sich self versaken ende Christum na volghen, dat is
[820] hoemen het quade laten ende het goede doen sal (welcke dinghen
[821] soo slecht sijn datse de kinderen oock konnen verstaen) lieven, wie
[822] sal inder Godheyt geleert mogen werden? Wie sal vande onder[823] scheyt der drie persoonen in eenen Gode connen spreken? Wie sal
[824] sich voor ketterije hoeden? Jae, wie sal die weder vechten connen,
[825] naedemael u nature dan is minste inde onnodige ende kintsche
[826] dinghen, als 'tquade te laten ende 't goede te doen, maer meest die
[827] hooch noodighe, hooghdiepe ende verborghen questien te gronde[828] ren, so wil ick niet datmen u C u r i o s i t a s , maer datmen u
[829] D o c t r i n a noeme, op dat ghy, met uwe susteren alsoo door die
[830] bevallijcke namen den volcke des te bevallijcker sijnde, meer ge-
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[831] loove moeght crijgen, meer aenhangs hebben ende meer vruchts
[832] moeght doen tot des volcx nut, tot Godes wel gevallen ende tot de
[833] luyder eere, oock nutbaerheyt selve.
[834] Als nu vrouwe Hypochrisi alle sulcx met nedergheslaghen ooghen,
[835] met sedighen ghelate ende statighen ernst tot my niet min rijpelijck
[836] dan wijselijck ghesproken hadde, beval sy een haerder clercken de
[837] ghemelde namen met groote ende leesbare letteren te schrijven op
[838] rollen van parckement, om de selve by elck onser op haer cleedt
[839] ghehecht te worden, op dat de luyden, sulckx siende, ons daer voor
[840] oock kennen ende achten souden, welcke rollen ick u elck de zijne
[841] ghelevert ende den mijnen behouden hebbe, soomen op elckx borste
[842] noch mach sien. Also scheyde ick van haer ende bedancktese hooghe[843] lijck, in welck afscheyden vrouwe Hypochrisis my noch ernstelijck
[844] beval u allen te segghen, dat sy sulcke groote wijsheyt by weynighen
[845] noch vernomen hadde als by ons luyden, namentlijck daer inne dat
[846] wy den schijn der deughden, diemen licht mach becomen, vercoren,
[847] ende den deughden selven, die niemandt hier inder waerheyt mach
[848] vercrijghen, verworpen hadden, ende dede my daer by een hertelijck
[849] vermaen, dat wy immers gheen dingh ter wereldt hoogher benaer[850] stighen souden dan dese twee hooft leeren, te weten, dat wy onsen850
[851] gront voor allen menschen verbergen, ende allen vlijt om deugde[852] lijck te schijnen (niet te worden) altijdt doen souden. Ende daer
[853] mede scheydende bracht ick u de cleederen met oock den rollen ende
[854] seyde in 't corte haren raedt ende vermaninghe, die ick nu wat
[855] breeder door u luyder begeeren verhaelt hebbe.
Prudentia

[856] De wijsheydt bestaet niet alleen daer inne datmen self raedts ghe[857] noegh hebbende oock anderen wel can raden, maer 'tis oock wijsheydt,
[858] datmen zijn oordeel mestrout, anderen raedt vraeght, ende recht
[859] verstandighe raetghevers weet te soecken. Dit sie ick, lief suster
[860] D o c t r i n a , door u gheleerde sinnen by u in desen gheschiedt te
[861] zijn. Het was een wichtige sake, ende u verstant mestrouwende,
[862] wist ghy te vinden die alderwijste vrouwe (ja Goddinne machmen
[863] segghen) op aerden, soo haren hooch wijsen ende heylsamen raedt
[864] ende vermaninghe onlochbaerlijck met brenghen, die wy oock al
[865] t'samen eendrachtelijck ghesamet te sijn te volghen; ist niet soo lief
[866] ghesuster?
Excellentia

[867] Daer sal niemandt van ons allen neen toe segghen; wie en soude867
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[868] sulcken netten, eerlijcken, sekeren raedt, die soo licht om volghen868
[869] is, niet gaerne na volghen? Maer my dunckt noch een kleyn
[870] swaricheyt.
Prudentia

[871] Welck is die?
Excellentia

[872] Wy mercken opentlijck dat die vijf dwasegghen (die ons quant-872
[873] suys meynden te leeren ende regeren) grooten aensien ende jonst
[874] bejaghen by den volcke door aelmoessen; daer uyt connen wy oock
[875] licht verstaen dat ons een hatelijcke verachtinghe ghewisselijck staet
[876] te beduchten, ende stelle daerom hier nu in beradinghe, oft ons
[877] mede niet nut ende nootlijck en sy eenighe aelmoessen of barm[878] herticheydts wercken te hanteren, ende indien jae, in wat wijse ende
[879] hoe verde?
Prudentia

[880] Dats wijselijck op gheworpen, ende segghe metten corsten voor
[881] mijn ghevoelen daer toe, dat ick het aelmoes gheven wel goedt vinde
[882] maer niet anders dan tot desen eynde ende op dese mate, te weten
[883] datmen aelmissen gheven, maer wijt ons self gheven veel meer
[884] dan den ontfanghers, dat is, soo waer wy gonste, dienste of eenich
[885] nut daer uyt hebben te verwachten ende dat niet anders, dan dat
[886] sulck gheven gheschiede sonder eenighe verminderinghe van ons
[887] eyghen ghemacke ende wellusticheydt, want anders waert jeghen
[888] den aert der wijsheydt, die niemant liever heeft dan haer selven.
[889] Wat is u meeninghe hier, suster E x c e l l e n t i a ?
Excellentia

[890] U ghebeden behaeght my eensdeels, maer voeghe daer by twee
[891] dingen: 'teene is datmens moet doen niet alleen om ons nut of des
[892] volcx jonste, maer oock om onsen goeden naems wille ende lof[893] lijcken geruchte, ende dat oock by wijlen (daer 't veel eeren mach
[894] inbrenghen, anders niet) soo mildelijck, dat wy oock somtijts wat
[895] ghemackx ende wellusts door ontberen, ende soude goet achten
[896] datmen sulcke deughde niet in 't heymelijck en versmoorde, als een
[897] kaerse onder een koren mate, maer datmense so opentlijck uytdeelde
[898] dat alle menschen daer af wisten te spreken, op dat de menschen,
[899] onse goede wercken siende, Gode daer door moghen prijsen. Dats
[900] mijn gevoelen, suster E v a n g e l i c a ; seght nu uwen sinne.
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Evangelica

[901] U beyder meeninghen behaghen my wel, doch is u meeninghe,
[902] lief suster Excellentia, my wat verdacht, als dat men by wijlen om
[903] der eeren willen, oock 'tghemack ende den luste soude te na gaen,
[904] 'twelck ick mede wel toestemme, alsmen niet verder in brake, soo
[905] dat wy zelf in gebreck quamen, wie soude ons dan wat geven? Waer
[906] af souden wy selve leven? Wat voordert die eere des volcx in een
[907] hongherighe ende ydele spijscamere? Niet! Dus moste (salmen im[908] mers aelmissen uyt deelen) scherppelijck daer op ghelet werden dat
[909] sotte miltheydt het vermoghen niet uyt scheppe, ende van ghevers
[910] bidders ons make. Alsmen daer voor al op wil letten, soo mach ick910
[911] het aelmis gheven lijden, oock mede het versoecken der crancken911
[912] ende anders.
Prudentia

[913] Onse suster E v a n g e l i c a vermaent wijsselijck, ick stemmet
[914] met haer. Wat dunckt u nu suster D o c t r i n a ?
Doctrina

[915] Het behaeght my oock alsoo, ende (om 'tmijne daer by te voe[916] ghen) meyne ick dat het niet quaedt ware datmen sekere ende by[917] sondere daghen ordonneerde tot dese uytdeelinghe der aelmoessen,
[918] die oock van ander ghestaltenisse souden moghen zijn dan de
[919] ghemeyne aelmoessen, als naemlijck van blanck broodt, op een
[920] sonderlinghe maeckxel daer toe ghebacken, van wijn, van kinderen
[921] coecxkens met merck teeckens ende dier ghelijcken, op dat het niet
[922] en werde gesmoort onder den ghemeenen aelmoessen, ende dat met
[923] een ernstlijck ende toornich ghelate, op datmen den bedelaers af[924] trecke van niet lichtelijck aelmoes aen ons te begheeren.
Excellentia

[925] Dats seer wel gheseyt ende dient sonderlijck totter eeren, want
[926] dat soude uytsteken buyten den ghemeenen aelmissen, ende soude
[927] op sonderlijcken daghen by elck te lichter ghemerckt moghen wer[928] den. Wat seghdy hier toe, lief suster D i l i g e n t i a ?
Diligentia

[929] Ick laets my alles wel behagen, uyt genomen datmen wel voor
[930] hoede dat die aelmoesdaghen niet al te dickmael comen. Wie mach
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[931] altijdt onledich zijn metten bedelaren? Wie kan altijdt in 't clach
[932] huys zijn? Souden wy stadelijck by den ellendighen zijn, wy mosten932
[933] selve ellendich werden. Is dat oock onse meeninghe?
Prudentia

[934] Neen voorwaer suster, ghy hebt seer wel, ende moeten de aelmoes
[935] ende visiteer-daghen soo weynigh ende seltsaem gheschickt worden
[936] alsmen magh. Alsoo, om te sluyten, sien ick aller stemmen over-een
[937] comen daer inne, te weten, datmen so waer 't ons tot eer ofte baet
[938] voorderlijc is, sal gheven, soodaenigh dat haer uyt-besonderheyt elcx
[939] ooghe tot haer trecke, ende daerom oock nemmermeer heymelijck
[940] maer soomen opentlijckste mach, oock selden ende soo weynigh dat
[941] wy niet alleen selfs gheen nootdruft (dat voor al voor-hoet moet
[942] worden) maer oock nauwelijcx (ten waer dan om grooter eere wille)
[943] lust noch ghemack daer door te ontbeeren. Ist niet alsoo, lieve
[944] ghesusteren?
Evangelica

[945] 'Tis also suster, daer inne zijn wy nu al t'saemen eens.
Prudentia

[946] Willen wy 't nu daer oock niet eens inne zijn dat wy binnen
[947] gaen, ons alder-liefste vriendinne, ick meen ons lichame wat ghe[948] macx ende lusts aen-doen, de swarigheden ter zijden stellen, wat
[949] ghenoeghlijcx clappen (daer ons suster D o c t r i n a selfs ge[950] noechte toe heeft) ende dan soetelijcken ons selven ter rusten
[951] stellen?
Doctrina

[952] Dat behaecht ons allen ende sonderlijck my, die meer verlanghe
[953] om met mijn stichtelijcke praet u alder ooren, dan om mijn eygen
[954] maghe met eten te verlustigen. Wat wildy, van Goddelijcke of van
[955] menschelijcke saken hooren? Ick weeter af te spreecken. Ick weet te
[956] kallen van 'tgeene dat Godt dede eer hy de weerelt maeckte, hoe
[957] veel uyren Adam in 't Paradijs, ja Lucifer inden Hemel was, wat
[958] vrucht-boom de boom des wetens was, wat beesten het waeren daer
[959] af Godt de vellen nam waer mede hy Adam en Eva becleede, wat
[960] fatsoen hy daer af gemaeckt hadde, een pels oft voor-schoot, met
[961] duysent andere diergelijcke so lustighe als diepsinnige saken. Wildy
[962] hooren van menschelijcke saken? by den menschen geschieter niet
[963] dat mijn kennisse ontbloodt, sonderlinghen van quade dinghen; den
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[964] goeden let ick luttel op, maer op de ghebreken van elck man so
[965] vlijtelijck dat ick die beter weet dan mijn eyghen, want des volcx
[966] ghebreken steke ick in desen sack voor mijn borste, maer mijn
[967] eyghen inde sack op mijn rugghe hanghende, die sie ick nimmer[968] meer ende spreke daer oock niet af, soo dat ickse heel vergheet,
[969] maer 'svolcx ghebreken zijn my altijdt in 't ooghe, oock op mijn
[970] tonghe, daerom onthoude ick dese gheheel vast; somma dat geluck
[971] is by my hoe ick geleerder ende wetender worde in ander luyder
[972] ghebreken, hoe ick ongeleerder worde ende onwetender in mijn
[973] eygen ghebreecken. Daer door sy my oock niet oft selden quellen
[974] met knaghinge, wroeginghe ende selfs alsoo vroolijck levende, can
[975] ick andere vrolijck maken over tafel ende anders.
Prudentia

[976] Dat is soo, ick hebt dick versocht, wy sullens noch desen avont
[977] gaen versoecken; daerom is my u gheselschap liever dan de neus[978] wijse Philosophie, die altijt van haer eyghen sonden ende swarig[979] heden spreecken. Ja oock wel over tafel, daermen doch vrolijck be[980] hoort te zijn. So onbescheyden zijn sulcke ende vliede dan oock haer
[981] keurigh geselschap, want een slanghe bederft een heele tobbe pa[982] lingh, ende een Swijtsche ofte swaer-hoofdige cop verstoort een982
[983] gantsch geselschap. Wat sullen wy hier doch op der aerden hebben,
[984] dan dat wy eten, drincken, speelen, ende vroolijck zijn? Is dat niet
[985] hier ons deel? Gaen wy inne, susters. Ghy voor, E x c e l l e n t i a .
[986] Ick en d'andere sullen volghen.
Auctor

