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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Verantwoording
Dit boek bevat godsdienstige poëzie van een veertigtal zeventiende-eeuwse auteurs,
chronologisch gerangschikt op hun geboortejaar. Met opzet hebben we niet alleen
dichters gekozen die speciaal om hun religieuze werk bekend zijn geworden. Ook
teksten die binnen een oeuvre min of meer verdwaald lijken, kunnen belangrijke
aspecten tonen van de zeventiende-eeuwse religiositeit. Zoals in het nawoord wordt
uiteengezet, hebben we bij de selectie niet in de eerste plaats gelet op ‘kwaliteit’, al
was die zeker niet onze laatste zorg.
Elk hoofdstuk wordt ingeleid met enkele biografische gegevens over de auteur en
met een korte aanduiding van de inhoud van de gekozen gedichten. Het zijn geen
complete analyses: we geven alleen de informatie die volgens ons minimaal nodig
is om de gedichten te kunnen ‘plaatsen’ en de gedachtegang te kunnen volgen. Er
zijn heel wat gedichten bij die een afzonderlijke studie waard zijn. Ook de
aantekeningen zijn beknopt gehouden: we beperken ons tot het toelichten van woorden
en passages die ofwel vanwege het zeventiende-eeuws, ofwel vanwege impliciete
verwijzingen naar de bijbel (en soms de klassieken) problematisch kunnen zijn. De
bedoelde bijbelplaatsen en klassieke verhalen worden door ons genoemd, maar niet
voluit weergegeven.
De teksten zijn alle gebaseerd op originele bronnen. In de regel zijn dat
zeventiende-eeuwse (soms achttiende-eeuwse) drukken, in een enkel geval
handschriften. Per auteur geven wij telkens aan welke bronnen wij gebruikt hebben,
met de vindplaatsen. Waar mogelijk hebben wij gekozen voor uitgaven die tijdens
het leven van de auteurs zijn verschenen, in de veronderstelling dat die door hen zelf
kunnen zijn goedgekeurd (geautoriseerd). Maar in de praktijk is het ondoenlijk om
daar voor elk boek zekerheid over te verkrijgen. Uiteraard hebben we ons laten leiden
door bestaande studies, maar verder gaan we af op min of meer toevallige eigen
vondsten en constateringen omtrent de betrouwbaarheid van bepaalde bronnen.
Onze teksten geven de bronnen in principe nauwkeurig weer, in de originele
spelling en lay-out, inclusief marginale aantekeningen (tenzij anders vermeld). Wel
hebben we een aantal normalisaties aangebracht. Zo zijn alle titels cursief gezet, alle
teksten romein, en alle afwijkend gedrukte woorden en regels binnen de teksten
cursief, ongeacht de in de originelen gebruikte
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lettertypes. De letters v, w en u met klinker- respectievelijk medeklinkerwaarde zijn
weergegeven als u, ui en v, abbreviaturen zijn opgelost. Gotische komma's (/) zijn
vervangen door ‘gewone’ komma's. Hier en daar hebben we de interpunctie trouwens
aangepast om de lectuur enigszins te vereenvoudigen. Evidente zetfouten zijn
gecorrigeerd.
De secundaire literatuur die bij elk lemma gegeven wordt, is bedoeld als eerste
suggestie voor verdere studie. We streven ernaar de belangrijkste en meest recente
publicaties te vermelden.
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Hendrik Laurenszoon Spiegel
Hendrik Laurenszoon Spiegel (1549-1612), Amsterdams koopman en vooraanstaand
lid van de rederijkerskamer D'Eglentier, heeft zich net als zijn leermeester en vriend
Dirk Volkertszoon Coornhert (1522-1590) ingezet voor de verbreiding van een door
christendom en klassieke Stoa gevormd levensideaal. Centraal staat wat Coornhert
noemde ‘wellevenskunste’, het vermogen om, met Gods hulp en met gebruik van de
rede, een moreel zuiver leven te leiden. Het begint met kennis van goed en kwaad;
wie die op juiste wijze heeft leren onderscheiden zal, zo leren Coornhert en Spiegel,
kiezen voor het goede, waarna het kwade geen vat meer op hem heeft. In Spiegels
hoofdwerk, het grote leerdicht Hertspiegel (in zeven boeken, eerste druk 1614) wordt
de gang naar dit summum bonum, de menselijke volmaaktheid op aarde, beschreven
- in soms beeldende en suggestieve, maar vaker stroeve, ingewikkeld en uiterst
compact geformuleerde verzen, die de grootst mogelijke aandacht van de lezer
opeisen. Deze vormgeving is uiteraard een keuze: wie moeite moet doen het betoog
te volgen, zo is de gedachte, zal zich de boodschap des te meer eigen maken. Daar
komt bij dat Spiegel, als een van de eerste filosofen schrijvend in het Nederlands,
voor de formulering van zijn inzichten deels ook een nieuwe taal moest scheppen.
Als taalbouwer heeft hij trouwens ook door zijn bijdragen aan een Nederlandse
trivium-reeks (logica, retorica en, vooral, grammatica) veel invloed gehad.
Het ‘A.B.C. Ketting-lied’ is Spiegel ten voeten uit. Stap voor stap wordt de lezer
duidelijk gemaakt hoe hij zich kan bevrijden van het kwaad. Het begint met interesse
voor het ware goed, want ‘Achteloosheid maakt verleibaar’, en allerlei schijnbaar
goeds sleept de mens mee. Maar ‘Jammer zoekt huel’: wie zich van dat gevaar bewust
wordt, ‘zoekt an waarheids kennis huel’, dat wil zeggen: zoekt redding bij kennis
van de waarheid. Dan is de eerste stap gedaan, en met de groei van kennis van de
waarheid groeit het enthousiasme ervoor. Dan schenkt God ook de genade die nodig
is om voort te gaan op het juiste pad (‘Macht gheeft d' Almachtige’). Waakzaamheid
en zelfdiscipline blijven nodig, maar ten slotte wordt het inzicht in het goede bereikt
en die ‘Wijsheid maakt zalig’. Wie die toestand bereikt heeft, is heilig en dan ook
tevens een bron van heil voor zijn medemens.
Het lied voor het jaar 1600, door paus Clemens VIII tot jubeljaar uitgeroepen, laat
een andere kant van Spiegel zien, die overigens verbonden is
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met zijn volmaakbaarheidsgedachte. Het is zijn afkeer van godsdiensttwisten, volgens
hem enkel een gevolg van verkeerd gerichte ‘weetzucht’ (strofe 3, r. 23). Het ware
geloof is eenvoudig, zo betoogt Spiegel; het is simpel vertrouwen op God, zoals aan
de hoofdman Jaïrus en de Kanaänese vrouw is gebleken, die God niet eens kenden,
maar Hem geloofden op Zijn woord. Heel anders dan degenen die nu over de aard
van God debatteren en vragen opwerpen, die geleid hebben tot twist en scheuring
van de kerk. Spiegels afkeer geldt hier duidelijk de protestanten, hoewel hij met de
rooms-katholieke kerkleer even weinig ophad. In de praktijk stond hij een absolute
verdraagzaamheid voor, als enige garantie dat iedereen onbelemmerd naar
volmaaktheid kon streven.

Bron
H.L. Spiegel, Hertspiegel en andere zede-schriften. Amsterdam, H. Wetstein,
1694, p. 212-214 en 104-107 <privé-exemplaar>.

Literatuur
H.L. Spiegel, Hert-spiegel. ed. F. Veenstra. Hilversum, 1992.

1600. Jubel-Jaar-Lied. Op: Simpelijk geloven en weldoen. aant.
Stem: Zoo 't beghint
't Is huyden een dach van vrolikheid,
Zoo wy dit Jubel-jaare
Verlaten alle partydigheid,
En Christus vrêe bewaaren.
5 Wat is dat ons dogh twisten doet
In krijgh en moordt aldus verwoedt?
De liefd die maakt een Christen:
De haat teeldt antichrists ghebroedt,
Zy komt al uytter hellen gloed:
10 't Is duyvels werk te twisten.
Die Ikker heeft langh zijn Jubel-jaar
Met haat en nijdt ghebrouwen:
Dies hy ons Christenen meest te ghaar
Door twist brenght in benouwen.
15 Dees heeft hy op de baan ghebracht,
Hy stooktze noch met alder kracht,
Zoo dat wy al verflouwen,
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En storten in verdervens gracht
Met lijf en ziel, daar hy om lacht.
20 Is 't niet tijdt op te houwen?
Ons ouders waaren slecht en recht:
Zoo was ook haar ghelove.
Weetzuchtigheid broedt dit ghevecht,
Hout slecht en recht verschoven.
25 Zy bruykten Gods woort, tot Gods min;
Dat duid nu elck een na zijn zin;
Dit doet ons dus partyen.
Begheeft alzulcke twist beghin,
Haalt slecht en recht gheloof weer in,
30 Zoo moghen wy verblijen.
Ons kindsheids kerke-kinder-leer
Die hield alleen van node
Het Vader ons, 't Gheloof, niet meer,
Beendijst, en Tien gheboden.
35 Och laat ons noch hier blijven by,
Dees woord-twist stellen aan d' een zy,
En 's duyvels list verfoeyen!
God is de liefd. Dit is het slot.
Wie in de liefd blijft blijft in God:
40 Laat ons in liefde bloeyen.
d' Hooftman en Kananeesche vrouw
Hadden maar slecht gheloove,
Een hert ootmoedigh en ghetrouw,
Vreemdt van woord-twists-haar-kloven,
45 Ook vreemdt, en buyten Godes kerck;
En krijghen (dits een wonder werck)
Huel by ons Heiland ghoedigh,
Voor haar dochter, en voor zijn knecht,
Door haar gheloof onwetel-slecht,
50 Maar hertigh en ootmoedigh.
Prince.
Ghy Christen prinssen wijs en vroed,
Wilt ghy dees twist beslechten;
Eyscht slecht gheloof, als Christus doet,
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Verbiedt daarom te vechten.
55 Slecht gheloven, wel te doen,
Is deze kerk-twists rechte zoen.
O God wilt ons dat gheven!
Zoo moghen wy dit Jubel-jaar
U vree ghenieten alleghaar,
60 En Christelijck wel leven.

A.B.C. Ketting-Lied op des Achtsten Psalms stem aant.
Achteloosheid maakt verleibaar.
Achteloosheid in waarheids-kund bejaghen,
Of in 't verzuim van kennis raad te vraghen,
Eilaas, maakt dat wy licht-verleibaar zijn,
5 En onbedacht toestemmen valsche schijn.

Baat-schijn bekoort.
Baat-schijn van wellust, faam, gheld, hoghe staten,
Bekoort elk heil-lust onverzaad te laten
Inwendigh: om uytwendigh zoeken lust
10 In waanghoed, dat ons lijf en ziel ontrust.

Choor-zangzo Voor-zang.
Choor-zang de juecht zo d' oude zongen zingen:
Noch zuighling leertmen lieven ydel dingen:
Landswijze breit yl eers en gheld-zuchts fuik.
15 Eilaas natuur ontghelt ghewoonts misbruik.

Doling doet sneven.
Doling in kund der dingen rechte waarde,
Hier sneven doet, in al wat wy aanvaarden:
Des waanghoeds schijn-heil, eindt al in ghequel;
20 Zo wert de zond haar zellefs straf en hel.

Eertsche lust teelt onlust.
Eerdsche lust moet lust-volghers al bedroeven,
In 't overlasten van natuurs behoeven:
Des buik-slaafs, bierlaers, ghailer menschen loon,
25 Is armoe, krankheid, onbenoeghen, hoon.
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Faam-jacht wind-vang.
Faamjacht, het ydelst aller valscher ghoeden,
Doet doch de meest gheachte meest verwoeden:
Die waaght en slijt, zijn tijd, zijn gheld, ja meer,
30 Ook lijf en ziel, om lof en ydel eer.

Ghiericheid armt.
Ghiericheid wast, zo 't gheld wast, onverzadigh:
Zy is, als Nijd, haar dienaars onghenadigh:
Zijn schats ghenot, hy, met zijn naaste, derft:
35 De Vrekke doet niet deeghs dan als hy sterft.

Hoocheid verlaeght.
Hoocheid verlaeght ook Koningen en Graven:
Ghelieft, maakt zy van vrye menschen slaven:
Ghevaar en angst want onafscheidlik by
40 Den staat-ziek staegh zijn, 't zy hoe hoogh hy zy.

Jammer zoekt buel.
Jammerlik quelt de staert-sleep aller zonden:
Maakt anwenst eelt, zo blijftmer vast gebonden:
Wie zich bezint, spuert zond der zonden buel,
45 Bedaart, en zoekt an waarheids kennis huel.

Kennis baart liefd.
Kennisse, die in waarheid zonder sije
Wikt ellik ding, lieft dat na diens waardije:
Het tijdlik ghoed, ter nood om diens gherief,
50 Maar goedheids heil, haar heillust, stadigh lieft.

Liefde teelt errenst.
Liefde teelt errenst tot gheliefde zaken,
Verzuimt geen middel om an heil te raken,
Bestiert berading, toeleg, en gedacht,
55 Ghelooft en hoopt, heeft ghoede wil na macht.

Macht gheeft d' Almachtige.
Macht gheeft d' almachtighe (dien dueghd beminnen)
Des zonds onheil in Christus t' overwinnen:
God starkt en stiert des zwakke schepsels kracht,
60 Wat waakt, zoekt, bid, dats ghoed te worden tracht.
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Naersticheid doodt achteloosheid.
Naersticheid doodt by Goods hulp achteloosheid,
Of heerscht na zeegh over dees slaaf der boosheid:
Pooght, yvert, bidt, ziet om, houwt ghoede wacht,
65 Bestaat in 't wel besteden zielponds kracht.

Opmerking ghevaar schuwt.
Opmerkings waak voor alle snuevel waarschuwt:
Errenst door dien vermetelheids ghevaarschuwt:
Acht op 't ghedacht, woord, werk, berading, wensch:
70 En vreze Gods teelt aandacht inden mensch.

Poghen vordert.
Poghen helpt voort: bestaen is half ghewonnen:
Oit kreegh hy niet, die niet en heeft beghonnen:
Maar d' eerste tre op 's dueghds heerbaan ghezet
75 Zalight, en elke voort-tre zalight bet.

Quint zoet an.
Quint die zoet an: zoet is in allen, 't winnen:
't Zoetst, door de dueghd ghoedheids ghenot van binnen:
Ootmoed vind rust, rust reinheid, reinheid God,
80 Dit heil verzuimt die rokeloze zot.

Rechtvaerdicheid vernoeght.
Rechtvaerdicheid vernoeght ant aller minste,
Kent zich niets waard, acht al 't ghenieten winste,
En danckens waard: dees loffelijke dueghd
85 Schept in 't niet hebben albezitting vrueghd.

Starkheid weert onmoed.
Starkmoedicheid houwt d'evenaar lijkwichtigh,
Weert snuevel-val in weerwil onvoorzichtigh,
Of snode lust, door ramp door armoe zwaar,
90 En weelde: vint in voorspoed meest ghevaer.

Tem-lust wint lust.
Tem-lust wint lust: na volgh-lust volght meest rouwe:
Ghoe wellust meert door 't matigh lust ophouwen:
Wat zeltzaam is, en gheen natuur belast,
95 Maakt weelde groot, ghoed, vailigh, durigh, vast.
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Uytstel afterstal.
Uytstel van uur tot uur, van dagh tot daghe,
In jammer hout den achtelozen traghe:
Wie leeghbaar wenscht, erft wel verdiende spot:
100 Slaat hand an, helpt uw zelf zo helpt u God.

Verzoekzaemheid wijst.
Verzoekzaamheids bevintlik wedervaren,
Meer in een uur leert, als in zeven jaren
Beeld-kennis weetzucht daar gheen proef an kleeft:
105 Niemand weet waarlik meer dan hy beleeft.

Wijsheid zalight.
Wysheid bestaat, bey in kund, en 't beleven
Van d' heilzaam dueghd, die zalicheid moet gheven:
Zy matight lust, myt stuernis, weert verdriet,
110 Lieft God, leeft dankbaar, van 't gheen zy gheniet.

Ydel weetzucht hindert.
Ydele weetzucht hindert zellefs kennis:
Kennis-verzuim wert 's menschen hooghste schennis:
Men kent, leeraart, en schermt blind duer en duer:
115 Dit doet meest ellik leven int getruer.

Zalicheid heilight.
Zalicheids volle leven-waters stralen,
Van menschen Godlik op hen naasten dalen:
Heil heelt haar hebber zelf eerst na zijn wensch,
120 Die deelt mild-heilzaem heil zijn even mensch.
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Reinier Telle
Reinier Telle (1558/1559-1618) was leraar, sinds 1604 rector aan de Latijnse school
in Zierikzee en leefde vanaf 1610 als ambteloos burger in Amsterdam. Hij vertaalde
onder meer historische en theologische werken, waaronder het beruchte De trinitatis
erroribus van de in 1553 in Genève als ketter verbrande Michael Servet. Ook werkte
hij samen met zijn vriend Bredere aan een vertaling van een Franse verhalenbundel
(Tragedische of klaechlijcke historien). Daarnaast ontwikkelde hij zich tot een vurig
pamflettist en onvermoeibaar bestrijder van wat hij zag als de aanmatiging en
dwingelandij van de contraremonstrantse predikanten. Zijn standpunt was dat er in
de ‘publieke kerk’ ruimte hoorde te zijn voor verschillende opvattingen en dat de
overheid over die diversiteit moest waken. Door zijn tegenstanders uitgemaakt voor
‘libertijn’ - in hun mond een scheldwoord met ongeveer de implicatie ‘immorele
atheïst’ - schaarde hij zichzelf onder wat hij noemde de ‘goede libertijnen’: ‘christenen
die zich in alles vrij voelen, behalve in het begaan van zonde’. Hij ondertekende zijn
werk wel met ‘Liefhebber van de vrye waarheyt’.
Het ‘Fabeltjen uyt het Boeck van Reynaert de Vos’ en het hier opgenomen sonnet
zijn afkomstig uit een pamflet uit 1616, verschenen nadat Oldenbarnevelt als
raadpensionaris van Holland de stedelijke overheden verzocht had hun oude kerkraden
door nieuwe te vervangen, met het doel de macht van de contraremonstranten te
breken. De fabel - in sommige exemplaren is een ‘wie is wie’ toegevoegd, maar
onmisbaar zal die uitleg niet geweest zijn - vertelt hoe de muizen (de gereformeerden)
vervolgd werden door Tybaert de kater (de roomse kerk) en hun steun zochten bij
de hond Courtoys (de koning van Spanje), maar tevergeefs: de hond deed alles wat
de kater van hem vroeg. Totdat de leeuw (de Staten van Holland) de muizen verloste
en ze een plaats gaf in zijn ‘hofkapel’. Maar toen wilden de muizen nog meer: ze
wilden daar als enigen mogen ‘piepen’. Daarop roept de leeuw ze met strenge woorden
tot de orde.
Het sonnet dient in het pamflet min of meer als bladvulling en staat los van een
bepaalde aanleiding. Het heeft een vorm die doet denken aan het ‘sonnet du coude’
(verrassingssonnet) uit de petrarkistische traditie: na een lange opsomming volgt een
slotregel die de lezer ineens in een heel andere sfeer brengt.
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Fabeltjen uyt het Boeck van Reynaert de Vos. aant.
Op de wyse vanden 24. Psalm.
De Muys, uyt vreese van de Kat,
Courtoys den Hont ootmoedich bat,
Hy wild' haer schamel dier beschermen
Van Tybaerts vreesselick gewelt.
5 Ghy zytter (sprack sy) toe ghestelt
Mijn Heer, en moet u mijns ontfermen.
't Hoort Tybaert ja te sijn genoech
In u Capel so spaed als vroech
Op sijn gemack te mogen grollen:
10 Waerom zal hy niet lyden, Heer,
Dat ick my neffens hem geneer,
Die beter pyp, dan hy kan lollen?
Daer tegens bracht Heer Tybaert in,
't Had nu dus langh na sijnen zin
15 Gegaen, en most voortaen so blyven,
De Muysen was een schalijck goet
Dat sou Courtoys sijn lant en bloet
Doen spillen, wou hy 't niet verdryven.
Ten quam oock (sprack de Kater voort)
20 Courtoys niet toe het minste woort
Tot slissingh van 't gheschil te roeren
Dat tusschen hem en 't Muysken was.
Alleen most hy sijn reet en ras
Om sijn besluyten uyt te voeren.
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Courtoys gaf Tybaert goet gehoor,
Maer stopte voor de Muys sijn oor,
Hoe nedrich sy oock voor kon geven,
En hem bewysen, dat sy niet
En socht dan onder sijn ghebiet
30 Stil en gherust te moghen leven.
En dat mijn Heer Courtoys voor al
Hem niet moest laten broen so mal,
Dat hy op Tybaerts enckel seggen,
Hem selven voor een leeck onvry
35 Sou laten roeren uyt den bry,
En altijt onder blyven leggen:
Maer goede kennis van de saeck
Most nemen, eer hy na haer spraeck,
Streeck vonnis over 't minste Miertjen.
40 Dit wert van haer wel by ghebracht,
Dan 't hadde by Courtoys gheen kracht,
Die niet en past', op 't arme diertjen,
Maer schreef hem Nichil op 't request,
En holp de Kater al sijn best
45 De Muyskens jammerlijck vervolgen:
Ja wiese maer nam in sijn huys,
Most aen een staeck of aen een kruys,
Soo waren dese twee verbolghen.
Dit gingh so fel en bloedich toe,
50 Dat het de Muyskens wierden moe,
En tot den Leeuw haer gingen keeren:
Die hem ghequeten heeft so wel,
Dat noch Courtoys noch Tybaert fel
De Muyskens meer en konnen deeren.
55

Noch heeftet dat grootmoedich dier
Ontsteken met beleeftheyts vier,
Daer by niet willen blyven laten,
Maer al de Muyskens jong en out
Versorricht van goet onderhout,
60 Soo dat sy noyt so wel en saten.
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Hy stelde s'over syn Capel,
Mitsdien sy pepen relijck wel,
En trocker dickwils voor ten stryde:
Niet denckende, dan dat sy hem
65 Trou souden blyven, en syn stem
Ghehoorsaem sijn tot allen tyde,
Maer als sy waren vol en sat
Gheworden, wierden sy oock prat,
En wilden andre dierkens dwinghen,
70 't Was dan met onwil of ghemoe,
Juyst tot het minste stipken toe
Soo groot so kleen als sy te singen.
De andre, die op 't Choor soo vry
Meenden te sijn als haer party,
75 Haer noot den Leeu oock gingen klagen:
En baden hem, hy wild' haer me
In sijn Capel vergunnen ste.
't Welck hy oock niet heeft afgeslagen.
Dit speet de Muysen onbeschaemt,
80 Dies riepen sy, Heer 't en betaemt
U geensins niet met ons te moeyen:
Hoe fijn, hoe grof, hoe hooch, hoe laech,
Dat elck moet singen alle daech,
Dat konnen wy alleen bevroeyen,
85

En wat wy daer van wysen, dat
Moet ghy in yder Dorp en Stadt
Doen onderhouden, sonder schromen.
Daer toe is u gegeven 't sweert,
't Welck ghy niet sijt te draghen weert,
90 So ghy dit weygert nae te komen.
Hoe? sprack de Leeu, ghy eerloos goet,
Hebt ghy dan immertoes den voet
So diep in Tybaerts schoen gekregen,
Dat ghy, o Caims (sic) zaet vervloeckt,
95 My uwen beul te maecken soeckt?
O neen, daer most ick wesen tegen.
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Heeft hem (gelijc ghy spraect) Courtoys
Wel-eer verstaen op uwen voys
En durft ghy my nu dus verachten?
100 Neen vrienden ick ontfang gheen wet,
Van dienaers die ick selve set,
Elck moet op myn gheboden wachten.
Vernoecht u met mijn kost en huyr,
En laet oock leven u gebuyr,
105 Of 't wilder al te gecklijck wayen.
Staet hy, of valt en rijst hy weer,
Hy staet en valt my synen Heer,
Ghy hebt daer over niet te krayen.
Of is u oogh (dit vrees ick) schalck,
110 Om dat ick goet ben? segt ghy valck,
Die al de maets dus brengt aen 't hollen.
Hout u gerust van nu voortaen,
En laet my met mijn volck begaen.
Ik laet my als Courtoys niet sollen:
115

Noch maken wijs dat wit is swart.
Neen daer toe is te hooch myn hart.
'k En sal alleen op uwe woorden
Mijn Sangers trou niet setten af,
Noch bannen of vervolgen straf,
120 Veel min, gelijc ghy wenscht, vermoorden.

Sonnet aant.
T'is quaet voor een die self is out en vroet genoech
Te moeten onder 't jock van vreemde voochden blyven:
't Is quaet dat goede mans staen onder quade wyven,
En haren boosen wil doen moeten spa en vroech.
5 T'is quaet te moeten gaen, als Ossen, inden ploech,
Of met de lange pen op een Galey te schrijven,
Soo de ghevangens doen die 't schort aen roode schyven,
Om van het Turcxse jock te raken met ghevoech.
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'Tis quaet te sijn verheert van een soodanich Vorst,
10 Die meer na eygen nut, als na 'slandts welvaert dorst.
'Tis quaet, en wort met recht van wyse luy mispresen,
Vervoocht te wesen van sijn eygen lusten boos,
Die yder inden toom te houden hoort altoos,
Maer boven al ist quaet Verkerrick-voocht te wesen.
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Zacharias Heyns
Zacharias Heyns (ca. 1566-1638) was afkomstig uit Antwerpen en week na 1585 uit
naar het Noorden, waar hij zich vestigde als uitgever en boekdrukker. Hij vertaalde
het grote epos over de schepping, La Sepmaine, van de Franse calvinistische dichter
Du Bartas, en was ook zelf een productief auteur van onder meer zinnespelen en
stichtelijke emblemata. De Wegwyser ter salicheyt behandelt, deels in allegorische
vorm, deels in langere beschouwende gedichten, de ‘levensreis’ van de christen - het
genre dat zijn hoogtepunt zou bereiken in het wereldberoemde The pilgrim's progress
van John Bunyan (1672-1678). Dit gedicht is het laatste van de reeks. In sterk
emotionerende taal schildert de dichter de verschrikkingen van de Jongste Dag en
het Laatste Oordeel. Niemand is rechtvaardig voor God, het enige dat de mens
overblijft, is een hartstochtelijke kreet om genade.

Bron
Z. Heyns, Weg-wyser ter salicheyt. Onder een sinnebeeld van des werelts
beschryvinge. Den Christen wandelaer voorgestelt. Zwolle, Frans Jorrijaensen
voor Zacharias Heyns, 1629, p. 55-56 <UBL: 1204 B 3>.

Literatuur
W.J. Op 't Hof, ‘De godsdienstige gezindheid van Zacharias Heyns’, in:
Documentatieblad Nadere Reformatie 19 (1995), p. 2-16.
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Gebed, Op d'Overdenckinge van 't uyterste Eynde aant.
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O Heere my verlost van 't eewig Doots benouwen,
En mijn besmette Siel genadig wilt aenschouwen,
Die treurende is, verbaest, ja bevet met geklagh,
Ond'r uwe Vleugels haer bedeckt ten Jongsten Dag
Als Aerd' en Hem'len med' voor u Heer sullen vlieden,
Siende u soo groot van macht en sulcken eere bieden,
Als ghy daer komen sult in uwe Heerlijcheyt,
Om desen grooten Al te richten met bescheyd:
Die ghy vernieuwen sult door u ontsteken Vieren,
O Dag, O Dag vol schrix, vol gramschaps, u bestieren
Tot alle elende streckt, Tand-knersing ende Pijn,
Wie sal dan sonder vrees, ducht ofte suchten sijn?
Eylaes! van grooten angst al mijne Leden beven,
De vrees ontstelt mijn Siel, t'Hert treuret, daerbeneven,
Mijn krachten mij vergaen, mijn bloedt als ijs verkout
Mijn Haer te berge staet, ende overend sich hout,
Mijn Geest en mijn Gemoet soo seere my ontstellen,
Dat ick mijn Mond en tong om roopen niet kan quellen,
Als dan soo sullen selfs u Englen citt'ren, och!
Waer sullen lieve Heer de Boose schuylen doch?
Waer sullen alle die verworpen sijn dan blijven?
En waer kan ick in 't eynd O Heere me beklijven?
Soo die rechtvaerdig is t'Rijck naulijx in sal gaen,
Hoe sal ick arm Katijf vol sonden dan bestaen?
Wat sal ick nemen voor? wat sal ick doen mits desen?
Al 'tgeen ick vinden sal my gans sal tegen wesen.
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Mijn sond sal tegen my aennemen een gevecht,
Mijn Richter rechtich is, en ick ben ongerecht.
Ick afgevallen moet mijn Koning sien voor oogen,
Die blinckende is vol schijns: waer toe sal ick dan doogen,
Die swart van sonden ben, als m' op der aerden hoort
Dees vreeselijcke stem? Gy Doode kom nu voort,
Staet op nu Rijck ende Arm, gy Heeren ende Slaven,
Gy Aes der Wormen komt in 't licht, verlaet u Graven,
En stelt u voor den Stoel des Richters nu ten thoon,
Die groote God nu sit om richten in sijn Throon,
Sijn leste Uit-spraeck aenhoort. O Heere die dat Leven
Al uwe Schepselen gegont hebt en gegeven,
Die alle Sonden hebt gesuyvert door u Bloedt,
Die 't rotte Vlees verweckt, een yder opstaen doet,
Verstaet doch mijn geschrey, u Schepsel wilt verhooren,
Mijn vierig bidden doch laet komen tot u Ooren,
Ach God! Ach God! genaed, genade lieve Heer,
Op u Barmherticheyt gestadich kniele neer.
U Gramschap over my soo seer niet laet ontsteken,
Maer wel daertegen een genadig Vonnis spreken:
Op dat ick soo verlost van d'eeuwig' helsche Doot,
Werd met die salig sijn gevoert in Abrams schoot:
En dat ick uwen Loff, O Schepper aller dingen,
In uwe Heerlicheyt mag eeuwelijcken singen.
Geeft dan na 't recht Geloof te trachten sy gewent,
En soo volstandich blijf tot in mijn uyterste END.
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Adriaan Valerius
Adriaan Valerius (ca. 1575-1625), notaris en burgemeester van Veere, is nog altijd
bekend door een aantal liederen uit zijn postuum (1626) gepubliceerde
Neder-landtsche gedenck-clanck. Dat is overigens niet een liedboek, maar in de
eerste plaats een geschiedwerk, waarin, vanuit sterk nationalistisch (d.w.z.
Hollands-Zeeuws) en calvinistisch perspectief, de geschiedenis van de Nederlandse
opstand tegen Spanje wordt verteld en het verloop daarvan tot de eigen tijd. Dit
geschiedverhaal wordt afgewisseld door liederen, waarin de vaderlandse geschiedenis
vol overtuiging in een heilshistorische context wordt geplaatst. Nederland als het
‘tweede Israël’ was voor Valerius een realiteit. We zien die gedachte in het tweede
van de hier opgenomen gedichten, strofe 2 en 3: de ‘Hoeder Israels’ redt Zijn volk
van het ‘Spaensche boos gebroet’. Waar deze voorstelling van zaken tegenwoordig
irrelevant geworden lijkt te zijn (de twee strofen ontbreken in de tegenwoordig
gebruikte versie in het Liedboek voor de kerken, nr. 416), resteert een oeuvre dat,
behalve door de taalvirtuositeit, indruk maakt door de sfeer van intense verbondenheid
van het ‘vrome volk’ met zijn God.

Bron
A. Valerius, Neder-landtsche gedenck-clanck. Haarlem, voor de erven van de
auteur, 1626, p. 142, 157 en 170 (facsimile Amsterdam, 1968).

Literatuur
L.P. Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de
contrafactuur. Amsterdam, 1991.

[O Heer die daer des Hemels tente spreyt] aant.
Stem: Gallarde Suit Margriet.
O Heer die daer des Hemels tente spreyt,
End' wat op aerd' is heb alleen bereyt,
Het schuymig woedig meyr kond maken stille,
End' alles doet naer uwen lieven wille;
5 Wy slaen het oog, Tot u om hoog
Die ons in ancxt en noot
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Verlossen kont, Tot aller stont,
Jae seifs oock van de doot.
Als ghy (o vrome!) dickwils hebt gesmaeckt,
10 Vermaeckt u nu vry dat 't u herte raeckt,
Looft God den Heer met singen ende spelen,
End' roept vry uyt te saem met luyder kelen.
Hadd' ons de Heer (Hem sy de eer)
Alsoo niet bygestaen,
15 Wy waren lang (Ons was soo bang)
Al inden druck vergaen.