[987] E x c e l l e n t i a , haer laten[de] ghesegghen, trat alsoo met een
[988] fier ende verheven ghelate eerst binnen. P r u d e n t i a met d'ander
[989] volghden, ende want ick woonde op een soldere streckende over de
[990] twe cameren daer onder d'een zijde de vijf ende in d'ander ooc vijf
[991] woonden, sulcx dat elck buyten hen-lieden weten al mochte sien ende
[992] hooren wat daer onder gheschiede, ende ick nu in d'eene, en dan
[993] d'andere camer siende, seer verscheyden mael-tijden ende huys[994] houdingen hebbe ghesien, mach ick niet laten tot des lesers stich[995] tinghe 'tselve soo ick op 't corst sal moghen, te vertellen. Ende eerst
[996] vande maeltijt der eerst in-ghegaen Maeghden, die ick voorts aen
[997] om haere Godt-vruchtigheyt de vroede, ende dese andere de dwaese
[998] wil noemen. Het was nu avont gheworden als V i g i l a n t i a den
[999] nootdruft besorght, den tafel ghedeckt, ende den anderen maechden
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[1000] uyt haren slaep-cameren, (daer sy elck een wijl in haeren ghebede
[1001] hadden gheleghen) gehaelt hadde, de welcke te samen ghereet zijnde
[1002] om te eeten, F i d e s buyghende haer zedighlijck ter aerden, streck-1002
[1003] te hare handen ende ooghen opwaerts ten Hemele ende danckte
[1004] den Heere die haerlieden uyt Vaderlijcke sorgvuldigheydt deses lijfs
[1005] nootdruft hadde verleent, biddende daer beneven dat hy hare herten
[1006] so wilde bestuyren, dat sy de cracht vant voetsel der spijsen tot
[1007] zijnder Goddelijcker eeren mochten verteeren, daer op d'andere vier
[1008] met een eerbaere nijginghe gheseyt hebbende: dat moet also zijn,
[1009] saten sy neder aenden tafel waer op stonden twee schotelen met
[1010] slechte spijsen, vande welcke M i s e r i c o r d i a den eenen tot1010
[1011] haer nam, stellende den selven ter zijden haer op een bancke sonder
[1012] dat d'andere yet seyden, twelck my verwonderde ende dacht dat het
[1013] yet beduyden, ende d'andere maeghden sulcx gewoon wesen mosten.
[1014] Onder 't eeten vermaende F i d e s noch al weder vande ghetrouwe
[1015] liefde Godes, die hen-lieden soo Vaderlijck besorghde, ende dat het
[1016] daerom de beste mensche waer, die Gode in desen meest naevolghde,
[1017] daer inne dat hy oock andere sijn even menschen die sijn overvloedt
[1018] behoefden, even soo sorghvuldelijck daer mede besorghde als Godt
[1019] den menschen doet. Dit eten duyrde niet langhe; sy resen op vander
[1020] tafelen, F i d e s neyghde haer weder voor Gode, dien sy van nieus
[1021] danckte voor 'tvoetsel, badt om ooc inder zielen met den woorde der
[1022] waerheydt ghevoedt te moghen worden met sodanighe kennissen,
[1023] dat sy uyt rechte lust tot danckbaerheydt (die sijn overvloedigheyt
[1024] van gheen menschen mach ghenieten) haer selve met alle dat sy
[1025] hebben mildelijck haeren behoeftighe naesten met mochten deelen,
[1026] ende soo in haeren naesten Godt danck bewijsen. Sy neghen al
[1027] t'saem, spraecken demoedelijck Amen, ende schickten sigh neder;
[1028] de drie, naementlijck F i d e s , H u m i l i t a s ende V i g i l a n t i a
[1029] om een stoel daer een Bybel op lach ende daer F i d e s een kaerse
[1030] op stelde, die den Bybel open sloegh ende daer inne bestont te
[1031] lesen. Middelertijdt nam M i s e r i c o r d i a den weghghesetten
[1032] schootel met spijse in haeren handen, P e r s e v e r a n t i a nam
[1033] een ghebraden in een mande ende d'anderen gheseghent hebbende1033
[1034] ghinghen sy daer mede uyt den huyse. Doe merckte ick eerst dat
[1035] M i s e r i c o r d i a dese schootel spijse voor den armen vander
[1036] tafelen hadde ghenomen. Alsoo liet ick de drie maeghden sitten
[1037] lesen, ende van daer comende inde camer vande dwase maeghden
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[1038] die noch eerst souden gaen eeten, eensdeels om dat haer-luyder
[1039] spijsen als wat leckerder ende overvloedigher wesende, niet gereet
[1040] en waeren, ende eensdeels om datmen wat ghetoeft hadde nae een
[1041] schaeck-spel, dat D i l i g e n t i a ende D o c t r i n a begonnen
[1042] ende niet vol-eynt hadden: daer sagh ick met verwonderinge een
[1043] heerlijcke tafel vol weeldighe spijsen van soo twijffelijcker lecker[1044] heyt dat oock een hongherich mensche hem soude beraeden wat hy
[1045] voor 'tsmaeckelijckste eerst aengrijpen soude; daer waren maerten
[1046] ende knapen, die noch al meer ende meer spijsen aendroeghen. Ten
[1047] laetsten was 'tspel gheeyndet; die twee quamen nae der tafelen, so
[1048] deden oock d'ander drie, 'tkaertjen verlatende, ende began E v a n [1049] g e l i c a een benedictie te segghen, die soo langhe duyrde dat my
[1050] eerst verwonderde hoe d'anderen ende sonderlingh D i l i g e n t i a
[1051] sulck gedult hadden. Maer my besinnende dat het totter eeren dien[1052] de, ende dat sy-luyden in 't middagh-mael soo veel leckere spijsen
[1053] in-gheslingert hadden, dat den hongher meer was uyt voorbeldinge
[1054] van weeldige spijsen die sy saghen, dan door ledigheydt van haren
[1055] maghen, hielt dat verwonderen op daer inne, maer het vermeerde
[1056] in wat anders, te weten, dat ickse sagh so vyantlijck, soo haestelijck
[1057] ende soo gulsighlijck vallen aenden spijsen als of sy in seven daghen
[1058] niet ghegheten en hadden ghehat; niemant was daer de letste, elck
[1059] greep nae 'tbeste, elck doopte in 't vetste, soodat sy totten ooren
[1060] toe van besmeerde vettigheyt blincten als kaersse-maeckers katten.
[1061] Men dranck oock het wijntgen niet al te soberlijc, 'twelck wat te veel
[1062] ghecomen zijnde in 'thooft van D o c t r i n a , opende sy een mont
[1063] die haer sotheyt jae boosheyt uyt-storte sonder op-houden, dan
[1064] disputeerde sy vande maniere hoemen sal verrijsen ten oordeel, dan
[1065] oordeelde sy weder alle menschen, vande welcke sy meer quaets
[1066] clapte dan men soude meynen dat menschen bedrijven moghen, niet
[1067] teghenstaende men qualijck te veel quaets vanden menschen mach
[1068] segghen. Haer mont stont niet stille: dese was hoveerdigh, die was
[1069] een papen-hoer, dese was pockich ende lempich, anderen saten op1069
[1070] een banckerot te maken, anderen waeren ketteren, andere waeren
[1071] Goddeloose papisten, ceremonialisten, menonisten, valsche Christe[1072] nen, af-goden dienaers etc., somma niet anders dan een stinckende
[1073] pryvaet geopent. Ja [ghelijck] den kele van een venijn-spouwende
[1074] drake, een vuyle reucke ende dootelijcke luchte den omme-sitteren
[1075] inden neuse ende keele brenght, ende bracht haren venijnighen
[1076] stinckende ende achter-clappende tonghe niet voort dan sonden ende
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[1077] vuyligheydt van andere menschen, deur den oopen ooren van dwase
[1078] toe-luysteringhe een quaedt vermoeden van haer naesten ende een
[1079] ziel-moordelijck venijn inde herten. Dit merckten sy nochtans niet,
[1080] maer waren daer wel met te vreden, lachten soetelijc haer toe ende
[1081] hadden een goet behaghen daer inne. Also wort de maeltijt over[1082] ghebracht, die soo door 'tveel clappen als door 'tveel eten ende
[1083] drincken by nae twee uyren lande gheduyrde; ten laetsten wert daer
[1084] wederom met nauwer noot een stilte (overmits D o c t r i n a qua[1085] lijck conste op-houden), E v a n g e l i c a dede een danck-segginghe
[1086] mede by na een half uyre lanck gheduyrende, de welcke siende dat
[1087] daer een speel-man ghereet stont om te doen dansen, daer inne wat
[1088] t'onvreden scheen, vragende E x c e l l e n t i a , of dat oock Christe[1089] lijck waer, maer eer die antwoorde gaf, was P r u d e n t i a gereedt
[1090] ende seyde: het waer beter met dansen de spijse wat te verteeren,
[1091] dan met langhe aen den tafel te sitten den buyck te over-laden.
[1092] Oock mocht het nu gheen sonde zijn dat voor-maels deughde waer
[1093] gheweest, dit was in David geweest, een Coninck ende Propheet1093
[1094] ende dat noch openbaer voor allen menschen. Waerom soudet dan
[1095] nu sonde oft schande zijn? Om dat de Israeliten om 'tkalf dansten?1095
[1096] Of om dat S. Johan door een danssersse 'thooft verloor? Soude1096
[1097] yemants misbruyck een sake die van selfs goet was quaet mogen
[1098] maken? Soo moste oock niemant wijn drincken om datter sich veele
[1099] in bedorven hadden; met meer andere redenen, die sy daer toe
[1100] voort-brachten, des E v a n g e l i c a niet alleen daer toe beweeghde,
[1101] maer self mede hant aen-sloegh ende so luchtigh danste als yemant
[1102] anders, behalven E x c e l l e n t i a , die scheen den prijs te behalen,1102
[1103] soo statelijck, so jofferlijck ende soo drijvende wist die te dansen,
[1104] ende metten voeten te weven, te spertelen ende te gambaderen, dat1104
[1105] sy meer scheen te vlieghen dan te dansen. Doch stonden hier inne
[1106] D o c t r i n a ende D i l i g e n t i a niet ledigh, maer bethoonden1106
[1107] wel, dat sy meer dan een daelder aen dansen verleert hadden, son[1108] derling D i l i g e n t i a , die hier in haren rechten koe-weyde was,
[1109] soo het dansen vol veranderinghe is. Maer dese was al wat licht[1110] veerdigh ende hoerachtigh in 't om-slingeren, opspringhen, ende
[1111] uytsteecken van haere beenen, waer inne E x c e l l e n t i a haer
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[1112] soo statelijck ende jofferlijck wist te houden dat sy oock in 't omme[1113] draeijen haer soo recht op hielt als een tolle op een zarcke. Dese
[1114] danserije duyrde soo langhe tot dat sy alle vermoeyt waren; even
[1115] liet men den speelman gaen, men dede een slaepdranck, men ont[1116] cleede sich int hemde toe, ende men viel op de bedden als swijnen,
[1117] daer sy terstont van vermoeytheydt in slaepe vielen. Ick dat spel door
[1118] sien hebbende, gingh van daer nae den camer vande vroede maegh[1119] den, om voort te sien hoemen daer huys hielt. Daer sagh ick M i s e [1120] r i c o r d i a met P e r s e v e r a n t i a weder t'huys comen, die
[1121] d'andere drie noch vant lesende inde Bybele. Het was nu al midder[1122] nacht; sy stonden op van 't lesen, spraken wat met M i s e r i c o r [1123] d i a , dat ick niet wel en mochte verstaen, ende sy alle vijve op haer
[1124] knijen gevallen zijnde, sprac F i d u c i a , met gevouwen ende op[1125] gheheven handen, haer ooghen ten hemel slaende alsoo: Al ist sulcx,
[1126] o hemelsche Vader, dat ons van herten verlanget nae u lieve Soons
[1127] des Bruydegoms toekomste, omme tegenwoordelijck ende volcoment[1128] lijck uwer goetheydt te ghenieten, soo bevinden wy nochtans inder
[1129] daet dat u getrouwe liefde in alder aenvechtinghen ende noodt met
[1130] soo crachtigh bescherminghe ons by staet, dat de boose ons niet en
[1131] mach aenroeren, noch veel min verwinnen; ende also wetende dat
[1132] niemant teghen ons mach zijn nu ghy selve, o Almoghende Heere
[1133] by ons zijt, zijn wy des strijdens wel ghetroost ende bereydt om soo
[1134] langh hier te strijden alst u Vaderlijcke liefde ende wijsheyt sal
[1135] willen ghedoghen. Daerom o Heere, het zij of ghy ons hier noch
[1136] wat wilt laten blijven, dan of ghy ons haest by u wilt doen comen
[1137] door den toecomst des Bruydegoms, soo bidden wy ootmoedelijc met
[1138] vast betrouwen van verhoort te worden, dat ghy ons in alder noot
[1139] by wilt blijven, ende van allen quaden beschermen, ende leggen ons
[1140] nu hier tot rust van onse vermoeyde natuyre op dit bedde, als oft 't
[1141] ons doot kiste soude zijn, bereyt tot leven oft sterven naer uwen
[1142] heylighen wille. Amen.
[1143] V i g i l a n t i a ende P e r s e v e r a n t i a souden dien nacht de
[1144] waecke houden, soo daer ghemeenlijck alle nacht twee ghewoon wa[1145] ren te doen, om bereyt ghevonden te worden als de Bruydegom
[1146] onversiens inder nacht mochte comen, ende waren doen wederom
[1147] gaen sitten by den stoel metter kaerssen voorseyt, ende bestonden
[1148] inden Bybele te lesen, hebbende by henlieden op een tafel ghereet1148
[1149] staen de(n) vijf lampen, ende oock de(n) vijf dosen met olije. De
[1150] drie zeghenden dese twee, bevalen henlieden den wacht om hen-

1148

hebbende D: hebben.
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[1151] lieden terstont soo sy wat vernamen te wecken, ende gingen die
[1152] drie minnelijcke tortel-duyfkens in haeren clederen rusten. Ende ben
[1153] ick, siende dat de dinghen daer ten eynde waeren ghecomen ende
[1154] dat het nu al midder-nacht was, vaerdigh ghegaen nae mijnder rust-1154
[1155] stede, verbetert zijnde door tgoede voorbeeldt dat ick aen die waer[1156] dighe maeghdekens ghesien hadde.
[1157] Een weynigh gheleghen hebbende, ter rechter midder nacht als
[1158] de menschen lagen begraven inden lieffelijcken slape, wordt daer
[1159] een onvoorsienlijck gheruchte gehoort van 't geclanck der basuynen
[1160] ende van 'tgheluyt van veele stemmen als donderslaghen roepende:
[1161] Staet op, ghy slapende dooden, siet den Bruydegom comt, gaet uyt
[1162] u selve desen Bruydegom te gemoete. Nu hadden V i g i l a n t i a
[1163] ende P e r s e v e r a n t i a dit gedroen al van verde vernomen,
[1164] ende den drie maeghdekens metten eersten clanck der trompetten al
[1165] gheweckt, die stracx op waren ghestaen, haeren sneewitten bruy[1166] loftcleederen aengedaen, haren lampen al t'samen met olije ghevult
[1167] ende ontsteecken hadden ende stonden nu al ghereet inder deuren
[1168] wachtende op des Bruydegoms comste. De trompetten ende groote1168
[1169] menichte persoonen, die voor den Bruydegom her quamen, eenighe
[1170] te voet, andere te wagen, andere te paerde, reden vast voorby, onder
[1171] welck gherucht de dwaese maeghden oock wacker zijn gheworden, die
[1172] haestelijck (sonder doe wel op het proncken ende palleren te letten)1172
[1173] haere vodden aen schoten, de selve metten deuchtschijnende Tab[1174] baerden bedeckten ende quamen mede inder deuren staen met hae[1175] ren lampen in haeren handen, die sy doe eerst begonnen toe te
[1176] rusten. Maer merckende dat het noch verde was vanden dagh ende
[1177] dat sy gheen olije meer en hadden omme haeren lampen te doen
[1178] branden, quamen sy by den vroeden maeghden, die aenghesproken
[1179] waeren van I n c r e d u l i t a s op deser wïjsen:
[Incredulitas]

[1180] Hoe onvoorsiens, alsmens minst bedencken conde, des Bruyde[1181] goms comste ons al t'samen overvalt, ende dat noch inder midder
[1182] nacht, weet ghy selve, lieve susteren, maer ghy weet niet dat wy
[1183] meynende olije ghenoech te hebben, ons selve gheheel daer van
[1184] onversien vinden, so onbewaende verrassinghe, als door een onghe[1185] luck ons op ghecomen, te weten door leckheyt onser olije vaten,
[1186] genaemt schoon-toogh, die ons voor dicht vercocht waeren, ende

1154
1168
1172

voor vaerdigh is ende geschrapt.
trompetten trompetters.
palleren optooien.
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[1187] onse olijc daer inne gedaen zijnde geheel uyt-gheleckt is, oock eens[1188] deels uyt-ghedrooght, door dien wy de vaten niet ghedeckt of be[1189] sloten hadden, soo wy nu ter noot bevinden, helaas! Wie soude sich1189
[1190] voor sulck bedroch verhoeden? Dit dringet ons dat wy van noot[1191] halven vrundelijcken, ter liefden vanden Bruydegom, moeten bidden,
[1192] ons behulpelijck te willen wesen met wat olie te leenen. Ghy luyden
[1193] weet selver des Bruydegoms bevelen te zijn datmen elcken sal leenen
[1194] diet vraeght, oock sonder hope van betaelt te werden, maer want
[1195] wyse u gaerne ten diersten willen betalen, of ten minsten met olie
[1196] willen vergelden, soo haest wy comen daer olije te cope is, hebben
[1197] wy dit noch te vrymoedelijcker derren begeeren aen u luyden die met
[1198] u overvloedige voor raet van olije besorcht te hebben, dadelijck1198
[1199] betoont [dat gij] voorsichtige ende wijse maeghden zijt. Daerom
[1200] wy oock moeten betrouwen dat ghy lieden, diens lust doch is elcken
[1201] goet te doen, ons in desen grooten noodt dese behulpelijcke lee[1202] ninghe gaerne sult bewillighen. O lieve maeghden, weygert ons nu
[1203] doch niet, de Bruydegom mercken wy dat by der handt is, ende onse
[1204] lampen door gebreck van olije beginnen al uyt te gane! Waerde
[1205] susteren, helpt ons doch dit mael in desen onbewaenden noodt!
Perseverantia

[1206] U ghebreck, lieve susteren, is ons leedt van herten, te meer nu
[1207] ghy t' ontijdt comende van ons niet en meucht geholpen werden.
[1208] Dat ons lust elcken goet te doen, seghdy recht aen, maer de dagh is
[1209] verby ende is nu de nacht gecomen inden welcken men niet en
[1210] vermach meer goets te doen. So dooldy oodc inden overvloedighen
[1211] waen onser olien ofte voorraedt van deughden. Ghemerckt wy seker
[1212] zijn dat wy selve te cort sullen comen, indien naemaels de rechter
[1213] op 't scherpste met ons inde waghe des oordeels wil treden, ende1213
[1214] boven dien is dese olie van soodaniger aert dat niemandt een ander
[1215] daer af mach met deelen, maer wert alleen ghegheven van den
[1216] Apteker selve. Dus moghen wy u nu niet helpen, want de tijt is hier
[1217] dat niemandt voor anderen mach staen, maer sal elck zijn eyghen
[1218] last draghen. Seker soo wy ons olye ende licht ofte ghetuygh-deugh[1219] den bestonden mede te deelen, ghy selve weet wel, ghy-lieden selve,
[1220] dat wy die deught van u ghetuyghen souden moeten onwaerheyt
[1221] segghen. Daer mede en mocht ghy gheensins gheholpen zijn voor

1189
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na besloten hadden heeft D: daer ghy recht, dat blijkbaar een deel is van een bij het volgende
behorende uitgevallen zinsgedeelte (wsch.: ‘wat olie te leenen, daer ghy recht wel van
voorsien zijt’).
dadelijck metterdaad.
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[1222] den al-sienden ooghen des herten-kenners, ende wy souden daer door
[1223] onsen olye verminderen, ende self te cort uyt, ende in ghebreck
[1224] comen. Wat nut soude u dat zijn? Soude die waerheyt ende deughde
[1225] by ons niet verminderen, jae uytlesschen, soo wy met logentalen1225
[1226] begonnen om te gaen? Hebdy u leefdaghe ons oock stof gegeven
[1227] ende oorsake om goet getuygh van u-luyden te geven? Immers hebt
[1228] ghy-lieden niet selve, alsmen u soo vriendelijck ten besten riedt,
[1229] met soo onvriendelijcke spijtigheyt geantwoort, u selfs ter deughden
[1230] onwilligh betoont? Onsen ghetrouwen raedt bespot, veracht, ende
[1231] verworpen? Dus merckt ghy wel dat ghy nu te spade hulp comt
[1232] soecken aen ons, die 't aen gheen wil, maer aen macht ghebreeckt
[1233] om u te helpen; soo wil u nu veel eer voeghen olye te gaen koopen
[1234] aenden pluym-strijckers, tafel-vrienden ende valschen vrede-preecke[1235] ren ende loftuyters uwer schijn deughden, ende te versoecken of die
[1236] nu wat goets van u ghetuyghen moghen, of haer ghetuyghenissen
[1237] hier verstrecken moghen, ende of hen-lieder gladde olye der1237
[1238] leughenen u nu licht gheven soude moghen. Want metter corsten
[1239] ende op 'tronste gheseydt, wy zijn so moetwillich niet dat wy ons
[1240] selfs quaedt doen souden, dats voor u te lieghen, om den rechter te
[1241] bedriegen, o datter u goet af comen soude, noch wy en zijn so sot
[1242] niet dat wy schade soude(n) doen, dat is onse onnooselheydt vermin[1243] deren, sonder hoope te hebben van baet te doen, dats u onschult te
[1244] vermeeren, 'twelck wy weten onmoghelijck te wesen.
Auctor

[1245] Als P e r s e v e r a n t i a sulcx met een treurighen ende medoogen[1246] den ernst hadde ghesproken, zijn de dwaese Maeghden beschaemt
[1247] ende verstomt van daer ghegaen om olye te coopen. Daer-en-tusschen
[1248] quam de Bruydegom selve, de vijf vroede maeghden waren bereyt,
[1249] voeghden sich in des Bruydegoms gheselschappe, ghinghen met den
[1250] Bruydegom binnen, waer naer terstont de eeuwighe deure wordt
[1251] ghesloten.
[1252] Een goede wijle daer nae zijn de vijf dwaese maeghden gecomen
[1253] aen des Bruydegoms paleys, maer 'twas nu leyder te spaede, de
[1254] deure was gheslooten, sy waren treurigh, weenden door te spade
[1255] berouw ende riepen uyt onvermijdelijcker noodt: Heere, Heere.
[1256] opent ons de deure! Sy hadden helaes quaelijck onthouden dat
[1257] vleesch noch bloet, dat is gheen mensche vol aertsche zinlijckheden,
[1258] lusten ende begheerten wesende, het rijcke Godts mach besitten,

1225
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logentale leugentaal.
hen-lieder D: hen-lieden.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

536
[1259] nochte deelachtigh zijn die vroolijcke waerschap van desen Hemel[1260] schen Bruydegom, die daerom hen-lieden hoorende oock antwoorde
[1261] alsoo: Hier en mach niemandt binnen comen die ick niet en kenne.
[1262] Ick en kenne niemandt die anders is van aert dan de geene die mijn
[1263] Vader door my heeft herbooren ende vernieuwt, soodanighe en zijt
[1264] ghy-luyden voorwaer gheensins, dus kenne ick u niet, noch voor
[1265] mijn Vaders maecksele, nochte oock voor mijn hermaecksele; daerom
[1266] moet ghy oock buyten blijven ende wachten dat ghy wegh ghenomen
[1267] wort (dat haest sal werden) vanden gheenen uytten welcken ghy
[1268] ghebooren zijt, wiens aert ghy in u hebt ende de selve oock terstont
[1269] wel in u kennen sal te weten voor den zijnen. Die sal u met sich
[1270] leyden in sijn helsche vuyre, daer eeuwelijck sal zijn tande-kners[1271] singhe, suchten, weekermen ende knaghen des onsterffelijcken1271
[1272] worms ende een grouwelijck verdoemen.
[1273] O strenghe, nochtans rechtveerdighe antwoorde! mijn herte berst
[1274] my schrickelijck in 't vertellen! Ist dan vreemt dat dit onweder-1274
[1275] roepelijcke vonnisse vande eeuwighe uyt-sluytinghe een vertwijfelde1275
[1276] verbaestheyt was voor die dwase deernen? ach, riepen sy, wy hebben
[1277] die anderen deernen bespot, wy hielden haer leven een rasernije te
[1278] zijn, maer nu zijn zy binnen die salige feesten als Princessen ende
[1279] Coninghs kinderen gheeert, maer wy onsalighe, die duystere, moeye[1280] lijcke ende vande lastighe onweghen bewandelt hebben in 't volghen
[1281] van onse doolende begheerlijckheydt, daer ons de sonne der ver[1282] standenissen niet op ghegaen is, zijn buyten gheslooten om inden
[1283] eeuwighe nachte met eeuwigh wroegen, knaghen ende kners-tanden
[1284] verdoemt te wesen. Och wee onser uyre! vervloect is de dagh onser
[1285] gheboorten! ach wee over wee! soo riepen sy, sy weenden, sy huyl[1286] den, sy trocken 'thayr uyt den hoofde, sy wronghen de tedere handen
[1287] datter 'tbloedt nae volghde ende seghen d'een voor ende d'ander
[1288] nae ter aerden in swijme. Daer laghen sy als dooden om van helsche
[1289] duyvelen wegh-ghenomen ende inden afgront vanden vuyrigen poel
[1290] geworpen te worden. Daer voor behoet die barmhertige Godt allen
[1291] goet-hertighen menschen, dat niet en gheschiet sonder gheloove,
[1292] waecken, bidden, barmhertigheyt uyt liefde hanteeren ende onop[1293] houdelijcke volhardigheydt ten eynde toe. Dat Godt ons wil gonnen,
[1294] Amen.
Gheschreven den 6, febr. 76.

1271
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suchten, weekermen D: sucht en wee, kermen.
dan D: dat.
na uyt-sluytinghe is die geschrapt.
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Comedie vande Blinde voor Jericho
Derick Coornhert
Alle blinden, die hare blintheyt bekennen,
Niet wetende tot wat leydtsman hen te wennen
Om dat sy tverleyden der verleyders vreesen,
Moegen hier ondervintlijck tasten en voelen
5 t Bedroch der blinde leydtsluy de om haer boelen,5
En veylich voor der sielen verleyding wesen
Doort volgen vande ware Leydtsman gepresen,
De self is die wech, tooch en blintheyts genesen.8

Ghedruckt int Jaer ons Heeren 1582.
+

Laet ghy my so int wilt sonder hoeder varen?
10 +Neen, mijn hertslieve broeder sal u bewaren,
De selfs oock vande const is.
+
Heeft Frans Coornhert dan oock gerijmt? dats my wonder.12
+
Aerdich, dus dient hy tot u schermheer bisonder,
Want hy inder Rijmers Jonst is.
15 Wat vermach de const niet by Jonstigen ooren?
+
Hoe sal hy weten (de my niet sach te voren)
Dat ick ben zijn Broeders gedicht?
+
Hy kent so eygentlijck mijn Rijmen en wercken,
Dat hy met eens aenschouwe[n] mijn aert sal mercken
20 Wt de gedaente van u gesicht.
+
Ick ken hem niet; woudt ghy my een voorschrift gheven?21
+
Gaerne. Liefbroer, dees Comedie was geschreven
Om in druck te worden ghemeen.

5
8
12

21

boelen boeleren.
de die (in dit stuk wordt het betr. vnw. bijna overal als de (n) gespeld).
Frans Coornhert, geb 1519, overl. omstr. 1600. Hij behoorde in 1566 en 1567 tot de hoofden
der Gereformeerden in Amsterdam. Als balling oefende hij het notarisambt uit (Emden). Na
de Alteratie vestigde hij zich weer in Amsterdam, waar hij enige jaren secretaris was.
voorschrift woord vooraf.
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Sy scroemde tgheclap van hatelicke menschen,
25 Ic beloofde u haer voorstant te zijn na wenschen;25
Op de troost gaet sy van my heen,
Naer u toe. Met dit voorschrift aen my bedongen,
Dat u Jonst en Const by misgonstige tongen,
Haer naem sal helpen verschonen.
30 Dit moechdy, en dit suldy vol brengen met eeren,
Veel williger dan icx van u can begeeren.
U lust is my lief te toenen
Neemtse dan in u scherm, sy self sal u lonen,
En (doet ghy so sy seyt) u met eeren croenen,
35 So maeckt u van dees Comedie een behoeder
Derick Coornhert, u lief Broeder.

Comedie
Inhouden Marc. 10.46
Als Jhesus met zijn Jonghers en veel volcx met hem
Opwaerts gingen van Jericho nae Jerusalem,
Sat Bartimeus Tymei Soon blint en arm,
40 By den wech, daer hy bedelde (met groot gecarm)
En hoorende dat Jesus van Nazarenen
Daer quam, riep hy luyde wt hertelijc meenen:
Jesu Davids soon (O groote troost der Armen)
Wilt mijns ellendigen Blinden ooch ontfermen!
45
Veel luyden dreychden hem op dat hy sou swijgen,
Maer hy riep des te meer (om hulp te vercrijgen):
Jhesu Davids soen, ontbermt u mijner! Jhesus bleef staen
En beval hem te roepen. Sy riepen hem aen,
Seggende, zijt goets moets, rijst, hy doet u roepen.
50 Hy warpt den Rock af, springt op, comt tot hem loopen.
Wat wildy (sprack Jesus) dat u van my sal gheschien?
De Blinde antwoorde: Meester dat ick mach sien.
Jesus sprack, u geloof heft u ghesont gemaeckt, gaet.
Terstont sach hy, en volchde hem inde rechte straet.

Een ander ende breder Inhout
55

+

Hier vindi verclaert der Blinden ellendicheyt,
Verleydt van waensienders schalcke behendicheyt

25

dat gij deze comedie zoudt verdedigen.
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Doort vermetel oordeels toestemmen onbedacht,
Welcx bevonden bedroch sulcken haet heft gewracht
Inde blinde, dat hyse veriaecht, en preken hoort
Met opset om doen, tgoet hem leren sal Gods woort.60
+
Daer verstaet hy hoe streng Godt straft den quaden
En den goetwilligen beschenct wt genaden.
+
Voorts hoe de logen scalck door valschen schijn bedriecht,
En met stadich trueren loent als lust snel vervliecht;
Dat die sonden altijt haer selfs boete zijn,
Welc verstant dan walgen doet van dat zoet fenijn.
+
Door dese ware afkeer vande valsche loeghen,
Comt haer de heylsame gaef des geloofs toeghen,68
Verclarende wat sy is, waer toe sy genaeckt,
Haer werc, haer vruchten, en hoe sy salich maect.
+
Daer na sietmen hoe die verdienst beromelijck71
den blinden verblijdt op een onwech verdomelic,
de dan ooc wert ontdect met al haer valsch bedrijf,
van een verleydster Justitia Imputatijf.74
+
Dees maeckt den blinden argelistelijck vroedt,
dat hy goet is, hoe wel hy niet goets heeft of doet.
+
Welck bedroch grootelijck wort gemerckt byden Blinden,
doort geloofs getuych met wacker ondervinden.
Des hy sich dan wantrouwich vanden menschen keert.
Totten gaefrijcken God, daer hy hulpe af begeert.
+
Verwerft en merckt dat hy sich self te veel heft betroudt,
Ooc Gode meer ende min dan Godes woort inhout,
+
Waer door het ware berouw wt gantzer sielen,
tvermetel ordeel vyantlijc gaet vernielen,
+
Des den droeven Blinden, mestrouwende zijn hooft,
Het claer gesicht en tvrolijcke licht wert belooft.
+
Twoort wijst hem ten acker, die byder straten leit,
Om daer te gaen sitten, genaemt gelatenheyt.
+
Daer sit die blinde stil met hertich verlanghen,
Om eens trecht stierende gesicht te ontfangen
+
En hoort van Jesu wonderlijcke gheruchten,

+

2
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+
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+
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+
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+
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om het goede te doen, dat Gods woord hem zal leren.
haer... toeghen zich vertonen.
verdienst beromelijck verdienste waarop men zich beroemt (de Rooms-Katholieke leer, in
een van haar leerstellingen aangeduid).
Iustitia Imputatijf toerekenende gerechtigheid (de Gereformeerde leer, als in vs. 71. Zie ook
Wellevenskunste bl. 248, noot).
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den hy Christum te zijn gelooft sonder duchten.
+
Hy roept onophoudelijck: Jhesu, Davids kindt,
Ontfermt u mijns, ick ben Arm, Ellendich ende blindt!
+
95
Dit hoort de milde Jhesus, die door zijn boden,
Den lichtgierigen blinden tot sich doet noden,
De, hoorende dat Christus hem om helpen roopt,
Doude zeden verwerpt en spoedich tot hem loopt,98
Daer hy van Jesu (wat hy wil, zijnde gevraecht)
100 Tgesicht begeert boven al dat de werlt behaecht,
Twelck hy waerlijck verwerft van Christo Almachtich
+
Doort heylsaem middel vanden gelove crachtich,
Des de blinde verhoecht doort lievelijc lichte
Dat hy nu aenschouwet met open gesichte,
105 Jesum Christum danct met hertelick verblijden,
En trouwelijck nu volcht in onschuldich lijden.
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Personen
Blinde
Sermo Propheticus

Propheetsch woort

Perversum Iudicium

Verkeerdt Oordeel

Observatio sui

Een Meysken,
waerneminghe zijns selfs

Fides

Tgelove

Meritum

Een Pharizeus verdienste

Iustitia imputativa

Toereeckentlijcke
rechtvaerdicheyt.

Poenitentia,

Berou, een vrouwe met een
sack opt hooft, gegordet
met een swaerdt

Rumor Evangelicus

Evangelisch geruchte

Turbe

{ 1 Peccatorum cognitio

} Scaren

Turbe

{ 2 Lex

} Scaren

Turbe

{ 3 Phariseï

} Scaren

Twee Apostolen
Christus

98

Mark. 10:50 ‘zynen mantel afgeworpen hebbende’.
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1e handelinge Ie wtcomen
B a r t i m e u s d i e B l i n d e heeft by hem O b s e r v a t i o s u i , wert metter hant gheleydet
van P e r v e r s o I u d i c i o ende zeydt also:
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110

115

120

125

130

135

140

108
128
130
136
141

[B l i n d e ]
Armoede swaer bedroeft oock den sienden menschen,
En dolende Blintheyt queldt Rijcken nae wenschen.108
Wert hy dan niet met dubbelt verdriet bedroeft,
De alleen dees twee Jammeren teffens beproeft?
Dit valt in my, arme en ellendige blinde,
Des ick mijn Hert met druck overladen vinde.
Most dan armoet streng met haer felle cluystere,
Noch altijt versellen mijn blintheyt duystere?
Most dit hongerich bedelen noch vergroten,
Mijn Jammer, mijn dolen, met vallen, met stoten?
Hadde ick maer behouden int gesichts verliesen
Wat oordeels om een siende Leydtsman te kiesen,
Twaer my tot veylicheyt in mijn eewige nacht;
Maer nu kies ic blinde, door notelicheyts kracht,
Dick blindelijck een blinde de sich siende acht,
En so leydt deen blinde dander inden gracht.
Elck wil ander leyden, de self blint is als mol;
Elc seyt ic sie, de self swermt in duysterheyts hol,
En elc roemt sich vant licht, de self geen zon en kent.
Hoe mach ick blindt dan weten, wie siende is ofte blendt?
Connen mijn blinde Oogen oock eenichsins sien,
Weer hy siende of blint is, de my de hant comt bien?128
Men vindt menich mensch, die zijn onwijsheydt verstaet.
Doch kent hy wijsen, de hi vraecht en volcht haer raedt;130
Maer ick eylaes, ben so blindt dat ick gheen wech en weet;
Oock en kenne ic niemant de blinden te rechte leet.
Boven dien mach ick geensins wel onderscheyden
Blinde verleyders van sienders die recht leyden.
Deser vintmen weynich, die seer overvloedich.
Can ick dan oock vermijden dolinge onspoedich?136
Observatio sui
Neen ghy Vaeder, ghy bevint sulcx dick met smerten,
Met pijnlijc trueren en ongenoecht des herten.
Dit behoordy taenmercken tuwen voordele,
En doorsaeck van dien, dats vermetel oordele,
U Leydtsman, so stout als onversocht en blindt,141

Rijcken nae wenschen hen die zo rijk zijn als zij wensen.
weer of.
doch toch.
onspoedich ongelukkig.
onversocht onervaren.
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145

150

155

160

165

Den ghy dwaeslijck volcht, aencleeft en meest bemindt.
Hoe dicmael heeft hy u scendich gaen verleden?
U sin strecte nu oock na tghesicht des vreden,
Namentlijck Jerusalem, Godts heylige stadt,145
Om daer te becomen door dat veylige padt
Gesicht, Licht, ware kennis van God goetdadich,
Eewige lust met vreedsame rust gestadich.
Daer, daer beloofde u leydtsman u te stieren
Byden Schaepkens, maer bracht u by felle dieren,
In dit Godtloose Jericho, stadt vande maen,151
Onstadich, duyster, der hellen Prins onderdaen,
De u quelt met twistich verdriet, pijnlic wroegen,
Sware moeyten en hongerich ongenoegen.
Is dat niet het tegendeel van al u begeert?
Voeldy niet dat gy stadich al u wenschen ontbeert?
Heeft u leydsman u dan niet leelick bedrogen?
Noch geloofdy zijn raet vol dootlijcke logen.
Bedrogen te worden van een onbekende,
Machmen verschonen in donversochte blende;
Maer wie can verschonen het moetwillige hooft,
Dat dickmael den bekenden bedrieger gelooft?
Tvermetel oordeel is doorsaeck van al u leedt,
Noch volchdy hem gaerne, ghi de zijn ontrou weet.
Claechdy dan oock recht van verleydens verrasschen?
Blinde
Ongaern sit ick tusschen twee stoelen inde asschen.166
Dit doet my dees ontrouwe leydsman noch houwen,
Tot dat ick een vind, den ic vast mach betrouwen.
Midler tijt moet ick my met desen geneeren.