[Geluckig is het Land] aant.
Stem: Op de Engelsche min. Of: Noch leef ick in verdriet, &c.
Geluckig is het Land,
Dat God den Heer beschermt
Als daer met moord en brand,
De vyand rontom swermt,
5
End' datmen meent hy sal
't Schier overwinnen al,
Dat dan, dat dan, dat dan, Hy selfs komt tot den val.
De Hoeder Israels
Die slaept noch sluymert noyt,
10
Hy helpt uyt veel gequels,
Syn volck, 'twelck was verstroyt
Door 't Spaensche boos gebroet
End' doet haer noch dit goet,
Dat self, Dat self, Dat self, De vyand loopen moet.
15

Gelyck 't volck in een schip,
'tWelck hort, en stuyt, en steeckt,
Alst komt op eene klip,
Van ancxst het sweet uytbreeckt.
So staet nu oock confuys
20
Maraen met zyn gespuys,
Die nu, Die nu, Die nu met schand moet loopen t'huys.
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Gedanckt moet zyn de Heer,
De God die eeuwig leeft!
Dat hy ons t'zynder eer,
25 Dees overwinning geeft;
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gewracht?
O Heer! O Heer! O Heer! Hoe groot is uwe macht!

[Wilt heden Nu treden Voor God den Heere] aant.
Stemme: Hey wilder dan wild.
Wilt heden Nu treden Voor God den Heere
Hem boven Al loven, Van herten seer,
End' maken groot syns lieven naemens eere,
Die daer nu onsen vyand slaet ter neer.
5 Ter eeren, ons Heeren, Wilt al u dagen,
Dit Wonder, bysonder, gedencken toch.
Maeckt u o mensch! voor God steets wel te dragen,
Doet yeder recht, en wacht u voor bedrog.

10

D'arglosen, Den boosen, om yet te vinden,
Loopt driesschen, En briesschen gelyck een Leeu,
Soeckende wie hy wreedelyck verslinden,
Of geven mocht een doodelycke preeu.

Bid, waket, End' maket, Dat g' in bekoring,
End' 'tquade, Met schade, Toch niet en valt.
15 U vroomheyt brengt de vyand tot verstoring,
Alwaer syn ryck noch eens soo sterck bewalt.
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Jacob Cats
De werken van Jacob ofte wel ‘Vader’ Cats (1577-1660) hebben tot ver in de
negentiende eeuw, naast de bijbel, een vaste plaats gehad in de vorming van het
Nederlandse volk tot een leven van godvrezendheid en deugd. Trouwens ook in de
rooms-katholieke Zuidelijke Nederlanden stond de gereformeerde moralist Cats in
hoog aanzien. En hij bereikte een internationaal publiek als virtuoos emblematicus
(met het veeltalige Sinne- en minnebeelden, eerste druk 1618) en als verteller (Spiegel
van den ouden en den nieuwen tijd, 1632, 's Werelts begin, midden en eynde, besloten
in den trouringh, 1637, vertaald onder meer in het Latijn, Duits en Deens). De eerste
uitgave van Alle de wercken (1655), een monumentaal en kostbaar boek, werd een
commercieel succes en is door talrijke andere gevolgd.
Centraal in Cats' werk staan didactiek en moraal. In een opzettelijk eenvoudige
stijl, gericht op een groot publiek, vertelt hij verhalen en beschrijft hij scènes uit het
leven - overigens minder op basis van zelf beleefde werkelijkheid dan op de literatuur:
bijbel, kerkvaders, oude en nieuwe klassieken -, waaruit hij vervolgens lessen trekt.
Die betreffen zowel de verhouding van mensen onderling, privé en in de maatschappij,
als de verhouding van de ziel met God. Een en ander hing voor Cats trouwens
onlosmakelijk samen: zijn ideaal was een leven, doortrokken van christelijke
vroomheid. Op die manier propageerde en populariseerde hij het gedachtegoed van
protestantse piëtistische auteurs als William Perkins en Willem Teellinck, die hij dan
ook regelmatig citeert; maar ook Bernardus van Clairvaux en andere rooms-katholieke
kerkleraars worden, waar hun werk dezelfde geest ademt, met instemming aangehaald.
Deze brede grondslag van Cats' werk zal, met de aantrekkelijke vormgeving, een
van de redenen geweest zijn voor zijn immense populariteit, ook buiten de eigen
kring.
De cyclus Dood-kiste voor de levendige [=levenden], verscheen voor het eerst in
1655. Hij is geschreven voor de oudere mens, die zich moet voorbereiden op de
dood. In alles wat men om zich heen waarneemt, zit een les verscholen: een droom
doet denken aan het leven, het heen-en-weer schieten en leeg raken van de
weversspoel is een ander beeld voor hetzelfde. Zo leert men als het ware nog tijdens
het leven in het graf neer te dalen en het leven te bezien vanuit het perspectief van
de eeuwigheid.
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Bron
J. Cats, Doot-kiste voor de levendige, of sinne-beelden uyt Godes Woordt;
aenwijsende de kortwijligheyt, ydelheyt en onsekerbeyt van 't menselijck bedrijf
(nrs XXIX-XXI; p. 44-48), in: Ouderdom, buyten-leven en hofgedachten, op
Sorgh-vliet. Amsterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1656 <UBVU TV 2021.X>.

Literatuur
J. Cats, Sinne- en minnebeelden. ed. H. Luijten. Den Haag, 1996.

XXIX. Des Menschen leven vergeleken met een droom.
Job XX.8: Gelijck een droom vergaet, soo sal hy oock niet gevonden
worden, gelijck een gesichte in der nacht verdwijnt. aant.
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Hoe zijn my dese nacht de sinnen omgedreven?
Waer ben ick niet gedaelt, en wederom verheven?
Waer ben ick niet geruckt? Waer ben ick niet gedwaelt?
Mijn breyn heeft als geholt, en weder vremt gemaelt.
Nu docht my dat ick was ontrent de groene boomen,
Dan meynd' ick dat ick voer te midden in de stroomen,
Dan sweefd' ick voor de wint, of met een snelle vloet,
Dan was 'et altemael eens weder tegenspoet.
Dan was ick by het volk, dan eensaem aender heyden.
Dan sagh ick my ter eer een maeltijt toebereyden:
Daer vondt ick dan een Maeght, die my bevallijck was,
Wiens aengenaem gesicht mijn droeve ziel genas.
Doch eer ick weder sagh de stralen van den morgen,
Dan swom ick wederom in velerhande sorgen;
Ick hoorde dat een storm myn ongestadigh schip
Quam jagen aen de strant, of op een hooge klip,
Daer sag ick op de zee mijn diere waren drijven,
Daer sagh ick mijn piloot, en al de gasten blijven:
Daer stont ick dan en keeck; maer op den staenden voet,
Soo was ick weder rijck in allerhande goet.
Dan was ick in der haest met vleugels aengetogen,
En door de blauwe lucht ten Hemel opgevlogen;
Doch midden in de vlucht soo wierd' ick bijster swaer,
Dies viel ick in de zee, en ick en weet niet waer.
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25 Daer na vondt ick een slot, gelijck een Princen wooning,
Daer was ick dan gesien gelijck een machtigh Koning;
Maer hoort, gesellen, hoort, als my de slaep verliet,
Doen was 'et altemael een droom, en enckel niet.
Wat is 'er, weerde ziel, uyt dit gesicht te leeren,
30 Dat ons, tot in den geest, tot nut sal mogen keeren?
Ghy weet, hoe Godt ons doen met droomen vergelijckt,
En 't is de waerheydt selfs, gelijck ons heden blijckt.
Ick hebbe nu geleeft tot in de sestigh jaren,
En die zijn altemael in haesten wegh-gevaren.
35
Als ick mijn oogen keer tot aen mijn lesten tijt,
Soo ben ick met de saeck by-na de beelden quijt.
't Is aldaer heen-gegaen, en als een droom verdwenen,
Dat my eens vreughde gaf, en lustigh heeft beschenen:
En 't heeft in mijn gepeys voortaen niet meerder kracht,
40
Als slechts een losse droom, of schijnsel in der nacht.
Wie sal op eenigh vleesch, op tijt, of leven bouwen?
Wie sal 'er immermeer, op jeught of vreught, betrouwen?
Zijt deftigh, vrolijck, arm, of uyter-maten rijck,
Een mensch en sijn bedrijf is maer een droom gelijck.
45 Doch onder dit gewoel van domme nacht-gesichten,
Soo vind' ick echter wat bequaem tot onse plichten.
Al wat ick oit begon, of wat ick heb bestaen,
Was 't droefheyt, of vermaeck, het was in haest gegaen.
Ghy daerom, weerde ziel, wilt dit op heden leeren,
50 Ons vreught, ons droeven stant, moet hier terstont verkeeren.
Wel acht dan geen vermaeck, en treurt oock met gedult,
Nadien ghy voor gewis haest anders wesen sult.
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XXX. Des menschen leven vergeleken met een wevers spoele.
Job VII.6: Mijne dagen zijn lichter geweest dan een wevers spoele,
ende zijn vergaen sonder verwachtinge. aant.
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Wie oit met aendacht siet, hoe dat men plagh te weven,
Hoe dat het gladde spoel door 't webbe wort gedreven,
En hoe het noit en rust, maer veerdigh henen glijt,
Die siet, naer rechten eysch, den loop van onsen tijt.
Doch hier is niet alleen de snelheyt aen te mercken,
Wilt nader op het stuck met stille sinnen wercken;
Siet, t'wijl het spoel verloopt, en gins en weder gaet,
Soo mist'et even staegh een deel van sijnen draet.
Het wort ten lesten bloot, en is dan sonder garen,
Dies moet het uyt het werck, en in het duyster varen.
Een doos, of enge lae, die is dan sijn verblijf,
Tot hem de meester geef een nieu of ander lijf:
Dat is, met garen volt, en laet'et weder sweven,
En schenckt'et wederom een nieu en ander leven.
Siet daer u eygen beeldt van onsen swacken aert,
Van dat men eerst begint, tot dat men henen vaert.
Het jaer glijt veerdig weg, en daelt in haasten neder,
Het doet een ronden loop, en komt gedurigh weder;
Het keert als in hem selfs, maer t'wijl het henen gaet,
Soo mindert evenstaegh ons teere levens-draet.
En als na dit gewoel de klos is af-geloopen,
Dan is 'er geenen tijdt voor iemandt uyt te koopen.
De mensch sijght in het graf, wie hy oock wesen magh,
En light daer sonder werck tot aen den jongsten dagh.
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XXXI. Het leven wederom vergeleken met een droom.
Psalm 73.20: Als een droom na 't ontwaken. aant.
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Wanneer ick nu en dan een reys,
Met stille sinnen, over-peys,
Wat in de dagen mijner jeught,
Mijn sinnen somtijdts heeft verheught,
Of dickmael in den geest gequelt,
Of in een vremde bocht gestelt;
Soo vind ick maer een duyster beelt,
Dat my ontrent de sinnen speelt,
Juyst soo gelijck men int verschiet,
Een Stadt, een Slot, een Toren siet.
Of als men na een langen droom,
Siet schepen sweven op den stroom,
Siet ruyters draven op het velt,
En onder die een dapper helt;
Of anders ick en weet niet wat,
Dat in den slaep ons hert besat.
Wat sal ick seggen, lieve ziel!
Wat my voor desen wel beviel,
Dunckt my nu slechts een vluchtig ding,
Dat als een droom daer henen ging;
En wat ick immer heb gedaen,
Dat acht ick nu voor enckel waen.
Wat is 't doch dat hier lustigh schijnt
Dat niet in korten tijd verdwijnt?
Ja ziel, al wat de wereld heeft,
Al wat de losse jonckheyt geeft,
Dat is soo kort, soo bijster licht,
Gelijck een ydel nacht-gesicht.
Houdt dit voor seker, blinde jeught:
Dat 't geen u herte nu verheught,
Jock, spel, sang, blijtschap, wat het zy,
't Gaet al gelijck een droom voorby.
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Joannes Baptist Stalpaert van der Wiele
Joannes Baptist Stalpaert van der Wiele (1579-1630), pastoor en deken te Delft, was
een veelzijdig auteur. Hij publiceerde een aantal leerdichten, zoals de Evangelische
schat uit 1621 en het Vrouwelick cieraet uit 1622, waarin de gelovigen door
beschrijvingen van de levens van de heiligen Laurentius, Hippolytus en Agnes op
het goede spoor worden gezet. In 1628 verscheen Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu
Christi, met liederen voor alle zondagen en kerkelijke feestdagen. Aanvullingen op
deze bundel, onder de titel Gulde-iaers feestdagen, verschenen postuum in 1634 en
1635. De verzameling begint met een lied op de eerste januari, de dag van de
besnijdenis van Jezus. Daarmee, zegt de dichter, is de heidense kreet Principium a
Iove (‘begin met Jupiter’) van de baan: in het leven van ons christenen begint alles
met Jezus. De vierde april is de dag van St. Isidorus, over wie het verhaal gaat dat
hij tijdens het bidden op zijn werk vervangen werd door engelen, die zijn werk met
verdubbelde kracht uitvoerden. Daarmee is aangetoond dat ‘door bidden gaat nooit
tijd verloren’. Elke dag heeft zo zijn eigen heilige en met een gewijd lied voor elke
dag wordt het hele jaar geheiligd, en worden de gelovigen doordrongen van de
rooms-katholieke leer.
Polemisch van aard is de liedbundel Extractum catholicum, met ‘doses’ medicijnen
‘tegen alle gebreken van verwarde harsenen’, waarvan de afval van de
rooms-katholieke kerk de voornaamste is. Zo voert Stalpaert ‘Vader Koen’ ten tonele,
die, in plaats van een gewoon kruis te slaan, zijn preek begint met het opstrijken van
zijn haren, zijn baard en (met twee handen) zijn snor - ook een kruis, maar wat voor
een. Het eerste gebaar, zegt de dichter, paste bij de preek die volgde, vol agressie
tegen andersdenkenden. Wat die andere gebaren betekenden, mag Koen zelf uitleggen
als hij over zijn vrouw komt te preken - een niet geheel duidelijke, maar mogelijk
ietwat obscene insinuatie, waaruit in elk geval de rooms-katholieke afkeer blijkt van
‘getrouwde priesters’.
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Principium a Jesu. I. Ianuarij. aant.
Stem: Vestiva i colli
Den achtsten dagh en d'eersten alder tijden,
Wanneermen plagh de kind'ren te besnijden
Nae Moysis wet, en was nau omgekomen,
Of 't maegden-kindt heeft voor ons aengenomen
5 Door middel van een roo-bebloede snede,
Ontfangen in sijn alderwitste leden,
Den soeten naem, den soeten naem van Iesus,
Voor ons' ellend', veel rijcker als van Cresus.
Dit arme kindt, tot noch toe inde latten
10 Gedoken van een Betleëmsche krebbe,
Doet wijcken all' des werelds gulde schatten,
Die yemandt had, of immermeer kon hebben:
Geen oor, geen hert, geen oog en sag oyt waerder
Geschenck als 't geen ons Iesus den bewaerder,
15 Op huyden geeft uyt Goddelijcker minne,
Om 't nieuwe Jaer geluckig te beginnen.
't Is reden dat den Christen nu verdove
Het oude woordt: Principium à Iove;
Jupijn is wind en daerom moet na desen
20 Van Iesus naem al ons beginsel wesen,
Van Iesus naem, die ons met prijs van bloede
Eens d'oude schuld ten vollen sal vergoeden;
Des geeft hy hier alrede t' onsen beste
Een deel sijns bloets, als hand-gift vande reste.
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25 O dierbaer pand! o liefde boven maten!
Mijns Hey'lands! die om d'armen mensch te baten,
Hier op hem neemt een slag van sulcke pijnen,
Die schier de glans sijns hoogheydts doen verdwijnen.
Hoe had den Heer oyt lager kunnen duycken,
30 Dan dat hy aen sijn leden laet gebruycken
Het merck daer mee de sonde werdt getekent,
End' al die 't draegt voor sondaer wert gerekent?
Maer 't was voor ons dat Iesus dit wou lijden,
Om dat hy oock ons leeren sou besnijden
35 Al wat in ons verkleynen mogt sijn glory:
Gesigt, gehoor, verstandt, wil en memory,
Met al de rest van sinnen en van leden,
Want nu den Heer sich t'onsen dienst besteden
Komt gansch en gaer, 't is re'en dat wy hem geven
40 Weer ziel en lijf, om t'sijnder eer te leven.
Och, dat wy dit niet vroeger en begonnen!
Och, dat ons oyt den vyandt heeft verwonnen!
Och, dat wy door des wereldts argelisten
Zoo schoonen tijdt van jaren soo verquisten!
45 Dan nu 't soo is, soo laet ons niet wanhopen,
Maer door 't verswijm voordaen te snelder lopen.
En wie soud' niet wat arbeydts avonturen
Voor hem die 't werc ooc loont van d'elfster uren?
Mitsdesen sal, Heer Iesus ons bewaren,
50 Tot dat wy eens ten eynde onser jaren
Gewandelt door sijn aengewese paden,
Van hem de Croon ontfangen der genaden.
Hier na verlangt mijn ziel met all' haer krachten.
O Iesu! laet ick my van sonden wachten.
55 End' op dat ick my naer uw' wil mag dragen
Gunt dat ghy hiet, en hiet na u behagen.
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Sinte Isidorus, patroon vande Lant-bouwers, IV Aprilis aant.
Stem: Tobias tot sterven genegen
Door 't bidden ginck noyt tijd verloren:
Sprack Isidoor, Gods uytverkoren,
Wanneer sijn Heer
Hem hinder dede
5 Aen sijn ghebeden.
Den goeden knecht had om te leven
Hem in een bou-mans dienst begheven.
Hy wrocht, maer socht
Den dienst der Kercken
10 Voor all' sijn' wercken.
Waer over 't Heerschap seer verbolghen
Gingh Isidorum eens vervolghen,
Maer vand hem 't land
Wel flucks gaen eeren,
15 Naer sijn begheeren.
Drie ploeghen sagh hy even wacker
Gaen drijven over sijnen acker,
Daer van den Man
Verbaest ghelaten
20 Wierd boven maten.
Wie sie 'k daer, riep hy, vriend des Heeren,
Gaen ploeghen met soo witte kleeren?
Bid vry, 'k sal dy,
O Isidore,
25 Niet meer verstoren.
Het waren Eng'len - wildy 't sinnen Die hem den tijt weer holpen winnen,
Tot merck dat Kerck,
Noch Mis, noch Metten
30 Geen werck en letten.
Hier mee leeft eeuwigh Isidore,
En doet ons volghen op uw' sporen!

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

47
't Ghebed windt met
De handen t'samen
35 Den Hemel. Amen.

Sinte Cecilia, Maghet ende Martelaresse tot Romen. XXII.
November aant.
Stem: Sus, sus, sus bergers et bergerettes
Terwijl men speelde op het Orghel,
In 't middel vande Bruylofts-feest:
Songh met een stille gorgel,
Cecilja, seer bedroeft van geest.
5 Ghy kend mijn nood, O Heer der Heeren!
't Is vooghden dwangh, niet mijn bedrijf.
Maer gundt my t'uwer eeren,
Dat siel en lichaem suyver blijf.
Ick ben van over seven jaren
10 Verlooft aen Iesus Godes zoon:
Die my doet nau bewaren
Door eenen Engel van sijn Throon.
Heer Iesu! die van reyne raden
Een saeyer zijt, ontfanght de schoof
15 Die hier wel rijck geladen
Cecilja u geeft van geloof.
Gelijck m'een honigh byken winnen
Sijn blommigh soet siet vroegh en laet;
Zoo scherpt de Maeghd haer sinnen
20 Op Hemel winst, en zielen baet.
Cecilja Maeghd steld u te vreden,
Die als een Leeu eerst tot u quam,
Komt nu met sachte seden
Weerom als een onnosel Lam.

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

48
25 Valeriaen, op 's Mageds woorden,
Te samen met sijn broeder, laet
Voor Christo hem vermoorden.
Den Roosen-hoed komt hem te baet.
Princes! geluck met uw' drie croonen!
30 Daer 't Roosen-rood, daer 't Lely-wit,
En 't rijcke gout wel toonen
Wat Hemels goed dat ghy besit.
Maeckt ons van u gebed deelachtigh.
Ghy zijt toch onse Patroners;
35 End' in 't voorbidden krachtigh,
Als wijse Maeghd', en Martelers.

Smeeck-woorden Mariae, tot den nieu-geboren aant.
Versch geboren sagh ick een kind'lingh kleyne
Zuchten en traentjes weynen.
G'Hebt groot g'lijck dat ghy klaghet,
Sprack daer een Vrou die Moeder was en Maghet.
5 Voor den Hemel hebt ghy nu een speloncke,
Koud, sonder vyer of voncke;
Voor uw' throone een krebbe
Met weynigh hoys, in plaets van wol en webbe.
Daer u songen thien-hondert-duysent geesten,
10 Daer loeyen nu twee beesten,
Die voor Hymnen, voor Psalmen
Met lauwen aem, uw' teere le'en bewalmen.
Door u wierden versaed, van minst' te meesten
Engelen, menschen, beesten;
15 Nu belieft u te dorsten
En snackt van hongher naer uw's Moeders borsten.
Voor uw' kledingh van Sterren en van Zonnen
Moet ghy nu zijn gewonnen
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Inde luyeren en doecken,
20 Die mijn armoe by een heeft kunnen soecken.
U quam eer toe een Keyserlijcke Moeder,
Augustus tot een Voeder;
Want de desen u souden
Vereeren met scharlaken en rood goude.
25 Maer want u nu belieft, mijn uytverkoren,
Van my te zijn gheboren,
Zoo genadight uw' handen
Te laten woelen in dees' arme banden.

Vierde dosis. Vader Koen aant.
'T is de stijl, men kan 't be-mercken,
Soo in Leken als in Klerken
Wan men preeckt in Go-des huys,
Dat m'hem zegend met een kruys.
5 Eerst van 't voorhoofd, totte stede
Vande borst, of daer benede:
En terstond, nae Christen voer
Van d'een, tot aen d'ander schoer.
Dus doen all' die wett'lik preken.
10 Maer 't was een te nieuwen teken,
't Welkmen onlangs vader Koen
Maken zag voor zijn sermoen.
Eerst streek hy, met fiere zeden,
't Haer om hoog, den baerd beneden;
15 Daer naer met een dubb'le tast,
Stelde hy zijn knevels vast.
Dit gedaen, sprak hy met oorde,
Nieuwe dingen, nieuwe woorden:
Woorden, dingen wel gejuist
20 Op een die zoo juist was gekruist.
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Vraegje, wat hy onderrechte?
Bannen, spannen, krigen, vechten,
Want zoodanigh duide claer
Een zoo opgestreken haer.
25 Wat nu voorts de rest wou zeggen:
Laet ik vader Koen uit leggen,
Zoo wanneer hy tot gerijf
Komt te preken van zijn wijf.
Want voorwaer op zulken preken
30 Passen bet, die knevel streken.
Maer dit is het nieu fatsoen
Van 't Gereformeerdt Sermoen.
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Daniël Heinsius
Daniël Heinsius (1580-1655), hoogleraar te Leiden en beroemd dichter in het Latijn,
is ook als dichter in het Nederlands baanbrekend geweest. Zijn Nederduytsche
poemata (1616) stimuleerden ook anderen in de moedertaal te dichten. Al eerder, in
1601, had Heinsius met de publicatie van zijn embleembundel Emblemata amatoria
impulsen voor literaire vernieuwing gegeven.
De Lof-sanck van Iesus Christus, waaruit hier een fragment is gekozen, werd pas
in de tweede druk van de Nederduytsche poemata opgenomen. Het gedicht neemt
in de bundel een bijzondere plaats in. Deze is verder met wereldlijke poëzie gevuld
en bevat bijvoorbeeld ook een hymne op de Griekse god van de wijn, Bacchus. Zo
gaf Heinsius een proeve van de meest verheven klassieke genres in het Nederlands
en liet hij tevens zien dat actuele, christelijke stof zich daartoe even goed leende als
het aloude, ‘heidense’ materiaal. De Lof-sanck is dan ook bedoeld als pronkstuk van
Heinsius' dichterlijk kunnen. De taal is welbewust onalledaags en bevat tal van
duistere en geleerde omschrijvingen. Alleen zo, aldus Heinsius in een opdracht, kan
aan het onderwerp recht worden gedaan. Door Heinsius' vriend Petrus Scriverius,
die de uitgave van de Nederduytsche poemata verzorgde, is het gedicht van uitgebreide
aantekeningen voorzien.
De Lof-sanck begint met een theologische uiteenzetting over God, die Vader, Zoon
en Heilige Geest tegelijk is. Maar dan roept Heinsius zichzelf en de lezer tot de orde:
het is hoogmoed te denken dat het mysterie van de Drieëenheid door de mens te
doorgronden is. Daarop volgt een kort overzicht van de wereldgeschiedenis sedert
de zondeval, tot aan de komst van de beloofde Messias.
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Lof-sanck van Iesus Christus, den eenigen ende eeuwigen sone Gods
aant.

Naer dat de schoonen hof van Eden was gesloten
50 Met allerhande vreugt en lusten overgoten,
Dat Adam met zijn vrou door haer moetwilligheyt
Het liefelick prieel van Oosten was ontseyt,
Heeft hy, van God verjaecht, den segen moeten derven,
Begonnen quaet te doen, begonnen quaet te erven,
55
Een vyant van het goet, besoetelt, ongesont,
Verandert en vervalst, bedorven inde gront.
De doot wort in den mens en met den mens geboren,
Verlaten van hem self, en van hem self verloren:
Door Adam sonder God: door Adam en zijn zaet,
60
Met Adam en door hem, gestelt in Adams staet.
Noch was de groote God soo vol bermhertigheden,
Dat Adam soo niet haest de wet hadd' overtreden,
Of heeft hem op de plaets, alwaer hy was verleyt,
Een vaste medecijn en hulpe toegeseyt.
65 Als dat hy niet en sou in eeuwigheyt verdreven,
Gebannen en verjaecht met zijn geslachte leven:
Maer dat des vrouwen saet, sijnd' eenmael opgestaen,
Den vyant met gewelt sou breken en verslaen;
Vermorselen den kop, verteeren en vernielen,
70 Den vader van de doot, den moorder van de sielen.
Dit heeft altijt gestaen als eenen grooten schat
In Godes sin bewaert, besloten, en vervat,
Geteyckent, vast gemaeckt, beset aen alle kanten,
Gesegelt, toegedaen, met seven diamanten,
75
Gegeven God den Soon: geleyt in zijnen schoot,
Als sleutel van der Hel, als middel voor de doot.
En als de groote vloet quam dalen uyt de wolcken,
Het aertrijck nemen in, uytroeyen alle volcken,
En dat de wilde zee met haere vollen tocht
80
Stont boven op het lant, vermengelt met de locht,
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Heeft Noë met zijn huys op desen balck geswommen,
Gesloten in een hout, en weder uyt gekommen:
In 't midden van de vloet, gedreven van de sont,
En buyten menschen troost, noch binnen het verbont:
Dat ghy daer na seer klaer met Abraham ginckt maecken,
O minnaer van de mens en richter van zijn saecken.
Van doen is uwen lust, gedachten ende wens,
Vernoegen ende sin, gekomen op de mens.
Iehova weest ghelooft: doen hebt ghy weer begonnen
Te dencken op uw werck, des Vaders hert gewonnen;
Verbolgen en verstoort, onstuymich ende fel.
Ghy sijt van doen ter tijt geweest Emmanuel.
Gekomen daer wy sijn, den hemel schier vergeten,
Den wijsen Abraham gevrijt, en laeten weten
Wat dat hy soude doen. Den ouden Vader ginck
Vertrecken in een lant, daer hy was vremdelinck;
Alleen door het geloof. Heeft Isaack gekregen
Den wortel van den boom, den vader van den segen;
Die gaf ons Israël, den onbevreesden helt,
Die sich heeft tegen u met worstelen gestelt.
Gelijck een jongelinck met soete min ontsteken,
Volgt over al sijn lief: het herte moet hem breken.
Indien hy niet en siet, indien hy niet en vint
De gene die hy soeckt, en grondelick bemint:
Gaet over al haer na: telt altemael haer gangen,
Bewaert haer, siet haer aen met innerlick verlangen:
Zijn oogen staen op haer: de geest is hem beswaert,
Is nimmermeer van haer, tot dat hy met haer paert -.
Soo was het oock met u. doen Ioseph was begraven,
En dat uw dertel volck geworden was tot slaven:
Zy zijn van u bevryt: en wederom hier naer
Gestiert, gevolgt, geleyt, tot in de veertig jaer:
Gekoestert en gequeeckt. in bosschen end' in heyden
Hebt ghy gestelt voor haer een vier om haer te leyden.
Met water uyt den steen, met broot dat door de locht
Quam vallen op het volck, haer kinders opgebrocht.
Iae tegen het gebruyck en allerhande reden,
Bewesen dijne jonst. haer in het lijf gesneden
De teyckens van uw komst: gesteken in de mont,
Gelijck ghy nu noch doet, de kracht van uw verbont.
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De straffe zee geslicht, gemaeckt tot effen paden,
Soo dat de kinderen van Iacob daer op traden,
Gelijck als op de vloer. de vyant die versanck,
En al het groot gewelt van Pharaö verdranck.
Dan rechters ingestelt, dan koningen gekoren:
Maer boven al den helt van Isai geboren,
In eeuwigheyt gekroont, en naer hem Salomon:
Het volck door groot verdriet gebrocht uyt Babylon,
Door Esdras wysen raet, en Nehemias stieren,
Ierusalem verweckt, en weder wel doen tieren:
En wederom het volck benout, door het gesicht,
En door het schoon gelaet van Ester, opgericht.
Haer dickwils aengeseyt, in 't midden van haer lyden,
De komste van u selfs besloten voor den tyden.
Tot dat de grooten raet, soo dickwils aengeroert
Beteyckent en voorseyt, is eenmael uytgevoert:
Dat God van Israël, de gever van de wetten,
Hem selven oock een wet om onse wil sou setten;
Te worden dat wy sijn. dat het beloofde saet
Sou breken met gewelt den vinder van het quaet.

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

55

Dirck Pietersz. Pers
Dirck Pietersz. Pers (1581-1659), uitgever en drukker, publiceerde van eigen hand
vertalingen (onder andere van Cesare Ripa's Iconologia), historische teksten en een
vaak herdrukte trits embleem- en liedbundels, vanaf 1648 veelal in één band
uitgegeven, met als titels Bellerophon of lust tot wysheyd (1614), Urania of
hemel-sangh (1640) en Gesangh der zeeden (1648). Zijn literaire werken hebben
steeds een moralistische inslag, gericht op het verbeteren van de zeden en vol
aansporingen een deugdzaam leven te leiden.
Zijn geestelijke liederen dichtte Pers steeds op bekende, ook wel wereldlijke
melodieën. Doel was de gelovigen een eerbaar en zedelijk alternatief te bieden voor
de veelal over de liefde handelende liedjes die zij gewend waren te zingen, en ze zo
de christelijke visie op de juiste levenswijze mee te geven. In ‘De Geestlijcke
Schipper’ vergelijkt Pers de wereld met de zee: geloof, hoop en liefde moeten de
gelovige een schip en baken zijn in woelige tijden, en Gods Woord de leid-ster waarop
men vaart. In ‘Geestelijcke kamp tegen de Moordenaers Christi’ roept Pers op te
strijden voor Christus, en wraak te nemen voor Zijn dood. Niet door te vechten, maar
door te leven in Zijn naam zal men deze strijd winnen.
Met ‘De Tien Geboden in 't kort’ lijkt Pers aan het begin van een traditie te staan
die later is voortgezet door onder anderen Huygens en Lescailje (zie elders in deze
bloemlezing). Waar deze twee laatsten uiteindelijk genoeg hebben aan twee regels,
gebruikt Pers er, al samenvattend, nog vier.
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Geestelijcke kamp tegen den Moordenaers Christi
‘Weest gedachtig des doods Christi.’ aant.
Stemme: De liefde voortgebraght, door reyn geloof, &c.
Een Weeuwtjen tooghd het kleed / Haers Mans, aen haere Soonen,
Bemorst met bloed en sweet / Op dat s'haer mocht vertoonen,
5 Een Mannelijck gemoed / Om dooden desen Moorder,
Tot wraecke van dit bloed / En schand-vleck, den verstoorder,
verstoorder, verstoorder, verstoorder.
De Sonen door dees rouw / En 't kinderlijck meedoogen,
10 Der Vaderlijcker trouw / Die stelden sich voor oogen,
Hoe sy dees snoode daed / Begaen aen haren Vader,
Met weder wraeck en smaet / Vergelden dien verrader etc.
Ghy Christen dit 's een spoor / Om u steets op te wecken,
Dat ghy u leven door / Suit voor een Krijghs-man strecken,
15 En houden in 't gedacht / Dit deerelijck vernielen:
Waer in de sond ons bracht / Tot ondergangh der zielen etc.
Op dat ghy 't suyvre kleed / Uws Heylants mooght beschouwen,
Bemorst met bloet en sweet / Waer in met anghst en rouwe,
Hy door der Moorders hand / In sijn bebloede wonden,
20 Om uwe sond en schand / Dus deerlijck is geschonden etc.
Op dat ghy moedigh zijt / 't Onnoosle bloed te wreecken,
Dat dus onnoosel lijd / Door uwe snoode treecken:
Doch niet met bus en swaerd / Om d' even Mensch te schenden,
Maer sult uyt vromer aert / Beweenen dees ellenden etc.
25 Ghy sult steets met de sond / En met den Satan streven,
Op dat hy wert verwond / Door u Godsaligh leven:
Gedachtigh, deser dood / Dus smadelijck geleeden:
Dat Christus heeft in nood / Voor u ter dood gestreden etc.
Dus zijt steets op u hoed,
30 ‘Om voor dees Held te strijden,
‘Jae waer 't oock tot u bloed
‘Om voor sijn woord te lijden.
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‘Want wie sijn leven stelt,
‘Om Gode te beminnen,
35 ‘Schoon hem de boose knelt,
‘Hij sal in Christ verwinnen, verwinnen, verwinnen, verwinnen.