170

Observatio sui
Tquade te houden verderft, nut ist ontberen;
Seeckerder ist wel sitten, dan qualijck te gaen.
Blinde
Wie mach stil sitten in honghers noetlijck vermaen?

145
151
166

Jerusalem, tghesicht des vreden zie ROBERTUS STEPHANUS (inleiding): ‘Jeruzalem-Visio
pacis, aut visio perfecta’.
Jericho, stadt vande maen: ‘Jericho-Luna, vel mensis, aut odor eius, civitas opulentissima
in Beniamin tribu’.
sit... asschen blijf ik geheel zonder steun, aan mijn lot overgelaten (vgl. STOETT, Ned.
Spreekw.4 no 2178).
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175

180

185

190

De thuys gheen Broodt heeft, moet daer buyten na sporen.
Weet ghy beter Leydtsman? noemt hem, laet my horen.
Ghy swijcht Dochter, en hebt (soo ick merck) des gheen macht.
+
Maer zijt gerust, dees leydtsman is my self verdacht;
Dits doorsaeck dat ick in dees Kerc ben gecomen,
Want hier sal preken (so ick hebbe vernomen)
Een Man, wijs van sinnen, en heylich van leven,
Van Gode gesonden en wt liefte gedreven,
Om tvolck deser Stadt vrymoedich te verconden
De grootheyt metten oorsaken haerder sonden,
Oock raet van spoedelijck daer wt te geraken.
Also verlangt my nu met begeerlijck haken
+
Om te verstaen de heymelijcke gebreken
Die noch int diepst mijnder blinder sielen steken,
Oock doorsaken, de my daer in doen volherden.
Want om eens recht vry daer af te moegen werden,
Denck ick by Godts hulpe te laten metter daet
Alle dat ick sal vernemen te wesen quaedt,
En allencxkens 't verstaen goet daetlic te plegen.191
Observatio sui
Vader, de Predicant is opten stoel gestegen,
En wil, al ist Volc luttel, 't Sermoen aenheven.
Blinde
O Godt, opent mijn Herte, wilt my Ooren gheven!

1e Handeling IIe wtcomen
Sermo Propheticus, Blinde, Observatio sui, Perversum Iudicium

195

200

191
199

[S e r m o P r o p h e t i c u s ]
Inden Naeme des Mensch lievenden Godes, Amen.
Ghy Borgers deser Stadt, coemt hier, hoort altsamen
Die waerheyt u hatelijc, omdat sy u blaemt,
U Sonden, u logen lust, altijt so beschaemt,
Dat ghy van haer heylsaem berispen wijct duchtich199
Tot de dootlijcke logen, valsch en licht vluchtich.
Hem mint ghy, hem soect ghy, hem coopt ghy dier om ghelt,

't verstaen (D: te verstaen) goet daetlic te plegen het welbegrepen goede metterdaad te
beoefenen.
duchtich bevreesd.
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+

qualitas et officium
Concionatorum

+

Hoemen te recht hoort
preken

544

205

210

215

220

225

235

209
210
218
223

Maer aengeboden waerheyt veriaechdy met gewelt.
Haer woort hebdy, so ic merc, by my vernomen,
Daerom is uwer so luttel hier gecomen.
Want ghy hoort liever valsch prijsen, dan waer schelden,
Dit houdt u in boosheyt, doecht hanteerdy selden,
+
Ja nemmermeer. O alle ghy sotte geslacht,
De Burgers zijt in dees maenstadt en Godtloose nacht!
Daer is gheen Godt, seydt u hert (niet u valsche Mondt);209
Verdorven is u lust, vol grouwels inden gront.210
Niet een van u allen en doet goet, ooc niet een;
Niemant vraecht hier nae Godt, elck wijcket af int ghemeen.
+
Hier woont waerheydt, ontfermen, noch Godes kennisse,
Maer vloec, Loghen, Moordt, Dieverij, Vrouwen schennisse.
+
Sondicht Mensch tegen Mensch, hy crijcht by Godt noch soen,
Maer vertoorntmen Godt, wie salt ghebedt daer voor doen?
+
En oftmen daer al voor bade, wie salt hooren?
Godt niet, al baden oock zijn drie wtvercoren.218
+
Wat verwacht dan die Godtloose, die int quade volhert?
Vaste verstrickinghe in zijn sonden verwerdt,
Wanhoep (a), Schande (b), Honger (c), Blintheyt (d), druck (e), Bederven (f),
Cort leven (g), Met een knagend (h), Onsterflijc (i) sterven (k).
Sijn Gods weldaden groot, so cleyn in u oogen,+223
Dat ghy hem te lief, tquaet niet laten sout mogen?
Of soud u der deuchden loon so weynich vermogen,+
Dat ghy u niet vant quaedt tot weldoen wilt voeghen?
So laet ten minsten tquaet om zijn selfs gequelle,+
En wt vreesen voor de grouwelijcke Helle.
Maer, denckt yemandt (die sulcx gaerne sou beginnen)+
Hoe connen wijt tquaet laten, als wijt beminnen?
De moet verstaen datmen tquaet niet recht mach laten,
Sonder vyantlijck strijden na tdootlijck haten.
Salment haten, men moet zijn snoodtheydt vol rouwen
Int licht der waerheyt ondervintlijc aenschouwen.
Hier toe behoeft vlijtich andacht en claer gesicht,
Maer vooral Godts genadich voorcomende licht.
Dan machmen het goet schijnende quaet bekinnen,

Ps. 14:1; 53:2.
gront innerlijk.
zijn drie wtvercoren Noach, Daniël en Job (Ezech. 14:14).
Kindt - Huyrling - Knecht zie voor deze termen de inleiding blz. 6.
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+

Psalm 13.1.

+

Ose 4.1.

+

1. reg. 2.25.

+

ezec. 14.14.

+

exo. 10.20.

(a)

pr. 10.28.
Esa. 65.14.
(c)
13.
(d)
59.10.
(e)
65.14.
(f)
psa. 27.5.
(g)
pr. 10.27.
(h)
esa. 66.44.
(i)
1.31.
(k)
pro. 5.23.
+
Kindt
+
Huyrliug
+
Knecht
+
Hoemen tquade leert
haten
(b)

545

240

245

250

255

En dan machment haten met hert, siel en sinnen.
Also mach nu elck, de wil hier licht wt mercken,
Doorsake, de tquaedt doet lieven en mercken,
Naemlijck des menschen onverstandicheyt blint,
Met valsch ordel, de tquaet goet noemt en bemint.
Dees blintheit is niet dan des lichts ontberinge,
Daer in comt elc doort oochsluytens afkeringe
Vant Licht, welck Godt is, dits dat den blinden bederft,
Soo langh hij(t) tlicht den rugg biet ende int donckere swerft.
Daerom, O all ghy blinden de u blintheyt kent,
Keert u ten Lichte, daer af ghy u hebt gewendt.
Treet wt dees Maenstadt, verlaet dees duysterlinghen,
Gaet na Jerusalem, tlicht des vreedts geringen,250
+
Daer de Maen lichtet als de gulden Sonne claer,
En de Son, of daer tlicht van seven Sonnen waer;
+
Ja daer de Maen niet mindert, noch die Sonne en daelt,
+
Want Godt selfs zijn eewich licht lieflijck van sich straelt
Inden open ooghen van blinden lichtgierich,
De hy verlicht met waerheyts kennisse vierich.
+
Spoedt u dan ghy Blinden tot dees Hemelsche claerheyt,
Ghy crijchtse, geloofdijs en begheerdijs in waerheydt.

Ie Handeling IIIe wtcomen
Observatio sui. Blinde. Iudicium Perversum

[O b s e r v a t i o s u i ]
Hoe behaecht u dat Sermoen? Segt doch, lief Vaeder?
Blinde
Hertelijck wel, de reden zijn goet al te gader,
Nochtans treffen sy my wel hart ende scherp opt hooft.
Observatio
Ghy merckt dan ooc wel wien ghy te veel hebt ghelooft.
Blinde
Wien?
Observatio
Die u doorgaens soo deerlijck heeft bedrogen,
Ick meyn den schalcken, losen en valschen logen.

250

geringen snel.
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esa. 30.20

+

esa. 60.20
psa. 35.5.

+

+

psal. 145.9.

546

265

Blinde
Waer in?
Observatio
Int goede quaet, en tquaet goet te heten
Hoe begeerlijck hebdy zijn fenijn ghegeten,
Onder tdecxel van uwer sielen Medecijn,
Alleen doort behach van zijn bedriechlicke schijn!
Blinde
Wat schijn?

270

275

Observatio sui
Schijn van lust der smertbarende sonden.
Lust vervlooch rasch, smerte bleef inder Sielen wonden;
Loegen loofde int sondigen stadigen luste,
Volcomen genoegen met salige ruste.
Hoe bequaem u de lust?
Blinde
Een corte vroecht, langh verdriet.
Ja, gheen vruecht, een droom, een waen, een schijn, een niet.
Dus merke ic des loegens valscheit nu grondelic.
Observatio
+
Dit blijckt daer in, dat sy doort leven sondelijc
Nemmermeer den beloofden salicheyt en gheeft,
Maer geeft altijt onsalicheyt de vaste cleeft
Aen den sondaer, so haest als hy de sonde doet.

280

285

284

+

Sonde is zijn selfs boet

Blinde
Hoe meyndy dat?
Observatio
Sond baert altijt zijn eygen boet.
So veel schelet, dat sondigen lust sou gheven,
Dat de Sondaers altijt ellendichlijck leven.
Want der Sonden straf toeft niet tot daenstaende helle,
Maer misdoen straft den sondaer sulcx met gequelle.284
+
De logen belooft door sonden heyls verwerven,
Maer altijt is de sond der luyden verderven,
Ons misdaden vergeldent ons opter stede.

sulcx aldus.
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pro. 14.34.
Jer. 14.7.
Jer. 2.19
Esa. 57.23

547
Ons boosheyt straft ons, ende de Godtloos heeft gheen vreede.
Blinde
Verclaert dit breder.
Observatio
Hebdy noyt Rijckaert benijdt?

290

Blinde
Ja.
Observatio
+
Wast niet een etter in u gebeent?
+

pro. 14.30.

Blinde
Altijdt.
Observatio
+
Wat loon gaf u de verwaende hoovaerdicheyt?
+

pro. 11.3.

Blinde
Verachtinghe
Observatio
Wat gaft lieghen?
Blinde
Spots onwaerdicheyt.
Observatio
Spraeckt ghy niet achter rugghe van yemandt quaedt?
Blinde
Dickmael.
Observatio
Wat was de vrucht?
Blinde
Schande en allemans haet.

295

Observatio
+
Hebdy tgelt niet bemindt?
+

Eccl. 21.31.

Blinde
Ja, hooch boven de maet.
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Observatio
Wat rijckdom creechdy?
Blinde
+
Een hert altijt onverzaedt,
Mindringe van genoegen, meeringe van begeren;
Dats rechte armoet en rijckdoms ontbeeren.

300

305

310

315

Observatio
So ist met dander sonden, elc plaecht zijn knape:299
+
Satte gulsicheyt verdrijft den gesonden slape;
+
Geyle oncuysheydt verteerdt den naetuerlijcken cracht,
En dolle dronckenheyt heefter veel ter doodt gebracht.
Nu siedy, hoe fellijck de sond zijn dienaer loont,
En hoe bedriechlijck die logen zijn gelover hoont,
Want onder tdecxel van een lustige schijne,
Belooft hy vruecht, maer gheeft niet dan druck en pijne.
+
Al schijnt logens broodt soet inder sotten menen,
Tvult namaels den mont met harde keselsteenen.
De dit bevindt, mach hy meer na logens hooren?
Blinde
Voorwaer neen, hy heeft by my tgheloof verlooren.
Tfy mijns, dat ick zijn valscheydt oyt gingh betrouwen!
Ghy valsche loeghen gheest! My suldy niet meer houwen
In uwen dienst! Nu kenne ick u gevalschte wijn
Voor sulck bitter, dootlijc en moordelijck fenijn,
Dat icks voortaen niet meer en sal mogen drincken,
Al quaemdijt noch so soet gesuyckert inschincken.

1e Handeling IIIIe wtcomen
Fides. Blinde. Observatio

[F i d e s ]
Godt groet u, vrundt, ende geve u vruechde des herten.
Blinde
Der Blinden vroecht is rouwe met droevighe smerten;
De niet siet, wat mach hy goets sien en verblijden?

299

knape dienaar.
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Eccl. 5.9.

+

Eccl. 5.21.
Eccl. 21.34.

+

+

Pro. 20.17

549

320

Fides
Wat nu niet is, wert wel in toecomende tijden;
Daertoe come ic, gesonden touwer verschoning.
Blinde
Van wie?
Fides
Van Gode, alder Coningen Conincg.
Blinde
Waer toe sent hy u?

325

Fides
U met hulp soo te gerijven,
Dat ghy niet langer in duysternis sout blijven,
+
Dat ghy van dolende blintheyt sout genesen,
Dat ghy een Soon vant Hemelsche licht soudt wesen,
+
En dat ghy soudt leven ende salich werden.

+

Joh. 12.36.

+

Joh. 20.31

Blinde
Wie sidy?
Fides
+
Godts gaef tot doechts begin en volherden,
+
Een grondt onbeweechlijck van Godts volck in nooden,
+
Ende een onderhout van sheren geboden.

+

Ephe. 2.8
Mt. 16.18
+
Ecl. 32.27.
+

Blinde
Wat sydi?
Fides
Een vast betrouwen van tgunt niet en schijnt.331
Blinde
Wat suldy doen?

335

331
333

Fides
Al tghene waer door ghy verdwijnt
Wech nemen en heyl schencken; dit valt by weynighen.333
+
Godt sal door my u hert van sonden reynigen,
+
U wt der sonden graf levendt doen verrijsen,
+
Oock na zijn bevel gehoorsaemheit doen bewijsen

tgunt niet en schijnt wat niet zichtbaar is (2 Cor. 4:18 en 5:7).
valt gebeurt.
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Act. 15.9
Col. 2.12
+
Heb. 11.8
+

550
In zijn Soen, en so getroostelijck leeden
Tot Godewaert, van hier na tgesicht des vreden.
Blinde
U seggen baerdt in my een vuyrich verlangen.

340

Fides
+
Door my suldy die beloften Godts ontfangen,
Salichlijck in Godts cracht werden bewaert,
Een Sone Godts wesen, goet, van Godtlijcker aert,
Ja, de Gheest Godes sal self in u herte woenen.

+

Gal. 3.14
1 Pet. 1.5
Gal. 3.6
Eph. 3.17

Blinde
O groote weldaden! Hoe sal icx Gode lonen!

345

Fides
+
Godt gevet al, maer ontfangt niet. spreeckt van gheen loon;
Godt self sal u heyl wercken door my in zijn soon.

Blinde
Godt salicht ons dan (zoot schijnt) sonder ons wercken?

350

Fides
Neen. Hierom is groote werringe byden Clercken.348
Eenige seggen als ghy, andere plat daer tegen,
Ende missen bey tmiddel, dolende op onwegen.350
Blinde
Wat ist middel? Dat en heb ick noch niet ghemerckt.
Fides
Dat Godt niet sonder den mensch, dees niet sonder Godt werckt.
Blinde
Wat ist werck Godts?
Fides
Aenbieding van zijn heylich woort,
En van my zijn gave.
Blinde
Wat doet de mensch?

348
350

clercken geleerden.
tmiddel hetgeen daar tussenin ligt.
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Of Gode den menschen
salicht sonder smenschen
werck

551

355

360

365

370

Fides
+
De hoort
Ende ontfangt. Hy hoort en leerdt aendachtelic,
+
Tgene Godt self hem leerdt ende spreeckt crachtelijck.
Als dan die mensch verstaet zijn bloedige snootheyt,
Oock mede des lieven Gods goedige grootheyt,
So mistrout hy zijn vernuft met haet afkeerlijc359
Ende ontfangt my, Godts gave, willich en begheerlijck.
Dit valt selden, meest elck hem self te veel behaecht,
Hier door is dat Godt doorgaens den Menschen beclaecht,
+
Dat sy niet willen hooren, noch waerheyt leeren,
Oock zijn aengheboden gaven niet begeeren.
Want sy toor stoppende in verwaentheyt steygeren
So hooch, dat sy moetwillich Godts gaven weygheren;
+
Maer de haer eyghen blintheydt en quaetheydt verstaen,
Mercken opt woordt, en nemen mijns begheerlijck aen.
Al sulck een acht ick, dat ghy (O Blinde) nu zijt.
Begeerdy mijns?
Blinde
Och Ja, mijn siel is so verblijt
Door u vrolijcke toecomst, my so wenschelijck,
Dat ick vroecht gevoel, meer Godtlijck dan menschelijck.
Fides
Geloofdy tprediken, dat ghy hier stracx hoorde?
Blinde
Niet als eens menschen, maer als Gods woorde.