De Geestlijcke Schipper aant.
Stemme: Gelijck een Duyfjen in 't wilde
Wilt ghy de Zee beseylen,
Soo let wel op 't Compas,
En wilt de drooghten peylen,
Of ghy vervalt seer ras,
5 Op klippen of op sanden,
Waer op ghy schip-breuck lijt:
Op dat ghy niet vergist u tijdt,
Doch op u hoede zijt.
Ghy moet u Schip bestieren,
10 Met eene vaste loop,
Niet sucklen noch niet swieren,
In een onseeckre hoop,
En niet in 't wilde swerven,
Van d' een op d' ander kust,
15 En wenden 't Schip nae uwe lust,
Of ghy verliest u rust.
Want menigh dief en roover,
Loert op verradery,
Indien hy u komt over,
20 Dan leght ghy in de ly:
Dan is u Schip verlooren,
En in der dieven hand,
En ghy verliest dat kostel pand,
Tot eygen schaed' en schand.
25 Wilt d'Opper-stierman smeeken,
Dat hy u Roer bestier,
Want hy kent alle streecken,
En voert het opper vier:
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Waer nae dat ghy moet seylen,
30 En volgen dese vloot,
Op dat ghy soo ontwijckt den doodt,
De barningen en noot.
Dees Zee, die is de Werrelt,
Die ghy beseylen moet,
35 Hoe schoon die schijnt beperrelt,
s' Is een verbolgen vloet.
Die door bedrogh en lagen,
U veele stricken spreyt,
En die u Ziel ten quade leyt,
40 Hoe schoon oock dat sy vleyt.
U Mast, laet zijn 't Geloove,
Het Seyl, de Liefd' ter deughd;
De Hoope stelt daer boven,
Als uytkomst van u vreughd:
45 't Plicht-ancker laet dat wesen,
De grond der saligheyt,
Fonteyn van Gods barmhertigheyt,
Den vromen Mensch bereyt.
Wilt in dit Schip dan laden,
50 Een schat van 's Hemels goed,
De volheyt van genade,
Een hert met ware boet'.
't Gebedt dat sal u helpen,
Schoon ghy een leck verkrijght,
55 Maer ghy moet pompen dat ghy hijght,
'tGebedt ten Hemel stijght.
De Noordster moet ghy houden,
Gods Woord, voor u gesicht,
En schieten, als vertroude,
60 Op Christi boogh, nae 't licht.
De Engels zijn geleyders,
Die tot u hoede staen,
En u in geene noot af-gaen.
Dus weest niet meer belaen.
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65 Wie dus door Zee kan varen,
Met Godes Geest voor wind,
Die vreest noch storm noch baren,
Noch yet dat hem verslint:
Dus pooght ter blijder haven,
70 Te loopen van het strand,
Nae 's Hemels eeuwigh Vaderlandt,
Daer God u biet de handt.

De Tien Geboden in 't kort aant.
Eert eenen God alleen: bruyckt noyt zijn naem lichtvaerdig.
Den Sabbath heyligh viert; u Ouders dient eerwaerdigh.
Dood, Echte-breeckt, steelt, noch wilt geen valsch getuygnis sweeren.
Uws naesten Wijf noch goed, sult gy, noch 't zijn', begeeren.
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Hugo de Groot
De bekende rechtsgeleerde en staatsman Hugo de Groot (Grotius, 1583-1645),
wonderkind en ‘Delfts orakel’, een van de voornaamste slachtoffers van de politieke
zuiveringen in 1618, dichtte vooral in het Latijn; zijn bijbelse tragedies Adamus exul
en Christus patiens gaven hem internationaal aanzien. De meeste van zijn Nederlandse
gedichten schreef hij met het oog op de opvoeding van zijn kinderen, in de jaren dat
hij op Loevestein gevangen zat. Ze zijn religieus-didactisch van strekking en
eenvoudig van taal - heel anders dan het virtuoze, maniëristische Latijnse werk. Op
Loevestein schreef Grotius ook het Bewijs van de ware godsdienst, een religieus
leerdicht in zes boeken, gericht op zeevarenden die met andere godsdiensten
geconfronteerd zouden worden. Later maakte hij er zelf een Latijnse bewerking van,
die in meer dan tien talen vertaald is, waaronder het Arabisch.
Het ‘Morgen-’ en ‘Avondt-gebed’ zijn bewerkingen van bekende liederen uit een
gereformeerde gezangenbundel. De ‘Betrachting van Christus lijden’ volgt eveneens
een vertrouwd patroon: Christus' lijden is onze schuld; de joden en de soldaten die
hem ter dood brachten, dat zijn wij zelf. Maar Christus vroeg zelf om vergiffenis
voor zijn moordenaars, en daarom mogen wij bij hem om genade smeken. Een gedicht
als dit leert de (jeugdige) lezer het hele lijdensverhaal nog eens te overdenken, en
zijn persoonlijke betrokkenheid erbij te beseffen.

Bron
H. de Groot, Bewys van den waren Godsdienst. Mitsgaders zijne andere
stichtelyke gedichten en gesangen, met eenige korte aentekeninge. 's Gravenhage,
Johannes Tongerloo, 1683, p. 195-197 en 207-208 <UBL: 706 F 35>.
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H.J. de Jonge en E. Rabbie, ‘Hoewel ik geen theologant en ben’; twee lezingen
over het theologisch oeuvre van Hugo de Groot. Den Haag, 1994.
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Morgen Gebedt aant.
Op de wijse vanden XLII Psalm.

5

10
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20

Godes soon altijt gepresen,
Light geboren uit het light,
Nu den dagh weer is geresen
Voor het menschelyk gesight,
Wy door uwe sorgh gespaert
En in desen naght bewaert
Komen met ootmoedigh buygen
Onse dankbaerheit betuygen.
Laet de kraght van uwe stralen
Binnen in ons harte gaen,
Hoed ons dat wy niet en dwalen
In de swarte duyst're paên,
Laet de waerheit van uw woord
By ons blinken ende voort
Door de gantsche wereldt schynen
En de blintheit doen verdwynen.
Wilt bestieren d' Overheyden,
Heer der heeren, dat wy stil
Leven onder haer beleyden
Na uw Goddelyke wil.
Keert van ons krijgh ende strijd,
Oproer sterft' en' dieren tijd:
Wilt ook de verbroken deelen
Van de Christenheit verheelen.

Avond Gebedt aant.
Op de wijse vanden XXIV Psalm.
O Schepper van dagh ende nacht,
Den duyster door u voort gebraght,
Bedekt dit al met zijne vlerken:
Wilt ook alsoo tot deser stond
5 Door uw genade sonder grond
Bedekken onse quade werken.
De vyand is op ons gestelt
Met lose list en met gewelt:
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O harder waekt voor uwe schapen,
10 Op dat wy vry van bose lust
En sware sorge welgerust
In uwe hoede mogen slapen.
Wilt alle die gevangen zijn,
Belaên met sieckten ofte pijn,
15 Vertroosten in haer droevigh lyden:
Als dese loop sal zijn gedaen
Wilt dan door uwe rust voortaen
Ons in der eeuwigheit verblyden.

Betraghting van Christus lyden op den goeden Vrydagh,
of den Kruys-dagh onses Salighmaekers aant.
Soo verr' als 't Aertrijk strekt, gy mensen altemalen
Die eenen naem belijt, in veelderhande talen,
En 't Christelyke merk door 'twater hebt ontfaen
Laet u dogh desen dagh te reght ter herten gaen.
5 End' als gy siet de Son, die u nu komt beschynen,
Soo denkt wat d'oorsaek was, die haer heeft doen verdwynen,
En als gy d' Aerde siet, die u het voetsel geeft,
Soo denkt wat d'oorsaak was, waerom sy heeft gebeeft.
'tEn is geen kragt geweest, van winden en van stroomen,
10 Die toen het Aertrijk heeft haer' vasten stant benomen,
't En is geen wolk geweest, nogh schadu vande Maen,
Die op dees selven dagh, den dagh heeft doen vergaen.
De Son heeft zigh geschaemt van wegen onse sonden,
En heeft niet konnen sien sijns Heeres droeve wonden,
15 Maer heeft alsoo betoont, met eenen nieuwen naght,
Hoe 't Light van alle Light tot sterven was gebraght.
De Aerde saghmen oock, seer schudden ende beven,
Want sy niet dragen kon de Doodt van 't eeuwigh leven,
En schrikte vande pijn, en van het Heyligh Bloet,
20 Die niemant helpen kan, die dien 't eerst schrikken doet.
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Dus als gy dit bedenkt, en peynst niet om de Joden,
Die met een fel gemoet haer' eygen Konink dooden,
Stoot u aen 't oorloghs-volk, nogh aen den Reghter niet,
Nogh aen 't meyneedigh hart, dat sijnen Heer verriet.
25 Maer elck een denkt by hem, ik heb mijn Heer gevangen,
Ik heb hem selfs verraen, en aen het Kruys gehangen,
Hy is door mijnen mont, verwesen buyten reght,
En door mijn eygen hant, met nagels vast geheght.
In elken droeven trek, van sijn volpynigh wesen,
30 En kan ik anders niet, als mijnen misdaet lesen:
De stramen vande roên, die Christus heeft gedult,
Die hebben met sijn bloet beschreven mynen schult.
Laet ons met Petrus dan gaen uit de werelt vlughten,
En boeten onse ziel, met tranen ende sughten,
35 Want als wy laten 't goet, en niet en doen als quaet,
Dat hy met woorden deedt, dat doen wy metter daedt.
De haen als hy begint des morgens vroeg te kryten,
Wil hy met luyder stem ons ontrou ons verwyten,
De Heer siet ons dan aen, de Heer die staet daer by,
40 En sonder spreeken vraeght: waerom versaekt gy my.
Waerom ist dat gy slaept, als 't tijdt is van gebeden,
Waerom en heeft de Geest, het vleesch niet overstreden,
Veght beter nu voortaen, met innerlyk geweer,
Uw kraghteloose maght, betrouwet nimmermeer.
45 'tIs waer wy hebben schult, aen uw Kruys allegader,
Maer die u kruysten Heer, voor dien badt gy den Vader,
De sonden maken ons den Moordenaer gelyk,
Maer Heer gy hebt belooft den Moordenaer uw Rijk.
Heer in uw eeuwig Rijk wilt onser doch gedencken,
50 En uit genaed' alleen ons de genade schencken,
Waer naer gy hebt gedorst, waer op gy hebt verwaght,
Op dat het al door uw, in ons soud' zijn volbraght.

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

65
Bestryket met uw Bloet de posten onser zielen,
Op dat verdervers hant ons niet en koom' vernielen,
55 En voet ons met uw Vleesch, dat van den houte quam,
Vleesch van een onbevlekt, en on-gebroken Lam.
Uw naektheit zy ons kleet, verlost ons door uw banden
Geneest ons door uw smart, vereert ons door uw schanden,
Gy die verwesen zijt, maeckt ons van sonden vry,
60 Maekt levend' door uw Doot, en door uw Kruyce bly.
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Anna Roemersdr. Visscher
Anna Roemersdr. Visscher (1583/1584-1651) was de oudste dochter van de
Amsterdamse koopman en rederijker Roemer Visscher. Samen met haar zuster Maria
Tesselschade ontving ze een ongewoon veelzijdige opvoeding, waarin veel plaats
werd gegeven aan vorming in kunst en literatuur. In 1615 werd haar naam in literair
Nederland gevestigd door een gedichtenwisseling met de beroemde Leidse hoogleraar
Daniel Heinsius, geplaatst in diens Nederduytsche poemata; Jacob Cats droeg zijn
Maeghden-plicht (1618) aan haar op en ze schreef een lofdicht voor hem. Ondanks
haar roem heeft ze haar gedichten nooit zelf laten drukken: ze verschenen in werk
van anderen, of ze bleven in handschrift circuleren. Alleen in 1620 publiceerde ze
een herdruk van haar vaders Sinnepoppen met door haarzelf geschreven berijmde
bijschriften. Pas in de negentiende en twintigste eeuw zijn haar verzamelde gedichten,
voor zover bewaard, uitgegeven.
Het werk van Anna Roemers is gevarieerd en heeft een sterk ‘sociale’ inslag
(dichtbrieven en -briefjes, vaak niet zonder humor), maar ze stond toch ook niet voor
niets bekend als de ‘wijze Anna’. Vooral haar vroege werk is overwegend stichtelijk
en moraliserend. Zo schreef ze gedichten op de christelijke feestdagen. Daarvan zijn
er hier twee opgenomen, beide voor Kerst. Het eerste knoopt aan bij Jezus' gelijkenis
uit Lukas 15:8. Mensen die om hun zielenheil niets geven, keren hun huis om voor
een verloren cent. Maar het enige verlies dat ertoe doet is dat van het zielenheil, en
wie zich daarom bekommert, hoeft alleen maar het Kind te zoeken, om in Hem alles
te vinden.
Het is verleidelijk, zij het weinig vruchtbaar, om te speculeren over de mogelijke
aanleiding van deze toch wat ongewone benadering van Kerst: dacht de dichteres
aan iemand in het bijzonder? De aanleiding van het gedicht uit 1618 laat zich met
minder moeite raden. De twisten tussen remonstranten en contraremonstranten waren
dat jaar op hun hoogtepunt gekomen, Maurits had ingegrepen ten gunste van de
laatsten, Oldenbarnevelt en de zijnen waren gearresteerd, de nationale synode in
Dordrecht was bijeengeroepen, waar de opvattingen van de remonstranten zouden
worden veroordeeld. Intussen werd het debat nog altijd met alle felheid gevoerd, ook
vanaf de kansel. En meer dan door de ‘kerstgedachte’ zelf, lijkt de auteur daardoor
geïnspireerd te zijn: ze veroordeelt de ‘tierende’ predikanten, die
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zich, zo zegt zij, laten kennen als vijanden van het evangelie. Pas daarna krijgt het
gedicht een meditatief - en daarmee ook meer conventioneel - karakter. Roemers'
maatschappelijk engagement staat voorop. Welke predikanten ze op het oog had is
onbekend, maar gezien haar sympathieën zullen we in de eerste plaats aan
contraremonstranten moeten denken. Rond 1640 zou ze, zoals ook Vondel en anderen
van haar generatie deden, de publieke kerk verlaten en katholiek worden.

Bronnen
Anna Roemers Visscher, Gedichten. Ter aanvulling van de uitgave harer
gedichten door Nicolaas Beets. ed. F. Kossmann. Den Haag, 1925, p. 23, 25 en
46-47.
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M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Anna Roemers en Geertruid Gordon over
bruiloftskleren’, in: Klinkend boeket. Hilversum, 1995, p. 335-340; M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, ‘De canonieke versus de “echte” Anna
Roemersdochter Visscher’, Nederlandse letterkunde 2 (1997), p. 228-241, p.
143-149; Met en zonder lauwerkrans. red. M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
Amsterdam, 1997. Een editie van Anna Roemersdochter Visschers gedichten
is in voorbereiding.

Sonnet geschreven op den Kersdach 1616 aant.
'T verliesen van iet liefs, daer men is toe genegen,
Bedroeft die 't missen moet, en' recht ken zijn waerdij.
Door onkund dan van waerd', set lichtlijk aen een zij
(Laes) d'onbedachte mensch! daer meest is aen gelegen:
5 Zijn heijl, sijn salichheidt zal hem niet eens bewegen
Tot soeken naeuw en' deun; maer om een penning hij
Het heele huijs keert om, die vindend, is hij blij,
En' toont, hij die meer acht als Godes eeuwige segen.
Maer soo daer iemandt is die dit verlies ook smart?
10 Zijt nu verblijdt, en' juijcht, komt met een vroolijk hert
En' soekt, en groet het kindt dat heden is geboren:
In hem alleen vindt gij genaed en' over-vloedt,
In hem alleen vindt gij het alderwaertste goedt,
In hem alleen vindt gij dat Adam heeft verloren.
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Geschreven op den dach van Christi geboorte 1618 aant.
Wat luijdt gedommel is 't, dat naeuw'lijks wij en hooren
De blijde boodtschap van Een kindt is ons geboren?
Verwerde stemmen van die spreken te gelijk,
Verdooven 't soet accoordt van 't hemelsche musijk.
Verkeerde Herders, swijcht. Hoe tiert gij soo balstuerich?
5 Laet dese dach in rust; uw' schapen die zijn vuerich
Om aen te nemen 't geen door d'Eng'len werdt verklaert,
Dat goede wil en' vreed vervult de gansche aerdt.
Maer laes! gij toont u, door uw' kibbelen en' kijven,
Dat gij dees' wensch versmaedt, en' vrede wilt verdrijven,
10 Maer gij, mijn traech gemoedt, dees' saek uw siel betreft;
Laet alle dingen staen en' u tot godt verheft:
Viert desen hoogen dach, ootmoedich en eenvuldich;
Zijt dankbaer aen die gij uw' salicheidt sijt schuldich,
Omhelst hem, die u uijt des duijvels stricken redt,
15 De helle sluijt, en' d'oude slang den kop verplet.
Juijcht alle tot zijn lof, die hoopt na 't eeuwich leven:
Een maget heeft gebaert, een soon is ons gegeven.

Den 137 Psalm aant.
Doe wij bedrukt, van onse landt versteken,
Neer-saten aen de Babilonsche Beken,
Als gij ons quam, ô Sijon! in den sin,
Kon niemandt sucht noch tranen kroppen in:
5 En' hebben, ach! (met droefheidt heel bevangen)
Ons' luijten/herpen aen de wilgen op-gehangen.
'T volk dat ons ving, noch schamper quamen vergen
Ons, om een liedt (helaes maer om te tergen!)
Van Sijons lof, of van Jerusalem.
10 Hoe souden wij verheffen onse stem,
Hier zijnde vreemdt, beswaert en' vol ellenden,
Bij liên die Godt noch zijne wet nooijt kenden?
Souw ik om lief, of leet, om kruijs, of smerte
Jerusalem! u stellen uijt mijn herte;
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15 Zo moet mijn handt nooijt speel-tuijch roeren aen,
Mijn tong kleeft vast, en' spreken zij gedaen,
Vergeet ik u, en niet tot allen tijden
U achte voor mijn alderhoochst verblijden.
Gedenckt ook Heer op Edoms volk baldadich,
20 Doe sij uw' stadt vernielden ongenadich,
En' (ons ten spijt) schreeuwden met luijde keel;
Smijt stucken! Brandt! Rok af! Laet niet geheel!
De grondt wroett om! Dat de gebroken steenen
Ons lust om sien, hun oorsaek zij van weenen!
25 Doch sal de wraek u, Babel, achter-halen.
Wel hem die u de smaedt weer sal betalen,
Ons aen-gedaen. Wel salich sij de geen'
Die rocken sal uw' kinders van de speen,
Of uijt de wiech: en' niet beweecht van 't krijten,
30 Te bersten op de herde steenen smijten.
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Caspar van Baerle
Caspar van Baerle (1584-1648), theoloog en medicus en sedert 1632 hoogleraar
filosofie aan het Amsterdamse Atheneum Illustre, schreef vooral poëzie in het Latijn.
Een aantal van zijn gedichten is in het Nederlands vertaald door zijn latere schoonzoon
Geeraardt Brandt; dat geldt vermoedelijk ook voor dit vers, dat is uitgegeven in de
door Brandt samengestelde bloemlezing Verscheyde Nederduytsche gedichten (1651).
Het gedicht staat vooral stil bij het plaatsvervangende karakter van het lijden van
Christus, in de geest van de tekst uit Jesaja 53:4: ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheit
op Zich genomen’. Ik had dat alles moeten lijden, zegt de dichter, maar omdat gij
het op u hebt genomen, ben ik ervan verlost: ‘Uw doodt mijn leven is’ (r. 75). Wie
dit beseft, weet dat hij niets heeft om zich op te beroemen: het heil dat de mens geniet
komt alleen van het kruis (zie ook Galaten 6:14).

Bron
Verscheyde Nederduytsche gedichten van Grotius, Hooft [...]. Amsterdam, voor
Lodewyck Spillebout, 1651, p. 199-202 <KB: 841 E 32>.
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J. Pollmann, ‘De religieuze wereld van Aernout van Buchel’, in: Atheneum
Illustre 1 (1995), p. 20-24.

Heylige aendacht op het lyden van onsen salighmaker Jesus Christus.
aant.

Ick kniel, O JESUS! op uw offerplaetse neer,
En sie in 't smadigh Kruys, mijn Heylands maght en eer.
Ghij lijdt, maer 't is mijn schuldt. Ghy onbelast van sonden,
Voldoet mijn doodsschuldt door uw doodelijcke wonden.
5
Ick mensch verdoem my self; ghy treurt als 't Offerlam.
Een ander lijdt de straf, die anderen toequam.
Ick ben de schuldenaer: ghy stelt u in tot borge.
En ghy, mijn voorspraeck, neemt op u mijn schuldt en sorge.
Uw handen zijn doorboort, de mijne deden 't quaedt;
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Maer lijden niet de straf der straffenswaerde daedt.
De spies doorsteeckt uw zyd'; maer is van 't wit geweken:
Die spies moet hare spits in mijne zyde steken.
Het godloos krijghsvolck laeft uw tongh met gal en eeck:
Maer mijne dorst moest zijn gelaeft uyt sulcken beeck.
Een scharpe doorne kroon is om uw hooft gevlochten;
Op dat wy aen die kroon ons schande kennen moghten.
Waerom doorstaet uw rugh die onverdiende roed'?
En waerom stort ghy uyt uw overdierbaer bloedt?
O Joden! slaet op my, want trouwloos is mijn leven,
Mijn ziel is trouweloos, mijn tongh niet trouw gebleven.
De boose lasteraer bespoogh uw aengesicht;
Bespuw my, want in my geen eerlijck aenschijn licht.
Och! ysre ketenen beknellen uwe handen,
Maer my behoorde men te binden met uw banden.
Ghy sucht, gevangen Heer, maer best verwees men my,
Dat ick in 't Richters huys om 't quaet beschuldight zy.
Men maeckt u moorders vrient. De Wolf by 't Lam, beteeckent
De goddeloosheydt by Godtvruchtigheydt gereeckent.
Die moorder is mijn vriendt. 'k Heb deel aen sijn misdrijf.
Ick heb verdient dat ick in sulck geselschap blijf.
Ghy dwongt uw Rechters mont u dickwils vry te spreken,
Ick, Rechter en getuyg', doem selve mijn gebreken.
Och! och! ellendige, ghy torst het schandigh hout
Ghy droeght het outer self, waer op ghy sterven soudt.
My druckt een sware last: ick, ick ben onrechtvaerdigh
En sondigh, en daerom het kruycen dubbel waerdigh.
Waerom, ô IESUS! is 't dat ghy soo doodlijck sucht,
En tot den Hemel toe beroert met klaght de lucht?
Ick ben de man des doodts: 'k verdien als een misdader,
Dat ick verlaten wordt van Godt, mijn grammen Vader.
Waerom, ô IESUS! sluyt ghy stervende uw gesicht?
Die straffe moest aen my, een sondaer, zijn verricht.
Ghy hanght hier nagelvast aen handen en aen voeten,
Maer koomt my dus tot mijn verlossingh self ontmoeten,
Gekruyste, zijt gegroet, mijn hoop, mijn hulp in pijn,
Mijn leven, en de troost van die weemoedigh zijn.
Der droeven vaste burgh, in 't swack geloovigh wenschen.
De toevlucht, saligheydt, en roem der Christe menschen.
Ghy salight ons aen 't Kruys, en zijt te saem het Lam,
En Priester, en verneert uw Godtheydt aen dees stam.
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Uw hooft hanght nederwaert met een genegen wesen,
Tot teycken van uw liefd' hier aen uw volck bewesen.
Uw hals heldt nae my toe, als oft ghy, JESUS, woudt
Met uytgereckten hals my kussen aen het hout.
Ghy steeckt uw handen uyt, als wilde ghy my wencken,
En mijn verslagen geest den kelck van blijdtschap schencken.
Uw armen, die ghy hebt gespannen wijt van een,
Omhelsen aen het hout, de sondaers in 't gemeen.
De rechter arm den Jood', de slincker noodt den Heyden;
Dus stervende begeert ghy 't leven deser beyden.
Uyt beyd' uw oogen stort een volle tranenvliet,
Op dat die droeve vloet verdrijve mijn verdriet.
Des werelts vuyligheyt, en sonde is weghgenomen
Door 't onbesmette bloet, dat uyt uw zyd' quam stroomen.
Uw smerte brengt my vreugd, uw smaetheyt glori aen.
Ick heb een vryen hals, om dat ghy zijt gevaen.
De slagen die ghy voelt, beschutten my voor slagen;
En voor my mensch, ghy Godt, die geessels moest verdragen.
Die Doornekroon die ghy op 't hooft onschuldig droegt,
Dat is een loon, die best mijn quade sinnen voeght.
Uw Konincklijcke handt een scepter op moest steken,
Op dat my in uw Rijck geen scepter soud' gebreken.
Toen ghy verlaten wierd, stondt my de Hemel by;
En uwe klaghte maeckt my klaghteloos en bly.
Uw doodt mijn leven is: 'k werd' uyt uw Lijck herbooren,
En 't geen u 't licht ontrooft, brenght my het licht te vooren.
Wat vrees ick? mijn geloof op u, ô JESUS! rust.
Wat vrees ick? al uw leedt, ô JESUS! is mijn lust.
Wat sondigh ick? mijn Borgh! moet my uw doodt bevryden?
Wat sondigh ick? als ick bedenck dees uur van lyden.
Uw beeldt, uw droef gesicht, ô mijn gekruyste Godt,
Leert my, verlost van straf, beleven uw gebodt:
En als ick mijn elende, en uw verdienst hoor noemen,
Soo kan ick anders niet dan in uw kruyce roemen.

25 Martij, 1641.
Uyt het Latyn vertaelt
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Gerbrandt Adriaansz. Bredero
Gerbrandt Adriaansz. Bredero (1585-1618), kunstschilder van beroep (van zijn
schilderwerk schijnt niets bewaard te zijn), heeft tussen 1610 en 1618 een
indrukwekkend literair oeuvre opgebouwd, bestaande uit tragedies, kluchten,
blijspelen en talrijke liederen en gedichten. Al spoedig na zijn toetreding behoorde
hij tot de voornaamste leden van de Amsterdamse rederijkerskamer D'Eglentier; zijn
liederen en toneelstukken werden in brede kring populair. De postume uitgave van
zijn ‘verzamelde lyriek’ (Boertigh, amoreus en aendachtig groot lied-boeck, 1622)
werd gepresenteerd als het werk van een beroemdheid.
De ‘aandachtige’ liederen in deze verzameling hebben - en de rangschikking door
de uitgever heeft daar ook wel aan bijgedragen - de indruk gewekt dat ze tegen het
eind van Bredero's leven zijn geschreven, na een periode van ‘boert’ [=vrolijkheid]
en ‘amour’. In het hier opgenomen ‘Geestigh liedt’, vooraan in de afdeling, neemt
de dichter afscheid van ‘Venus’ en is sprake van ‘bekering’; aan het slot van de
afdeling staan ‘Een sieckens Klaegh-Laydt’ en een ‘Aendachtig gebedt’: woorden
van een stervende. Toen men, bij de herontdekking van Bredero's werk in de
negentiende eeuw, niet meer wist dat het ‘Aendachtig gebedt’ afkomstig was uit een
door Bredero en Reinier Telle vertaalde Franse verhalenbundel (Tragedische [...]
historien, ca. 1614), lagen de conclusies al te snel voor de hand. Bredero werd het
type van de bekeerde losbol, die zich op zijn sterfbed hartstochtelijk met God trachtte
te verzoenen. De liederen van berouw en inkeer die de afdeling verder bevat, lieten
zich zonder moeite in dat beeld inpassen.
De (weinige) feitelijke gegevens over Bredero's leven ondersteunen deze visie
niet. Zijn liederen zijn maar voor een klein deel duidelijk autobiografisch, en zijn
populariteit zal hij vooral te danken hebben gehad aan zijn vermogen om allerlei
ervaringen en gemoedstoestanden van zijn publiek op een aansprekende, overtuigende
wijze onder woorden te brengen. Zo is het hier opgenomen ‘Geestigh lied’ een tekst
van, en voor, een ‘tot inkeer gekomen jongeman’ en niet een persoonlijke biecht van
Bredero. Dat wil uiteraard niet zeggen dat diens eigen ervaringen bij de vormgeving
geen rol hebben gespeeld: de dichter die woorden geeft aan wat ‘de mens’ beweegt,
heeft het ook over zichzelf.
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Geestigh Liedt aant.
Stem: Ick schou de Wereld an
Wat dat de wereld is,
Dat weet ick al te wis
(God betert) door 't versoecken:
Want ick heb daer verkeert
5 En meer van haer geleerd
Als vande beste boecken.
Want of ick schoon al las
Het geen soo kunstich was
Als Goddelijck geschreven;
10 Ten gingh ter ziel, noch sin
Soo nyver my niet in
Als 't eygen selfs beleven.
Nu heb ick 't al versocht:
Soo dol, als onbedocht,
15 Soo rauw als onberaden.
Och Godt! ick heb te blind;
En al te seer bemind
De dingen die my schaden.
Een hooft vol wind en wijn,
20 Een hart vol suchts en pijn,
Een lichaem gants vol qualen
Heeft Venus, en de kroes,
Of selfs die leyde droes,
My dickwils doen behalen.
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25 Och! een bedroeft gemoet,
En een hert seer verwoet
Van duysent na berouwen,
Van overdaet en lust,
Met een ziel ongerust
30 Heb ick in 't lest behouwen.
Hoe strengh breeckt my dit op:
Mijn kruijfde krulde kop
Die brenght mijn voor de jaren,
In mijn tijds Lenten voort
35 Op 't swart, en 't swetigh swoort
Veel gryse graeuwe hayren.
Wanneer een ander leyt
Gestreckt en uytgespreyt,
En rust met lijf en leden:
40 Dan plaeght my aldermeest
De quellingh van mijn Geest
Met beulsche wredicheden.
Dan dringht my door de huyt
Het bange water uyt
45 Door kommerlijcke sorgen,
Dies my het herte barst,
En wenscht alsoo gheparst
Den ongeboren morgen.
En nimmer ick den dagh
50 Alsoo geluckich sagh
Dat sy my vol verblyden:
Voorwaer 'k heb uur noch tijd,
Of ellick heeft syn strijd,
Syn lief, zijn leed, zijn lyden.
55 Al 't gene dat de Lie'n
Ter Wereld mogen sien;
Of immermeer verwerven,
En wensch ick niet soo seer,
Als saligh inden Heer
60 Te leven en te sterven.

't Kan verkeeren.

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

79

Dirk Rafaëlsz. Camphuijsen
Dirk Rafaëlsz. Camphuijsen (1586-1627), predikant te Vleuten, werd in 1619, na de
Synode van Dordrecht (1618-1619), wegens remonstrantse sympathieën uit zijn ambt
gezet. Omdat hij zich daar aanvankelijk niet bij neerlegde en bleef preken, moest hij
een tijdlang onderduiken. Zich schuilhoudend voor justitie publiceerde hij in 1624
zijn liedbundel Stichtelijke rijmen, in twee delen, om veiligheidsredenen zonder
auteursnaam op het titelblad, en zonder plaats van uitgave. De bundel, later aangevuld
met een derde deel en voorzien van een levensbeschrijving van de dichter, werd een
groot succes. Camphuijsen, die zelf moeilijk bij een bepaalde geloofsrichting is onder
te brengen, werd (en wordt) gelezen en gezongen door gelovigen van allerlei
richtingen, onder wie ook contraremonstranten. In de zeventiende en achttiende eeuw
werd herdruk na herdruk uitgebracht.
In een opzettelijk eenvoudige stijl, om ook de minder geletterde zangers te bereiken,
dichtte Camphuijsen liederen over de aarde als tranendal en over de bescherming
van God en het uitzicht op een beter leven. In de berijming van psalm 121, ‘Uit
bitterheid der zielen’, zijn beide elementen terug te vinden. De vijand is nabij, maar
God waakt en houdt de dreiging buiten. Geloof in Gods goedheid zoals verwoord in
het lied ‘Mayschen morgenstond’, staat tegenover wantrouwen ten opzichte van de
mens.
Zijn deze liederen bespiegelend van aard, prescriptief is Camphuijsen in ‘Cieraad
der vrouwen’. De christenvrouw doet er goed aan zich te wapenen tegen de wereldse
verleidingen, en naar eenvoud, inkeer en godsvrucht te streven.

Bronnen
[D.R. Camphuijsen], Stichtelycke rymen, om te lezen ofte singen. z.p., z.u.
[1624], p. 24-28, 59-61 en 166 <KB: 5 A 2>.
D.R. Camphuysen, Stichtelycke rymen. Amsterdam, Paulus Matthijsz., 1652,
p. 89-90 <UBL: 1193 B 30-31>.

Literatuur
L. Strengholt, ‘Een vrome ketter’, in: Uit volle schatkamers. Amsterdam, 1990,
p. 67-73; M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Camphuysen en het genus humile’,
in: Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme
aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. red. H. Duits, A.J. Gelderblom en M.B.
Smits-Veldt. Amsterdam, 1986, p. 141-153;

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

80

Over psalm 23 aant.
Als een herder zijne schapen in een groen landouwe weydt,
En, om haer den dorst te laven, na de versche beken leydt,
Zoo is oock de Heer myn hoeder,
En om dat de Heer my hoedt,
5 Zal voor 't lijf noch spijs ontbreken noch verquicking voor 't gemoedt.
Doe ik, als een doolend schaepken, afgegaen van 't rechte padt,
Ongewisse gangen dede en verkeerde wegen tradt:
Bracht hy als een trouwe herder, bracht hy mijne voeten we'er
Op des levens rechte straten, om zijns naems hoogh-waerde eer.
10 Of ik schoon (gelijck een kudde die in doodts perijckel staet,
En somwijlen langs der heyde tot een prooy der wolven gaet)
Wand'len moest op zulcke wegen daermen eyndt noch uytkomst ziet,
En geen mensch in 't nare doncker zich tot leydtsman aen en biedt:
Iae in zulcke nooden raeckte daer de doodt voor oogen stondt,
15 En de ziel by geene menschen hoop' van troost noch hulpe vondt:
Noch en zoud'ick niet vertsagen, nu ghy helpt, en by my zijt
Als een herder die zijn schapen trouw'lijck met zyn staf bevrijdt.
Ghy bereydt my voor de oogen van mijn vyandt een bancket:
Daer zoo wordt my overvloedigh alle spijze voorgezet:
20 Daer zoo druypt myn hooft van oly, en mijn beker vloeyt van wijn:
Dit vervult mijn geest met vreuchde en mijns vyandts hert met pijn.
All' de dagen die ik leve (en daer op vertrouw' ick my)
Blijft my Godes rijke gunste en zijn milde goedtheydt by.
All' de dagen die ik leve (des ben ick in 't hert gewis)
25 Zal ick blijven in de wooning daar de Heer mijn Godt in is.

Christelyk gevecht aant.
Van te stryden wil ick zingen, zingen een aendachtigh Liedt:
Hoe de Mensch, die wel wil strijden, heeft te strijden, en hoe niet.
Al de Werelt is vol strijdens. strijden is menigerhandt:
Strijden dijdt somtijdts tot eere; strijden dient somtijdts tot schandt.
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5 Menigh strijdt een dwaess'lijck strijden, om 't gering, op 't ongewis:
Menigh strijdt een wijss'lijck strijden, om 't geen strijdens waerdigh is.
Somtijdts strijdt de mensch een strijden dat met Godes wille strijdt:
Somtijdts strijdt de mensch een strijden daer den Hemel in verblijdt.
Christen mensche, wilt ghy strijden; strijden, dat ghy overwint;
10 Overwint, dat ghy der kroonen Kroon voor u bereydet vindt:
Zoo moet ghy verstaen en weten, Waerom ghy den strijdt aengaet;
Wie uw Vyandt; welck het Wapen daermen hem me'e wederstaet.
Die niet weet waerom hij strijdet, volght niet recht zijn Capiteyn:
Die zijns vyandts niet is kundigh, acht hem, tot zijn scha'e, te kleyn:
15 Die niet heeft waer me'e te strijden, schoon hy al den strijdt niet vrucht,
Wordt in 't strijden licht verslagen, off geraekt stracks op de vlucht.
't Strijden dat ghy hebt te strijden is om aerdtsche eer noch loff,
Is om geene werelds lusten, vrienden, magen, huys noch hoff;
Is om niet Verganckelijcks. het zy wat Weelde, Eer, off Schat:
20 Christenen zijn hier uytlanders, zonder vaste erff of stadt.
Wie kan strijden om 't verwerven van het geen hy niet en acht?
Wie kan vechten om 't behouden van 't geen hy noch heeft noch acht?
Wie wil krijgen om 't verkrijgen van een ding 't welck, als hy 't heeft,
Groot gevaer van meerder schade, met veel angst en zorgen geeft?
25 't Strijden dat ghy hebt te strijden, uwe Slagh dien ghy hier slaet,
Is niet met den zwacken Mensche, die uyt vleysch en bloedt bestaet:
Is niet met den zwacken Mensche, die, uyt stof te saem gebracht,
En genoodtschikt om te sterven, kleyn en nietigh is van kracht:
Is niet met den zwacken Mensche, die u (hier op aerden vreemt)
30 Als hy alles komt ontnemen, dan noch niets van 't uwe neemt:
Is niet met den zwacken Mensche, die maer aen het lijff en tast
En, wanneer hy koomt op 't hooghste, 't leven neemt, en u ontlast.
't Strijden dat ghy hebt te strijden, en in Godt gestreden wordt,
Is met Stael noch eenigh wapen daermen menschen bloedt me'e stort.
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35 Wat behoeft hy 't Yz'ren harnas die alzulcken Vyandt heeft
Welck, uyt vleysch noch bloed bestaende, 't zienlijck lijff geen wonden geeft?
Waer toe zal hij 't Stael gebruycken die al 's Werelts Schoon en Zoet
Niet zoo waerdt wil noch kan achten als een druppel Menschen bloedt:
Als een druppel bloedt van Menschen: dienmen altijd goedt, voor quaedt;
Zegening, voor vloeck moet geven: lieffde schuldigh is, voor haet.
40 't Strijden dat ghy hebt te strij den is om 't eeuwigh Hemelsch Goedt,
't Goedt zoo zeer van hem benijdet met wien ghy hier strijden moet:
't Is om de Eer die van den waren Eerder, Godt, wordt toe-geleyt;
Eer en loff, waer van de kroone niet verdort in eeuwicheydt.
't Is om Rijckdom en om schatten die noch roest noch mot en schendt:
45 En, bewaert in 't bovenst' Boven, dieff noch roover ooyt ontwendt:
't Is om een de hooghste Wellust, die steedts duert, en zoo verzaedt
Dat de lust om haer te proeven nimmermeer nochtans vergaet.
Uwe Vyandt (sterck, ja stercker dan al wat zich sterck beroemt;
Vorst en Godt van deze Werelt, in Godts Woordt te recht genoemt)
50 Is een Geest. niet Een; maer menigh, en van talleloos getal:
Die u om-gaet, boven-zweeft, en stevigh loert op dijnen val:
't Is Hy, die des vleysch begeerten en der zinnen eygen lust,
Door veel duyzendt listicheden tegen u ten strijde rust:
't Is Hy, die de schalcke vonden van zijn dienaers (hier en daer)
55 Weet te sturen: uwe Vyandt is de gantsche Helsche schaer.

II
't Wapen dat ghy aen moet hebben, daer ghy mede moet te veldt,
Daer ghy strijdt me'e moet beginnen tegen 't Geestelijck geweldt,
Tegen al 't bedrogh en listen van zoo een gezwindt Vyandt
Is het Geestelijcke Wapen 't welck uw Godt u schickt ter handt.
60 Dit moet ghy geheel aentrecken. niet een stuck en mach'er van:
(Waermen hem maer bloot kan vinden: treftmen strax zijn vyandt a'n)
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Dit moet ghy geheel aentrecken, om, wanneer 't aen 't strijden geldt,
Vast te staen; en, onbeweeghlijck, u te dragen als een heldt.
Een Soldaet, om onbelemmert, rap, en vast te zijn van le'en
65 Moet geschort zijn met een Gordel rondtsom om zijn lenden heen:
Een goedt Christen, om tot strijden flux te zijn en vast te staen,
En, door 's Buycks vermaeck en lusten nimmer traegh'lijck toe te gaen;
Nimmer yet te sluymer-oogen: moet Godts Waerheydt (die hem wijst
Hoemen 's Lijffs behoeft', en alles wat de werelt acht en prijst
70 In zijn Waerd' en Maet moet schatten en gebruycen) vast en stijff
Rondtsom om zijn hert behouden, als een gordel om het lijff.
Om het hert (fonteyn des levens) van quetsuur te houden vry,
Heeft een aerdtsch Soldaet van nooden dat zijn borst beharnascht zy:
Om zijn hert (fonteyn van Deuchde en van alle doen en laet)
75 Scheut- en steeck-vry te bewaren voor al 's Duyvels list en raedt:
Om den lust en wil tot zonden, staêgh en ernstigh te verhoên,
Heeft een christen Krijghsman Deuchd-lust en Rechtvaerdicheydt van doen:
Deuchd-lust, die hem een Borst-wapen en onbreekbaar stael verstreckt
Tegen inbreck der begeerten, die de Duyvel steedts opweckt.
80 Een Soldaet, die in den oorlogh menigmael verplaetsen moet,
Heeft van doen (om wis te treden) stercke Schoenen aen zijn' voet:
Een goed Christen, die op aerden heeft een ongestadigh lot,
Als hy veeltijdts veel moet zwerven, in den dienst van zijnen Godt,
Brengt, al waer hij koomt gewand'len, waer hij aen-landt off verkeert,
85 (Na den aert des Evangelijs, hem van zijnen Heer geleert)
Brengt al waer hij koomt, als schoenen aen zijn voeten, voor zich me'e
Een gemoedt en hert dat vaerdigh en gewilligh is tot vre'e.
't Grootst gevaer dat een Soldaet heeft, is, van steen, vuer en geschut,
Om dit wel te konnen mijden, is vooral zijn Schildt hem nut:
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90 't Hooghste leet waer me'e de Duyvel, als hy heeft vergeeffs bekoort,
't Christen harte koomt bespringen, is, vervolging, haet en moordt.
Dit zijn 's Duyvels vuyr'ge schichten, 't wapen daar hy sterckst me'e kampt.
Hier is ons 't Geloof van nooden, als een Schildt daer 't al op schampt.
Wat vraeght hij naar galgh, na radt, na zwaerdt, na vuer, na alle quaedt,
95 Die 't geloof heeft dat Godt alles loont met loon die nooyt vergaet?
't Laetste stuck van zijn Schut-wapen dat een Kryghsman neemt, en zet
(Om voor wonden te bevrijden) op zijn hooft, is zijn Helmet:
't Laetste stuck van uw Schut-wapen 't welk ghy, nu ten strijdt bereydt
Moet aanvaerden, is den Helm van wisse Hoop' der Zaligheydt:
100 Hoop' die uw verstandt en zinnen vast doe staen in Christi Leer,
En door geene tegenheden, dencken om een' ander heer.
Hy zal vruchten nochte vluchten, die, met zulken Helm voorzien,
Harde slagen kan verdragen, en den Duyvel 't hooft durff biên.
Niet genoegh is 't, dat een Krijghsman schut en scherm voor wonden heeft,
105 't Zwaerdt moet hij daer neven dragen, daer hy zelfs me'e wonden geeft;
Niet genoegh is 't, dat een Christen heeft waer meed' hy quaedt afweert:
Maer hy moet oock 't Zwaerdt aangorden, daer hy zich en mêt verweert,
En party de vlucht doet nemen. ja zoo dapper koomt aan boort
Dat hij eynd'lijck 't strijden mijde. Dit is 't Zwaerdt des Geest, Godts Woord:
110 Woordt, dat alle 's Vyandts listen klaer ontdeckt en van ons drijft
En in Waerheydt, Vrede, Deucht-lust, G'loof, en Hoop de ziele stijft.
Christen Krijghs-heldt, dit's uw wap'ning daer ghy me'e ten slagh moet tre'en.
Hier mêt heeft uw Capiteyn, de Zone Godes, zelfs gestre'en:
Zelfs gestre'en en overwonnen. Maer noch een ding hoorter by:
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115 In 't Gebedt moet ghy oock waken en geduerzaem zijn, als Hy:
In 't Gebedt en nedrigh smeecken, 't welck, als 't uyt 's geests grondt op-schiet,
Als een pijl ten Hemel gaende, maeckt dat ghy veel hulp geniet:
Hulp, waer door ghy 't Geest'lijck Wapen stercker dan voorheen begeert,
Zoo begeert, verkrijght; verkregen, houdt en wel gebruycken leert.

Cieraedt der Vrouwen aant.
Wat cierdt gij, Christen-vrouwen, 't geen doch geen cierens waerdt,
Van aerd is en we'er moet tot aerdt?
Vercier u zoo, dat ghy in 't schoonste Schoon
Blinken mooght voor Godes throon.
5 Verciert in u, o mensche, de rechte menschlijckheydt
Die voor het oogh verborgen leyt:
Vercier het hert, en dat met een cieraet
Daer de glans nooyt van vergaet.
Verciere dy inwendigh, met stilheydt van gemoedt,
10 Daer niet uyt koom dan zacht en zoet;
Die le'en en ze'en en heb onder haer gebodt;
Een hoogh-waerd cieraet by Godt.
Die 't lichaem veel wil proncken, schijnt hier van noch zeer verdt.
't Uytwendigh doen verraedt het hert.
15 Die zijnen Geest met Godlijck voedsel voedt
Hangt geen hert aan poppen-goedt.
Door 't ledigh leden-pronksel, meynt ghy (in daedt of schijn)
Wat meerder dan gemeen te zijn:
(Of, zoo 't besluyt van mijne reden mist,
20 Waer toe tijdt en geldt gequist?)
Nochtans vindt ghy gestadigh, hoe ghy 't oock legt of heft,
Noch yemandt die u overtreft.
De snoodste Hoer (hoe cierlijck 't ciersel zy)
Kan dit alzoo wel als ghy.
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25 Maer 't e'el cieraet, gelegen in stillicheydt van geest,
Is eertijdts het cieraet geweest
Van vrouwen, heyligh in hares levens loop
En vol Goddelijcke hoop.
Haer dochters zult ghy wezen, zoo ghy, gevest in 't Goedt,
30 Haer prijsselijcke wercken doet
Door hoogen moedt en nederslachtigheydt
Nooyt van 't rechte pad geleydt.
Trots en bang zijn, is menschen (doch veeltijdts vrouwen) aerdt
Geluckigh die zich zoo bewaert
35 Dat geen van tween, door vleyschlijck afgewijck,
Doe verliezen Godes rijck.

Uit bitterheydt der zielen. Over Psalm 121 aant.
Ick hoor trompetten klincken;
De vyandt is naby;
Ik zie harnassen blincken:
En niemandt is met my.
5 Het hert klopt door 't benouwen:
Dies laet ik, diep beschroomt,
't Gezicht 't geberght aenschouwen,
Of daer geen hulp van koomt:
Daer is geen hulp voorhanden;
Voorhanden, dan van Godt;
Van Godt, die 's werelts landen
Heeft onder zijn gebodt:
Van Godt, die 's hemels lichten
Heeft onder zijn gebiedt,
15 En die 't wel eer al stichte
Dat 's menschen ooge ziet.
10

Wie kan Godes volck betrapen,
Al sijnze onverdacht?
Wanneer de wachters slapen,
20
Houdt God om haer de wacht.
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Hy is niet als de menschen,
Die, op de wacht gezet,
Als zij geen slaep en wenschen,
De slaep haer wacht belet.
25 Nooyt slaep beving zijn oogen,
Nooyt had hij slapens lust:
Dies wij vrymoedig mogen
Gaen nemen onze rust.
Zijn hulp die hy doet blijcken,
30
(Welck' alle leet verdooft)
Die maghmen vergelijcken
Een schadu boven 't hooft.
De Zonn' op hoogen dage,
Schoon zy al brandigh steeckt,
35 Kan door haer hit niet plagen
Als Hij haer krachten breeckt:
De Maen, in vochten nachte,
Schoon zij de le'en verkoudt,
Doet op ons le'en geen krachte
40
Als Hy z'in warmte houdt.
Geen Quaedt en kan u deeren:
't Zij of ghy buytens huys
U zelven moet geneeren,
Daar is geen vrees voor kruys;
45 't Zy of ghy binnen deuren
In uwen huyze bent,
Geen quaedt kan u gebeuren
Van nu tot aen uw endt.

Maijschen morgen-stondt.
Geestelijck meditatie-liedt. aant.
Op de wijse als 't begint.
Wat is de Meester wijs en goedt,
Die alles heeft gebout,
En noch in wesen blijven doet
Wat 's menschen oog aen-schout.
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5 Die 's Werelds wijden omme-ring,
Noijt uijt-gewaeckt, bewaeckt;
En door gepaste wisseling,
Het soet noch soeter maeckt.

10

Nu is de Winter, dor en schrael,
Met al zijn onlust heen,
En d' Aerde heeft voor dese mael
Haer lijden af-geleen.

Dies is de tijdt weer-om gekeert,
Waer in natuijr verjongt,
15 Haers milden Scheppers goetheijt eert,
En met sijn gaven pronckt.
De Maij, wiens soetheijt soo ver streckt,
Dat sijn gedachtenis,
In 's menschen geest al vreugd verweckt,
20
Eer hij voor-handen is.
De Maij het schoonste van het Jaer;
Daer alles in verfraeijt,
De Lucht is soet, de Son schijnt klaer,
't Gewenschte Wintje waeijt.
25 Het Dautjen, in de koele nacht,
Wort over 't Veldt verspreijt,
Waer door de heel natuijre lacht,
En is vol danckbaerheijt:

30

De Aerd is met gebloemt gecierd,
Het Biecken ga'ert zijn Was,
Het Leeuwerickjen tiereliert,
En daelt op 't nieuwe Gras.

Het Bloempjen dringt t'en knoppen uijt
't Geboomte ruijgt van Lof,
35 Het Veetjen scheert het klaver-kruijt
Graeg van het Veldtjen of.
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Elck Diertjen heeft sijn vollen wensch,
En quel-begeert leijt stil,
Behalven in den dwasen mensch,
40
Door sijn verkeerden wil.
De mensch van ware Deugden leeg,
En vol van sotten lust,
Hem selfs en and'ren in de weeg,
Vermoord sijn eijgen rust.
45 Dit Leven, 't welck alleen niet end,
Maar kort oock is van duijr,
En licht van selfs slaet tot ellend,
Maeckt hij sich dobbel suijr.

50

't Vee wordt ont-zielt, sijn eijnd is snel
En sijns doods-pijn niet groot:
De mensch, door menig ziel-gequel
Sterft meer dan eenen dood.

Ach! had de mensch (soo waer sijn stand
Vol-hert en sinnen-vreugd)
55 Of zonder deugde, min verstand;
Of bij 't verstandt, meer deugd.
Ach! waren alle menschen wijs,
En wilden daer bij wel:
De Aerd waer haer een Paradijs,
60
Nu is-se meest een Hel.

Over den LXII. Psalm aant.
't Zy wat de werelt pooght; 't zy hoe de Menschen woeden,
Myn hert, in Godt gherust, leeft zonder pynlyck vreezen
In Godt, myn hulp en troost: die my zo zal behoeden
Dat mij gheen quaedt, hoe quaedt, tot quaedt sal konnen wezen.
5
Hoe langh beloert ghy doch een eenigh met u allen?
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Zeght my, hoe langh zal 't zyn, dat zich u zinnen scherpen
Om hem, gelyck een muur, die nu vast dreyght te vallen
In ongheluck en druck van boven neer te werpen?
Haers herten valschen grondt bedecken zy behendigh,
Terwyl dat mijn verderf vast broeyt in haer ghedachten:
De mondt is zoet van Tael, het hert dat vloeckt inwendigh
En pord hem selven aen myn onheyl te betrachten.
Wat schade kan 't mij doen nu Godt mijn eenich stut is?
Waer op dat myn ghemoedt zyn vastheydt heeft genomen
Nu hy myn troost, myn heyl, myn eer, myn sterckt, myn schut is
Waer achter ick mij bergh, en niet behoeff te schromen?
O Menschen, wie ghy zyt; wilt ghy u hoop vast legghen?
Soo leghtz' op God alleen. Is angst in uwe herten?
Hem mooght ghy onbeschroomt u hert heel uyt gaan zeggen:
Gheen toe-verlaet dan Godt in alle noodt en smerten.
Maer menschen wat zyn die? met recht voor niet te achten
De grootste onder haer, en allerhoochst ghekomen
Die zullen uyt haer doen wat groots en wonders wachten:
En als 't al is ghewacht, zo zyn 't maer dwaze dromen,
Hoe ydel zyn zy doch al t'zamen met malkander,
Wilt ghy verstaen hoe zeer? neemt twee gelycke schalen
En leght den Mensch in d'een, de Ydelheyd in d'ander
Wat geld het? D'Ydelheyd die zal den Mensch op-halen
Op onrecht off gewelt, door uwe hand bedreven,
Verlaet u daer niet op, noch op u slimme ganghen;
En komt u ongezocht de ryck-dom toe-gedreven
Zo laet, als waer 't een Godt u hert daer niet aen hanghen
Och, wat een troostzaem woord heeft God van zich gegeven:
(Een woordt dat ick somtyds heb hooren na-verhalen)
Dat gheen, dan hy alleen, van alle dieder leven,
Macht heeft, en goedt noch quaedt na waerde kan betalen.
't Is een waerachtigh woordt dat ghy ons hebt gesproken:
Want ghy, Heer (ick bekent) zyt goedigh en genadigh
't Goet wordt van u geloont, het quaedt van u gewroken:
Ghy doet elck na hy is, 't zy deugdigh of misdadigh.
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Jacobus Revius
Jacobus Revius (1586-1658), gereformeerd predikant te Deventer en sedert 1642
regent van het Collegium Theologicum in Leiden (een soort bijzonder hoogleraar),
debuteerde in 1621 met een berijming van het Hooglied. In 1629 was hij een van de
velen die de spectaculaire verovering door Frederik Hendrik van Den Bosch bezongen
(Triumph-liedt op de blijde veroveringhe der tot nu toe onwinbare stat van 's
Hertogen-bosch). In 1630 volgde zijn verzamelbundel Over-Ysselsche sangen en
dichten, die in 1634 met een vijftigtal pagina's werd aangevuld. De weerklank ervan
was minimaal. Revius, bekend als hartstochtelijk strijder voor de zuivere calvinistische
leer, eerst tegen remonstranten, later tegen cartesianen, bleef als dichter nagenoeg
onopgemerkt. Pas in de negentiende eeuw is hij ‘ontdekt’ en sindsdien wordt hij
algemeen tot de grote zeventiende-eeuwers gerekend.
De Over-Ysselsche sangen en dichten zijn in twee delen verdeeld. Het eerste deel
opent met het hier afgedrukte ‘Lof Gods’, een gedicht waarin Revius - net als
Bernardus Busschoff eerder had gedaan (zie elders in deze bloemlezing) - een
gedachte uitwerkt van de Griekse filosoof Epictetus: de mens is als geen ander
schepsel geroepen om God te eren. Daarop volgen gedichten, liederen en een
toneelstuk (Haman) waarin Revius op systematische wijze de bijbelse geschiedenis
van het Oude Testament weergeeft en overdenkt. Het tweede deel bevat poëzie op
basis van het Nieuwe Testament, te beginnen met een ‘Lof Jesu Christi’ en besloten
met verbeeldingen van het Laatste Oordeel; direct daarop volgen
gelegenheidsgedichten, die vooral betrekking hebben op scènes uit de Nederlandse
strijd tegen Spanje. Zo wordt de Nederlandse geschiedenis in heilshistorisch
perspectief geplaatst: in een gedicht als ‘Verwoesting der Veluwe, op den 137. psalm’
wordt de parallel tussen Nederland, althans de Nederlandse gereformeerde kerk, en
Israël ook uitdrukkelijk doorgetrokken.

Bron
Over-Ysselsche sangen en dichten. Leiden, F. Heger, 1634, deel I p. 5, 8-10,
15, 21, 215 en deel II p. 287 en 315-316 <privé-exemplaar>.
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Lof Gods aant.
Waer ick een nachtegael, ick wou mijn Schepper eeren
Met sijnen grooten lof altijt te quinckeleren
Dat bosschen, berch en dal sou deunen vanden clanck,
En de wout-vogeltgens vergeten haren sanck:
5 K'en ben geen nachtegael, maer in veel grooter eere
Een mensch, het even-beelt van aller Heeren Heere:
Ick wil dan mijne stem doen hooren alle man
En prijsen hem soo hooch en verre als ick can:
Niet vragende een sier na al het leelijck pruylen
10 Of misselijck getier van aexters en van uylen,
Versekeret dat hy die eeuwichlijcken leeft
Mijn tong' tot sijnen roem alleen geschapen heeft.

Godsdiensticheyt aant.
Wie sijt ghy die hier staet met soo verscheurde cleeren?
Ick ben de Godsdiensticheyt een dochter Gods des Heeren.
Van waer dit snoo gewaet? den rijckdom ich versmae.
Wat is dat voor een boeck? de wet en de genae.
5 Waer toe de naecte borst? oprechticheyt my lustet.
Wat leendy op het cruys? opt cruys mijn herte rustet.
Wat doen dees vleugelen? den mensch ten Hemel vlien.
Wat doet dit hellelicht? der sielen oogen sien.
Wat leert ons desen toom? beteugelen u sinnen.
10 Wat treet ghy op de doot? die can ick overwinnen.

Gods besluyt aant.
Gelijck als in een colck een steentgen valt te gronde
Het water werpt terstont een ringsken in het ronde,
En van het eene comt een ander schieten uyt,
Waer van een ander strax, en weer een ander spruyt,
5 Soo dat in corten tijdt de oogen daer op dwalen,
De grootte noch t'getal niet connend' achterhalen:
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Soo gatet oock met my, o groote God en Heer,
Van doe mijn tong began te stamelen u eer,
Het eene denck ick na, het ander valt my inne,
10 U wijsheyt, u gericht, u waerheyt, uwe minne
Omringen my te saem in eenen oogenslach:
En, wil ick van het een of t'ander doen gewach,
U raet en u besluyt my so geheel verslinden
Dat ick daer in noch gront noch oever weet te vinden.

Scheppinge aant.
God heeft de werelt door onsichtbare clavieren
Betrocken als een luyt met al sijn toebehoor.
Den hemel is de bocht vol repen door en door,
Het roosken, son en maen die om ons hene swieren.
5
Twee grove bassen die staech bulderen en tieren
Sijn d'aerd' en d'oceaan: de quinte die het oor
Verheuget, is de locht: de reste die den choor
Volmaket, is t'geboomt en allerhande dieren.
Dees luyte sloech de Heer met sijn geleerde vingers,
10 De engels stemden in als treffelicke singers,
De bergen hoorden toe, de vloeden stonden stil:
Den mensch alleen en hoort noch sangeren noch snaren,
Behalven dien 't de Heer belieft te openbaren
Na zijn bescheyden raet en Goddelijcken wil.

Adam en Eva aant.
O schadelijcke vrou! ghy waert noch cuym geboren
Een ribbe uit mijn lijf heb ick om u verloren.
Eylaes onsalich man! wat hinderde u dat
Soo ghy u siele niet door my verloren hadt?
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Slange ende Eva aant.
Van Eva en de slang' het giftich tsamenspreken
De sonde heeft gebroedt en allerley gebreken.
Hier door is in het quaet verworren onsen geest.
Och, had de slange stom, of Eva doof geweest!

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

Hy droech onse smerten aant.
T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
5
T'en zijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloeckte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:
Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
10 Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
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De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloetbedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

Almanacken aant.
Hoe mogen dus de luy de Almanacken vloecken
Als warent anders niet dan grove-leugen-boecken!
Ick houde t'geen daerin ons voren wert geleyt
Soo seker oft den paus van Romen had geseyt.

Verwoestinge der Veluwe aant.
Op den 137. Psalm.
Aen d'Yssel-stroom, alwaer wy treurich saten
Om-heen beset met Duytschen en Croaten,
En menich Pool, en menich Castellaen,
Daer leyden wy, de Velu siende aen
5 In lichte vlam tot aen den hemel branden,
De herder-pijp uit onse droeve handen.
Doe spraken sy die 't moorden en verjagen
Van out en jonck met droge ogen sagen;
Singt ons een liet ter eeren van den Prins.
10 Wy seyden, ah! hoe soude enichsins
In rechten ernst onse herte sich verblijden
Ter-wijl wy sien ons Vader-lant int lijden?
O Vader-lant! ô hooch bedruckte Kercke!
Vergeet' ick u, soo sette my de stercke
15 En grote God weer buyten sijn gedacht.
Mijn tong' aen mijn gehemelte versmacht
Soo ick na macht u smaetheyt niet belette,
Jae goet en bloet voor u niet op en sette.
Maer Heere, wilt oock eenmael sijn gedachtich
20 Den wreeden hoop van Babylon manslachtich
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Die over Sion schudden haren cop.
Denckt hoe sy riepen met een hant-geclop;
Reyn af, reyn af, dat dees Gedeformeerde
Eens werden uitgeroeijet vander eerde.
25 Oock salmen u, ô Romen, noch verbranden,
Geluckich oock men roemen sal de handen
Die wreken 'tquaet dat ghy ons hebt gedaen.
Geluckich die daer sullen grijpen aen
d'Afgoden snoot van u altaers onreyne
30 Om die tot stof te gruysen aen den steyne.
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Joost van den Vondel
Joost van den Vondel (1587-1679) is al in zijn eigen tijd (al viel deze term toen nog
niet) gaan gelden als de ‘Prins der Nederlandse dichters’. Kort na zijn dood werd
zijn lyriek uitgegeven in een modeleditie, samen met een biografie die voor latere
generaties het beeld vastlegde van de alzijdig begaafde dichtvorst, meester in alle
genres die in de literatuur de toon aangaven. Vondel had zich trouwens met zijn
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (1650), een beknopte reeks wenken voor
jonge dichters, en met vele programmatische voorredes bij zijn treurspelen, ook zelf
al als ‘leraar’ opgeworpen. Het aantal van zijn navolgers in de tweede helft van de
zeventiende en in de achttiende eeuw is niet te tellen.
Nadat Vondel zich rond 1620 min of meer had losgemaakt van het strenge
doopsgezinde milieu waar hij in geboren was en in verhoudingsgewijs vrijzinnig
vaarwater gekomen was, met sympathie voor de remonstranten, ging hij rond 1640
over tot de rooms-katholieke kerk. Met dezelfde hartstocht waarvan hij al eerder bij
politieke en kerkelijke conflicten had blijk gegeven, zette hij zich sindsdien in als
propagandist voor zijn nieuwe overtuiging, onder meer met de grote leerdichten
Altaergeheimenissen (1645) en De heerlyckheid der kercke (1663). In deze
bloemlezing beperken we ons tot een selectie uit de kortere gedichten, voornamelijk
uit Vondels vroegere periode. Het Gebedt [...] over mijn geduerige quijnende Sieckte,
uit 1621, is een voor zijn doen ongewoon persoonlijke ‘gevoelsuitstorting’ - zij het
gestileerd naar het model van sommige psalmen, waarmee het individuele leed naar
een bovenpersoonlijk niveau wordt getild. Later in zijn leven maakte Vondel
bewerkingen van het hele boek der Psalmen (Koning Davids Harpzangen, 1657),
opnieuw, naar eigen zeggen, om een persoonlijk crisis in zijn leven te bezweren. Zijn
versie van Psalm 22 (nr. 23 in protestante bijbels) is nog altijd geliefd (vgl. Liedboek
voor de kerken, nrs. 13A en 13B). Het gedicht ‘De Kruisbergh’, gericht aan Hoofts
schoonzus Magdalena van Erp (moeder van de hier in de bloemlezing
vertegenwoordigde Laurens Bake), geeft een allegoriserende evocatie van Jezus'
kruisdood, die voor de dichter de hoogste bron van inspiratie vormt en alle ‘heidense’
voorbeelden in schoonheid en kracht overtreft. Wie dit beeld voor ogen heeft is van
alle gebreken genezen, en ook de dichter keert zich in gebed tot het kruis: ‘Bevloey
mijn dor en dorstigh blad//En leerme mijn' ver-
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losser dancken’. Het gedicht biedt vertroosting aan de aangesproken vrouw, maar
lijkt ook op een bezwering van een creatieve crisis.
De andere twee gedichten tonen Vondel als polemicus. Beide stammen ze
(vermoedelijk) uit het begin van de jaren twintig. De aanleiding van het sonnet
‘Misbruik des kerkelyken bans’ is onbekend. Het is in verband gebracht met de
twisten tussen remonstranten en contraremonstranten, maar kan evengoed betrekking
hebben gehad op een geval van ‘bannen’ binnen een doopsgezinde gemeente. Het
streven naar een ‘gemeente zonder vlek of rimpel’ leidde daar namelijk nogal eens
tot drastische zuiveringen die veel opschudding verwekten. Vondels standpunt is
hoe dan ook duidelijk: een goede ‘herder’ (predikant, voorganger) leidt zijn ‘schapen’
(de gemeenteleden - de beeldspraak gaat terug op Johannes 10:11) met zachtheid en
verstoot ze niet uit de kudde.
De ‘Bede, aen de Opper vyanden van de Voorstanders der Vryheydt tot Leyden’,
uit 1626, is gericht tegen de burgemeesters van Leiden, die - in een periode dat de
teugels in het algemeen wat gevierd werden - opnieuw maatregelen tegen het houden
van remonstrantse kerkdiensten hadden afgekondigd. Vondel wil hen dwingen in
een spiegel te kijken en zichzelf te zien zoals ze zijn: gewetensbeulen, die hun eigen
wet overtreden, die de vrijheid, waar de oorlog om gaat (r. 12), verpletteren. Achter
dit optreden ziet men de contouren van de Spaanse dwingelandij opdoemen, de hele
christenheid slaat angstig op de vlucht.