375

Fides
Weet ghy noch wel, wat den Blinden daer was belooft?
Blinde
t Goddelijcke licht met open oogen int hooft,
O salich woort, mocht ick de beloften ontfaen!
Fides
Betroudt ghijt?
Blinde
Vast.

359

vernuft verstand.
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Aencomen des gheloofs

+

Joan. 6.45
Esa. 64.6

+

Job. 34.27
Jere. 5.3
32.33
+

mt. 11.28.
2 par. 20.32

552

Fides
Door wat middel?
Blinde
Van hier te gaen,
Om rechts weechs te wanderen na Jerusalem.

380

Fides
Staet op dan, gaet van hier, volcht rasch des heeren stem,
Dese stadt, met oock u self moet ghy verlaten.
Blinde
Gaet voorn, ich volch. Heer, stiert ons op rechte straten.
Chorus

Een liedeken opten Sang vanden 128 Psalm.

385

390

395

400

405

383
399

Die blinde doolt met sorghen,383
Volcht vreemden int verdriet,
Welcx blintheyt is verborgen
Voor hem dies niet en siet.
Vermoeydt in ongenoeghen,
Keert hy tvernuft den rug,
En door zijn pijnlijck wroeghen
Soeckt hy een vaster brug.
Hy hoort des woort[s] verconden
Begheerlijck in zijn hert.
t Woort opent hem die wonden,
Van zijnre sonden smert.
Dan dreycht het zijn misdaden,
Des Heeren straffe swaer,
Tbelooft oock wt ghenaden
Den Blinden Ooghen claer.
U opmercken gaet voorts toghen,399
Doort ondervinden fijn,
Hoe dat de valsche loghen,
Het quaet seyt goet te zijn.
Dit doet na tquade lusten,
Twelck allen Sonden voedt;
Dan leeren smerts onrusten,

vg. We vinden dit liedeken ook in Coornherts Lied-boeck (Byvoeghsel) no. 43
U opmercken lees 't Opmercken (Lied-boeck).
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410

Dat zent hem zelven boet.
Hier terdt die ware hate,
Thooft vant valsche Serpent.
Tot Blinden soo van State,
Die Heer tgheloove sendt,
Dwelck sy zeer gaerne ontfanghen,
Om dat het hope baerdt,
En strecken snel haer ganghen,
Van daer ten Hemel waerdt.414

Tweede handeling. Eerste wtcomen
Meritum. Blinde. Fides. Perversum Iudicium

415

[M e r i t u m ]
Goeden dach, vrundt, waerwerts haest u duyster treden?
Blinde
Na Jerusalem, tzoete gesicht des vreden;
Mijn hert verlangt na die Stadt Godts wtghenomen.

420

Meritum
Daer ben ick Borger, van daen ben ick gecomen,
Daer gae ick hen, en wil u met herten gaerne
Daer leden om wesen u een Lantaerne,420
Een Licht, een Leydsman met zekere veylicheyt.
Blinde
Zijt ghy dan die Christ, tclare licht vol heylicheydt?

425

Meritum
Neen. Maer ick alleen breng tot Christum gepresen.
Hy woont met my in, en sal u door my genesen,
So ghy mijn trou toeseggen vast wilt betrouwen.
Fides
Het licht gelooven brengt lichtelick in rouwen
En tvolghen eens onbeproefden Gheests baerdt bedroeven.
Iudicium Perversum
Hoe machmen eenich geest sonder volgen proeven?
Die raedt volcht, en merckt oft werdt, doet rechte proeve.429

414
420
429

Van daer in het Lied-boeck Van daard.
Lantaerne dit beeld ook in Treurspel 1438 en de Com. van Lief en Leedt 736.
werdt resultaat heeft.
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430

435

Blinde
Hola! Zidy weder daer, ghy stoute boeve?
Wat maect ghy hier? Wie heeft u tot my geroepen?
I u d i c i u m P.
Niemandt. Ick coom van self jonstich hier gesloepen,
Doe ic u dat Hoerken sach volgen sonder toeven,
Wel wetende, dat ghy mijns raedts zout behoeven,
Want Fides clapt heel kintsch en heeft noch geen oordeel.
Meritum
Volcht my, of blijft hier, ick soeck u, niet mijn voordeel.
Doch wil ick u te goedt mijn trouwheydt soo betoogen,
Dat ghyse claer sult sien met u redens oogen.
Segt dan, soudy Godt niet gaerne genaken?
Blinde
Ghewis.

440

Meritum
+
Die tot Godt wil gaen, moet gelooven dat Godt is.
+

Heb. 11.6.

Fides
So doet dees.
Meritum
Oock dat hy voor al de hem soecken
Een beloonder is.
Fides
Dat leeren waerheyts boecken.
Meritum
So moeten oock bekennen Leken en Clercken,
Dat Godt een beloonder is van goede wercken.

445

Fides
Sulcx tuycht al de Schrift.445
Meritum
Ghelooft dan (tes ghesienste)
So waer loon is, dat daer oock sy de verdienste.446

445
446

tes ghesienste het is het belangrijkste.
vg. Meritum verklaart de leer der goede werken.
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450

455

460

465

Oock zijn by Gode veel verscheyden woningen;
Wat zijn dat anders dan verscheyden loningen?
Daer sal elck genieten vergelding nae waerde
Van zijn goede wercken gedaen hier op daerde.
Nadien dan die minder doechden hebben gedaen,
Oock wel zalicheyt, doch minder, sullen ontfaen,
So blijckt, dat die meest doecht wercken menichvuldich,
Meest verdienen en meer doen dan sy zijn schuldich.
+
Of soudy wanen, dat die suyvere maechden
Gode noyt boven echte luyden behaechden?456
Of meyndy dat de al tgoet den Armen geven,
Niet meer verdienen dan die daer wel af leven?
Die troudt, of tzijn behoudt, sondicht niet ende behaecht Godt;
Maer dander zijn volmaeckt, ende doen meer dan tghebodt,
Meer dan tghebodt heyscht, daerom sy voor Godt den Heer461
Oock meer verdienen, meer loons crijghen ende meer eer,
Overmits haer goede wercken overtallijck,463
Die Gode so aengenaem zijn en so bevallijck,
Dat zijse ander menschen met mogen deelen,
Als diet self niet behoeven. dit mocht ic niet heelen
Om u nuts willen. Wildy my volgen, ghy moecht.

+

Joan. 14.2.

1 Cor. 7.25
mt. 19.12
mt. 19.21

Blinde
My schrict des weechs swaerheyt van soo volmaeckter doecht!
Tes allemans ding niet daer aen te geraken.

470

475

Meritum
Schroemt niet, mijn doecht sal ick u deelachtich maken,
Oock de doecht van alle heyligen volcomen.
Haer overschot sal u onvolmaectheyt vromen,472
Al hebdy schoon geen doecht, wildy maer wanderen
Op ons heylige wech sonder veranderen,
Want die doecht pleechtmen oock in Babylonien.475
Blinde
Hoe heet die wech?

456
461
463
472
475

echte luyden echtelieden.
heyscht eist.
overtallijck het vereiste getal te boven gaand (de opera supererogatoria; vgl. 472).
vromen tot voordeel zijn.
De Oud-Testamentische etymologie verklaart de naam Babel als verwarring; naar mijn
mening denkt C. hieraan en aan de ongunstige vergelijking Babel-Rome (zie vs. 565 en vgl.
Abr. Uytg. 1313).
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480

Meritum
Betrouwen in Ceremonien,
Wasschen, scheren, het Paeschlam eeten, besnijden,
Sabbateeten en onderscheyt in spijs en tijden.
Merct, vrunt, dees wech beschermt voor dolen en swerven,
En leedt gemackelijck, sonder tquaet te sterven,
Tot Jerusalem, inde vrede rijcke Stadt.
I u d i c i u m P e r.
Wat dunckt u nu, Meester? Die ween behaecht my badt
Dan alle ander weghen, sy is effen en licht.

485

Blinde
Sy ghevalt my oock. Meritum weest mijn ghesicht,
Mijn Leydtsman en mijn voerder, u wech acht ick goedt.
Gaet voor, ick volghe u, stiert mijnen twijvelijcken voet.

iie Handeling iie wtcomen
Iustitia Imputativa. Meritum. Blinde. Iudicium Perversum

490

Fides
+
Hoe lang blijft ghy een aenstoot den Blinden int soeken?
Schroemt ghy dan niet des volcx Rechtvaerdich vervloeken,
Ghy blinde Meritum blent, die den blenden blendelijck
Op donwech doet dolen vermoeyt ellendelijck?
Doedy niet dolen met u verdienste spottelijck?

495

Meritum
Ghy schelt my tonrecht, want mijn Leer is Gottelijck;
Godt belooft den weldoenders der eeren Croone.
Moet daer niet verdienst zijn, daer Godt spreeckt van loone?
Wat vindtmen meer inde Schrift, alsmens rechts doorsiet?

500

Iustitia Imputativa
Daer is gheen verdienst dan daermen ontfangt oft gheniet.
Weldaet mach wel van deen Mensch tot dander vlieten,
+
Maer Godt mach van Mensch ontfanghen noch ghenieten,498
Want Godt is volcomen en goetheyts Fonteyne,
Dus verdientmen by Godt int groot noch int cleyne.

498

D. geeft als tekst Job. 35. 78.
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Le. 19.14
Deu. 27.18

+

Job. 35.7

557

505

510

515

520

525

530

535

512
517

Oock en crijcht niemant loon sonder goetdoens ganghen,
En niemandt doet goet, hy moet eerst goetheydt ontfanghen;
Ontfangt dan de goetdoender tgoet eerst van Gode,
So en mach hy, goetdoende na Gods gebode,
Niet verdienen. Neen, hy betaelt zijn schuldich recht.
+
Verdient dan yemant? Blijft de best niet een onnut knecht?
Mocht die mensch verdienen, wat behoefde hy ghenade?
Meritum
Verdient hy niet, die vrywillich nae Godts rade,
Meer doechts doet dan hem die godtlijcke wet beveelt?
Dit doet hy die al zijn have den armen deelt,
+
Oock die willich maecht blijft, daer hy wel mocht houwen.
Godt self ontfangt, datmen daermen gheeft wt trouwen,512
Verdientmen dan niet door aelmis aenden armen?
Iustitia Imputativa
Neen. Door oefeningh vermeerdt Godt liefts ontfarmen.
Godt ontfangt niet, al acht hijt soo tonser vromen;
Wy ontfangen ghevende, want in ons comen,
Int geven doort wel besteden, woeckers vant pondt.517
Oock doort los besitten van ons haef inden gront,
So dat ons gelijck is, winnen of verliesen.
Gheen gelt te hebben of geen wijf te verkiesen
En is Gode geen dienst, weldaet nut of lust.
O neen! Maer als de mensch van becommeringh rust,
So mach zijn onbecommerde vuyrige gheest
Om tgoede bidden, en crijget daerom oock meest.
Rechts oft een schat rijck Coningh van herten milde,
Die elck geven, van niemant ontfangen wilde,
Barmhertelijc sprake totten armen bedroeft:
Bidt maer. Ick sal u schencken meer dan ghy behoeft.
Ontfangt veel, wert rijc, en deylt anderen rijckelic,
So behaechdy weldoende my gelijckelijck
Als mijn barmhertige en gaefrijcke Sonen.
Dan wil ick u lieffelijcke miltheyt belonen
Namaels met mijn rijck, en wil u hier int leven
Tverschonckene hondert vout wederom gheven.
Segt, wat ontfangt Godt, de elck so gheeft nae wenschen,

daermen den armen.
Luk. 19:13-25; een pond was ongeveer ƒ40 waard.
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Luc. 17.10

+

mt. 25.40

558

540

545

550

555

560

565

570

Van de behoeftige bedelende menschen?
Wie merckt oock niet, na dien duecht wast int hanteren,
Dat de ghevers, ghevende, miltheyts duecht vermeren538
En Godt niet van haer, maer hem van God weldaedt gheschiet?
Waer blijft nu de verdienst, daer op ghy u verliet?
Verdwijnt hier ooc niet u weldaet overtallich?
Die wilde ghy (arm Bedelaer ongevallich)
Anderen met deylen, als u overschietende.
Betaeldy Godt zijn pont, wat is God genietende
Van u? maer hoe moechdy zijn pont noch betalen?
Hebben wy niet al in sotte Joecht gaen dwalen?
Zijn wy Godt ons gantze leven niet schuldich
Recht te doen? wie en sondicht niet menichfuldich?
Of sich dan schoon yemandt noch soo recht bekeerde,
Dat hy (dwelc seltsaem valt) voorts altijt doecht hanteerde,
En Godes geboden volcomelijck vervulde,
Doet hy dan oock meer dan betaling van schulde?
Wat schiet hem dan doch over, daer met hy vervult
De betaling van voorleden oude schult?
Blijft dan noch altijt dalderheylichste mensche,
Die namaels recht doet volcomentlic na wensche
Een schuldenaer Godes, waer blijft die verdienste zot?
Behoeven wy niet al die genade van Godt?
Moeten wy niet al bidden in ootmoedicheden:
+
En wilt, O Heer, met ons int oordeel niet treden.
Comen wy al te cort, zijn wy al vol feylen,
Wien schiet doecht over om andren met te deylen?
Tes dan valsch bedroch, O mensch, dat Meritum leerdt,
Die u van Jerusalem en Christ recht afkeert,
En leedt nae Babylonien, tot Antichrist,
Door bevallijcke, maer dootlijcke argelist.
Dus verlaet hem, volcht my, want in mijne tenten
Woont Christus met zijn oprechte Sacramenten
En suyver Leer, na Godtlijcker waerdicheyt.
Blinde
Wie sidy?
Iustitia Imputativa
Imputativa Rechtsvaerdicheyt

538

duecht D: duechts.
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psl. 142.2

559

Blinde
Wat meynt dat?

575

580

Iustitia Imp.
Toereekentlijcke gherechticheyt,
Want elck is en blijft inder sonden knechticheyt.
Nu acht Godt in Christ door my, sonder u daden
Of goey werken, den mensch gerecht wt genaden;
Die Sondt die in u is en ter doodt toe in blijft,
Godt u, of sy niet in u waer, niet toe en schrijft.
En doecht, die buyten is en blijft talder stont,
Rekent Godt u toe, of sy waer in sherten gront,
So ghy betrouwt op Christ onschuldich en goetdadich.
Merckt, soo verdwijnt verdienst, en Godt blijckt ghenadich,
En so eertmen Godt recht. Leert u so de bastert?
Iudicium Perversum
Voorwaer neen. Men siet, dat Meritum Godt lastert.
Observatio sui
Segt, Vader, soeckt ghy niet nae vrede op dees weghen?
Blinde
Ja.
Observatio
Meritum sey des u toe. Hebdys vercregen?

585

Blinde
O neen, tes onrust, dat eyghen vermoghen gheeft.
Observatio
Ghy merckt dan oock claer, dat hy u bedrogen heeft.
Wildy den bekenden bedrieger meer volghen?
Blinde
Gheensins, ick haet hem en ben toornich verbolghen.

590

Iudicium Perversum
Van desen verleyder ist hert nu afgewent,
Ghy zijt blint, ick ken gheen wech, die dees Vrou wel kent.
Laet ons haer navolgen, soo coomdy tot vreden.
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Iustitia Imputativa
Volchdy my na, ick sal u trouwelijc leden,
Den wech ken ik wel.
Blinde
Is die oock scherp ende streng?

595

Iustitia Imputativa
Neen, neen! Sacht en ruym, donwech is scharp en eng.
Christus Juck is soet, daer is niet an vruecht en ghenoecht.595
Blinde
Hoe heet dees wech?
Iustitia Imputativa
Haer naem is ghewaende doecht,
Want sy sonder duecht doet zijn of schijnen doechdelijck,
En sonder goetheyt goet, heylich en vroechdenrijc.
Fides
Dat mach niet zijn, Mensch; dien onwech wilt niet terden

600

Iustitia Imputativa
Waer de Mensch goedt, hoe mochts hem toegerekent werden?
Salich is hy, niet die goet is, maer diet wordt geacht.601
Dit leerdt die waerheyt der Schrift met gantzen eendracht.
Fides
Dats trouwen so.
Iudicium Perversum
Slaen wy dan op wech met luste,
Nu crijgen wy noch eens die verhoopte ruste.

605

Blinde
O mocht dat werden!
Iustitia Imputativa
Volcht naer, ghy crijget veylich;
Maer om aenstoots mijden van u schijn onheylich,

595
601

Matth. 11:30.
Titus 3:5.
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So dect met des Mantel, genaemt het rechte gebruyck
Der Sacramenten, u ydele sondige buyck.

IIe Handeling iii wtcomen
Blinde. Observatio sui. Iustitia Imputativa.

610

615

620

Fides
Ach hoe zwerve ick op dese Paden waerschijnlijck?609
Ick zoeck rustighe luste en vinde smerte pijnlijck,
Inwendighe stoornis, stadich ongenoegen.
En van de knagende worm het dootlijc wroegen.612
Moet ick dan eeuwich derven, die ruste begeerdt?
Observatio sui
Soo langh ghy volcht u vermetel oordeel verkeerdt,
Met dees gewaende (niet ware) gerechticheyt.
Segt Vader, ist niet een schantlijcke slechticheyt
Te willen door waendoecht genesen den wonden
Van ware zonden pijnlijck en zwaer om gronden?
Mach die nietighe schau het wesen verdrijven?619
+
Mach droom spijs u wackere honger gerijven?
Of mach het schijn goedt ware quaedtheyt veriaghen?
Segt. Is zondt niet oorsaec van u pijnlijck knaghen?
Blinde
Ja.