Bronnen
J. van den Vondel, Poesy, ofte verschelde gedichten. Schiedam, gedruckt voor
den Autheur, 1647, p. 30-31, 58-59 en 592-593 <KB: 489 G 22>; Kruisbergh
en klaght over de tweedraght der Christe Princen. Op Musijck gebraght [...]
door Cornelis Padbrué. Amsterdam, Broer Jansz., 1640 <UVA: 13 B 18>;
Koning Davids Harpzangen den Nederduitschen toegezongen. Amsterdam,
Abraham de Wees, 1657, p. 51-52 <KB: 302 E 1>.
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Gebedt, Uytgestort tot Godt, over mijn geduerige quijnende Sieckte,
Anno 1621. aant.
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Gy die de sieckte queeckt, en doetse weer verdwijnen,
Aensiet een Christen hert, belegert met veel pijnen:
O Vader alles troosts! gy weet, en ick beken
Dat ick een aerden vat, en broos van stoffe ben.
Aensiet de swackheyt dan van uwen armen dichter:
Mijn rouwe wonden salft, en maect myn qualen lichter:
Of soo 't u dus behaegt om onser sonden schult,
Soo wapent mijne borst bestendich met gedult;
Dit harnas eischt den noot, want jaren sach ick enden:
Maer noyt myn swarigheen, en daeg'lijcksche ellenden.
Dit maect my 't leven suur, en mat de geesten af,
En doet ons hemelwaerts vaeck suchten om het graf.
Als ick de Swaluw sie geherbergt aen de Gevel
Van 't overlenend huys, ô die van d'aertsche nevel
Ontslagen, spreeck ick dan, mocht nestlen daer 't gestarnt,
Daer 't gout in 't blau Torkoys soo flonckerende barnt.
Gy weet het, goede God! hoe vyerig uwen siecken
Na een gesonder locht, door 't roeyen van sijn wiecken,
Opstijgen wil geswint, of dat een van u Bôôn
Hem op sijn pennen draegt, in uwen rijcken throon.
Als ick, om tijt-verdrijf, met mijne stem ga paren
Den weer-klanck van mijn Luyt en sangerige snaren,
Dan dunckt my dat u geest met mijne geest getuygt,
Hoe heilig 't heyrschaer Gods daer boven speelt en juygt.
Dees lust tot 't hoogste goedt dit Goddelijck verlangen
Uyt dees quellagie wort geboren en ontfangen.
Wy nemen dan in danck den tijdelijcke druck.
Laet ons, ô Heer! slechts niet beswijcken onder 't juck;
Noch laet d'ellende niet te seer ons broosheyt tergen
Noch meer als het vermach, wilt niet u schepsel vergen;
Soo sal myn sangeres u roemen onder maen,
En 's werelts duystre nacht, en schaduwen versmaen,
Om 't salich licht, tot dat de geest van 't lijf gescheyen,
Sal weerdich zyn bekent, te juychen met u reyen.
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De XXII. Harpzang.
Dominus regit me. aant.
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D'Almaghtige is mijn herder, en geleide.
Wat is 'er datme schort?
Hy weit my, als zijn schaep, in vette weide,
Daer gras noch groen verdort.
Hy drenckt mijn ziel in koele bronne en beecke.
Indien mijn geest verstroy'
En afdwael' van de kudde, en rechte streecke,
Hy brengtze weêr te koy.
Hy brengt my op de heirbaen van zijn wetten
En 't goddelijcke Recht,
Om zynen naem en eer in top te zetten,
Door 't lof van zijnen knecht.
Al zworf ick om in naere en donkre dalen,
Beschaduwt van de doot,
Noch vreest mijn hart geen ongeluck, noch qualen:
Hy staetme by in noot.
Ick maghme vast op zijnen staf verlaeten,
En trouwen herdersstock.
Hy deckt voor my, ten schimp van die my haeten
Met onverzoenbren wrock,
Een' vollen disch, gelaên met leckernijen.
Hy zalft mijn hair en hooft
Met oligeur, om 't aenschijn te verblijen
Door glans, die druck verdooft.
Wat wort aen my een' schoonen kelck gegeven
Vol wijns! Godt stort zijn hart
Genadigh uit, ten beste van mijn leven,
Ten troost van alle smart.
Ick zal Godts huis en zegenrijcken tempel
Bewoonen dagh en nacht,
En nimmermeer verlaeten Arons drempel,
Maer sterven op mijn wacht.
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Klinck-dicht aant.
Die Christenen ontzeit den Christelijken beker,
Dat 's een geweldenaer in Christus Koninkrijk;
God Vader heeft syn feest bereit voor yegelijk
Die in den Soon gelooft, dat woort blyft vast en seker.
5 Wat meet gy u dan toe, o sotte logen-preker!
O overdwaalsch tyran! schyn-heylig stof en slijk!
Die dwingelandery pleegt in eens anders wijk!
Gewetens Beudel vrees den Goddelijken wreker!
Een oprecht harder weit met sorg syn lieve lammeren,
10
En hoedse voor den wolf, en sal sich hunner jammeren;
Een reukloos huureling misbruict den harder-staf,
En slaat en schopt en stoot des Heeren lieve kudden;
Verwaareloost syn wacht, in steede van beschudden.
Een harder lieflijck is, een huurlings harte straf.

Bede, Aen de Opper vyanden van de Voorstanders der Vryheydt tot
Leyden. aant.
Gewetens-beulen, die, vermomt in rechters rocken,
d'Eenvoude Godsdienst plaegd met moord-geweer en stocken;
En tegens eed en eer u grijse Keuren scheurt,
Daer 't Burgherheyl om schreyt, en 't Vaderlant om treurt.
5 Hou op van ziele-dwang, by glimp van staats decreten:
Daer zijn geen zegels aen, de letters zijn versleten.
Doorlees u Handvest-boeck (of houdt het Baersdorp vast)
En sie, of 't drucken oock den Burger-vad'ren past
Ay, staack u wreet besluyt, spoel af u bloed'ge handen.
10 Hoe! sullen Vaders hier haer eygen Stadt verbranden?
En plett'ren met de voet dat costelijcke pandt,
Het Oorlogs aspunt, en de schat van Nederlandt?
Bedaar, bedaar u, 'k bids, en laat die gruw'len varen,
Paap Henrix tonge sal uw' kussens wel bewaren;
15
Vergun' u mede-Christ vry oeff'ning van 't Geloof:
En schenk het Burger-bloet den Krijgslien niet te roof.
Gods suyv're vinger trekt de schubben van u oogen;
Sie daer het schijn-recht, nu 't de grijns is afgetogen.
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Betast 't gedrogt ter deeg; 't is zielen tyranny,
Gesmeet op 't am-beeld van de Kerckelijke heerschappy;
De minste teeckens doen dees vuyle prye stincken,
Dats' yder ruykt, ey! sie die purp're tabbaards blincken,
De doemklock wert verstomt, 's gerechts roe breekt in tween.
En 't Christdom roept al-om: de bloed-raedt valt daer heen.

Seneca. Qui sceptra duro saevus imperio regit
Timet timentes. Metus in auctorem redit

De Kruisbergh Aen Magdalene Baeck aant.
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De schoonste roode roosen groejen
Op geenen Grieckschen berg, ô neen,
Maer op den Kruisberg hard van steen;
Daer Jesus hooftquetsuuren vloejen
Van heyligh van onnoozel bloed,
Geronnen tot een' roozenhoed,
Wiens blaen vol geurs gedurigh bloejen
Door den gevlochten doornekrans,
Waer van de Goddelijcke glans
Beschaduwt word en overwassen.
De roozedruppels strecken schoon
Robynen aen de doornekroon.
De roozevlaegh verdrenckt met plassen
De Lelibloem van 't aengezicht,
Waer uit de Zonne schept haer licht,
De Zonne, die met bevend' assen
Te rugge rijd, beswijmt en sterft,
Nu 't roozebloed Gods leli verft,
De Leli die het hooft laet hangen,
En geeft den alderlesten sucht,
En vult met roozengeur de lucht.
De Christe byen met verlangen
Sich spoeden naer dien roozengaerd,
Zoo ras het licht de lucht verklaert,
En zwarmen om de roozewangen
Van 's levens bloem en Lentespruit,
En zuigen zoeten honingh uit
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De gal en gift en bitterheden
En alssem van het doornebos.
Uit leliwit en roozenblos
d'AertsEnglen mann' met Nectar kneden,
En Hemelsch suicker en ambroos.
De dagh en teelt geen uchtendroos,
Soo dickmael hy komt aengereden,
Die zoo de flaeuwe ziel verquickt,
En 't hart, tot wanhoop toe verstickt,
Versterckt, als deze roozegeuren
Van 's levens roozentack en hout,
Met bittre traenen nat bedauwt,
Tot troost van al die eeuwigh treuren.
Hier springt, voor al die dorstigh zijn,
Een bron van rood'en en witte wijn,
Zoo lecker als oyt tongh kon keuren.
Hier waschtmen het bevleckt gemoed
In's levens kostelijcke vloed,
Vergadert uit vijf zuivre sprongen,
Hier levren d'aders purper uit,
Tot pracht der Koninklijcke bruid,
Wiens lof van David is gezongen
En van den wijzen Salomon;
Doens' in dees speer en spijckerbron
Bevochtigden hun goude tongen;
Doen David stelde luisterscharp
Op dat geruisch sijn schelle harp,
En Salomon zijn hooge klancken.
O bloed en waterrijcke rots!
O hartebron der wijsheyt Gods!
O artzeny voor alle krancken!
Vergun my oock een druppel nat:
Bevloey mijn dor en dorstigh blad,
En leerme mijn verlosser dancken,
Op d'oevers van dien gulden stroom,
In schaduw van dien roozeboom,
Bedeckt van Cherubinnevleuglen.
Daer rust het afgej aeghde hart,
En vinter stilpijn voor zijn smart.
Daer nestien alle tamme veuglen,
En heffen tegens 't paradijs
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By beurt een Lofzang aen om prijs.
70 Daer leert de ziel haer lusten teuglen
Met Gods gebit en roozentoom.
Z'ontwaeckt'er uit den ydlen droom
Der ydle werelt, om t'aenschouwen
Den Middelaer van 't nieuw verbond.
75
Zy kust zyn' bleecken roozemond.
Men ziet'er onder 't puick der vrouwen
De Christelijcke MAGDALEEN
Haer traenen suchten en gebeen
God offren met een vast betrouwen,
80
Dat als een BAECK int duyster scheen.
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Adriaen Hoffer
Adriaen Hoffer (Adrianus Hofferus, 1589-1644), had zitting in de raad van zijn
geboortestad Zierikzee en werd later ‘rentmeester generaal der grafelijke domeinen
in Zeeland beooster Schelde’, een functie die niet veel van zijn krachten moet hebben
gevergd. Hij wijdde zich met enthousiasme aan studie en literatuur en leverde een
grote bijdrage aan de Zeeusche nachtegael (1623), de bundel waarmee Zeeuwse
dichters een tegenwicht wilden bieden aan de Hollandse hegemonie in de letteren.
In 1635 publiceerde hij de verzameling Nederduytsche poëmata, met een
programmatische voorrede waarin hij de poëzie, mits goed gebruikt, verdedigt als
een waardevol instrument bij de vorming van burgers en christenen. Zelden ontbreekt
in Hofferus' verzen dan ook een expliciete moraal en de taal is eenvoudig, als die
van Cats, zij het minder smeuïg.
Het eerste hier opgenomen gedicht, een zogenaamd emblema, is een uitwerking
van de bijbelse gedachte (vgl. bijv. Romeinen 1:20) dat de majesteit van God zich
manifesteert in de schepping, ook in de kleinste schepselen. Deze gedachte, trouwens
ook een van de hoofdgedachten van de calvinistische Nederlandse Geloofsbelijdenis
(artikel 2), zou voor de zeventiende-eeuwers, geconfronteerd met talrijke ontdekkingen
op natuurkundig gebied, een nieuwe actualiteit verkrijgen. Het gedicht op de
schepping sluit hier bij aan: alle materie is door God uit niets geschapen, door Zijn
Woord. De mens rest slechts bewondering.
Het derde gedicht kan gezien worden als een meditatie over Mattheüs 7:21: ‘Niet
een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen’.
Het bevat verder talrijke verwijzingen naar andere bijbelpassages met die strekking.
Het jodendom wordt aan het slot, in de lijn van een lange christelijke traditie,
gekarakteriseerd als een godsdienst die slechts gericht is op uiterlijk vertoon, met
alle aandacht voor rituelen als handwassing en besnijdenis. Waar het om gaat, zegt
de dichter, is geloof, dat tot uiting komt in de liefde voor God en de naaste.

Bron
Adrianus Hofferus Zirizaeus, Nederduytsche Poëmata. Amsterdam, Broer Jansz.,
1635, p. 116-121 en 129-130 <UBL: 1176 B 20>
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Ex minimis pates ipse Deus
Niet en is soo seer veracht
Of het toont Gods groote macht. aant.

Niet isser oyt van God soo kleen, end' slecht geschapen,
Of 'twijst sijn Schepper aan;
Men kan uyt alle dingh ghelijck met handen rapen,
Dat God dat heeft gedaan,
5 Siet maar een plantjen aan, een struyckjen kleyn van waarden,
Het toont dat God daar is,
Want 't Wesen dat het heeft, koomt niet eerst uyt der aarden,
Maar van Gods macht gewis.
Het Leven dat het heeft, kan niemand haar oock geven
10
Dan God die boven leeft:
Wanneer ghy oock aansiet de konst daar in verheven,
De draatjens die het heeft,
Het steeltjen met sijn blad, de worteltjens seer teere;
Soo moet ghy bersten uyt,
15 End' segghen overluyd, dat niemant als de Heere
Gheschapen heeft dat kruyd.
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Bedenckinghe op het eerste Capittel Genesis, van de Scheppinge des
Weerelds. aant.
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Altemet ben ick gewent
Tot het nieuwe Testament,
Altemet soo keer ick weêr
Tot der Sienders oude leer,
Om als nu, end' dan mijn geest.
Te vermaken allermeest.
Nu soo valt my in de hand
Moyses, dien God trouw bevand,
Daar hy schrijft, wat op een ry
Van ons' God geschapen sy.
Eerst so was het maar een klomp,
End in een gemenghde romp,
Duysternis had d'eerd bedeckt,
Op de waters was gestreckt
Godes geest, die door sijn kracht
Al dit had uyt niet gebracht;
Dit soo was de eerste stof,
Aller dinghen rouw, end grof,
Die niet eeuwich is geweest,
Soo men wel by d' Heyd'nen leest.
Want dat eeuwigh is, is een,
End ons God, end' Heer alleen,
Oock soo is die stoff te slecht
Om te hebben sulcken recht:
Hier uyt heeft het stercke woord
Van ons' God doen komen voord
't Gheen hy van dien tijde af
Wesen, end gedaante gaf.
Op den eersten dagh soo is
Van het licht de duysternis
Af-gescheyden, end de nacht
Teghen sijnen dagh gebracht;
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
Op den tweeden dagh so sprack
Onse Schepper, ende strack,
Door het spreken van sijn mond,
Kreegh de weereld doe sijn rond.
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'tFirmament werd als een kleed
40 Uyt gespannen wijt, end' breed,
End de hemels hoogh gestelt
Werden door haar loop gemelt.
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
45
Als de derde dagh verscheen
Weeck de aard, end zee van een;
D'aard die in de waters lagh
Werde gansch droogh datmen 't sagh,
Oock soo gaf de aarde uyt
50 Loof, end gras, end alle kruyd.
End de boomen met haer top
Resen in de hooghten op.
Siet het is volmaackt end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
55 Op de vierde dag daar aan
Werd de Sonne, met de Maan,
Lichten voor den dagh, end nacht,
Aan het Firmament gebraght,
Dese scheyden van malkaar
60 Alle tijden van het jaar,
Alle stonden van de tijd
Staan in orden, sonder strijd:
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
65
'sMorgens op de vijfden dagh
In de locht men vlieghen sagh
Al 't gevoghelt, 't welck gevoeght
In een schaar, de lucht doorploeght.
Oock soo krield' het blauwe diep
70 Van de visschen, die God schiep
Van verscheyden slagh, end aard
Werden daer by een gepaart.
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
75
Op den sesten dagh terstond
Op de eerd men beesten vond,
Alle dieren, groot, end kleyn
Vulden daar het gansche pleyn.
Op het leste werd een held
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80 Op, end' over d'eerd gestelt,
In de welcke werd geplant
Reden, wijsheyd, end verstand.
Een getrocken uyt sijn zy
Voeghde God tot hulp hem by.
85 Siet het is volmaackt end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
Op den sevensten met lust
Heeft de Schepper selfs gerust,
Al des weerelds groot beslagh
90 Datter niet te wesen plagh,
Sonne, Maan, end Firmament
Stonden nu te saam volend,
Dies hy oock van stonden aan
Liet sijn rijcken seghen gaan
95 Over desen dagh, ter eer
Van hem als ons' Opper-Heer:
Siet het is volmaackt, end goed
Wat des Heeren Wijsheyd doet.
Daarom sal de mensch altijd
100 Loven sijnen God verblijd.
Die uyt d'aard' hem heeft verweckt,
End sijn macht wijd uyt gestreckt,
Over al dat op het land
Van de Schepper was geplant:
105 Groot soo is Gods macht alhier
Die uyt niet soo menigh dier,
Sonder arbeyd met een woord,
Heeft in 't licht doen komen voort.
Groot is oock de wijsheyd Gods
110 Van de welck, als op een bots,
Menigh hondert duysent ding
Elck een nieuw gedaant' ontfing,
Oock soo is sijn goedheyd groot
Die vrywilligh sonder nood,
115 Med' gedeelt heeft aen de mensch
D'hoope van sijn hooghste wensch.
Dit, end wat hier meer op viel
Dacht, en loosde mijne Ziel.
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De uytterlicke Gods-dienst en behaaght Gode niet. aant.
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Ghy die den Heere wilt sijn eer, end dienst betalen
Op dat ghy niet en soud in desen deele falen,
Soo dient uw Heer oprecht, met gansche Ziel, end hert,
De uytterlicke dienst alleen verachtet werd.
Wanneer ghy tot hem koomt met uwe offerhanden,
End ondertuschen draaght het bloed in uwe handen,
Ghy sijt een vloeck voor God, de Heer en achtet niet,
Want hy meest op 'tgemoed, en 'tinnerlijcke siet.
De valsche Phariseen, end niet oprecht van gronden,
Die bliesen op de straat voor 't volck met open monden
Haar aalmoes, end haar dueghd, sy sochten voor, end' naar
De eere van de mensch met uytterlijck gebaer.
De balcken in haar oogh en konden sy niet mercken,
Maar onder eene schijn bedeckten sy haar wercken,
Haar bidden was heel langh, maar door haar gierigheyd
Werd menigh weduws huys verslonden, en verleyd:
Daarom soo worden sy by graven vergeleken,
Die binnen in haar hol vol doode beend'ren steken,
Van buyten op gepronckt, sy pleeghden dese kunst
Om soo te krijghen steeds der menschen eer, end' gunst.
Der huychelaren doen is niet als Cains vruchten,
Die God van hem verstiet, 'tis niet als Achabs suchten;
Pilatus wiesch sijn hand, maar binnen in sijn Ziel,
Hy meer van 's Keysers gunst, als van de waarheyd hiel:
't Is Joabs valsche kus, 't zijn Judas valsche groeten,
Wanneer wy onsen God maar naarderen met voeten;
Met lippen, of met mond, end leven als een guyt,
Verachten sijn gebod, end slaan van achter uyt.
Hoe dickmaals hoortmen God den Hypocrijt vervloecken,
Die niet als met een schijn de heyligheyd wil soecken;
Hy wil geen offerhand, noch 't vette van een beest,
Alleen bermhertigheyd behaaght hem aldermeest.
Een hoer die pronckt haar op, sy schijnt niet om verwenschen,
Maar binnen is sy vuyl, soo sijn oock dese menschen,
Een appel aan den boom, wanneer hy hanght om hoogh,
Is dickwils binnen quaad, end schoon nochtans in 't oogh.
Dat ghy een Engel waart, end kond met duysend spraken,
Veel segghen van uw God, end Goddelijcke saken,

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

111
End had de liefde niet in 't herte tot uw God,
Noch tot uw naasten oock, soo waart ghy hem tot spot.
Uw God die is een geest, daarom die hem wil eeren,
Moet tot hem in den geest, end in der waarheyd keeren,
Wat baat het u, ô Jood, dat ghy uw lichaam wascht,
Soo ghy niet op de dueghd, end' goede wercken past?
45 'tBesnijden is gansch niet, de voor-huyd niet met allen,
Om teghen onse sond Gods toorne te doen vallen,
Maar een oprecht geloof, 't welck door de liefd heeft kracht,
Alleene de beloft van 't eeuwigh leven wacht.
40
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Samuel Ampzing
Samuel Ampzing (1590-1632), predikant te Haarlem, is vooral bekend om zijn
Beschrijvinge ende lof der Stadt Haarlem (1628) en zijn Taelbericht (eveneens 1628),
een voorstel tot taalnormering. Daarnaast publiceerde hij veel religieuze poëzie,
onder meer een berijmde catechismus en een inhoudsopgave in versvorm van alle
bijbelboeken. Als vurig contraremonstrant polemiseerde hij onder meer tegen Vondel.
Ampzings bewerking van het bijbelse Hooglied verscheen, samen met een
bewerking van de Klaagliederen van Jeremia, in 1629. In de lijn van de christelijke
traditie vat Ampzing het liefdesgedicht op als een allegorie: de bruidegom is Christus,
de bruid is de christelijke kerk. Tekst en allegoriserende commentaar blijven overigens
strikt gescheiden. Verder houdt Ampzing zich in zijn tekst nauwgezet aan de
Hooglied-vertaling die hij gebruikte (van Cornelis Udemans, 1616), wat hem poëtisch
weinig speelruimte laat.
Het tweede gedicht bevat een aanval op de rooms-katholieke heiligenverering,
onder meer blijkend uit de gewoonte om de dagen naar de heiligen te vernoemen en
die speciaal te vieren. Alle dagen zijn van God, zegt de dichter. Nog afgezien van
het feit dat veel van die heiligen nooit heilig geweest zijn: alleen God mag vereerd
worden. Ergerniswekkend is het dan ook dat kerken naar heiligen heten (vgl. ‘de
Sint Jan’, ‘de Sint Bavo’); en nog erger is het dat de rooms-katholieke bevolking de
heiligendagen viert, door winkels en bedrijven gesloten te houden en zelfs met uiterlijk
vertoon. In een gereformeerd land zou zoiets niet getolereerd mogen worden, zegt
Ampzing, en hij noemt voorbeelden van steden waar het dan ook terecht verboden
is. Een gedicht als dit laat goed zien dat de gereformeerde kerk in deze tijd weliswaar
een bevoorrechte positie in de Republiek genoot, maar nog lang niet overal een grote
aanhang onder de bevolking had gewonnen.

Bronnen
S. Ampzing, Het Hoog-lied van den heyligen ende wijsen Koning ende Propheet
Salomon, met eene korte verklaringe in Nederduytschen rijm bearbeyd. Haarlem,
Adriaen Roman, 1629, p. 1-4 <KB: 2 K 45>;
Baals-hoogten: ofte straf-dicht tegens de opentlijke ergerniszen der superstitieuse
overblijfzelen van het afgodische Pausdom midden inde Gereformeerde
Christenheyd [...]. Tot onderrichtinge ende opscherpinge der inge-
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setenen in dicht beschreven [...]. Haarlem, Thomas Fonteyn, 1630, p. 13-15
<KB: Pflt 4114>.
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Hoog-lied. Het eerste Kapittel. aant.
De Bruyd, na datze hier den Bruyd'gom heeft gepresen,
Begeerd noch meer en meer met hem vereend te wesen;
So doet de Bruyd'gom ook, en spreekt in eenen sin:
Dies sijn te saem verheugd in hun oprechte min.

Op de wijse vanden 1. Psalm
1
2 Hy kusze mij een kus met sijnen mond,
Dijn liefde is de liefste die men vond,
Die wint den wijn, en alle leckernijen.
3 Geeft goeden reuk van dijne spezerijen:
5 Dijn name is gelijk als balzemsnat;
Dies hebben dij de maegden lief gehad.
4 Treckt mij na dij, so lopen wy bereyd:
Wanneer de Vorst mij in sijn kamer leyd,
So sullen wy ons dan in dij verheugen,
10 En dijne liefde meer als den wijn geheugen:
Het vroome volk, dat dijne wet bemind,
Dat heeft dij lief, en hertelijk besind.
5 Ik ben wel swart, maer dan noch te gelijk,
O lieve volk! heel schoon, en liefelijk:
15 Als Kedars hut, en Salomons tapijten.
6 Wilt mij dan toch mijn swartheyd niet verwijten,
Siet dat niet aen, maer set dat vander hand,
Want siet de son die heeft my so verbrand.
Mijns moeders volk dat is op mij verstoord,
20 En setten mij aen eenen vreemden oord,
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Op dat ik daer de wijngaerds sou bewaren,
Al heb ik schoon den mijnen laten varen.
7 Segt gy mij aen, gy daer mijn siel na lust,
Waer dat gy weyd, en op den middag rust.
25 En waerom toch sou ik verlegen staen,
En na de kudd' van dijn gesellen gaen?
8 En weet gy 't niet, o schoonste van de wijven?
So wilt dan maer by't spoor der schaepen blijven,
En daer gy siet der hard'ren hut gebrey,
30 Drijft daer, blijft daer, daer sij dijn geyten wey.
9 O mijn Vriendin! ik vergelijke dij
By 't wagen-tuyg, en Pharoos ruyterij.
10 Dijn konen staen seer lieflijk inde spangen,
Dijn hals is ook met keet'nen schoon behangen.
35 11 'K sal doen dat gy de spangen van verguld
De puckels ook van silver dragen sult.
12 Terwijl de Vorst sijn tafel heeft bereyd,
So heeft de reuk mijns Nardus sich verspreyd.
13 Mijn Vriend is my een bondel myrrh' geleken,
40 Dat op mijn hert en borsten is gesteken.
14 Mijn Vriend is mij en druyf die Kopher hiet,
De welke men t'Engeddi waszen siet.
15 Siet mijn Vriendin, gij sijt wel overschoon:
Dijn duyven-licht en ogen staen ten toon.
45 16 En gy mijn Vriend sijt schoon en ongeschonden,
Ons bedde word een groenend' bed bevonden.
17 Ons balken sijn van zederen geboud,
Ons wandel-plaetz van klaer zypreszen hout.

Verklaringe des eersten Kapittels.
De kerke
1 Een hoog uytmuntend Lied van geestelijke dingen,
Door Salomon gedicht om heyliglijk te singen.
2 Dit is mijn hoogste vreugd dat ik Gods liefde smaek.
3 Dit is den kind'ren Gods de aldersoetste saek.
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5 4 O God! geeft ons dit heyl, en geeft ons dat volkomen,
Tot dat wy by dij sijn ten hemel opgenomen.
5 Ik ben een sondig mensch, met smetten gantsch bevleckt,
Maer Christus is ons kleed die onse naektheyd deckt.
6 'T is waer ik ben mismaekt van wegen mijne sonden,
10 'T is waer ik ben door 't kruyz uytwendig ook geschonden,
Veel Leraers sietmen mee, die selver uyt mij gaen,
En evenwel niet vast in hunne schoenen staen.
7 Laet mij dan, lieve Heer, dijn Heyl en wegen weten,
En geen geselle sijn der kettersche Propheten.
Christus
15 8 So houd dij aen mijn woord, en waerheyd ongeschend
Waer door ik t'aller tijd den mijnen ben bekend.
9 Mijn Kerke, gij sijt schoon, en magtig in mijn ogen.
10 Ik heb dij met zieraed van gaven overtogen.
De Kerke
11 Dat sal gedurig sijn. 12 Die geven hunne kragt,
20 Terwijl dat Christus ons in sijnen hemel wacht.
13 Ik sal des Heren dood in mijn gemoed bewaren.
14 Dat is mijn hoogste vreugd en troost in mijn beswaren.
Christus
15 Mijn Kerke gy sijt schoon: want dijn eenvoudigheyd
Van leven en geloof is dijn bevalligheyd.
De Kerke
25 16 Mijn schoonheyd komt van dij, en door dijn mededelen.
Ook maekt gy dat wy dy door 't woord veel kind'ren telen,
Gods waerheyd die is vast, een sek're wetenschap,
En leyd ons tot Gods heyl met eenen wiszen trap.

Tegens de genaemde Heylige Dagen der vermeynde Katholijken: ende
hunnen schandelijken afgodischen Beelden-dienst: item tegens het
benamen der Kerken na de namen der Heyligen aant.
God is der dagen Heer: hy heeft het licht geschapen:
De dagen sijn voor hem. Wat stichten dan de Papen,
Wat dicht de Antichrist, dat Openbarings-Beest,
Den Heyl'gen sonder eynd so meenig jaerlijkx Feest?
5 Dat ik nu niet en seg, dat sy voor Heyl'gen vieren,
Die noyt en sijn geweest, of anders monster-dieren,
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Verleyders van Gods volk: meyneedlijk t'saem bedacht,
Op datmen't arme volk in Baals stricken bragt.
So sietmen d'Almanack in heyl'ge dagen groeijen,
En meer dan propte-vol van heyl'gen overvloeijen,
Die voor den aerdschen God voor Roomsche Goden gaen:
Die namen dienen dan voor God weer uytgedaen.
Is dit de menschen niet tot valsche Goden maken?
Is dit sijn Heer en God en Schepper niet versaken?
Word van dat blinde volk Gods ere niet verkort
Als 't voor hun beelden ligt ter aerden neer gestort?
En als sy hun gebed voor Santen en Santinnen
So god-vergeten doen, is dat dan God beminnen?
Of is't den Droes gediend? De Vaders hebben dat
Van ouds so noyt gedaen, ja noyt in 't sin gehad.
Sy vierden nu en dan een Feest der Martelaeren,
En predickten Gods woord daer sy begraeven waren,
En gaven sich het spoor in hun gevaer, en nood,
God ook getrou te sijn tot in den bitt'ren dood.
By-na vier honderd jaer was aen der kerken wanden
Niet eene schilderij, een werck van menschen-handen:
Ontrent gemelden tijd quam dat misbruyk wel in:
D'afgoderij dan noch nam lang daer na begin.
Het is van eene stof dat sy hun Kerken bouwen,
So niet slechts op God, maer ook op hen betrouwen:
Want dat vervaet in sich een goddelijke eer.
So is ook dese daed een afval van den Heer.
Want wien toch salmen hier gewijde plaetsen stichten
Als dien, voor wien men daer den Gods-dienst moet verrichten?
Wiens woord word hier gehoord? wiens dienst wordt hier betracht?
Heeft dan dat domme volk hier op sich noyt bedacht?
So vraegd men na den Sant, so spreektmen van Patroonen,
Waer sy de Beelden van aensienelijk vertonen:
Die word de Kerk gewijd, die word daer eer gedaen,
Die draegt en voerdmen om, also sy niet en gaen.
De Oudheyd heeft hier van in 't minste niet geweten,
Als naer Gods Heyl'gen ook Gods Kerken sijn geheten:
'T was hun gedachtenis, en Kerken onderscheyd:
Sy sijn den Heyl'gen niet, maer Gode, toebereyd.
Men most die namen dan nu liever laten varen,
Om 't grouwelijck misbruyck van veele honderd jaeren,
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Het welk noch huyden duerd: alsomen oock daer van
'T behoorlijk onderscheyd wel anders vinden kan.
Wat laten wy hier ook dier dagen namen blijven?
En 't dolle volk so veyl afgodery bedrijven?
En pralen opentlijck tot onser spijt (quanzuys)!
Tot onser spot en trotz met een gesloten huys?
In Vrankrijk moet ons volk op hunne Paepsche dagen
Sich naer het Paepsche doen en 's lands gewoonte dragen
In 't sluyten van 't huys: wat reden wat bescheyd
Geeft onsen Paepschen hoop hier meerder vrijicheyd?
'K beken wel dat sy 't huys op Bede-dagen sluyten:
Maer even mostmen ook die ergernisze stuyten.
Wy dienen hier den Heer, en geen verstorven Sant:
Men sette dan dat volk hier ook naer onse hand.
Sy konnen by de dienst van hunnen Goon wel blyven,
Al is 't schoon dat sy dat niet openbaer bedrijven:
Dat brengt de vrijicheyd alhier te land niet me:
'T waer billijk datmen dan dat snoer aen stucken snee.
Die stouticheyd die word te Dordrecht niet geleden,
Noch t'Utrecht desgelijkx, noch in de Seeusche steden:
Och ofmen dan alhier dat misbruyk ook verbrak!
En 't kan so licht geschien, en sonder ongemack!
En Sinte Pieters vuer, Sint Ians, en Maertens stoken?
Doet hier de Kramen by van Sinte Nikolaes,
Hoe sijn wy hier so slof, en sy so dol, en dwaes!
Ik swijg hun Lichtmis-Feest met hunnen Kaerzen-Lichten,
Dat sy Mariaes kraem in Roomsche ere stichten:
En dan hun Palmen-dag met Palm in hunne hand.
Al enkel by-geloof, en pauslijk mis-verstand!
Is dit geen ergernis in 't openbaer gegeven?
En dit heet by dit volk noch onder 't kruys hier leven.
So laten wy ons Land besoed'len over al
So lang tot dat het ons noch eens uytspouwen sal.
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Bernardus Busschoff
Bernardus Busschoff (1592-1639), gereformeerd predikant te Utrecht, was aan het
begin van de zeventiende eeuw een van de eersten onder de gereformeerden die, na
het zestiende-eeuwse offensief van Marnix van St. Aldegonde tegen het vrije geestelijk
lied, weer liedteksten schreven. Rond 1624 verscheen van hem de liedbundel Nieuwe
lof-sangen, en geestelijcke liedekens. Van de eerste uitgaven zijn geen exemplaren
bewaard, wat wijst op veelvuldig gebruik en dus grote populariteit. Tot in de
achttiende eeuw verschenen herdrukken.
De bundel opent met een ‘Opweckinge om Godt te daneken’, waarvan de
hoofdgedachte teruggaat op een passage uit het Enchiridion van de laatstoïsche
Griekse filosoof Epictetus (ca. 50 - ca. 125): de mens is als geen ander schepsel
geroepen om God te loven. Ook Jacobus Revius opende zijn Over-Ysselsche sangen
en dichten met deze ontlening aan Epictetus.
Busschoffs bekendste lied werd ‘Een Lof-Zangh des Heeren’. Tijdens de
Bestandstwisten groeide dit lied, verschenen in 1616, met zijn uitdagende beginregels
uit tot lijflied van de contraremonstranten. Busschoffs remonstrantse collega's
verweten hem hierom dat hij zich niet aan de afspraak gehouden zou hebben om
openlijke aanvallen op de andere partij te vermijden. Strikt genomen deed hij dat
ook niet: het lied is feitelijk niet polemischer - of niet minder polemisch - dan zijn
andere. Hij laat de gemeente zingen over de goedheid die ze van God ervaren, hij
legt ze wijze woorden in de mond over ‘Gierigheyt ende buycksorge’, en doordringt
ze zo van de waarheden van het christelijke geloof. Maar zijn visie daarop is
onmiskenbaar die van een calvinist.
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B. Busschoff, Nieuwe lof-sangen, en geestelijcke liedekens; gemaeckt, ende ten
dienste der aendachtige leesers en sangers in 't licht gegeven. Amsterdam, wed.
T. Lootsman, [± 1694], p. 8, 37-39, 46-57 en 79-83 <KB: 174 H 45>.
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Opweckinge, Om Godt te dancken aant.
Dat Wilt-vanck Wilt-sanck houdt, dunckt my niet vreemt te wesen,
Daer wert in 's Werelts wout, geen ander sanck geleert,
Een mensch door Christi geest, getemt en onderwesen,
Is dat een vreughden Feest, dat hy sijn Godt vereert:
5 Waer ick een Nachtegael, pleeght Epicteet' te spreken,
Ick queelde mee haer tael, maer nu ben ick een mensch;
Wat sal ick doen? ick sal, my selfs de mont op breken,
Godt prijsen over al, ach kond' ick soo ick wensch!
'k Wensch dat mijn stem soo grof, en sterck waer als de Donder,
10 Dat ick mijns Scheppers lof, mocht machtigh brommen uyt;
Doch Godt hoe hoogh hy woont, hy hoort wel wie hier onder
Hem danck en eer betoont, al ist met kleyn geluyt.
Soo langh ick uyt de lucht, sal 's levens asem trecken,
Sal ick der lippen vrucht, Godt off'ren laet en vroegh:
15 Ick sal mijn traegh gemoet, by daegh en nacht op-wecken;
Hoeveel men 't dancken doet, men doet het noyt genoegh.

Afmaninge van Gierigheyt ende buycksorge Stemme: O ongeluckigen,
&c. aant.
Och arme wereltsch Kindt,
Hoe komt ghy soo verblindt,
Dat ghy den Rijckdom soo bemindt?
Wat sal u baten 's werelts goet,
5 Wanneer ghy naeckt verhuysen moet?
Nu is uw hert gestelt
Soo seer op 't snoode gelt,
Dat ghy versamelt met gewelt,
Maer moog'lijck komt een dief by nacht,
10 Die al uw' schat te steelen tracht.
Nu zijn u Kassen veel,
Uw Coff'rens in 't geheel
Gevult met zijd' en met fluweel,
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Maer licht'lijck uw' schoon kleederen al,
15 Een worm kleyn bederven sal.
Komt siet de Lelyen aen,
Die alsoo cierlijck staen,
Als Salomon oyt heeft gedaen,
Sy winnen of sy spinnen niet,
20 Hoe-wel ghy haer soo heerlijck siet.
Een Vogel werdt gevoedt
Van sijnen Schepper goet,
Hoe wel hy geen provisie doet:
En ghy sorght steets met ongedult,
25 Wat spijs en dranck ghy hebben suit.
En is uw' leven teer,
En 't lichaem niet veel meer
Als 's leven spijs, en 's lichaems kleer?
Betrouwt op Godt, die eeuwigh leeft,
30 Die alle dinck sijn voetsel geeft.
Na Christi Koninckrijck
En niet naer 't blinckend' slijck,
Laet ons doch trachten al-gelijck,
Het ander sal ons sonder pijn,
35 Seer mild'lijck toe geworpen zijn.

Nieuwe-Jaers Liedt aant.
Op de Voyse: O Schepper fier, &c.
Lof, prijs en eer
Sy Godt in 's Hemels Throone,
Die ons sijnen Sone,
Schenckt uyt genade bloodt,
5 Lof zy den Heer,
Die om ons te verblijden,
Selfs heeft willen lijden
Eenen vervloeckten doodt.
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Eer zy hem, die onse plagen
10 Op sijn schouderen heeft gedragen,
Die ongefaelt
Onse schult heeft betaelt.
Wy waren t'saem
Om ons seer zware sonden
15 In voorleden stonden,
Godts Vyanden verklaert,
Ter tijdt bequaem
Heeft d'Heer voor ons geleden,
En verworven vrede,
20 Dies zijn wy onbezwaert:
Want door Christum zijn wy t'samen
Kinderen Godts en Erfgenamen,
Met hem gelijck
Van 't Hemels Koninckrijck.
25 Och hoe heeft Godt
Gemartert moeten wesen,
Om ons te genesen,
Hoe jammerlijck versmaet!
Belacht, bespot,
30 In aller Menschen oogen
Smadelijck bespoogen,
Ja totter doodt gehaet!
Hy en liet sijn stemm' niet hooren,
Als een Lam 't welck wert geschooren,
35 Om onsent wil
Heeft hy gezwegen stil.
Gy, sijn Gemeent'
Gedenckt altijdt ootmoedigh
Aen sijn zweten bloedigh,
40 En aen sijn helsche pijn:
Treurt, klaeght en weent,
Beschreyt u zware sonden,
Die van Christi wonden
d'Eenige oorsaeck zijn;
45 Laet den ouden mensch mispresen
In sijn doodt begraven wesen,
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Wandelt voort-aen
Als met hem op-gestaen.
Den mensch aen-doet,
50 Die na Godt is geschapen,
't Is genoegh geslapen,
Dies haestelijck ontwaeckt,
Of d'Heer met spoet
Sal u selfs wacker maken,
55 Want den dagh der wraken,
Voorseecker nu genaeckt,
Godt heeft nu de Bijl genomen,
En hy sal d'onvruchtbaer Bomen
Vellen terstont,
60 En werpen uyt den gront.
Den Gerdenier
Heeft seer voor ons gebeden,
Dat wy 't Jaer voorleden,
Zijn goedighlijck gespaert;
65 Op dat wy hier
In 't lest eens souden dragen
Na sijn wel-behagen
Vruchten van goeder aert:
Ja hy heeft ons laten planten
70 Aen die vochtig' Water-kanten,
En voor en naer,
Geeft hy den dauw vruchtbaer.
Och laet ons bly
Dees sterffelijcke leden,
75 Totter deught besteden,
En tot Godtsaligheydt:
Soo sullen wy
Na dit ellendigh leven
Hooghlijck zijn verheven,
80 In 's Hemels Heerlijckheydt:
Daer de Jaren niet verouden,
Daer geen tijdt en werdt onthouden:
't Welck ick hier naer
U wensch in 't nieuwe Jaer.
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Gedenck-Liedt, van de laetste woorden Jesu Christi aant.
Op de Voyse: Beso los manos
Wel aen mijn Ziel wilt doch ontfangen
De woorden die de Heere sprack,
Als hy aen 't Kruys was opgehangen,
Eer sijn benauwde hert noch brack:
5 Eer dat hy gaf den lesten snack,
Sprack hy noch seven reden fijn,
Die t' overleggen
En voort te seggen,
Wel seven-dubbelt weerdigh zijn.
10 't Eerst dat den Heer den mont op dede,
Sprack hy met woorden luydt en klaer,
Voor sijn Vyanden dese bede,
O Vader lief vergeeft het haer,
Want sy en weten niet voorwaer
15 Wat grooter grouwel dat sy doen,
O schenckt haer 't leven,
En wilt haer geven,
Uyt liefd' uw Goddelijck pardoen.
Daer na de Heer sijn aenschijn keerde
20 Tot den bekeerden Moordenaer,
Die hulp en troost van hem begeerde,
Hy heeft verlicht sijn hert zwaer,
Hy seyd' hem aen niet langh hier naer
Sult gy mijn hulp wel worden wijs,
25 Gy sult noch heden
Met my betreden
Het boven-Hemelsch Paradijs.
Hy sagh met half gebroocken oogen
Sijn hoogh bedroefde Moeder aen,
30 Die uyt recht Moederlijck meed'doogen,
Op d'aerde goot soo meen'gen traen,
Hy sagh Johannem by haer staen,
Hy sprack tot beyde van het Kruys,
Soon siet u Moeder,
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35 Vrouw siet u Hoeder,
Die u als Soon sal nemen t'huys.
Het vierde Woordt van hem gesproocken,
Was een benaud' en droeve klacht,
't Had hem aen laeff'nis langh ontbroken,
40 Hy was op 't eynde van sijn kracht,
Hy riep my dorst, o ick versmacht!
Sijn drooge keel gaf heeschen klanck,
In stee van laven
Sijn Beuls hem gaven,
45 Van Myrrh' en Gall' een bitt'ren dranck!
De doodt quam hem allengskens nader,
Sijn korten tijdt al vast verliep,
Dies sprack hy nochmaels tot sijn Vader,
Eer hy aen 't herde houdt ontsliep,
50 Met een verheven stem hy riep,
Mijn Godt waerom verlaet ghy my?
Gy gaet ter zijden,
End' ick moet lijden,
Staet my mijn Godt in 't lest doch by.
55 Hy sprack op 't eynde van sijn leven,
O Vader nu is 't al volbrocht,
't Swaer werck dat ghy my hadt gegeven,
Heb ick nu t'samen af-gewrocht,
't Is nu gevonden dat ick socht,
60 Komt nu wanneer ghy wilt o doodt!
Want ick sal rusten,
En my verlusten
Als voormaels in mijn Vaders schoot.
Hoort nu mijn Ziel de laetste reden,
65 Die quam uyt sijn bestorven mondt,
Hoort wat de Heer noch heeft gebeden,
Doen hy sich in doodts schaduw' vondt,
Hy badt en sprack uyt 's herten grondt,
Mijn Ziel, mijn alderliefste pandt,
70 Sal nu uyt-varen
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Wilt die bewaren
O Vader in uw' stercke handt.
Soo is des levens Vorst getogen
Dien wech die alle Menschen gaen,
75 Hy boogh sijn hooft, hy sloot sijn oogen,
En daer meed' was terstont gedaen,
Mijn Ziel gedenckt altijdt hier aen,
Hoe veel ghy uwen Heere kost,
Die van 't verderven,
80 En 't eeuwigh sterven,
Door sijnen doodt u heeft verlost.
Amen

Een Lof-Zangh des Heeren aant.
Op de Voyse van den 103 Psalm. Mijn Ziele, &c.
Gelooft zy Godt die my heeft uytverkoren
Ter zaligheyt, eer dat ick was geboren,
Ja eer de gront des Werelts was geleydt,
Niet uyt mijn geloof of wercken verheven,
5 Die ick bedrijven soude in dit leven,
Maer alleen uyt sijn goedertierentheydt.
Gelooft zy Godt, die na sijn raet bestendigh
My heeft getrocken door sijn Geest inwendigh,
En uytterlijck geroepen door sijn Woordt:
10 Mijn blindt verstant en mijn bedorven sinnen,
Heeft hy verlicht door sijnen geest van binnen,
En sal het meer verlichten voort en voort.
Mijn boosen wil, die in voorleden stonden
Een dienstknecht was, en slave van de sonden,
15 Heeft hy verlost van dese slaverny:
Alsoo dat ick nu gantsch'lijck ben genegen,
Om steedts te wand'len in des Heeren wegen:
Maer aen de macht eylaes ontbreeckt het my!
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Gelooft zy Godt die door sijn geest almachtig
20 En God'lijk woort werkende t'saem eendrachtig
Een vast geloof geplant heeft in mijn hert,
Een sulck geloof en sekerlijck vertrouwen,
Het welck door Kruys of ander zwaer benouwen
Somtijds gezwackt, doch niet gebroken werdt.
25 Wie sal de uyt-verkoren Godts verleyden?
Wie sal my van de Liefde Christi scheyden?
Wie sal my trecken uyt sijn stercke handt?
Duyvel noch doodt, noch doodelijcke sonden
Sal ooyt soo sterck of machtigh zijn bevonden,
30 Datse my nemen sal dit seecker pandt.
De goede Godt, die in my heeft begonnen
Het goede werck, sal voorts genade jonnen,
En sal het werck volbrengen totten endt,
Tot aen het endt van dit ellendigh leven,
35 Sal Godt de Heer my het volharden geven,
En met sijn Geest my altijdt zijn ontrent.
O eenigh Godt drievuldigh in Persoonen,
Godt Vader, Soon en H. Geest wilt woonen,
In my, en mijns herten lof nemen aen:
40 Een kleynen lof, ten aensien der weldaden,
Die ghy, o Heer, vol goetheydt en genaden
Ontallijck veel my daeg'lijcks hebt gedaen.
Doch noyt en sal met sterffelijcke tongen
Al sulcken lof u Heere zijn gesongen,
45 Als wel u goetheydt toe behooren sal,
Maer als ick sal tot u zijn op-genomen,
En by 't gezangh der Engelen sal komen,
Sal ick u loven Heer met bly geschal.
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Jan Philipsz. Schabaelje
Jan Philipsz. Schabaelje (1592-1656), afkomstig uit Zeeland, vestigde zich in 1612
als molenaar in Amsterdam. In 1624 werd hij leraar bij de doopsgezinde gemeente
te Alkmaar, later opende hij een boekhandel in Amsterdam, maar hij bleef altijd sterk
betrokken bij het werk voor de doopsgezinde gemeente. Aanvankelijk samen met
zijn broer Dierick Philipsz. (ca. 1590-1622) gaf hij een groot aantal stichtelijke
werken uit, te beginnen met het Walchers liedeboeck (1611). Dat bevat 153
‘schriftuurlijke’, dat wil zeggen op de bijbel gebaseerde liederen op bekende
melodieën, bedoeld om de gemeenteleden te vormen in een leven van vroomheid en
godsvrucht. Het bekendste werk van Schabaelje werd de Lusthof des gemoeds (1635,
vele tientallen herdrukken, ook in het Duits en Engels, en nog altijd gelezen), een
gids voor het geestelijk leven, deels in de vorm van een allegorische ‘zielereis’.
Uit het Walchers liedeboeck zijn hier twee liederen opgenomen. Het eerste is een
oproep tot volkomen zuiverheid van levenswandel. Wie Christus wil toebehoren,
dient zich af te wenden van wereldse genietingen, en zich niet onder het juk van de
zonden te buigen. De bruid van Christus - dat is de kerk, maar dat zijn ook alle
gelovigen afzonderlijk - dient immers vlekkeloos te zijn en sierlijk opgetooid voor
de grote dag. Gemakkelijk is deze levenshouding niet, zegt de dichter, en men zal
met weerstand te kampen krijgen, maar de beloning zal niets minder zijn dan de
eeuwige zaligheid.
In het tweede gedicht staat een soortgelijke gedachte centraal. God heeft ons voor
zijn bruiloftsfeest uitgenodigd, maar, houdt de dichter de ‘vrienden’ voor (r. 9-10):
‘dat verheyscht van ons al wat’ - dat legt ons een zware taak op. Er wordt (r. 75-77)
onderscheid gemaakt tusssen degenen ‘die nog geen boete doen, en hier alleen maar
schijnbaar tot de Heer behoorde’, en de ware bekeerden die een christelijk leven in
praktijk brengen. De zuiverheid die is vereist om in de hemel te komen is dus - en
daarin schuilt het grote verschil met de calvinistische leer - niet een geschenk van
God, maar het gevolg van de inzet van de gelovige. Wie faalt, zal worden
‘uitgeworpen in de buitenste duisternis’ (r. 69-70), maar eenieder die een deugdzaam
leven leidt (r. 40) en in goede werken volhardt (r. 87-88) zal worden beloond.
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Na de wijse Als roos onder de Doorens
Alle ghy Christen leden+
slaet uwen tijt wel gae
weest reyn en goet van zeden+
en wacht u van het qua+
5 in vreden / wilt treden
Christum u Heere na+

+

2 Cor. 12.27. En. 6.1.

+

Psal. 34.15.
Amos 5.15

+

+

Rom. 12.69

+

Hebt liefde boven maten
die niet en wert geblust
op dat tot uwer baten+
10 namaels u Ziele rust
verlaten / en haeten+
wilt al des weerelts lust+

+

1 Cor. 7.15

+

Luc. 9 23

+

1 Pet. 4 8
Gal. 5 14

+

En wilt tot gheenen tijden+
lijden der sonden last
15 dat deucht aen allen sijden+
blydelicken op wast
wilt glyden / vermyden+
blyft staende even vast+

+

Mat. 11 29

+

Apoc. 14.3

+

Gal. 3.3.
Rom. 12 2

+

Thoont in alle dingen+
20 te wesen s'Heeren bruydt
goede vruchten wilt voortbryngen+
gheen boosheyt noch oncruydt
maer dryngen / en dwyngen+
wilt dat ter herten uit+

+

Esa. 1.16.

+

Math. 11.28

+

2 Pet. 1.5.
Eph. 4.14

+
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25 Al ist dat ghy besueren+
moet wel aenstoot altijt+
ghedynckt wat hem ghebeuren+
sal, die wettelick strijdt+
u treuren / doleuren+
30 verlaet en syt verblydt+
Hout het gheloove stedich+
verwint behout het velt+
vant goed. en sijt niet ledich+
want siet als comt den helt+
35 hoe vredich hoe sedich+
moet ghy dan syn ghestelt.+
Als u sal ontfangen
die u ziele bemint
hoe moet ghy sijn omvangen+
40 met cieragie, om int
ghesangen te gangen
daer men geneuchte vint.
Lange blift men daer, eenen+
tijt die eeuwelick duert
45 Godt wiltse troost verleenen
een croone haer ghebeurt+
geen weenen noch gheenen+
druck, en wert daer gespeurt
Hoe lustich salt daer wesen
50 als ghy daer wort ghebracht+
wat vreucht comter gheresen
daer men blydelick lacht
wy lesen / dat desen+
noyt mensch en bedacht.+

+

Col. 2.4
Hebr. 10.38
+
Heb. 13.1
+
Jac. 2.18//Col. 4.4
+
Eph. 5.27
+
Joan. 15.2
+

+

Math. 7.19
Math. 13 30//1 Tim 3.12
+
Act. 16.22
+
2. Tim. 2.2; Eccl. 4.4.
+
1 Thess. 5.3//Apo 3.11
+
2 Pet. 3.11
+

+

Psal. 45.14.

+

Apoc. 14.4.

+

Sap. 5.17.
Apoc. 21.3

+

+

1 Thess. 4.17

+

Esai. 64.4.
1 Cor. 2.9.

+

55 O Sijon menichfuldich+
peynst hierom dach en nacht+
blijft van het quaet onschuldich+
doet goet uit al u cracht
ghehuldich / verduldich
60 u bruydegom verwacht
Weest op u hoede.

+

1 Thess. 4.18
Psal. 37.17
+
Hebr. 10.26.
+
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Na de wyse Al die in Syon syt
Vrienden Eerbaer+
Schickt u nu tot den leven+
Bereyt u claer
Te gaen den smallen padt
5 Den naem neemt waer
Dien u nu werdt ghegeven,
Bruyloftsche schaer+
Welcken ghy noyt en hadt
Maer vrienden dat
10 Verheyscht van ons al wat
Nu Godt ons daer toe weerdich / kent
Een yder hem volveerdich / went+
Om gheen schadt
Blyven in dese stadt
15 Vercieren moet
Ghy u, eer ghy meucht treden
Ter bruyloft soet
Alwaert dat ghy quaemt int
Versamen goet
20 Sonder cieraet ten dede
U geen voorspoet
Dus sulcx niet onderwint
Oock niet verblint+
Ghelick een weerelts kint+
25 En moet uwe vercieren sijn+
Maer met Christy manieren / fyn
Hy sal bemint
Syn dienen reyn bevint+

+

4, Esd. 2.55
Marc. 8, 34

+

+

Math. 9, 15

+

Math. 22, 8

+

1, Tim. 2, 9; 1 Pet. 3, 1
Rom. 12, 27; Col, 3, 12
+
Eph, 5, 2
+

+

Reyn liefde draegt
30 Weest bermhertich, lanckmoedich
Na vrede iaecht
Ja teghen alleman
Gheheel uitvaecht
T' oude leven verwoedich
35 T' nieuwe behaeght
Den heer in sulck ghespan
Doet daerom dan

Joh. 13/34; Ephe. 4, 2 Rom.
12, 18
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T' nieuw cleet inwendich an
Met schoon cirage even / fris
40 Het welcke een deuchdich leven / is
Dat niemant van
U niet claghen en can
Dit bruylofts cleet
Treckt aen want het is schoone
45 Laet u licht breet
En wijt schijnen altijt
Niemant en weet
Wat vreucht hy crijgt te loone
Die hem bereet
50 Teghen dat comt subyt
Tot sijn profyt
Den bruydegom verblyt
Want die hy bereyt vinden / sal
Gaet in by sijn beminden / al
55 Daer druck verslyt
Ter bruyloft vol Jolyt
Als daer van ghy
Hebt d' hemelsche rycdommen
Vrolick en bly
60 By den bruydegom lacht
Isser een by
Overcleet in ghecomen
Een stemme hy
Van den Bruyd'gom verwacht':
65 Segt my wie bracht
U onder dit gheslacht
Ghy en hebt aen noch mede / niet
Een Bruylofts cleet na sede / yet
Werpt hem met cracht
70 In de duystere nacht
Aldaer wert een
Groot' knersinge der tanden
Droevich gheween
Men daer eewich bespiet
75 Van die noch geen
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Boete en doen, en van den
Heere hier scheen
Maer wel die tot hem vliet
Want hem gheschiet
80 Troost na sijn lyden, siet
Die bereyt sijn met deuchden / aen
Die sullen dan in vreuchden / gaen
En sullen niet
Lyden eenich verdriet.
85 Siet toe, en maeckt
Dat ghy niet comt te sijne
Bevonden naeckt
In goede wercken cranck
Ofte ghy smaeckt
90 De onendighe pijne
Neerstelick waeckt
Den Bruyd'gom sal eer lanck
Nemen den ganck
Met basiuynen gheclanck
95 Over quade en goede / snel
Daerom weest op u hoede / wel
En neemt in danck
Dit simpel ghesanck
Weest op u hoede.
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Cornelis Pietersz. Biens
Cornelis Pietersz. Biens (?-1645), onder meer ouderling in de gereformeerde kerk
van Enkhuizen, begon zijn carrière als dichter met het profane Treurspel van Piramus
en Thisbe (1623), maar nadien heeft hij uitsluitend godsdienstige werken geschreven.
Nog in 1623 verscheen de bundel Profytelyk cabinet voor den christelyken jongelingh
en in 1627 volgde het Handboecxken der christelijcke gedichten, sinne-beelden ende
liedekens. Beide bundels werden, met vermeerderingen, een aantal maal herdrukt.
Daarnaast publiceerde Biens het pamflet Eernstige klaghte over 't openbaer krakkeel
der hedendaegsche hayr-drachten (1645), naar aanleiding van een destijds met grote
felheid gevoerde discussie over de toelaatbaarheid van lang haar voor mannen.
Biens' werk is didactisch van strekking en eenvoudig van taal. Bedoeld niet voor
de literaire elite maar voor het ‘cleyne Volck’, waar in het gedichtje ‘Selfs cleyn,
met God ghemeyn’ sprake van is. De ‘Lof-sangh, Op de overdenkinge des
gelucksaligen Doodts’, door iedere gelovige te zingen, is geheel doortrokken van de
taal van bijbel en Heidelbergse catechismus en draagt zo bij tot de verbreiding van
het gereformeerde gedachtegoed.

Bronnen
C.P. Biens, Profytelyck cabinet voor den christelijcken jongelingh. Enkhuizen,
Cornelis Jansz. Lastdrager, 1642, p. 83 en 108 <KB: 839 F 40>;
Handt-boecxken der christelijcke gedichten, sinne-beelden ende liedekens, tot
troost ende vermaeck der gelooviger zielen. Hoorn, Marten Gerbrantsz., 1635,
p. 32 en 173-174. <KB: 5 B 25>.
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O Goddelijcke afcomste! aant.

Siet hier den Godesdienst met 't Sonne-licht omtoghen,
In slecht en snood gewaet, op Christi cruys gebogen:
Sy houdt met open borst den Toom, en 's Heeren Wet,
En midden op de Doodt sy vrye voeten set:
5 Twee Vleugelen zijn haer van d'hoogste macht gegeven
Waer mede sy gestaegh kan in den Hemel sweven:
Wat dit nu is gheseyt kan yeder licht verstaen
Die met een reyn gemoedt comt in haer Tempel gaen.

Selfs cleyn, met God ghemeyn aant.

Siet wat eenvoudigh Volck werdt door besond're boden
Vercondight de Geboort des Heylants van de Ioden!
't Zijn Herders, die in 't veldt de beesten gade slaen,
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5 Wie Godes Zegen soect behoeft geen groot bedrijven
Het best' is dat hy kan in wel-genoeghen blijven:
't Is dickmaels 't cleyne Volck van nederigen aerdt
Daer aen de Wijsheydt Gods sijn schatten openbaert.