625

Observatio
So lang die zondt noch woondt in u herte,
Hoe soudy vry zijn van zijn pijnlijck smerte?
Mach smert verdwijnen als zijn oorsaec blijft?
Iustitia Imputativa
Ghy verstaets niet. Achtender wijs werdt hy gherijft626
Met rust en doecht, die hem Godes ghenaey toe schrijft.
Observatio
Blijft die zondt me achtender wijs in hem verstijft?

609
612
619
626

waerschijnlijck die slechts waar schijnen.
wroegen wroeging.
schau schaduw.
achtender wijs zie vs. 601.
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Esa. 29.8

562

Iustitia Imputativa
Neen, in waerheydt, maer twert hem niet toegerekent.

630

Observatio
Ist vuyr heet of wert hetten by tvuyr betekent?
Iustitia Imputativa
Tvuyr is self heet.
Observatio
Tvuyr moet dan oock (daert is) branden.
Iustitia Imputativa
Het moet.
Observatio
Zijn of schijnen de Sonden vyanden?
Iustitia Imputativa
Sy zijnt.
Observatio
Zijn sy zoet en minlijck?
Iustitia Imputativa
Neen, wreedt en fel.

635

Observatio
Waer dan sonden zijn, daer is oock smertich gequel,
Want sy zijn quaedt, oock sieckte en verderf van natuyr,
En so lutter zonder druc als zonder hetten tvuyr,636
Blijft hem dit druckich quaedt hier altijt waerlijck by.
Hoe macht waer zijn, als ghy hem van droefheydt segt vry?
Iustitia Imputativa
Tquaedt blijft, maert niet toerekenen neemt wech tverdriet.

640

Observatio
Dats geseyt: Tvuyr blijft, maer die brandende hetten niet.
Fides
Die grove logen machmen geensins gelooven.

636

zonden zijn evenmin zonder kwelling als vuur zonder hitte.
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645

650

655

660

665

670

Observatio
Wat helpt waenrust hem, die sich voelt in smert bedoven?
Wat baet ghesontheyts waen, daermen die zieckt bevindt?
Wat voordert waen ghesicht, alsmen in duysterheyt blindt
Smertich valt en moeyelijck doolt met ancxtich vresen?
Mach een Mensch oock teffens blindt en siende wesen?
Goedt en quaedt? blijde en droevich? vry en ghebonden?
Een Dienaer der gerechticheyt en der zonden?
Wie hoorde oyt spottelijcker Toverijen?
Noch betroutmen die helsche ziel roverijen.
Ghy gevoelt met ondervintlickheyt hertelijck
Ellendicheyt onrustich met wroegen smertelijck,
En laet u noch [e]en valsche ruste vroedt maken;
Wie heeft oyt gehoort van sottelijcker zaken?
Segt Vader, is dit geen dolle raserije?
Wech, wech met dees moetwillige dwaserije!
Hoe lang geloofdy metten verstockten blinden
Eens anders woordt boven eygen ondervinden?
Clapt u elck niet van rust? bevindy geen onrust?
Blinde
Ja Dochter, ick bevindt, dat mijn blinde lust,
Door die aentreckelijckende en smekende loghen
Van dees valsche Vreede preecxter, my heeft bedroogen.
My locte tgemac van haer rustige zetel,
En val met ongemack int vuyr wten ketel,
Vant quaedt int ergher. Ach, dit doet mijn blendicheydt!
Ick soeck rust en vree, maer vinde onrusts ellendicheyt.
Wee mijns! Wat make ick? zelf can ick gheen wech aenschouwen.
Menschen bedriegen, men mach op niemant bouwen.
Smertich ghebreck lijdt niet, dat ick hier blijve staen
En ancxt voor dolen verbiedt my voorwerts te gaen.
Waer sal ick arme blinde my nu doch keren?
Fides
Van dontrouwe Menschen totten Heer der Heren.
Die is getrouw, die helpt gaern, die leedt in claerheydt.
Bidt hem met betrouwen om kennis der waerheydt.
Blinde ende Fides
knielende zeyt hy:

675

[B l i n d e ]
Van u hebbe ick my gekeert, O Licht des levens,
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680

685

Tot mijn duyster oordeel. Ende met veel snevens
In vermetel blintheyt op menschen betroudt,
Dat my nu in smertiger ellendicheyt houdt
Op zware onwegen en pijnlijcke straten.
Verlaet ghy my nu, so ick u heb verlaten,
Moet ic niet bekennen, dat ghi my zondaer quaet,
Rechtvaerdelijck straft, verdoemt ende verlaet?
Maer want u goedtheydt u rechte toorne licht stilt,
En ghy wt liefde den sondaers doodt niet en wilt,
So bidde ick u ootmoedich met recht betrouwen,
Bloot van alle troost, gantz verlaten in rouwen,
Dat ghy my met u geest der waerheyt wilt leden
Rechtsweechs tot Jerusalem, tgesicht des vreden.688
Chorus

Een Liedeken opten sang vanden 3 Psalm

690

695

700

705

688
691
695
707

So haest de Mensch gaet spoen,
Vant quaedt om goet te doen,
Wtwendich opt gesienste,691
Wert zijn blindtheyt verdoort,
Als hy begeerlijck hoort
Den roem van groot verdienste,
Wiens zeven tronien695
Zijn Ceremonien,
Die hy seer scherp doet houwen;
Die deucht en acht hy niet.
Zy comen int verdriet,
Al die zijn Leer betrouwen.
Wie daer oock met onvernoecht,
Zijn Oor begeerlijck voecht
Tot waen, geacht rechtvaerdich,
Die merckt den valscheydt groot,
Van Merits soo bloot,
Dat hy bestrickt werdt aerdich,
Van een seer listich wijf,707
Die doecht Imputatijf,
Die hem voort vroedt gaet maken,

vg. Deze chorus komt ook voor in Coornherts Lied-boeck (Byvoeghsel) no. 44.
t gesienste wat op het oog mooi is.
zeven tronien de zeven Sacramenten.
listich in het Lied-boeck staat lustigh.
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710

715

720

Dat een zondich gemoedt,
Sonder goetheydt werdt goet,
En Godt so mach genaken.
Maer die dan wil verstaen,
Door opmerckens vermaen,
Dat hy derft rusts genoegen,
En dat quaedtheyt verstijft,
Met druck int herte blijft,
Met smert, met pijn, met wroegen,
Dees merckt in laetsten noch,
Imputatijfs bedroch,
En moet sich van haer keren.
Die so gheen menschen gelooft,
Boert op zijn truerich hooft,723
Recht tot het woordt des Heren.

iii Handeling i wtcomen
Sermo Propheticus. Fides. Blinde. Perversum Iudicium.
Observatio sui.

725

730

735

740

723
735

[S e r m o P r o h e t i c u s ]
+
Die Barmhertige Godt, die alleen wil leeren
Den cleynen, die ghelovich wijsheydt begeeren,
Sonder oft door het mondelijcke preken,
Zendt my wt liefden om grondelijck te spreken
Tot u, ellendige, diens gebedt is verhoort.
Hoordt daerom, en merckt aendachtelijck op het woort,
Ghy, die doelde door verleyders menichvuldich,
Des ghy oock self aen u dolingen zijt schuldich.
Onder ander werringen sidy meest verleydt
Door Meritum en door een waen gerechticheyt,
Genaemt toerekentlijck, die met oprecht bescheyt735
Valsch betoonde tgunt Meritum hadde geseyt.
So wederom door u Observatio fijn
Ontdeckt was waen gerechticheydts doodtlijck fenijn,
Gesuykert met Gods eere ende een leven zacht,
Dat den blinden schalcker doet vallen inden gracht.
Want al dolen sy bey schendelijc int geloven,

mt. 11.25.
Jacob. 1.5.

boert beurt.
oprecht bescheyt zuiver oordeel. Het oordeel van Justitia Imputativa over Meritum acht Fides
dus juist
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566

745

So gaet waen gerechticheyts doling te boven
Meritus doling, so dees maer doolt in een deel,743
Betrouwende zijn eygen cracht en werc te veel,
Maer dander betrout Godt te veel, oock niet genoech.
Fides
Dat verwondert my.
S e r m o P r.
Om dat ick daer te veel by voech!
Fides
Ja, wat mensch heeft Gode oyt te vele gelooft?
S e r m o P r.
Die betrouwde niet Godes woordt, maer des menschen hooft.
Fides
Ick verstaet niet.

750

S e r m o P r.
Neemt of yemandt Godt betroude,
Dat hy sonder eeten gesont blijven soude,
Soudt ghy niet segghen dat dees dwaeslijck gheloofde
Niet Godts woordt, maer tgoetduncken van zijn hoofde?
Fides
Ick sou.
S e r m o P r.
Waerom?
Fides
Dat hijt middel, dats eeten, versmaedt,
Godes ordeningh verwerpt, op zijn goetduncken staet.

755

S e r m o P r.
Wat houdy trechte middel tot rusts verwerven?
Fides
Sich self, die zondt, met al zijn quaey lusten te sterven.
Sermo
Blijft het quaedt oock levendich, daermen te recht sterft?

743

so daer.
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Fides
Gheensins. Soo lang tquaedt noch leeft, wert het goedt gederft.

760

S e r m o P r.
Die dan betrout, datmen sonder tquaet te doden
Tgoedt vercrijcht (dat inder cracht wort angheboden
Hem, die tquaedt recht doot in zijn Lichame sterfelijck),
Is dees oock des angeboden goedts verwerflijc?
Fides
Voorwaer neen. Want hy wil den middel vlyeden,
Waer door Godt zijn goetheydt waerlijc aen comt byeden.

765

770

775

780

785

768
775
776
778

Sermo
So ist, dees gelooft dan te veele, dats gewis,
Want van sulck gheloof gheen Gottelijck woordt en is.
Immers, 't Godtlijc woort roept daer tegen naect en claer.
Neemt, of na Jerusalem maer een wech en waer,768
(Soot oock is) en Godt belooft diese wanderen
Den saligen borgerschap, maer gheen anderen.
Hoept nu yemandt sonder den wech te terden,
Inde Stadt te comen en Borger te werden,
Zou dees Gode niet al te veele betrouwen?
Most hy niet buyten der Stadt swerven met rouwen?
Het blijven in Godes woordt is die wech ten leven,775
Die blijven in Godes woordt, die sich self begeven.776
Maer die stadich hen self en den sonde aencleven,
Dees wech verlaten, op haer onwegen sneven,778
En nochtans inde Stadt Godts te comen hopen,
Betrouwen Godt te veel; vergeefs is haer lopen.
So doen die betrouwers op waen gerechticheyt,
Want sy blijven inder sonden knechticheydt,
Dats vande wech, door onwegen, die sy dromen,
Vast geloven, dat sy by Godt sullen comen.
Wat is dit anders dan of des wijngaerts here
Tot arbeyders sprack: gaet, werct in mijn wijngaert seere,
Soo wil ick u arbeydt lonen na tbetamen,

neemt veronderstel.
Joh. 14:6.
die... die diegenen, die.
sneven ten val komen.
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790

795

800

805

810

820

807
813

En sy inden wijngaerdt niet wrochten noch quamen,
Doch des niet te min betrouden met verlangen
Sonder arbeyden arbeydts loon te ontfangen.
Wie soude niet seggen, dat sulc betrouwen sot
Veel te groot is? Soo betrouwen dees luyden Godt,
Soo heeft menich Coning, blijvende Goddeloos,
Op Godts hulp te veel betrout door vreeprekers boos,
En so werdt oock van dit volck Godt te veel betrout.
Dit te veel betrouwen is opt mestrouwen ghebout,
Want dees betrouwen oock veel min dant wel behoordt,
Den trouwen beloften van Godes waerachtich woordt,
Van zijn volc te vrijen vande dienst der sonden,
+
Om hem na zijn wil te dienen tallen stonden.
Want sy houden dit (soot oock is) boven s Menschen macht;
+
Maer ist daerom boven Gods Almogende cracht?
Mach dan dalmogende niet lichtelijck wercken,
Tgunt men by menschen onmogelijc can mercken?
Daer hoordy grondt en dolingh van dat valsche wijf,
Die verleydtster Justitia Imputatijf,
Seggende, dat sy alleen maect zalich vroechdelijc807
Sonder -, daer Meritum seyt, door wercken doechdelijck.
Fides
+
Nochtans sietmen, dat die schriftuer claer betekent,
Dat hy salich is, dien Godt geen sont toe rekent.
S e r m o P r.
Die schrift seydt daer int alghemeyn dat sulcx gheschiedt,
Maer hoedanich dees luyden zijn, meltse daer niet.
Doch verclaerdt sy elwaerdt, wien God daer met waerdicht:813
+
Niet hoorders, maer doenders werden gerechtvaerdicht;
Niet roemers, maer in wiens gheest geen bedroch en woondt;
Die den sonden doot is, maer niet diese verschoont,
En die alt quaet latende goedt doet dach en nacht,
Diens sonden werden van Gode niet meer ghedacht,
Noch toegerekent; niet die in sonden blijven,
So dander doen. Mogen zijt sich dan recht toeschrijven?
Mogen sy, die seggen dat sy altijt sondigen,
Hen self oock waerschijnlijck met recht vercondighen

alleen D: allen.
elwaerdt elders.
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Luc. 1.75

+

mt. 19.26

+

Rom. 4.7

+

Ro. 2.13
Psa. 31.2
Rom. 6.7
Ez. 18.21

569
Dese genade, die niet sulcken onwaerdigen
Toecomt, maer alleen den rechtei boetvaerdigen.

825

830

835

Fides
Neen, dees blijvers in sonden moeghent sich roemen,
Maer die gantze Schrift dreycht hun wee en verdoemen.
Sermo
So veele vermach dan tot des duyvels voordel
Het navolgen van smenschen verkeerde oordel.
Dat hebben die twee verleyders te veel gelooft,
Oock ghy; sy verlaten Godts woort, volgen haer hooft,
+
En leren anderen wt een onsekere waen
Saken, die sy self niet en weten noch verstaen.
Deen vercleynt Gods genay, en rust op zijn daden,
Dander loochent doecht, en stoent op droom ghenaden.
Maer ghy, blinde, zijt oock gheensins onschuldich,
Doort volgen van u valsch oordeel menichvuldich.

iiie Handeling ije wtcomen
P e n i t e n t i a , wtcomende, blijft staen opten hoeke vant toneel, tot dat haer tijdt van spreken
comt.

Blinde. Sermo Propheticus. Poenitentia. Iudicium Perversum.

840

[B l i n d e ]
Dat bekenne ick met smertelijcke rouwe;
Nochtans hadde my u hertelijcke trouwe
Daer voor so gewaerschout, dat ick vyandelijck
Den boef verjaechde, die (o stoutheyt schandelijc)840
Weer by my quam, en ging my van nieus vercloeken.
Sermo
Tpredick hooren tuycht, maer crachtich leerdt het versoecken.842
Blinde
So doet het, maer niet sonder crachtige smerte.
Sermo
Waerdy die gaerne quijt?

840
842

den boef valsch oordeel.
versoecken beproeven.
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1 Tim. 1.7

570

Blinde
Met alle mijn herte.

845

Sermo
So ghy my wilt volgen, daer ick u wil leden,
Comdy noch te Jerusalem, tgesicht des vreden.
Fides
Ja hy, gaerne.
S e r m o P r.
So moet hy gantz van hem iagen
Zijn verkeert oordeel, oorsaeck van al zijn plagen.

850

Poenitentia
Dat sal zijn. Ick wil hem vyantlijc vernielen,
Ea heel wtroeden wten grondt zijnder sielen.
Dit gae ick nu crachtich volbrengen metter daet,
Om dat dees blinde hem nu so doodtlijcken haet,
Dat hij hem voorts geensins geloven zou mogen.
S e r m o P r.
Neen? tschijnt dat hijt nu noch doet voor mijnen ogen.

855

Fides
Waer in?
Sermo
In dit toestemmen vermetel en blendt.
Ghy wilt my volghen. Meyndy dat ghy my al kendt?

860

Fides
Ontwijfelijck, door ondervintlijcke claerheydt,
Want al u woorden vinden wy vaste waerheydt.
Hebben wy dan niet saec u woort te betrouwen?859
U leeding te volgen mach niemant berouwen.
Blinde
Dat vinde ick warachtich wt u eerste sermoen.
Raedt nu, o beste man, wat goet ick nu sal doen.
Sermo
Niet, niet o mensch! doet niet, u doen is enckel quaedt,

859

saec reden.
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865

Want ghy zijt quaedt. Vant quaet doen rust, tquade verlaet.
Verlaet u self, u wille, u blint verkiesen;
Dit laten doet, wildy onrust verliesen.866

870

Poenitentia
+
Van al dat is oorsaeck dees Godloose boeve.
Wech voor den Duyvel, du schelm, dat dy Godt bedroeve!
Du schalcke oge, duysternis vant gantze Lijf,
+
Wildy niet ruymen? blijfdy hier noch even stijf?
Ist niet beter dy wten hoofde te schoeren,
Dan die hele mensch eeuwich om dy zou troeren?
Wat toef ick? waerom bruyck ick niet dit snedich woordt?873
Her her, dief! nu werdy van my eens recht vermoordt!