Nota aant.
Een Christen moet,
In 't geen hy doet,
Des Werelts roedt verdragen,
En 's vleesch ghemoedt,
5 En lusten soet,
In aller spoet verjaghen:
En schicken voort,
Na Godes woordt,
Hem wel te reguleren:
10 Soo sal discoort,
Des Vyandts moordt,
Noch Hellen-poort hem deeren

Lof-sangh, Op de overdenkinge des gelucksaligen Doodts aant.
Stemme Psalm 103. Mijn ziele wilt den Heer met, &c.
Wel op mijn ziel, wilt nu te recht bedencken,
Het groote goet, dat u de Heer gaet schencken:
U lippen hier met vreuchden open doet,
Wilt overluydt Godts groote daden singhen,
5 En sijnen lof met herten goedt voortbringen,
Laet dit gestaech verheugen u ghemoedt.
De eerste doodt wy nu niet meer en vreesen,
Sy sal van selfs ons eene deure wesen:
Waer door wy gaen uyt desen Tranen-dal.
10 De tweede doodt door Christus is verwonnen,
Waer door te recht het leven is begonnen,
Dat door 't Geloof ons eygen werden sal.
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Dit is het pandt, waer op wy ons beroemen:
Waer door wy Godt ons lieven Vader noemen:
15 Waer door een leven in ons ziele leeft:
Een leven dat dit leven doet verachten,
En een veel beter leven noch verwachten,
Door dien ons Godt dat vast bereydet heeft.
Wel salich dan, die haer met vlijt bereyden,
20 Om uyt dit dal ghewillichlijck te scheyden:
Om tot het leven door den doodt te gaen:
Om te ghenieten een gebou vol eeren,
Dat eeuwich blijft by Godt den Heere der Heeren,
Daer allen druck sal wesen wech gedaen.
25 O grooten loon van Godes uytgelesen!
Wie heeft u lof ten vollen hier bewesen?
Wie prees u vreuchd' haer overvloedicheyt?
Geen oogh het sagh, noyt ooren het cond' hooren,
Noch geen verstant en quam het oyt te voren,
30 Dat in den Hemel ons sal zijn bereydt.
Ach! het bedenck doet innich my verlangen,
Wanneer sal doch ick Heere dit ontfangen?
Wanneer sal doch volenden hier mijn tijdt?
Wanneer sal ick vry zijn van dit benouwen,
35 En uwes aenschijns heerlijckheyt aenschouwen,
Daer ick in eeuwicheyt sal sijn bevrijdt.
Daer met accoort u grooten Name loven,
U Dienaers trou en Geesten van hier boven?
Daer Liefd' en Vred' ghedurichlijcken bloeyt?
40 Daer geen ellend' noch droefheyt werdt gevonden?
Geen angst noch vrees van wegen onse sonden?
Maer daer het al in vreuchden overvloeyt?
Wanneer sal doch, o Heere, dit gebeuren?
Hoe langh sal ick hier noch beneden treuren?
45 Hoe langh sal noch hier duyren mijn verdriet?
Ach comt! ja comt! O Heere comt geringen,
Wilt doch mijn ziel in dese vreuchde bringen,
Op dat ick uwer salicheyt geniet.
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Constantijn Huygens
Constantijn Huygens (1596-1687), van 1625 tot aan zijn dood in dienst van drie
Prinsen van Oranje, debuteerde in 1619 - dus direct na de beslechting van de
Bestandstwisten en de Synode van Dordrecht - met een bundeltje religieuze poëzie,
Proeve op de twaalf Artikelen des Geloofs, van duidelijk contraremonstrantse
strekking. Ook zijn latere godsdienstige gedichten zijn doordrongen van een diep
doorleefd, enigszins ‘bevindelijk’ calvinisme, met een sterke nadruk op het
onvermogen van de mens om uit zichzelf iets goeds te doen. Het geloof en alle goede
werken die men uit dankbaarheid voor dat geloof doet, worden gezien als een
geschenk van God. Omdat het geloof zelf bij Huygens niet betwijfeld wordt, is de
toon doorgaans positief, ondanks een sterk zondebesef; aan het slot van het tweede
hier opgenomen Avondmaalsgedicht en in het derde epigram ‘Tot God’ redeneert
hij zelfs dat hij, uit het feit dat hij zijn vijanden vergeeft, mag afleiden dat hij door
God is uitverkoren. Tegen dit zogenaamde ‘praktische syllogisme’ is door Calvijn
zelf wel gewaarschuwd, maar het deed in bevindelijk-calvinistische kringen toch
wel vaker opgeld.
De reeks Heilighe Daghen schreef Huygens rond de jaarwisseling 1644-1645; hij
bood de gedichten aan als nieuwjaarsgeschenk aan de echtgenote van zijn vriend
P.C. Hooft en liet er door bemiddeling van Caspar Barlaeus meteen ook een boekje
van maken. Ze bevatten, naar Huygens' eigen zeggen, het beste van zichzelf: ‘'t Is
ernst, en uyt mijn' ad'ren / Het binnenste geweld, soo verr haer swackte gaet’
(opdrachtgedicht, r. 20-21). Ook op moderne lezers maken ze nog steeds een zeer
persoonlijke indruk.
De toon van de gedichten verschilt, maar overal heerst het besef van het eigen
tekortschieten voor God. ‘Niew Jaer’ begint met een terugblik op een zondig leven;
het Paasfeest (hier het joodse Pascha, de viering van de verlossing uit Egypte) geeft
aanleiding tot vrees voor een nieuw - en gerechtvaardigd - optreden van de
wraakengel; de zondag, de dag waarop Christus' opstanding gevierd wordt, is, mede
door de dichter zelf, verworden tot ‘zonde-dag’; en in ‘Avondmael’ overdenkt de
dichter dat zelfs zijn berouw tekortschiet, omdat hij weet dat er altijd weer nieuwe
zonde op is gevolgd. In alle gedichten overheerst de gedachte dat alleen Christus de
zondaar kan redden: het enige dat de mens kan doen is vol vertrouwen wachten op
Zijn komst.
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Het is vooral deze houding geweest die de doopsgezinde dissident Jan Zoet ertoe
heeft gebracht kritisch op de Heilighe Daghen te reageren. In zijn Geestelikke
door-zichten (zie elders in deze bloemlezing) betoogt hij dat alleen daadwerkelijke
bekering uitkomst kan brengen. Huygens' antwoord beperkte zich, voor zover we
weten, tot de opmerking dat wat hem betrof Zoet een letter te veel in zijn naam had.
Een andere reactie op de Heilighe Daghen kwam een aantal jaren later van de
Nijmeegse raadsadviseur Johan van Someren, in de vorm van een poëtische imitatio
(eveneens opgenomen in deze bloemlezing).

Bron
C. Huygens, Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Tweede druck,
vermeerdert tot XXVII boecken. Twee delen. Amsterdam, Johannes van
Ravesteyn, 1672, deel I, resp. p. 40, 43-47, 55-56, 66 en 67 en II, p. 173
<privé-exemplaar>.
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Heilighe Daghen
Aen Vrouw Leonore Hellemans, drostinne van Muyden. aant.
Wel-weergepaerde Weew, door-deughdelike Vrouw,
Die soo voorsichtelik 't pack van den eersten rouw
Gelicht hebt, en geleght op de geleerde schoud'ren
Daer 't wijse Hoofd op staet dat noit en sal veroud'ren;
5 Bevallige Drostin, die met een taey geduld
Mijn' onmacht hebt geborght, en my mijn' hooge schuld
Van menigh bly gelagh en minnelick onthaelen,
Genadelik gedooght met woorden te betaelen;
Reckt die lanckmoedigheit noch eene span-breed uyt:
10 Aenveerdt noch eens licht geld, geslagen op mijn' Luyt,
Ter goede rekeningh van danckbare voldoeningh.
Schoon ick mijn uyterste vermogen aen 't voldoen hingh,
't Voldoen en streckte niet. Nu neem ick 't Niewe Jaer
Behendelick te baet, en grijp 't geval by 't haer,
15 En offer' wat papiers, verguldt met Heilig dagen;
Om of 't u nooden moght tot langhsamer verdragen.
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Wat is 't? een hand vol rijms, een Boecksken in den sack,
Een Bedelaers geschenk, een Geusen Almanack.
Een dingh verseker ik: 't en zijn geen' logen-blad'ren,
20 Noch boeren boerterij. 't Is ernst, en uyt mijn' ad'ren
Het binnenste geweld, soo verr haer swackte gaet.
't En is geen Sterren-waen, Mevrouw, 't is Hemel-praet;
't Zijn tochten van mijn' Ziel, die ick voor henen sende
Naer 't geen noyt oor en hoorde en ooge noyt en kende,
25 Noyt menschen hert begreep; gelijk een reis-baer Heer
Sijn' huyse-vesters schickt, met krijt en met geweer,
Daer hy vernachten will. Bevallen u haer' plichten,
Gebruyktse t'uwen dienst. Mijn licht sal beter lichten,
Soo ghy het waerdigh kent om mé tot God te gaen.
30 't Is op soo goed weerom: soo s' u niet aen en staen,
Ick wacht 'er betere van uw' bescheidentheden.
Of wandelt ghy met my, of laet my met u treden:
d' Eer komt de Vrouwen toe: gaet voor, en sleept my naer:
'k Wil geerne met u gaen naer 't eewigh Niewe-Jaer.

Niew Jaer aant.
't Is uyt. de leste Son gingh gisteren in Zee,
Getuyge van mijn jaer vol ongeregeltheden.
O dien daer dusend jaer zijn als de dagh van heden,
Voor wien ick desen dagh mijn' vuyle ziel ontklee
5
Van 't smodderigh gewaed van veertigh jaer en twee,
En dry, en noch eens twee, die ghy my hebt geleden;
All vergh ick 't dijn geduld met sondige gebeden,
Gunt my een schoonder pack dan ick 'er oyt aen dee.
In d'eerste niewigheit sal 't vleesch en bloed wat prengen,
10 En 't past haer moeyelick: maer ick betrouw Dijn' hand;
Die sal 't my lichtelick wat ruymen en wat lengen.
Maeckt my maer op de reis van 't eewigh Vaderland
In dese wildernis een' Dijner Israëlijten,
En laet dit niewe kleed mijn leven niet verslijten.

Goede Vrydagh aant.
Wat let de Middagh-Son? hoe lust haer niet te blincken?
Is 't Avond op den Noen? Ten minsten, volle Maen,
En, Sterren, haer gevolgh, hoe haest ghy 't ondergaen?
Moet ghy ter halver baen van 't koele Zee-nat drincken?
5
Neen, neen, ick sie 't u aen, ghy voelt den moed ontsincken
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Voor 't schandige Schavot, daer Sions docht'ren staen
En swijmen voor den schrick van 't heiligh, 't Is voldaen,
En op den droogen Bergh in traenen gaen verdrincken.
O, mijn voldoende God, vergeeft ghy my een woord?
10 't Voldaen voldoet my niet, ten zy ghy my vermoordt
En van mijn selven scheurt, en brieselt de gewrichten
Van mijn' verstockte Ziel, soo dat 's haer' weder-plichten
Gedwee en morruw doe; soo dat ick haev en huys,
En lijf en lust en tijd leer' hangen aen dit Kruys.

Paeschen aant.
Den Engel is voorby: de grouwelicke nacht
Der eerst-geborenen is bloedeloos verstreken:
Ons' deuren sijn verschoont; soo warense bestreken
Met heiligh Paeschen-bloed, dat d'uytgelaten macht,
5
Die Pharâos kinderen en Pharâo t'onderbracht,
Doorgaens verschrickelijck, verschrickt heeft voor het teken.
Wy zijn door 't Roode Meer de slaverny ontweken,
AEgypten buytens reicks. Is alle dingh volbracht?
Is 't Schip ter haven in? Oh! midden in de baeren,
10 De baeren van ons Bloed, veel holler dan dat Meer.
Den Engel komt weerom, en 't Vlammige geweer
Dreight niewen ondergangh. Heer, heet hem overvaeren;
Merckt onser herten deur, O Leew van Judas Stamm,
En leert ons tijdelick verschricken voor een Lam.

Hemelvaert aant.
O wagen Isräels met uwe Ruyter-knechten,
Waer voert ghy onsen Vorst? ô, aller swacken troost,
Zijt ghy soo toeverlaet der genen die ghy koôst?
Blijft ghy hun soo te hulp? verlaet ghy haer in 't vechten,
5
Voorvechter van Dijn volck? werpt ghy se tot gerechten
Den dwingelanden toe, gesoden en geroost,
Haer' spieren uytgetanght, haer' ad'ren uytgeoost,
Haer' zenuwen gesnerpt op roosteren en trechten?
O, Duyve, siet om leegh; vlieght onse herten toe,
10 En rucktse voor Dijn aes uyt dese sterflickheden;
En deelt de wereld mis, en laet haer niet beneden
Dan daer de leste pier sijn' lusten in voldoe.
O die van nu af aen in 't endeloose bly zijt,
Weest hier, en voert ons soo van nu af aen daer ghy zijt.
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Pinxteren aant.
Soo overdadigh is des Heeren milde hand:
Sijn' sprekers hadden hem 't wel-spreken sien beloven
Voor 's Werelds machtige. noch stort hy haer van boven
Elck sijn' ontsteken tongh en tael voor yeder land.
5
Waer toe het overschot van gaven allerhand?
Hy had de Hemelen sijn' almacht leeren loven,
De dagh, de stomme nacht verkondight het den doôven,
En al sijn maecksel spreeckt. Maer sonder grond en strand
Zijn sijne wonderen, gelijck sijn' vriendlickheden.
10 Heer, deelt ghy Tongen om? siet noch eens naer beneden,
En deelt 'er my een' toe die Dy in my bevall',
Die niet en stamer' daer de boose sullen beven,
Die naer den doem verlang' van dood en eewigh leven,
En onbekommert zy wat sy daer seggen sal.

Kersmis aant.
Al is de herbergh voll, al light Gods Soon in 't hoy,
Mijn' Ziele magh'er in, en wilt'er by vernachten.
Kom, vleeschelicke mensch, de vleeschige gedachten
Zijn heden van verdienst: Daer schreidt wat in dit stroy,
5
Dat voor ons schreyen will: daer all het ydel moy
Van Koninginnen kraem voor stroy is by te achten.
Daer light in dese krib, dat ons geloovigh wachten
Vol tijdelijk vervull' en al ons leed verstroy'.
God light 'er in ons vleesch; God, vaderloos op aerde,
10 God, moeder-loos by God; het mede-scheppend Woord;
God, Vader van de Maeghd die hem ontfingh en baerde,
En nu te voete light. Hier light, en gaet niet voort,
Mijn' Ziele, maeckt een eind van d'ongerijmde Rijmen;
Ons beste seggen waer ootmoedelick beswijmen.

Dry koningen avond aant.
Waer is Gods eenigh Kind, dat ick 't aenbidden magh?
O Wijsen, wijst my 't pad. 'k zie dusend Sterren proncken;
Maer geene die my leid' als met verkeerde voncken:
Ick sie de Leid-Ster niet daer op uw' wijsheyd sagh.
5
Terwijl ick opwaerts gaep, wat hoor ick voor gewagh?
Wat roept de wulpsche Stad, in weeld en wijn verdroncken,
De Koningh drinckt? wegh, wegh, de Koningh heeft gedroncken,
En drinckende voldaen het bittere gelagh,
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't Gelagh van Gal en Eeck, dat geenen mond en monden,
10 Daer geen' keel tegen mocht, van die daer kop en keel
En Ziel en al verbeurt bekenden voor haer' sonden.
Nu treed ick moedigh toe met all' mijn wonden heel.
Komt, Wijsen, 'k weet het pad; all is het steil en verre,
Ick vrees den Dool-wegh niet, 't Kind selver is mijn' Sterre.

Sondagh aant.
Is 't Sabbath-dagh, mijn Ziel, of Sondagh? geen van tween,
De Sabbath is voorby met sijne dienstbaerheden;
En de Son die ick sie scheen gisteren als heden:
Maer, die ick niet en sie en schijnt niet soo se scheen.
5
Son, die ick niet en sie als door mijn' sonden heen,
Soon Gods, die desen dagh het aerdtrijck weer betreedden,
Fier als een Bruydegom ter loop-baen ingereden,
'k Sie Sondagh sonder eind door Dijne wonden heen.
't Zy dan oock Sondagh nu, men magh 't Gods Soon-dag noemen,
10 Ja, en Gods Soen-dagh toe. Maer, laet ick ons verdoemen,
Waer ick van dryen ga, ick vind ons in de schuld.
God Son, God Soon, God Soen, hoe langh duert Dijn geduld?
Hoe langhe lijdt ghy, Heer, Dijn' Soon-dagh. Soen-dagh, Sondagh,
Ondanckbaerlick verspilt, verspeelt, verspelt in Sond-dagh?

's Heeren Avondmael aant.
Is 't weer Dijn' hooge Feest, en ick weer van de gasten?
Maer, Heer, het Bruylofts-kleed daer in ick lest verscheen
Is over halver sleet, jae 't en gelijkt'er geen;
En ick sit moedigh aen als oft' my puntigh pasten.
5
Hoe waer de wraeck besteedt, soo ghy my nu verrasten,
En uytter deure dreeft in 't eewige geween!
Noch borght ghy my 't gelagh, en, op Geloof alleen
En wat boetveerdigheits, en laet myn' ziel niet vasten.
Dit 's dan 't boetveerdigh hert. maer 't veerdigh gaet niet veer:
10 't Is geen begonnen werck. Wanneer sal 't boetigh wesen,
Voor nu, voor gisteren, en voor den tijd naer desen,
Eens boetigh voor altoos; en wanneer wilt ghy 't, Heer?
Is 't altijts weer op niews, en altijd weer op 't ouwe?
Oh, dat my 't hol berouw eens endelick berouwe!
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Noch over het selve [des Heeren Avondmael] aant.
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Is dat de swaerigheit? neer sitten, eten, drincken,
En seggen, grooten danck, en doen dat dancken klincken,
Dat Kercken daveren van lof en prijs en eer?
En is dat jock niet licht en goed om dragen, Heer?
O Jae 't: ick schort het op en meender mé te proncken
Voor menschen en voor God. Voor bey? wat magh ick roncken!
Voor menschen oogen, jae: maer voor mijn' Schepper, neen.
(Ghy weet Alwetende, ick segh het tussen tween,)
En menschen weten 't niet, hoe 't weeght op dese schoud'ren,
Die 'ck voel dat seffens gaen verswacken en veroud'ren,
Hoe 'ck struyckel onder 't pack, hoe lichtelick mijn voet
In 't struyckelen verstuyckt; hoe dat ick ligh en wroet
Om op te raecken, en niet op en kan geraecken;
Daer af dit Bruyloft kleed, dit kermezijne Laken,
In 't heiligh Bloed gedoopt soo vuyl, soo kladdigh siet.
En nochtans sit ick hier, en ick en schaem my niet,
Noch voor den Bruydegom, noch voor sijn' uytverkoren,
Sijn Sonne-suyv're Bruyd! Neen, Heer, ghy moet het hooren,
En hoort het dagelicks, en hoort het met geduld,
De plecken in mijn kleed zijn 't door mijn eigen schuld;
Daer valt geen pleiten voor: maer isser een van allen
De gasten pleckeloos? en zijnse niet gevallen
Als ick gevallen ben, en dan weer op gestaen,
Dan weer gestruyckelt die met my terTafel gaen?
Ghy weet het, en ick gis 't. dit weet ick sonder gissen,
De Bruygom blijft alleen, en moet sijn' Gasten missen,
En setten in haer' plaets sijn' dienaers sonder end,
Sijn' Eng'len zonder vleck, in dien hy hier ontrent
Niet als het vleckeloos Gewaed verstaet te dulden.
Maer houdt uw' lesse niet, Vergeeft ons onse schulden,
En d' andre, Komt tot my al die beladen zijt?
En is 't niet al met schuld beladen inder tijd?
En is 't niet Menschen-werck, geen' Engelen te wesen?
En zijt ghy niet gestraft, gestorven en geresen
Om aller schulden vleck te wasschen in Dijn Bloed?
Soo siet niet wat ick dé, maer wat ghy deedt en doet
Tot lichtingh van mijn pack, tot suyv'ring van mijn' vlecken,
Soo sal ick hier bestaen: en, kant'er wat toe strecken,
Dat ick mijn' schuldenaer vergeve wat hij dé,
Wat ick niet en verdiend' en wat ick van hem lé,

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

146
Stout en ootmoedigh, Heer, derv' ick my des beroemen:
En sult ghy in 't gericht geen' menschen-ziel verdoemen,
Dan die geen' menschen-ziel sijn schuld vergeven kost.
Soo ben ick, niettemin door Dijnen arm, verlost.

Gods thien Geboden aant.
Bidt God alleen, Geen Beeld, Spaert Gods naem, Viert sijn' rust,
Eert Ouders, Moordt, noch Boelt, noch Steelt, noch Lieght, noch Lust.

Tot God aant.
Myn' sonden zijn my leed; soo zijnse my vergeven;
Om mijn leedwesen? Neen: Ghy, Waerheit, Wegh en Leven,
Ghy selver hebtse my vergeven voor uw' pijn.
Om mijn leedwesen? Jae: Ten kan niet anders zijn:
5 Maer dat leedwesen self hebt ghy my self gegeven.

Tot God aant.
Is hy staegh in gevaer van vallen, die daer staet,
Heer en verlaet my niet, dat ick u niet verlaet'.

Tot God aant.
Vergeeft ghy soo als wy den schuldenaer vergeven;
Soo leef ick vrolick met de beste die daer leven
En vrolick sterven gaen: Jae, Schepper, van nu af
Ontsegh ick my Dijn' gunst, bespreeck ick my Dijn' straf,
5 Houd ick de booste niet van nu af quijt en even
Met de goe' ziel die ghy, die ghy my hebt gegeven.
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Tesselschades Vraegh nopende de Kerck. aant.
Een yeder Kerck-Kint kent sijn Vader, soo het seit; maer dat sijn Vader en Moeder
kent, en isser niet qualick aen: want een Moeder en kan geen bastaert maecken, nae
de gemeene Wet. Hier wacht ick uw oordeel af.

Mijn' weder-vraegh.
't Kind dat sijn Moeder kent, en is geen zeldsaem Dier:
Het mist'er weinige. Maer 't kind dat sijn' Vrouw Moeder
Voll pracht, voll ydelheit, voll Babylons geçier,
Voll hoere-lemten kent, en sijn' gesonden Broeder,
5 Sijn' Suster onbevleckt van Bastardy betight,
Om dat sy 't kuysche pad van Waerheit, Wegh en Leven
Naer 't eewigh Wesen gaen, dat's een ellendigh wight,
En medelijdens waert. Wat naem dan moet men geven
't Onnoosel hoere-kind, dat selver schrijft en seit,
10 En opentlick belijdt, en roemt zich sonder schroomen
Het heeft dry Vaderen, een' in der Eewigheit,
Een' binnen Amsterdam, een' derden binnen Romen?
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Jacob Westerbaen
Jacob Westerbaen (1599-1670) studeerde theologie in Leiden, maar werd vanwege
zijn remonstrantse sympathieën in 1619 van de opleiding verwijderd. Hij ging door
in de medicijnen en vestigde zich als arts in Den Haag. In 1625 trouwde hij met de
schatrijke adellijke Anna Weytsen, de weduwe van Oldenbarnevelts zoon Groenevelt;
sindsdien heeft hij geen beroep meer uitgeoefend.
Gedebuteerd in 1624 met een bundel Minnedichten, wijdde hij zich pas na de dood
van zijn vrouw (1647) weer intensief aan de letteren. Hij vertaalde veel, onder meer
Erasmus' Lof der zotheid (1655). Een van zijn eerste grote gedichten was een satire
op Vondels katholieke leerdicht Altaergeheimenissen (1645): Kracht des geloofs
(1648). Daarmee was de toon van een belangrijk deel van zijn verdere werk gezet:
satire en polemiek in kerkelijke en godsdienstige zaken. Katholieken en calvinisten
konden daarbij gelijkelijk op zijn aanvallen rekenen. In de hier opgenomen gedichten
(op het eerste na) is hij in debat met M. Murenander, een predikant, die Westerbaen
(onder pseudoniem) een ‘kristalynen bril’ had aangeboden om hem een betere kijk
op het calvinisme te geven. Het betrof een reactie op Westerbaens gedicht
‘Kost-verlooren’, waarin de calvinistische predestinatieleer op de korrel wordt
genomen. Die moet wel leiden, aldus Westerbaen, tot passiviteit en fatalisme.
Murenanders moeite om Westerbaen op andere gedachten te brengen is vergeefs:
voor Westerbaen is het duidelijk dat niet hij degene is die een bril nodig heeft.
Murenander reageerde met een ‘Klaghlied’ op Westerbaens verstoktheid, en deze
antwoordde weer met genoegen (‘Aen den klagenden Brilleman’). Klaag toch niet,
Brilleman, want alles is, zegt u, toch van te voren bepaald: ‘Men kan niet anders als
[=dan] men doet of als men laet’ (r. 12). U toont zich dan ook een slecht calvinist
door mij op andere gedachten te willen brengen!

Bron
J. Westerbaen, Gedichten. Drie delen, 's-Gravenhage, Johannes Tongerloo,
1672, deel III, p. 721-725 <UBVU: XH 00126>.
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Op Fyn aant.
Men schreef my laetst van Dort dat Fyn
In mijnen hemel niet wil zijn:
Hy mach 'er buyten blyven
Zo sullen wy niet kyven.
5 Als 't ongebuersaem Israel
Alleen mach woonen dan is 't wel:
Fyn kan ick wel onbeeren
En hy kan ruym logeeren,
Dewijl der maer een kleyn getal
10 In zynen hemel wesen sal,
Dat God had uytverkooren
Eer dat het was gebooren.
Hy laete my de mijne vry,
Soo heeft hy geenen nood van my
15
Dat ick hem sal begraeuwen
So hy my mocht benaeuwen.

Op den kristalynen bril, aen my vereert van M. Murenander.
Of myn gesight my door den ouderdom faeljeerde aant.
Send Murenander my een Bril van Kristalyn:
Maer was hy wel beraen dat hy die my vereerde?
Dat ick wat minder zagh zouw dat niet beter zijn?
5
Dat hem een Oculist quam vryen van die vliesen
Was dat niet nodiger op dat hy zijn gesight
So hy se groeyen laet niet heel en mocht verliesen?
'Tis daer geen Brillen werck: zy moeten zijn gelicht.
So ick te helpen ben met kristalijne brillen
10 Ben ick 'er beter aen als dese Brilleman
Die ick voor zijn geschenck wel zouw bedancken willen,
Maer wie hy is daer heb ick noch geen kennis van.
Als hy zyn selven zal wat nader openbaeren,
Die onder desen naem zich nu verbergen wil,
15 Sal ick hem niet alleen bedancken voor zijn waeren
Maer lichten oock de vlies voor zijn geschoncke Bril.
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Op den selven aant.
Hy, die my dese Bril uy waere gunst vereerde,
Gelijck hy zeyt, en zich een recht gereformeerde
Nae 't Dortsche Wetboeck noemt, houw my ten goede dat
Ick sulcker Brillen voor geen Kristalyne schat.
5
Maer was hy 't nae dat Boeck, dat God ons heeft gegeven
Waer in hy zyne wil en wetten heeft geschreven
So kon zijn Bril wel zyn van oprecht kristalyn
Die ick nu op zijn(*) Dortsch maer zuyver houw te zijn.

Aen den klagenden Brille-man, op zijn Klagh-liedt. aant.
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Wat reden, Brilleman, hebt ghy om dus te klaegen
Heb ick geseyt dat my de glaesjes niet behaegen
Die ghy my zond voor myn faeljeerende gesight:
'T is reden dat ghy daer het Noodlot van beticht.
Al watter oyt geschiedt, 't zy 't deugden zijn of zonden
Schryft ghy het Noodlot toe, daer 't al is aen gebonden,
Daer 't alles onder staet, van ouds bepaelt by God,
Die, so het anders gingh, zich stelde tot een spot.
Is u dit ernst en 't recht-gereformeert gevoelen
Nae 't Wet-boeck dat te Dort gemaeckt is op den Doelen:
Wat scheelt het u dan hoe 't met my en and're gaet?
Men kan niet anders als men doet of als men laet,
So ghy te degen dat gevoelen woud betrachten
Ghy lachte zelver om uw' ongegronde klachten
En dacht wat reden is 't dat een verstandigh man
Klaegt over 't geen dat doch niet anders wesen kan?
Moet alles gaen so 't van het Noodlot is beschooren
Hoe zeght ghy dan dat ick niet zien en WIL noch hooren?
Heeft oock een mensch zijn WIL in 't geen hy doet of laet,
So vraegh ick of de WIL en 't NOODLOT 't saemen gaet?
Maer die 't vrywilligh en 't noodsaecklyck willen paeren
Daer spreeckt gy van of 't luy van geen verstand en waeren.
Klaegt dan niet dat ick niet en WIL so 'k niet en KAN,
Of seght oock dat ghy spreeckt als geen verstandig man.

(*) Een Maeghd, die niet al te suyver is en evenwel daer voor gaeren wilde passeren, plachtmen
een Dortsche Maeghd te noemen.
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25 Ghy zyt so verr' in 'tlief noodsaecklijck opgetogen
Dat ghy zelfs hoort noch ziet als had gy oor noch oogen.
En let niet oft ghy met of zonder wettenschap
Van dingen spreeckt en rolt als van een wenteltrap.
Heb ick geen WIL, wat vraegt ghy dan van uwe Brillen
30 Of ick se hebben WIL? zyn dat geen losse grillen?
En merckt ghy niet dat uw gemoed u overtuygt
Als ghy so spreeckt, en zich al voor de reden buygt;
My t' onderrechten (seght ghy) was u niet verboden:
Maer een goed meester had ghy selver wel van noden
35
Die 't Noodlot dryft en u WILT buygen voor de rêen:
Soo hebt ghy te gelyck een WIL en hebt'er geen.
Houdt ghy 't met Seneca en zulcke Noodlot schrijvers
En spreeckt ghy oock gelijck de vrye wille-dryvers:
So zijt ghy mee van die onkleet van alle reen
40
Het Noodlot en de wil vermengen onder een.
Ghy segt ons dat ghy wilt u voor de reden buygen
Indien der yemand was die u kon overtuygen
Dat ghy op 't dwael-pad zijt; Staet ghy dan noch niet vast
En twyfelt ghy of ghy u niet en hebt vertast?
45 Gelooft ghy niet te zijn een van Gods-uytverkooren?
Gelooft ghy niet dat geen van die kan gaen verlooren
Of nimmer vallen af? is u dan onbekent
(Gelyck ghy segt) dat ghy zult goed zyn tot het end?
Die eens een schaep is kan die in een bock verkeeren?
50 Gelooft ghy niet het geen uw herders daer van leeren?
So ruyckt ghy noch wat nae den zuyr-deegh van Armijn
Die u van sessen klaer en zuyver meent te zijn.
Ghy vraeght 'er niet veel nae of u de huych'laers ziften
En segt te bouwen op des heyl'gen Pauwels schriften
55
Versterrickt door de hand van Gommer en Calvyn,
Dat souw uw grondslagh en uw troost en toevlucht zijn.
Maer in die schriften vond sich Streso vry verlegen
En sagh geen gat daer deur om dat hem 't eene tegen
Het and're strijdigh scheen, en nam zijn toevlucht tot
60
Den uytvlucht van de kerck die 't brood aenbidt voor God.
Daerom zal ick myn inct en rym-pen liever spaeren,
'T was doch verlooren-werck wouw ick aen u vergaeren,
Die my weer dreyght so 't niet van uwen tand mocht zijn
Met nieuwe Brillen van uw slechte kristalijn.
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65 Als ghy u selven van voor oordeel zult ontkleden
Sult ghy bequaem zijn om te buygen voor de reden;
Dat is de vlies, de schel, daer ghy 't gesight door mist
Als ghy dat af-leght hoeft ghy genen Oculist.
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Jan Harmenszoon Krul
Jan Harmenszoon Krul (1601/2-1646?), makelaar en boekhandelaar te Amsterdam,
liet een gevarieerd en omvangrijk oeuvre na. Als ‘ouderwetse’ rederijker bleef hij
na 1618, het jaar van oprichting van Samuel Costers Nederduytsche Academie, lid
van de oude kamer D'Eglentier, die hij tot nieuwe bloei wist te brengen. In 1632
verzette hij zich ook tegen de afgedwongen fusie met de Academie en begon hij een
eigen ‘Musijck-kamer’, die echter geen succes werd. Hij schreef enerzijds komedies,
kluchten en pastoraal getinte liefdespoëzie, en anderzijds ook veel vroom-didactisch
werk, zoals de bundel Christelyke offerande, met leerdichten, prenten en gezangen.
Deze bundel was speciaal bedoeld voor ‘klopjes’ (rooms-katholieke vrome vrouwen).
Kruls eerste verzamelbundel, Vermakelijcke uren, verscheen in 1628; zijn tweede,
Eerlycke tytkorting, in 1634; zijn derde, Minne-spiegel ter deughden in 1639. In 1644
verscheen Pampiere wereld.
Uit die laatste bundel, met vooral geestelijke poëzie, zijn twee stukken opgenomen
uit ‘Den christelyken hoveling’, een navolging van een werk van de Spaanse auteur
Antonio De Guevara (1480-1545). Aan het woord is een tot inkeer gekomen hoveling,
Felix, die door de courtisane Florentina bestookt wordt om zich opnieuw in de
wereldse genoegens te storten. Felix blijft uiteraard standvastig. In Kruls bewerking
klinken onder meer ook Psalm 1 (Beatus vir) en Horatius' tweede epode (Beatus ille)
door.
Het lied ‘Ziel-klacht’ sluit deze serie af en vat de gedachte van ‘Den christelyken
hoveling’ in kort bestek samen. De zondige mens kan zich door ‘beterschap en deugd’
redden. Wie de ‘vuyle wereld’ schuwt, krijgt de spot en laster van andere mensen te
verduren, maar wordt door God beloond.

Bron
J. Krul, Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waerin begrepen zijn
meest alle de rijmen en werken. Amsterdam, voor de auteur, 1644, p. 9-10 en
38-39 <UBU:LB-KUN:RAR LMY Krul Fol. 1>.
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Den christelyken hoveling
Afgebeeld door een Hoveling, die 't Hof verlaten heeft, en armlijk te
lande levende, aldus spreekt aant.