Sy treckt het zwaert van Leer, treedt tot hem aen. Iudicium Perversum loopt ancxtich binnen. sy volcht
hem na.

iii Handeling iij wtcomen
Sermo Propheticus. Blinde. Observatio sui. Perversum.

875

[S e r m o P r o p h e t i c u s ]
Dat werc behaecht my, dats ernst, die moet ick prijsen,
Dats recht int woordt blijven met daetlic bewijsen.
Wien sout niet lusten sulcken hoorders te leren,
De so vlijtelijck volbrengen tgebodt des heren
Vant loochenen zijns selfs?

hy luystert wat ende seyt voort:

880

885

866
873
880
883

Hoort verkeert oordeel crijten!
Hoort oock Penitentie steken en smijten!880
Hy gorghelt. Die strot is af; daer ruymt met spoede
Die valsche siele metten schuymende Bloede
Wt zijn lijfs kercker. Moort steken zijn die sloetelen883
Die openen tslot; gedaen ist roetelen,
Tes wt met hem. Way, dat heet rechtschapen doden!
So volbrengtmen werclijck des Heren geboden!
Van eyeren inden pan comt geen quaet kyeken;
Die dode hont bijt niet, als die quijnende sieken,

dit laten doet doe dit laten. (n.l. het verlaten, van uw ‘zelf’); vgl. vs. 937.
snedich woordt na 874 heet dit het zwaert van Leer dus allegorisch bedoeld; ‘het zwaard van
leer trekken’ betekent immers: het zwaard uit de schede trekken.
smijten slaan.
Moort steken doodssteken.
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Mt. 6.23

+

Mt. 5.30

572

890

Of veriaechde boosheydt dic weerkeert met woeker.
Daer af zijt ghy, blinde, aen dees boef een beso[e]ker.890
Blinde
Och wee mijns! Hoe bitterlijck is mijn herte bedroeft!
Sermo
Waerom? dat u verkeert oordeel den doodt nu proeft?
Blinde
O neen, want dat baerdt my alree eenige rust.

895

Sermo
Wat quelt u dan? Tontberen van Godtlijcke lust?
Of bedroeft u sheren straf met onwaerdicheydt?
Blinde
Gheensins, want dats beyde goedt en rechtvaerdicheydt.
Soude ick my bedroeven om datter goet geschiet?
Dats ver. Maer dat ick tquaedt hebbe en tgoede niet,
Is die grondt oorsake mijns bitteren rouwen.

900

S e r m o P.
+
Die droeve is salich, want hy sal troost bedouwen.
+

Mt. 5.4.

Blinde
Troost ben ick onwaerdich, die can ic noch ontberen,
Maer tgoede geensins. dits mijns herten begeren.
Ach hoe hongert mijn siel na ware gherechticheydt!
+
Wie sal my doch vrijen vanden sonden knechticheydt?
+

Ro. 7.24

905

S e r m o P.
Moechdier selfs niet toe doen? bruyckt eens al u cracht

910

Observatio sui
Wat sou dees blinde vermoeydt? hy derft verstant en macht.
Zijn duystere ziel siet niet; die zit gebonden
Aen coorden vast, stercke gewoonten tot sonden.
Hy mach van selfs niet goets, dits nu dic bevonden,
So ghy hem terstont met waerheydt ghingt verconden.

890

sijt... een besoeker ondervindt gij.
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915

920

Sermo
+
O salige armoey en hongers belading,
+
U genaeckt Godts rijck met ware versading.
Die Heere comt en sal de boeyens ontbinden
Van sulcke recht droeve, gevangene blinden.
Sulcker blinden ogen (dat ick hertelijc jonne)
+
Sullen aenschouwen des gerechticheyts zonne,
Die henluyder vrolijck sal opgaen na wenschen;
Dits Christus, het waerachtighe licht der Menschen,
Die sal comen openen den duyster ogen
Alder blinden, die sulcx begeerlijc gedogen,
En die sal ontbinden den bandt der duysterheydt,
Van die inden kercken aender sonden cluyster leydt.
Geloofdy dit van Christo warachtich voorseydt?
Fides
Vast.
Sermo
Dat het Christ sal doen door zijn cracht bereyt?

925

Fides
Ghewis.
Sermo
Ghy gelooft dan, dat hijt wil doen en sal?
Fides
Dat gelooft oock dees blinde ontwijfelijc al.
Blinde
Waerlijck ja. O mocht al dat Propheetsch bedieden
Nader waerheydt crachtelijc in my geschieden!

iii Handeling iiij wtcomen.
Poenitentia. Sermo Propheticus. Blinde. Fides.

930

[P o e n i t e n t i a ]
Dats volbracht, die boef en sal u niet meer quellen.
Hy madi nu Duyvels verleyden inder hellen,
Want ic hem gedoodt heb met des Heren woorde;
Hy creet vervaerlijck. Ick meyn ghijt hier wel hoorde.
S e r m o P r.
Ja wy altsamen. den Heer sy lof en danc!
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Mt. 5.3.6
Psa. 145.8

+

+

Esa. 29.18
Mala. 4.2
Joan. 1.4
Esa. 42.7

574

935

940

945

950

955

960

965

Blinde
Wat raedt nu voorts? Tsmertich lijden valt my te lanck.
Doe ick niet altoos, blijf ick hier stillekens staen,
Hoe gerake ick immermeer opten rechten baen?
S e r m o P.
Tquaedt te laten sal u werck zijn, dats wech te gaen
Van donweghen en boosheydt, die ghy doort vermaen
Van ondervindingh weet. Tvlieden van blinde lusten
Is een toegang seker naden wech tot rusten.
Tgoedt kendy noch niet. Het quaet is u kinnelijck,
Door opmerckens versoeken ondervinnelijck.
Dit quaet laet stadich, daer in moechdy niet dolen.
Wijckt van donwech bekendt naden wech u verholen;
Daer sit by neder sonder daer op te terden,945
Want die onseker gaet, mach bedrogen werden.
Beter dan qualick gegaen is wel gezeten.
Leert donderscheydt verstaen van u waen ende weten:
Waen verleydt dic door een waerschijnende logen;
In tgheen men waerlijck weet, werdt nyemandt bedroghen.
Tondervinden leert waerheydt, het goetduncken liecht;
Weten leedt altijt seker, als waen meest bedriecht.952
+
Wildy tgeweten goet doen? keert u sondige voet
Van s Heeren Sabbath. Rust u van werck, dats niet goedt,954
Van u blinde begheerten en eygen wille.
Dit weet ghy goedt te zijn, hier moechdy niet missen,
Maer men mist int wanen, int twijvelijck gissen,
En int blint ramen van een wech goedt schijnlijc;
Betreedt geen waenwech, want hy quetst meest pijnlijck,
+
Wie waent dat hy weet en weet niet, so hy weten sou.960
Na donzekere waen volcht meest zekere rou.
Gaet byden wech op dacker van gelatenheydt.
Sit daer stillekens en tot uwen baten beydt,
Tot dat ghy vanden Christ Godes wert geropen.
Dan doet eerst u werck, dats rasch tot Christ te lopen.
Blinde
Ick sie niet. Hoe sal ick hem sekerlijc kennen?

945
952
954
960

terden treden.
leedt leidt.
dats niet goedt dat niet goed is (uw werk nl.).
so hy weten sou wat hij behoort te weten.
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Esa. 58.13

+

1 Cor. 8.2

575

970

975

980

985

990

995

Sermo Pro.
+
Hy sal u voorcomen en zijn boden zennen
Om u, na dat ghy tgetuych sult hebben gehoort,
Dat hy blinden maeckt siende doort licht van zijn woordt,
Ende dit door een contrari betogen,
Dan dat u verleyt heeft, dats tgeloof vande logen,
Met sampt het ongelove vande waerheydt;972
Want door waerheydts geloof gheeft hijt gesichte claerheydt.
Wast niet logen geloof, als u docht gesienste,974
Salich te worden door u eygen verdienste?
Oock als ghy sonder waerheyts wech te betreden
Geloofde te comen inde stadt van vreden?
Wast oock niet een Godtloos ongeloof mespresen,
Als ghy hielt, dat Godt niet wil of mach heel genesen?
Dit valsche geloof hielt u in uwen sonden,
Welcker straf ghy met druck en smert hebt bevonden.
Dus suldy den waren Christ licht daer aen mercken,
Als hy doort tegendeel genesing comt wercken,
Te weten doort ongeloof van logens bedriegen,
En doort geloof van waerheyt, die niet mach lieghen.
Want wil hy, dat ghy u verstant en cracht mestrouwt,
Hem volcht en op zijn Almoghende waerheydt bouwt,
Daer in, dat Godt warachtelijck wil ende mach,
U door hem genesen van u blintheydts gheclach,
So moechdy hem wel vast geloven. want hy ist
Die u sal genesen, namentlijck Godes Christ.
Als die u dan roept door zijn boden eerlijck,
Doet dan u werck ende loopt tot hem begeerlijc,
Met vast betrouwen wter herten grondelijck.
Hebdy dees mercktekens wel verstaen?
Blinde
Rondelijck.
Sermo
Houdy mijn reden voor oprecht en warachtich?
Blinde
Ja, ick seker.
Sermo
Spoedt u dan met herten iachtich

972
974

sampt mede.
gesienste heilzaamst, best.
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Middel om Christum te
kennen

576
Van dees onwegen na gelatenheydts acker;
Sit daer by den wech, wacht omsichtic en wacker
1000 Op Christ. Hy sal comen ende niet wt blijven,
Om sulcken blinden met gesicht te gerijven.
En ghy, Fides, neemt zijn handt, ooc ghy ander twee,1002
Leedt hem flucx van hier. Godt gheleyde u, Bertimee,1003
En gheef u in Lijf en Siel tvrolijcke gesicht.
1005 Volchdy wel mijn raedt, ghy crycht het Hemelsche licht.
Blinde
Adyeu, en Godt loon u, ghy alderbeste man,
Van u goede raedt, want icx niet vergelden can.
Chorus
Een liedeken open Sang vanden 13. Psalm.

1010

1015

1020

1025

1002
1003
1008
1013
1016
1025
1026

Hy doelt, die op zijn wercken staet.1008
Oock al die Gode boven maet,
Of min dan na zijn woordt betrouwen.
Want Godt dect niemants sonden quaet,
+
Dan dien sy grondtlijck berouwen.
Versochtheyt meer dan boeken leert.1013
Verstaen ons oordeel gants verkeert.
Dit moet hy die rust soeckt begeven,
En door berou dit quaedt verneert1016
Met Godes woordt nemen tleven.
Die tquaedt meer dan den straffe vreest,
Oock om doechts derven droef is meest,
En dorst om rechtvaerdich te wesen,
Is oprecht droef en arm van gheest;
Hy hoept in Christo tghenesen.
Wie tquaedt verstaet en grontlijck haet,
Verlaet dat waerlijck metter daet,
En Sabbatheert van eygen wille,1025
Sit byden wech en wacht met raet1026
Christum gelaten en stille.

ander twee t.w. Poenitentia en Observatio sui.
Bertimee Bartimeüs (Mark. 10:46).
Chorus zie Lied-boeck (Byvoeghsel) no. 45; doelt doolt.
versochtheyt ondervinding.
verneert Liedb. geeft verheert. Lees: verkeert (n.l. Verkeerdt Oordeel).
Sabbatheert van eygen wille zie van uw eigen wil af, laat God alleen in U werken (term uit
de sfeer van Seb. Franck).
met raet met overtuiging.
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Ezech. 12(?)

577

iiii Handeling j wtcomen
B l i n d e sit aenden wech met F i d e s ende O b s e r v a t i o s u i

[B l i n d e ]
+
Hoe veel saliger is geven dan ontfangen,
Andren raden, dan na anders raedt verlangen,
1030 En met open ogen int licht self den wech te sien,
Dan leydtsluy te volgen sonder te weten wien.
Ach leyder, ick arme, radelose blinde,
Soec hulp, raedt en bestier, daer icx luttel vinde.
In my heb icx niet, ick vints oock niet in menschen.
1035 O quaem hier Messias, der bedroefden wenschen!
Die sou mijn commer so volcomelijck stelpen,
Dat my onnodich sou zijn het menschelijc helpen.
+
Och, of die Hemel, Godes schatcamer, schoorde,1038
Die Heylant af quaem, ende my eens troost gheboorde!

+

Act. 20.35

+

Esai. 64.1

iiij Handeling ij wtcomen
Rumor Evangelicus. Blinde. Fides.

Observatio sui
+
Noyt wonderlijcker dinghen, noyt vreemder saken!
Blinden siende ende dooden levendich te maken,
+
Wie heeft oyt sulcke daden in Israhel gehoort?
+
Tvolc volcht hem na door tekens van zijn crachtich woordt,
Maer die geleerde seggen dat sulcx geschiet
1045 +Door den duivel; mach die doen dat een blinde siet?
Sou goet doen duyvels werck zijn? dat geloof ick niet.
+
Immers, die duyvels gehoorzamen zijn gebiedt.
Wat ongehoorder werc! wats dees nyeu leere?
+
Ist geen oorsaec om groot te maken den Heere?
1050 Sien wy niet dingen, groot, heerlijc en ongewoen?
+
Sal Messias (als hy comt) meer tekenen doen?
Meer dan wy nu sien van desen man geschieden?
1040

Blinde
Van wie spreeckt ghy, vrundt? dit wilt my doch bedieden.
Die ooren moeten den blinden oogen verstrecken;
1055 Tgehoor opent hun wat blintheyt gaet bedecken.
Laet doch u stem van wien ghy spreeckt my doen aenschouwen.

1038

schoorde scheurde.
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Mt. 11.5

+

Mt. 9.33
Joan. 6.2

+

+

Joan. 10.21

+

Mark. 1.27

+

Mt. 15.31

+

Joan. 7.31

578

Rumor E.
Ick spreeck van Jhesu, der armen hulper vol trouwen.
Die maect blinden siende, die doet croepelen gaen,
+
Die heeft alle dingen wonderlijc wel gedaen,
1060 En die weet al wat in elcx hert verborgen leydt.
+
Want wat ic oyt heb gedaen, heeft hy my geseydt.
Sou dat niet wel zijn de ware Christ, Davids zoon?

+

Mark. 7.37

+

Joan. 4.29

Blinde
Segt my, vrundt, hoe gheneest hy den blinden? om loon?
Rumor E.
Neen, om niet! Hy gheneest doort geloof der waerheydt,
1065 En vraecht: geloofdy? die ja seydt, siet s Hemels claerheyt.
Fides
Dats Christus self, dats de beloofde Messias,
Dees doet dat van Christ voorseyt is.
Blinde
Noyt man so bly was.
Segt, vrundt, waer vinde ick desen heylandt ghepresen?
Rumor E.
Sit stil, hy comt gaen, en sal terstont hier wesen.

iiij Handeling iij wtcomen
Turb. { 1 Peccatorum cognitio

Turb. { 2. Lex

Turb. { 3 Phari.

Blinde. Observatio sui. Fides.

1070

[B l i n d e ]
Men siet nochtans dat hy grote wonderen doet,
+
Daerom gelooft in zijnen naem het volc onvroet.
+

Joan. 2.23

Observatio sui
Daer comt hy. Laet hem immers niet verby lijden.1072
Dees gelegentheyt en comt niet tallen tijden.

1072

Blinde
lijden gaan.

D.V. Coornhert, Het roerspel en de comedies van Coornhert

Is hy dan so na, dat hy my mach horen?
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1075

Fides
Roept vry luyde, geen recht bidden gaet verloren.
Blinde
O Jesu, Davids Soen, soete troost der armen,
Wilt mijns, ellendigen blinden, doch ontfermen!
Tu r b . 1 .
Swijcht! wat hebt ghy bedelaer sondich en onrein
Te doen met Jesu, alder suyverheyts fonteyn?

1080

Fides
Dat hy door zijn aldersuyverste reynicheydt,
Reynige zijnder sonden vuyle vileynicheydt.1081
Blinde
Jesu Davids soen, ontfarmt mijns armen blinden!
Tu r b . 2 L e x
Swijcht! hy is gherecht, ghy quaet; straf suldy vinden.
Fides
Christ comt niet om verderven, maer om genesen.

1085

Blinde
Ontbermt u mijns Jesu, O Davids Soen gepresen!
Tu r b . 3 . P h a r i .
Swijcht! roept ghy Jesum aen? tmocht u den hals gelden!
Blinde
Stoute noodt dringt, die ontsiet dreyghen noch schelden.
O salichmakende Jesu, O Davids kint,
Ontbermt u mijns, ic ben arm, ellendich en blint!

iiij Handeling iiij wtcomen
2. A p o s t o l e n . I e s u s . B l i n d e

1. A p o s t e l
1090 Men hoort geen schijnheylich so hartelijc karmen.
2. A p o s t e l
Neen, die meyndt te sien, en behoef[t] geen ontbarmen.

1081

vileynicheydt kwaadaardigheid.
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1. A p o s t e l
En die acht Jesum een soen vanden timmerman,
Maer niet van David.
2. A p o s t e l
Hy isser des te slimmer an.

1095

1100

1105

1110

1115

Jhesus
Elck ghenaeckt den zon en comt aenden dagheraet,1094
Die den zwarten nacht zijns blintheydts truerich verstaet.
So doet dees blinde, wt bekende noodt ropende;
Waert dan niet tijt dat ick zijn ogen opende?
Ick, die daer ben des duysteren werelts lichte,
Der droevigen troost en der blinden gesichte?
Ick die daer roep met voorcomende genaden,
Coemt tot my al die belast zijt en beladen?1101
Ick die seg tot Armen, Croepelen en Blinden,
Bidt en ghy zult vercrijgen; soect, ghy sult vinden;1103
Clopt, men sal op doen? dit heeft dees nu dick gedaen
Met zijn karmende weervers, dat was al verstaen1105
Voor deerste roep zijns Mondts, want zijn herte riep met cracht,
In vast betrouwen. Doch liet ick dat ongeacht
(Soot scheen) om meer tontsteken zijn vuyrich begheerdt,
Oock, op dat ghy door zijn geloof mocht zijn gheleerdt,
Hoe tstadich cloppen en bidden sonder swijgen,
Int geloof, tbegeerde goedt van my doet crijgen.
Al scheen mijn swijghen dees mans gheloof te terghen,
Ick hielt stille opten wech. dit mocht hem niet berghen1113
Zijn blijde hoepe, die hem troostlijc antwoorde,1114
Dat ick stont en (bereyt om helpen) hem hoorde.
Dus sal hem zijn gelovige hoop nu vromen.1116
+
Gaet ghy twee en doet hem terstont tot my comen.1117
+

Die twee Apostelen terden
voor wt naden blinden toe
1. A p o s t e l
Godt leerdt wel somtijdts doort inspreken van zijn gheest,
Doch leerdt hy door zijn gesonden dienaren meest.

1094
1101
1103
1105
1113
1114
1116
1117

Jezus spreekt tot de menigte (Turba).
Matth. 11.28.
Matth. 7:7; Luk. 11:9.
weervers herhaalde roep, refrein.
berghen verborgen houden.
zijn blijde hoepe Observatio sui.
zijn gelovige hoop Fides.
hem D: hen.
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1120

2. A p o s t e l
Al die Gode horen met geloof wilvaerdich,
Zijn der aengeboden genaden recht waerdich,
Al wert die maer door eens Menschen stem verbreydet.
1. A p o s t e l
Ja. Als die mensch niet tot sich, maer tot Christum leydet.
Hier sit hy. Segt! Hoe roept ghy met so luyder keelen?

1125

Blinde
Ist weer aen? wilt ghy my ooc swijgen beveelen?
Laet Jesus spreeken. Swijcht ghy en alle menschen!
2. A p o s t e l
Neen, vrundt, roept vry, wy brenghen tijdinghe na wenschen,
Een blijde bootschap voor u blinde verschoven,1128
+
Want u heyl is naerder dan ghy soudt geloven.
+

Ro. 13.1l

1130

1. A p o s t e l
Zijdt goets moets, u dolende nacht is voorleden,1130
De dach genaeckt. Staet flucx op, wilt tot hem treden,
Tot hem diens barmhertige goetheyt wil helpen,
En diens Godtheyt almachtich u leedt can stelpen.

2. A p o s t e l e n
+
Staet op wt u blintheydts slapen, dromen en dichten;
1135 Comt tot Jesum, swerelts licht wil u verlichten.

1. A p o s t e l
+
Werpt af dese veel verwige brodderije,
Dees werre opinien en vuyl vodderije,1137
Dees bedelrock uwer duysternissen wercken,
+
U oude zeden, tverstant van daertsche clercken,
1140 Oock u self, om so bloot tot Jesum te lopen,
Die roept; haest snel, zijn genaey staet u open.
Blinde
O salige dach, genadich lichts bedouwen,1142

1128
1130
1137
1142

verschoven veracht.
voorleden voorbij.
werre opinien verward oordeel.
bedouwen het vervuld worden van.
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Eph. 5.14
Ps. 33.6

+

Ro. 13.12

+

Colo. 3.5

582
Soude ick noch wel eens des Hemels claerheydt aenschouwen?
+
Wech, cleedt der scant, duyster, en lastige swaerheydt!
1145 U derve ic gaerne op hoop van verlichtende claerheydt.
Soude ick liever vande werlt brocken bedelen,
Dan van Christ tgesichts heyl niet om veredelen?1147
Soude ick liever snoodt inde snode roc der sonden,
Dan in onschuldt onnosel naect zijn gevonden?
1150 Soude ick niet eer my self laten behendelijck,1150
Dan in blintheyt duyster blijven ellendelijck?
+
Neen! Ick haet mijn quaetheydt, daer af vlucht ick gaerne
Tot zijn goedtheyt. Daer brengt my, weest mijn lantaerne.1153

+

Hy werpt den bedelmantel
af

+

Die twee Apostelen
brengen den blinde tot
Jesum

Jhesus
Ghy arme blinde zoect hulp met herten bedroeft;
1155 Ic, mildt en rijc, help elc die weet dat hy behoeft.
So gaerne als ghy wat goets van my zoudt ontfanghen,
So gaern geef icx die so gelovich verlangen.
Ick hoorde u vuyrichlijck roepen wt sherten grondt;
Wat wildy dat ic doe? Segt, het werdt u terstont.
Blinde
Hoe mach ic u voldancken, volprijsen, vol eeren,
Goede Jesu, dat ghy verhoordt mijn begeeren?
Maer wat sal ick begeren? Het gierige gelt?
Het sorchlijc gebieden met ancxtich gewelt?
Hovaerdighe schoonheydt van een spijtich eedel wijf?
1165 Of vluchtige sterckheydt van mijn sondich lijf?
O neen! Wat baet sulcx sonder waerheydts kennisse?
Brengt al dit den dwasen niet meest in schennisse?
Verderven sy niet al die sulcx zotlijc mesbruyken?
Dus begeer icx niet. Maer wilt mijn oghen ontluyken,
1170 Dat ic u sie en ken, O licht hemelsch en crachtich;
+
Kenne ick u recht, so kenne ick oock Godt waerachtich.
U en Godt te kennen is het eewich leven;
+
Die u siet, kendt u. Dit gesicht wilt my geven.
1160

+

Joan. 14.7

+

Ps. 26.4

Ihesus
Voormaels dacht ghy met wercken na blindtheydts rade,
1175 Te verdienen mijn (om niet geschoncken) genade,

1147
1150
1153

niet om veredelen dat niet edeler kan zijn.
laten verlaten; behendelijck op een gepaste manier.
lantaerne zie vs. 420.
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1180

1185

1190

1195

1200

1205

Tot dat ghy die verwaende roem ydel bevandt,
En u een soeter dolinge werdt ingeplant,
Die u een waengerechticheydt toe wou voegen
Sonder u toedoen. Dit mocht oock niet vernoeghen
Doort ondervinden. Totdat ghy mijn woordt gheloofde,
Boven den logen en waen van uwen hoofde,
Des ghy u niet meer te doen of laten onderwont
Saken die ghy wist, dat ghy noch niet en verstont.
Doe heeft u tgheloof byden wech voorts tot my gebracht,
Oock door u bidden en mijn schencken u heyl gewracht.
Tgeloof wast middel, ghi die bidder, ic die gever;
Ghy ontfingt die gaef van my, u heyls aenhever.1187
Nu siedy my, licht, en wech; zit niet meer stille,1188
Maer gaet van deen doecht in dander, doet Godes wille.
U schuldt, en mijn genaey, kendy nu so seker,
Dat u niet mach vangen der verdiensten preker.
Oock bevindy nu so claer mijn gerechticheydt,
Dat u geensins meer inder sonden knechticheydt
Die valsche Imputati sal mogen houwen,
Noch op haer waengerechticheyt doen betrouwen.
Want ick heb u niet waenlijck, maer waerlijck ghenesen
Van u blintheyt. Anders most ghy noch met vresen,
Dolen, en vallen door blintheyts duyster tekenen,
Dwelck ick u dan (quansuys) niet toe sou rekenen.
Neen, neen! So genesen die lapsalvers listich;1200
Sy nemen tgelt, en laten in blintheyt mistich,
Maer ick verdrijf blintheyt so datser niet meer is.
Ghy siet nu des Hemels licht, des sidy gewis,
+
So sydy nu oock, dat mijn woordt waerlijck geneest,
Want ghy weet dat ghy nu siet en blindt zijt geweest.

Jesus met zijn geselschappe gaen inne.

iiij Handeling V wtcomen
Blinde. Observatio sui. Fides.

[B l i n d e ]
O Godt, O Jhesu, wats dit? Noyt sulck wondere!
Ic sie met open ogen boven en ondere!
Sout droom zijn? Neen! Ick heb warachtich mijn ghesicht!

1187
1188
1200

aenhever bewerker.
Joh. 14:6.
lapsalvers kwakzalvers.
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O wenschelijck, genoegelijck, lievelijck licht!
1210 Te recht sydy suyver, minlijck lustich en claer,
So my was gheseydt. Nu bevinde icx meer dan waer.
Nu mercke ick recht mijn duysterheydts blindt vermeten.
My docht ic wist wat. Wat mach een blindt doch weten?
Wat machmen sien sonder doorschijnige claerheyt?
1215 Wat machmen kennen sonder blijckende waerheydt?
En wat waerheydt vintmen van yet in sonderheydt,
Daert Hemelsche licht niet en gheeft claer onderscheydt?
Onderscheyt vant lieve goet en tquaet hatelijck,
Vande schone doecht en sonde verwatelijck?
1220 Vant soete Juc Christi en sduyvels bittere last?1220
Dits gheen waen kennis, neen ick voel mijn hert verrast
Met lusten, met begeerte, met liefte, met vruechde
So vuyrich ontsteken tot de schone doechde,
Dat ick niet en achte op leven noch op sterven,
1225 Mach ic maer die Godtlijcke princes verwerven.
Maer men crijchtse door een navolginge stadich
Vander doechden leermeester, dats Christ goetdadich;
Hy alleen can en wilse zijn navolgers leeren,
Doort quaet mijden, tcruys lijden en doechts hanteren.
1230 Hy is van ware doecht het voorbeelt ootmoedich,
Hem wil ick oock navolghen met ernst spoedich.
Dat my eerst groot scheen, vinde ick cleyn als een mugghe,
Om dees eedel paerl werpe icx al voor dreck achter rugghe.
Die noch blindt is, mach roepen met claechlijck karmen,
1235 Jesu, Davids Soen, wilt mijnre doch ontfarmen.
Maer sonder gesicht en licht te hebben vercregen,
Mach hem niemant lang volgen op lijdens wegen.
Wie sou volgen stantvastich in allen node
Jesum, die zijn leven geeft willens inden dode?
1240 Niemant. Hy en sage eerst met sgeloofs oogen,
Dat Jesus navolgers waerlijck comen mogen,
Ja sullen tot eewige eer door tijtlijck strijden,1242
Tot oneyntlijcke vroecht, door een vluchtich lijden,
En door cort sterven int leven onverganckelijck.
1245
Maer dees heylsaem kennis en zijn niet ontfanckelijck
Die waensiende ogen vande werlt onvroedt,
Kiesende tverganckelijck voort eewige goedt.

1220
1242

Matth. 11:30.
sullen moeten.
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1250

1255

1260

1265

1270

1275

Want dees soeken macht, Eer, rijckdoom, en wellusten,
Met lanck leven om lang in onrusten te rusten.
Wt dese onrust gae ick nu vrolijck scheyden,
+
Nader sielen rust, Jhesum, die daer recht can leyden.
Doch vermaen ick u eerst, O ghy omstanderen
Die oock lustich zijt om met my te wanderen,
Wt Jericho de maenstadt vol onstadicheden,
Na Jerusalem tzoete gesicht des vreden,
Dat ghy u wacht voor verdienstlijcke knechticheydt,
Oock me voor die toversche waen gerechticheyt.
Laet u immers niet vroedt maken, sidy noch blendt,
Dat ghy siet, weet, en Christum met zijn doechden kendt;
Want niemant kendt Christum, hy en moet hem minnen
Boven sich self, met Hert, met Cracht, ende met sinnen.
+
En wie hem so bemint, die houdt gestadelijck
Zijn geboden, niet woordelijck, maer dadelijck.
Hebdy dees lieft noch niet connen veroveren,
Laet u hebbens waen doch geensins betoveren,
Want Christus dees gaef niemant dan bidders en gheeft,
En niemandt bidt om tgundt hy waent, dat hy al heeft.
Maer vindy u leedich van die levende lieft,
So gelooft dat Godt mildelijck daer met gerieft
Al de zijn toeseggen betrouwen warachtich,
En die zijn getrouwicheyt geloven almachtich.
Door dit ware gheloof crijchtmen tghesichte soet;
Dit baert kennis Christi, diemen dan minnen moet
Boven al, so ghy aen mi nu moecht aenschouwen.
Dit gonne u die lieve Godt in zijn woordt vol trouwen,
So wordy (als ick) waerlijck verlost van rouwen.
Amen. Coemt volcht met my Jesum, ghy mans en Vrouwen!

+

Mt. 11.28

Joan. 15.10
Joan. 2.4-5

Chorus
Een Liedeken opten Sang vanden 74 Psalm.
Ellendich maeckt onwijsheydts blinde mist,1278
Want die volcht raedt, eer sy die goet mach kennen.

1278

vg. Vgl. Lied-boeck (Byvoeghsel) no. 46.
Coornhert schreef zelf over de zin van deze comedie: ‘......so soude met grote redene getwijfelt
mogen worden of die tijt nu sy, oock die tijt daer af de Here twyfelijc vraecht: of hy comende
ooc geloove sal vinden opter aerden. Hier op mach die Leeser (ghelievet hem) sien mijn
Comedie des blinden van Jericho daer ic eygentlick van dese twijfele hebbe gehandelt
(Luc.8:18)’ (Vande onwetenheyt des menschen, die daer is onschuldich of schuldich, bl. 27).
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1280 Wie dit bevindt moet hem truerich af wennen
Van leyders blindt, met hoep tot desen Jesum Christ.
Als dese blinde aenhoort het ware gerucht,
Vant wonder groot dat Christ doet int genesen,
Ghelooft hy vast, dat dit die Christ moet wesen,
1285 Der armen troost, een reyn maechdekens vrucht.
Diens comst ghewenscht zijn droeve siele verhoecht;
Hy bruyct dees tijdt met waken, bidden, karmen,
En roept claechlijck: wilt mijns doch nu ontfarmen,
O Davids Soen! helpt my, ghy wilt en moecht!
1290

Sulcken noodt roep, vast opt gheloof gheplant,
Hoort Jesus rasch, die gaern bevrijdt van rouwen,
En gheeft minlijck den bidder met betrouwen
Tghesicht en licht met Goddelijck verstant.

Godts licht verblijdt, dan baerdt doechts aensien schoon
1295 Een reyne lieft tot Godt en totten menschen,
Die volcht Jhesum, des duechts voorbeeldt nae wenschen,
Door den cruyswech van daerdt nae s Hemels throon.

Eynde des Boecx
FINIS
Ghedruckt toe Haerlem dorch Antonis Ketel, woenende inde Sueyerstrate.
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Tekstvarianten
A. is de uitgave van 1603. W.W. is die van de Wercken
5

A. en W.W. geven steeds het betrekk.
vnw. die.

8

W.W. Die self is de wech.

19

A. aenschouwen.

22

A. Liefbroeder.

28

W.W. Laet u Jonst.

57

A. ombedacht.

60

A., W.W. om leren.

95

W.W. hoorde.

97

A. Die.

103

A. dort.
Personen. D: Pharerisei.
A. en W.W. vertalen de Latijnse namen.

119

A., W.W. macht.

125

A., W.W. selfs.

166

A. O ongaern.

243

A. ontbetringe.

343

A. mist self.

344

A. loven.

371

A. vrelycke.

379

A. wandelen.

403

A. na quade.

404

A. alle.

406

A. zont.

418

A. van daer.

419

W.W. heen.

456

A. behaghen.

463

W.W. daer.

505

A. schulden.

517

A., W.W. heven.
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536

A., W.W. behoefte.

538

A. duecht.

540

A. vliet.

543

A., W.W. als verschietende.

556

ontbreekt in A. en W.W.

557

A. zijt W.W. zot ontbr.

566

ontbr. in A. en W.W.

575

A. tot in.

581

A. een bastert.

636

A. en W.W. is lutter.

637

W.W. hen.

663

A., W.W. Maer locte.

671

A., W.W. na doch.

707

A. lustich.

791

A., W.W. niet ontbr.

841

A. my ontbr.

950

A., W.W. yemand.

999

A. en ontbr.

1008

A. een nieu liedeken.

1010

A., W.W. aen Gods Woorts.

1033

A., W.W. hulpraet.

1077

A. ellendige blinde.

1082

A. mijn.

1085

A., W.W. ontfermt.

1106

A., W.W. riep ontbr.

1135

A. wilt.

1147

A., W.W. tgesicht - om ontbr.

1156

A. sult.

1157

A. ic.

1178

A. wou toevoegen.

1190

A. schulde.

1194

A., W.W. Imputatijf.

1199

A. ontbr.

1206

W.W. sulcken.

1213

A. blinde.
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1218

A. quaet.

1229

A. doechde.

1254

A. ongestadicheden.

1257

W.W. Oock meed.

1277

A., W.W. met ontbr.

1290

A. roept.
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