Den Mensch (die uyt den Mensch ontfangt van God het leven)
Word tot verscheyde lust in zijnen tijd gedreven;
Den eenen zoekt vermaek in oeffening van deugd,
En schept uyt deze lust zijn allermeeste vreugd;
5 Een ander heeft vermaek, en lust tot zulke zaken,
Die dikmaels in den Mensch elendig leven maken;
Elendig is die Mensch, wiens lusten zijn gezind
Te spelen met de vreugd daer hy verdriet in vind;
Elendig is dien Mensch, die in zijn jonge leven
10 Den ruymen teugel werd aen zijnen lust gegeven;
Elendig is dien Mensch, die buyten eer en deugd,
Zijn quade lusten volgd, en zoekt in 't quaed doen vreugd;
Wie quaed gezelschap mind, die zet zich op de wegen,
Daer hy de lusten vind om 't quaed te wille plegen;
15
Zo wie in zijnen jeugd met quaden omme gaet,
Vervreemd van deugd en eer, en word door quaden quaed.
Waer zijnder wegen, die ons meer tot quaed doen leyen,
Als wel het Hoofs bedrog vol van pluymstrijkend vleyen;
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Waer vind men meerder lust tot eer van ydel lof,
En oeffening in 't quaed als in 't onrustig Hof?
Waer ziet men yemand meer van jalousy verzellen?
Waer ziet men yemand meer van lichte vrouwen quellen?
Waer ziet men yemand meer tot hovaerdy gezind,
Als in 't onrustig Hof, daer yeder hoogheyd mind?
Waer ziet men yemand meer tot haet en nijd genegen?
Waer ziet men yemand meer de lust tot zonden plegen?
Waer ziet men yemand meer tot zonden aengepord,
Als daer in overdaed den mensch wellustig word?
Ik heb tot noch mijn tijd in Hoofsche lust versleten;
Ik heb in overvloed van weeld' mijn zelfs vergeten;
Ik heb in menig Hof mijn dagen door gebrocht,
Zo menig Koninkrijk doorwandelt en verzocht;
Maer, leyder, waer ik quam, daer heb ik ondervonden
Hoe ligt dat daer den mensch kan vallen in de zonden;
Kan vallen tot het quaed, vermits gelegentheyd
De lusten daer toe lokt, de wille daer toe leyd.
Ik zelve, stel my zelfs mijn leven eens te vooren;
Ik spreek my zelve aen, waer toe ben ik gebooren?
Waer toe heeft my Gods macht uyt 's moeders schoot geteeld?
Waer toe heeft my mijn God geschapen na zijn beeld?
Waer toe is my de naem van Christen mensch gegeven?
Eylaes! om dat ik zouw gelijk een Christen leven,
En dienen God den Heer, wiens schepzel dat ik ben,
Mijn schepper gun my doch dat ik mijn zelven ken;
En dat ik u mijn God, mijn zonden mach belyen,
Ook alle quade lust, tot vuyle ranken, myen;
Dat ik in waer berouw uw Godheyd val te voet,
Op dat ik worden mach gelijk ik wezen moet.
Ik weet dat my het Hof tot wellust pleegd te trekken,
En 't Hoofsche leven my de ziele kan bevlekken;
Zoo dat, dat leven my, mijn God! voortaen mishaegd,
Ia zoo, dat zich mijn ziel daer over zeer beklaegd;
Beklaegd, eylaes! beklaegd, en zal gedurig klagen,
Ten aenzien dat ik my zo lelik heb gedragen;
Heb ik na lust geleefd, nu leef ik na den geest,
En word een ander mensch als ik wel ben geweest.
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Ziel-klacht aant.
Die gezongen kan worden op de stemme: Laura zat laetst by de beek
Armen mensch (uyt zondig zaet,
Van een zwakke vrouw gebooren,
En geneygt tot alle quaed)
Opend oog, opend ooren,
5 Om te zien, en om te hooren,
Wat gy zijt, en wezen zult;
Hoe gij hebt geleefd voor dezen,
Wat gy waert, en nu moet wezen,
Dat 's een zondaer zonder schuld.
10 Wie zich beterd van zijn quaed,
Die kan God zijn schuld betalen
Wie na 't pad der deugden gaet,
Die keerd af van 't zondig dwalen;
Laet, ey laet een yder smalen;
15 (Door mijn fauten) op mijn eer,
Tot mijn ongelukkig leven,
Niet door wil, maer noot gedreven,
't Welk gy weet mijn God, mijn Heer.
Lieve God ik zucht tot u,
20 En ik kan geen tranen sparen,
Is 'er troost? zoo troost my nu,
'k Ben de zondigst der zondaren
Zondig van mijn kindsche jaren,
Zondig van mijn eerste jeugd,
25 Zondig van mijn eerste leven,
't Geen ik schuldig ben gebleven,
Dat is beterschap en deugd.
't Is geen deugd, dat die misdoet
Zoekt zijn misdaed te verschoonen;
30 Maer 't is deugde, in 't gemoed
Aen zijn God berouw te toonen;
Laet de vuyle wereld loonen
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't Minste misdaed dat gy deed,
Met haer laster met haer schelden;
35 Lie ve ziel! God zal 't vergelden,
Al wat gy om Gods wil leed.
Laet de wraek, met felle nijd,
U verdrukken, u vertreden;
Laet de wangunst, u tot spijt,
40 Toonen duyzend tegenheden:
Ey! mijn ziel, zijt noch te vreden,
Schoon u al de wereld haet,
Al die smaed en al dat lyen,
Zal de ziel tot vreugd gedyen.
45 Zoo zy vast in Gode staat.
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Volckerus van Oosterwyck
Volckerus van Oosterwyck (1602-1675), gereformeerd predikant te Delft, is auteur
van een aantal stichtelijke dichtbundels waarin de ‘oeffeningh der godtsaligheyt’
centraal staat, de heiliging van het leven die de ware christen kenmerkt. Bijbelplaatsen,
uitspraken van kerkvaders en andere autoriteiten, kwinkslagen en observaties uit het
leven worden aangegrepen voor lessen ten behoeve van de dagelijkse handel en
wandel van de gemeente. Zo verbreidde Oosterwyck de idealen van de Nadere
Reformatie; hij verwijst herhaaldelijk naar auteurs als Willem Teellinck, Cornelis
Udemans en Joseph Hall. Zijn taalgebruik is eenvoudig en niet geheel gespeend van
humor, wat wel aan zijn geestverwant Jacob Cats herinnert; maar hij miste
vermoedelijk toch diens virtuositeit en veelzijdigheid om ook buiten de eigen kring
indruk te maken.

Bron
V. van Oosterwyck, De hof-bloemen, ofte drie hondert stichtelijcke en leersame
bedenckingen over verscheyden gelegentheden, betreffende d'oeffeningh der
godtsaligheyt. Amsterdam, W. van Beaumont, 1659, p. 1, 8-9, 14 en 38-39 <KB:
841 F 29>.
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en fijnen: artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van
Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden. Delft, 1994, p. 137-169.
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Der Menschen Leven aant.
Het leven, dat de Heer ons Menschen, hier vergunt,
(Soo Augustinus seyt,) is als een middel-punt
Tusschen 't woelen van de Beesten,
En het singen vande Geesten
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5 Die men vint in 't Hemel-rijck;
Treckt de Geest u na den drempel
Van den Glory-rijcken Tempel,
d'Englen Godts wert ghy gelijck:
Treckt het vleesch u na beneden,
10 Na des werelts ydelheden,
Haeren dreck en 't swarte slijck;
Niet den Eng'len, maer den Beesten
Wert ghy in het minst' en meesten
Onverstandig Mensch! gelijck.
15 Kiest, en siet wat ghy na desen
Alderliefst gelijck wilt wesen,
Of den Borg'ren van die stadt,
Of den onvernunften dieren
Die langs 't aertrijck henen swieren;
20 't Scheelt te veel, of dit, of dat.

De Erf-Sonde aant.
Men twist en disputeert met voll' en stijve kaecken
Hoe of wy aen het vuyl van d'Errif-Sonde raecken;
Dan, mijn gevoelen is, dat 't beter waer, te vragen
Wat middel of daer is om die eens weg te jagen?
5 Gelijck, wanneer een Dief by nacht is ingekomen
En dat hy 't beste goet alreets heeft weggenomen,
Men niet in 't lang en breet en sal bedisputeren
Hoe of hy daer in quam, maer hoemen hem sal weeren.

Kerck-gangs Vrucht aant.
Terwijl dat Esau in het Velt
Het Wilt-gedierte netten stelt
En loopt om yet te schieten
Is Iacob in sijns Vaders Huys+
5 (Een Huys dat heylig is en kuys)
Om zegen te genieten:

+

Genesis 27
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Soo gaet het oock met vele liên,
Sy lopen in het wilt, en sien
Wat Wilt daer is te vangen,
10 Terwijl Godts kind'ren in Godts huys
(Daer geen gekets is, en gedruys)
Den Zegen Gods ontfangen.

Tranen-Vrucht aant.
De slack krimpt in en hy vergaet,
Wanneermer 't bijtend' sout op goyt:
Soo is het oock met 't sondig quaet
Wanneermer ziltig nat op stroyt;
5 Waer door ick meen', dat ziltig nat
Dat uyt der menschen Oogen vliet,
En even als een traenen-badt
Van binnen uyt het herte schiet.
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Anna Maria van Schurman
Anna Maria van Schurman (1607-1678), als eerste vrouw in Nederland toegelaten
tot colleges aan de universiteit, woonde en werkte in Utrecht. Door haar geleerdheid
werd ze een nationale en Europese beroemdheid; ze correspondeerde met vele
geleerden, beheerste twaalf talen, was thuis in de theologie, filosofie, geneeskunst
en botanie en kon prachtig tekenen en graveren. Van huis uit rechtzinnig gereformeerd
en leerlinge van Voetius, een van de voorlieden van de Nadere Reformatie, verliet
ze in 1669 de kerk om zich aan te sluiten bij de nog radicalere beweging van Jean
de Labadie, die opriep tot een totale breuk met de ‘wereld’. Ze overleed in 1678 te
midden van de gemeenschap van labadisten.
Tijdens haar leven publiceerde Schurman alleen Latijnse poëzie. Haar Nederlandse
gedichten verschenen verspreid in werk van anderen, of circuleerden alleen in
handschrift; pas in 1992 zijn ze, voorzover bewaard, integraal uitgegeven. Ze zijn
alle godsdienstig, vaak didactisch van strekking.
‘Tegens werelts geselschap’ en ‘Over het droevig verval der Christenen’ ademen
de geest van de Nadere Reformatie. Niet iedere kerkganger is een christen, zo
waarschuwt Schurman in het eerste gedicht. Alleen wie in zichzelf bespeurt dat hij
de zonde werkelijk haat, en de kracht van Christus in zich voelt om de zonde te
verslaan, is die naam waardig. Uiterlijk herkent men zulke mensen aan hun radicale
afwijzing van de zonde en een leven in heiligheid - en zulke mensen, besluit de
dichter, zijn er niet veel. Het tweede gedicht is een klacht over het verval van Gods
kerk en vooral een aanklacht tegen predikanten die het hun gemeenten veel te
gemakkelijk maken. Ze houden geruststellende preken over Gods liefde, maar ze
zeggen er niet bij dat God eerst volkomen berouw eist en een radicale breuk met de
zonde. Zo lopen zij, met hun gehoor, ‘den heelen Hemel mis’ (r. 12). Niettemin is
er hoop op herstel voor het ‘Verbastert Christendom’: Schurman noemt de namen
van vier predikanten die geen ‘huurlingen’, maar echte herders zijn.

Bronnen
Ziels-verlustiging, bestaende in verscheyden geestelyke liederen; t'Samen gestelt
door eenige godtvruchtige leeraren, en anderen. Amsterdam, J. Wasteliers,
1677, p. 130-132 <KB: 4 A 29>;
Over het droevig verval der Christenen. <KB: hs. 78 D 34, nr. 4>.
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Tegens werelts geselschap. aant.
Voys: Psalm 86.
Dat eens alle menschen wisten,
't Leven van een ware Christen,
Dan verdween de valsche schijn,
Datter veele Christen sijn,
5 In een Christ, sijn als twee menschen,
Die d' een tegen d' andre wenschen.
d' Een die staet aen Christi sy,
d' Andre blijft aen duyvels ry.
d' Een wil Godt sijn eere geven,
10 d' Andre wil hem selve leven:
d' Eene staet in Christi kracht,
d' Andre steunt op eygen macht;
d' Oude mach den strijdt beginne,
Maer de nieuwe moet het winnen,
15 Want die Christi pijle heeft,
Doodelijcke wonden geeft.
Waer dat Christus is gekomen,
Daer is hem de macht benomen:
En al schijnt sy somtijdts groot,
20 't Is het spart'len van de doot,
Weet dan dat sy Christum derven,
Die de sonde niet en sterven,
Want of sond' al eens mishaeght,
't Is dat haer geweeten knaeght,
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25 Wie van sonden niet wil scheyden,
Laet hem van de duyvel leyden,
Want de sond' is duyvels handt,
En sijn eygen minne pandt:
Voor de sonde niet te schricken
30 Dat is speelen met sijn stricken,
Want waer sonde stelt de wet,
Maeckt 's een duyvel of sijn net.
Alle die die Jesum minnen,
Kunnen sonden overwinnen,
35 En sy vinden al haer vreucht,
In de sonden tegen deucht,
Voort te gaen in deuchde trappen,
Dat is na den hemel stappen,
Dat men met een vasten loop,
40 Al 't belet stoot overhoop.
Dat men om niet staegh te vallen,
Eygen macht schat niet met allen,
Maer sigh voor almaghtigh schat,
Alsmen Jesum heeft gevadt,
45 Jesu min sigh niet te schamen,
Daer de wereldt spant te samen,
Jesu roem te houden vast:
Daer hy schijnt te zijn een last,
Van sijn eygen, sin te scheyden,
50 En soo Godes eer verbreyden
En verbeelden Christi beelt,
Toont hoe light en duyster scheelt;
Die te seeg'nen, die ons vloecken,
Weeu en Weesen, gaen besoecken,
55 En te myden 's werelds schijn,
Moet der Christen leven sijn.
Houdtse dan niet light voor Christen,
Die met sonden noyt en twisten;
Die om hier te houden vree:
60 Doen gelijck de werelt mee,
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Die niet staen na sulcke deughden,
Die nooyt s' werelts hert verheughden,
Dien de werelt niet en haet,
Die is verr' van Christi staet.

Over het droevig verval der Christenen aant.
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Verbastert Christendom! waer is u eersten luijster?
Van liefde, hoop, geloov? hoe schijnt u licht so duijster?
uw' sterren vallen af van s'Hemels vasten loop;
En werpen op het slijck, gelyck een mollenhoop.
De volgers volgen blind; en beijde gaen sij dwalen,
Van s'Hemels smalle wegh. en ieder stelt sich palen
van eijge sin en lust; en smeet sich selv' een Croon,
die van sijn dwasen waen sal syn een droeve loon,
Zijn niet de sienders blind? van 'tblinde volck gepresen,
die op het alderlichst' de swaerste breuck genesen?
die spreken, vrede, vree? daer doch geen vreed' en is.
en gaen met haer gevolg, den heelen Hemel mis
Sij leeren Jesus is genesing voor de sonden;
en niet hoe Godes wett eerst opent zielewonden.
en hoe het steenen hert moet eerst verbrieselt sijn,
eer Jesu Geest en bloet verdrijft het ziels fenijn.
Gods Soon en spreeckt geen vree, daer vreed' is met de sonde.
Sijn olij ende wijn, sijn niet dan voor verwonde,
Veel syn haer eygen God! die leven sonder leet
En meijnen rijck te sijn, en siend', en wel gekleet
So staet het met het volck, en die hetselve leyden.
En wie sal so het hoord' haer beyder ramp verbreyden
De Christenwereld slaept, op 't topje vande mast,
En hoe de zee tempeest, wie ist die daer op past
Doch wee! jae drijmael wee! voor die, die herders heeten!
En die der zielen heijl, en haren plicht vergeeten.
die meijnen dat het schaep den herder soecken moet
en dencken niet hoe God van haer eijscht ziel, en bloet
Wee Herder dien de wacht der Cudde is bevolen!
en die, door uw versuijm, de schapen laet verdolen.
Diet swackke sterven laet en 'tsiecke niet geneest.
en als een huijrling plach, maer eygen schaede vreest
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geluckigh is dat volck dat Jesus dan comt weyden,
en door sijn Geest, en Woord syn onderherders leyden!
Dat uijt die Heyl fonteijn den dranck wordt toegebracht
En daer de dienaer self een hemels crone wacht.
Daer comt een noordewind in Godes kercke swaijen
oock comt een suijdewind in Jesu lusthof Waijen.+
Die doet de specerij verspreyden haere Cracht,
En nu ist dat men vrucht van Godes planten wacht.
God laet ons van herstel noch blijven in verwachtingh
Daer is van soete vrucht een overvloet in Achtingh:+
Daer is van meerder hoop een breed en open veld.
en mog'lijck dat de Heer noch sevenduijsent teld.
Daer sijn noch vaders hier, van 'tGeestelijcke leven
en stylen van de kerck, in gunst van God gegeven+
die toonen hoe een Christ can Hemelsch sijn gesint,
en in den Hemel woont, alwaer syn Ziele mint.
Noch is een heijligh-saet tot steunsel hier gebleven,
dat door een stille cracht, sich pooght om hoogh te geven
doch dien God door de Naem tot inden top verheft,+
Moet pogen dat hij 't al door daeden overtreft.

+

Vande Waijen

+

Achtingius

+

Theod: Brakel

+

Acronius

Op Abbinga by Leuwerden den 6 September 1665.
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Jeremias de Decker
Jeremias de Decker (1609-1666) werkte op het makelaarskantoor van zijn vader in
Amsterdam. Als literator trad hij niet erg op de voorgrond, maar hij heeft toch een
vrij omvangrijk oeuvre opgebouwd, dat van literaire ambitie getuigt: twee boeken
epigrammen (1650), een breed opgezette lijdensmeditatie (Goede Vrydagh, 1651),
een verssatire in de geest van Erasmus (Lof der geldzucht, eerste uitgave 1667), en
een groot aantal kortere en langere beschouwelijke gedichten en gelegenheidsverzen.
Het meeste is uitgegeven onder de (typerend bescheiden) titel Rijm-oeffeningen
(1659). Blijkens diverse herdrukken moet er veel waardering voor bestaan hebben;
van Vondel is de uitspraak ‘een dichter van sierlijke netheid’ bekend.
De Decker was een belezen man en behalve in de klassieken ook goed thuis in de
moderne, Neolatijnse literatuur van zijn tijd. Daarvan getuigen onder meer het
‘Gesangh aen de H. Dryeenheydt’, een vrije navolging van een van de Hymni van
de katholieke Franse humanist Marc-Antoine Muret (1526-1585), en de reeks
gedichten die vertaald zijn uit de Epidorpides (‘nagerechten’) van de beroemde
humanist J.J. Scaliger. Geheel origineel in de moderne zin van dat woord zijn deze
gedichten dus niet, maar wie ze met de originelen vergelijkt ziet toch De Deckers
geheel eigen aanpak. Bovendien valt zijn vermogen op om ‘sfeer’ te scheppen.
Een wél origineel gedicht (in meer dan één opzicht) is de ‘Aendacht op de Kersdagh
des jaers 1659’. In de ‘Noordse oorlog’ (1655-1660) had de Republiek partij gekozen
voor Denemarken, en in november-december 1659 waren de Zweden door De Ruyter
van het eiland Funen verdreven. De nationale euforie die daarop volgde was
oorverdovend. Ook ik, zegt de dichter, wilde mijn stem laten horen, maar een engel
weerhield mij en richtte al mijn aandacht op de wonderen van het kerstfeest: een
maagd werd moeder, God werd mens, het eeuwig scheppende Woord ligt als een
zuigeling in een kribbe. De geboorte van de vredevorst, beseft hij, is geen dag om
over de oorlog te dichten, en daarom legt hij zijn pen neer om God in stilte te danken.

Bronnen
J. de Decker, Rym-oeffeningen. Verdeelt in dry boecken, vervattende gedichten
van verscheyden stijl en stoffe. Amsterdam, Abraham van Blanken,
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<UBL: 1199 G 13>;
J. de Decker, Lof der geldsucht, ofte vervolg der Rijm-oefeningen, verdeelt in
twee boeken. Amsterdam, wed. Marten Jansz. Brandt en Abraham vanden Burgh,
1667, 11 p. 5-8 <UBL: 1199 F 16>.
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Aen mijnen Sterfdag. aant.
Dag, die my eens van Son versteken suit en dag,
Dag, die my binnen 't graf; dag, die my eeuwig buyten
De ruyme Wereld suit dien schoonen Tempel sluyten,
Dien tempel daer ick God in toe te singen plag
5
Verwondering en prijs soo dik ick hem besag;
Dag, die my in den loop suit van mijn' dagen stuyten
En 't na-wee proeven doen der dier verbode fruyten;
Dag, zeg ick, dien ick vliên, maer niet ontvlieden mag;
Hoe spoed ghy herwaerts aen doch als op wolle voeten!
10 Ghy suit ghy suit misschien my in dit jaer ontmoeten,
Misschien in dese maend, in dese weeck misschien;
En kleef ick dwase noch soo vast aen mijn' gebreken,
En leef ick noch zoo los als of ick noch veel weken,
Noch vele maenden sou, noch vele jaren sien?

Gesang aen de H. Dryeenigheyd. Muretus gevolgt. aant.
Onendelijk Dryeenig Wesen,
Daer alle wesen uyt ontstond;
Dat boven ons begrijp geresen
U self alleen begrijpen kond:
5 Onmetelij k en eeuwigh Vader,
Soon beeld van 's Vaders aengesicht,
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Geest uytgegaen van bey te gader,
Ontwolk ons' herten met uw licht.

10

Laet ons een blixken van uw' oogen
Als door een' spiegel henen sien:
Geef dat wy u ten hoogsten mogen
Believen, lieven en ontsien.

Erberm u, Vader, onser qualen:
Geley ons, Soon, op 't rechte spoor;
15 En licht, ô Geest, met heldre stralen,
Ons slibberende voeten voor.
Op dat door aerde, locht en water,
Jae door 't gewelf des hemels heen,
De glory eeuwig klink en klater
20
Van 't eeuwige Dryvuldig Een.

Epidorpides Scaligeri gevolgt
Jesus aen de geloovige siele aant.
De schoone Aurore en steeg noyt schooner uyt de baren;
Met perrel-rijcker licht
Is noyt de morgen-ster den Oceaen ontvaren:
Noyt sag men 't aengesicht
5 Der Son in schooner goud op vollen middag gloeyen:
Als gloeyt, als blinckt en blaekt
Een' kuysche siel, die vry van 's werelds duystre boeyen
Na 't licht des hemels haekt;
En hoort den Bruydegom uytgalmen in haer' ooren
10
Dit lieffelijck geluyd:
Rijst, schoone, rijst, sneewitte uyt duysenden verkoren
Rijst, onbevleckte bruyd,
Meer waerdig dan fijn goud, meer vierig dan de vieren,
Die aen den hemel staen:
15 Men hoort geen' regens meer, geen' hagel-buyen tieren;
De winter is vergaen:
De Lente swelt en bot: bloeylustig staen de weyen:
Kijck eens hoe blonde blom
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20

Door blancke leliën zich mengen gaet en spreyen:
Kom, mijn' vriendinne, kom,
Die oyt in suyver wit de duyfkens hebt verwonnen,
Kom daer een bedde, daer
Een ruste u is bereyd, die nimmer stooren konnen
Geval noch fel gevaer.

De selve aan Jesus aant.
De vossen vinden in hunn' holen hunn gemack,
De vogels in hunn' nesten;
Maer niemand iss'er die voor 's menschen Soon of dack,
Of decksel heeft ten besten:
5 Der dingen Vorst en Voogd kan niet een' biesenmat
Sich onder 't hoofd verwerven.
O die nu noch wat reyns in sijnen boesem had,
O sal ick, sal ick derven?
Hier, soetste Jesu, hier, mijn' borst is u gejond,
10
't Is waer van sonde-smetten
Tot in den grond vervuylt, maer, suyverste, ghy kond
Die met een wincken netten.
In mynen boesem net en van sijn' smetten vry
Sal 't u te bouwen lusten
15 Een rust-vertreck voor u, niet op dat ghy in my,
Maer ick in u mag rusten.

Heere, 't Bruylofts-kleed is uwe gave aant.
Myn Bruylofts-kleed is slecht: suit ghy my daerom buyten
Uw' Bruylofts-kamer sluyten?
Waerom en hebt ghy my geen prachtiger gemaeckt?
Ja, Heer, ick wil oock naekt
5 Ick wil beroyt en naekt met u ter tafel treden:
Ach! suit ghy om mijn' leden,
Om mijn' verkleumden rug uw kleed ontsien te slaen,
Die 't mijn hebt aengedaen?
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10

Sulcx zijt ghy ongewoon, klaer beeld van God den Vader,
Gaefrycke segen-ader,
Die 't all met overvloed van segen overdout,
En noch genoeg behoud.

De tot God wakende Siele aant.

5
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De gramme zee ligt stil en als van vaek verkracht;
Met vlerken houd de nacht
De fackelen beset,
Die 't blaeu doorwandelen der lucht met stillen tred.
All wat zich hier om leeg op 't drooge land onthoud,
All watt'er leeft in 't sout,
All wat de locht doorswiert,
Ververscht met vochten slaep sijn geesten, rust en viert.
Maer ick, och armen! ick en werd geen' rust gewaer,
Wende angstig hier dan daer,
Onseker wat geval
Wat duyster ongeval mijn leven treffen sal.
O tortsen van den All, steeds wacker Hemelsch heir
O meer en minder Beir;
Beir, die met tragen voet
Staeg rondom 't Noorder-punt uw' trage ronde doet,
En eeuwelijck het diep mijd van den Oceaen,
Hoort hoort mijn' klachten aen,
Myn suchten vol van vier;
Ach! Draegtse derwaerts aen daer ickse henen swier,
Dat 's voor den groten voogd van't onbepaelden rijck,
En legtse eerbiedelijck
(Dat eysch ick en niet meer,
Dat dorsten sy alleen) voor Jesus voeten neer.
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Aendacht op den Kersdag des jaers 1659.
Gloria in altissimis Deo, ac in terra pax, hominibus bona voluntas.
Luc. 2. aant.
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All wat iet in Rijm kan stellen,
All wat silben weet te tellen,
Heeft'et thans geweldig druck
Met ons Noorder krijgsgeluck,
Met den zegen op te kraeyen,
Die van Funen af komt waeyen.
Ieder bladeken Papier
Roockt van yzer, loot en vier:
Ieder vaers daer op gewreven
Schijnt met breyn en bloed geschreven:
Ieder regel, ieder woord
Snuyft schier niet als brand en moord.
Ick van desen dagh genegen
Om iets diesgelijeks te plegen
Voelde stuiten mynen trant
Van eens goeden Engels hand,
Die my sachtjens beet in d'ooren:
Dichter, hoe? wat hebt ghy voren?
Wilt ghy oock met dommen moed
Oly gieten in den gloed?
Wacht u aen zoo wreede grillen
Gods Geboorten-dag te spillen;
Ga veel liever daer sijn Woord
Word gesproken en gehoort;
Of begeef u tot de blaêren,
Melders van de blijdste Maren;
Sie daer hoe een' Maget baert;
Sie hoe God uw swacken aert
Uwen vleesch-rock om komt gorden,
En uyt mensche mensche worden,
Om den mensche (seldsaem lot!)
Eens te worden doen met God.
Merck (ô wonder boven wonder!)
Hoe de sender van den donder,
Smeder van de blixemschicht,
In wat hoys verschoven ligt.
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Wil sijn Kribbe nader treden,
't Sal u dienstig aen de seden
En een toom zijn tegens trots:
Merck hoe hier de Grootheyd Gods
Uwenthalven zich vermindert,
Hoe de Wijsheyd Gods verkindert,
Hoe hier 't Woord der Eeuwigheyd
Stom en woordloos ligt en schreit,
En ten troost van Adams neven
Zoo haest lijden komt als leven.
Merck dit alles aen met vlijt;
Dat is werck voor dezen tijd:
Maer van dage niet te spreken
Als van kerven, schieten, steken,
Niet als oorlogs-toon te slaen,
Kan den sulcken niet wel staen,
Die zich gaerne noemen hooren,
Na den Vorst van daeg geboren,
Die met recht by den Propheet
Vrê-vorst, Vrede-koning heet,
Als wiens koninglycke staten,
Slechs bestaen uit ondersaten,
Die geweld en euveldaên
Liever lijden als begaen:
Waer met oock der Eng'len tongen
Die sijn bly Geboort-liet songen,
Lieflijck stemmen overeen,
En den volcken hier beneên,
Niet als peis en vrede wenschen,
Niet als buygzaemheid den menschen
Toe en juychen, en all' d'eer
Wyden aen des Hemels Heer.
Tracht derhalven 't licht van heden
Aen iet vreedsaems te besteden;
Smeeck den Prince van den vrê
Dat hy 't bloedig oorlogs-wee
Stuyten wil, en 't moortsieck woeden
Uit de Christe wereld roeden:
En bevecht uw Vaderland
Ergens eerlijck d'overhand,
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't Zy op stroomen of in velden,
Prijst den Hemel, die uw' Helden
Aenblies eenen helden-moed.
Dat zal ruim wel syn soo goed;
Als met snorcken, roemen, rasen,
d'Oorlogs-voncken op te blasen,
En in menschen, hoe bedaert,
Aen te voên eens tijgers aert.
Dat zal 't koop-heil doen herleven,
Ja 's lands heir meer herte geven
Als all' 't hitsende geschreeuw,
Als all' 't snoeven van den Leeuw.
Dit my dus gestelt voor oogen,
En een weynig overwogen,
Vond ick heylsaem en gesond,
En in redenen gegrond:
Heb derhalven int en veder
Staendevoets geleyt ter neder,
En voor 's Lands welvarentheyd
Stil den Hemel danck geseyt.
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Franciscus Martinius
Franciscus Martinius (1611-1653), gereformeerd predikant te Epe, verwierf een
zekere faam met zijn omvangrijke Treurdicht, tot verklaringe over 't lyden en sterven
van onsen Heere Jesus Christus uit 1645. Deze lijdensmeditatie werd gewaardeerd
door onder anderen P.C. Hooft, J. Vollenhove en G. Brandt. Het gedicht werd in
1649 herdrukt, en in 1651 en 1659 opgenomen in de bloemlezing Verscheyde
Nederduytsche gedichten. Ook andere religieuze gedichten van Martinius - waaronder
het onvoltooid gebleven ‘Triumph der opstanding’ - verschenen in bloemlezingen
(deel 2 van de Verscheyde Nederduytsche gedichten, 1653, en Apollo's harp, 1658).
Daarnaast werden negen ‘kluchtige deuntjes’ van zijn hand opgenomen in de
Hollantsche Parnas uit 1660. Pas in 1729 verscheen een afzonderlijke uitgave van
Martinius' gedichten.
Het hier opgenomen ‘Morgen-Liedt’ maakt deel uit van een serie van drie liederen
voor morgen, middag en avond, waarin Martinius in eenvoudige bewoordingen God
prijst en tot godsvrucht aanspoort. Een enkele keer heeft het gedicht een luchtige
ondertoon, zoals in de derde strofe waarin de dichter constateert dat hij er niet in
geslaagd is eerder dan het ‘pluymgedierte (...) uyt de Pluimen [te] ryzen’ om ter ere
van God een gedicht te schrijven. In het ‘Klaagh-liedt. Over het benauwde Jaar van
1648’ kijkt Martinius terug op de uitzonderlijk koude en natte zomer, die volgde op
het sluiten van de vrede van Münster in het voorjaar van 1648. De oogst is mislukt,
de voorraden zijn verteerd, de vastentijd dreigt al te beginnen met Kerstmis... Alleen
bekering kan hier uitkomst brengen, want de oorzaak van de ellende ligt in het
veronachtzamen van Gods geboden.

Bron
F. Martinius, Gedichten. Den Haag, Jacobus de Jongh, 1729, p. 75-77 en 85-87
<KB: 1759 E 7>.
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Morgen-liedt aant.
Uyt het donker van den nacht,
En de diepe duystre dalen
Van verschrikking, en onmacht,
Kom ik weêr het hooft ophalen.
5 Wat zal ik u voor het licht,
Heer, van dezen dagh vergelden?
Zal ik met een vroeg gedicht
Gaan uw lof en prys vermelden?
Zal ik u met morgen-zang
10 Boven 't Pluymgedierte prysen?
Ach! zoo wacht ik al te lang
Uyt de Pluimen op te ryzen.
Hadt myn Ziele zoo veel baats,
Dat zy van u mochte lenen
15 Vleugelen des dageraats
Waar en vloog zy dan niet henen!
Maar de Zon is my te gaau
Zy komt my in 't bed verrassen
O die altydt kon zo naau
20 Op zyn uur en stonde passen!
Ziet hoe zuiver is haar glans,
En hoe kuis haar eerste Stralen;
Ach! waar zo myn lof althans,
Om uw Goetheid af te malen.
25 Maar gelyk zy schaamroot is
Van d'onzuiverheden der Aarden:
Zoo schaam ik my voor gewis,
Als ik koom uw Prys aanvaarden.
Zy ontnuchtert haar terstont
30 Met den frisschen dau der lovren:
Dat geen drank koom in myn mont
Die myn zinnen kan betovren.
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Zy trekt op den dikken damp
Van de Venen en de Vlieten
35 En komt in de drooge kamp
Oly weêr in 't koren gieten.
Zoo moet ook Gods helderheit
Zich verspreyen in myn oogen,
Dat ik daar door al myn leit,
40 En myn tranen op magh drogen.
Maar al eer de Zon van 't Oost
Hoger opklimt naar het Zuiden,
Weest myn voorspraak en myn troost
By de klare middaghs-luiden.
45 Ghy weet hoe de schemering
Van myn schaamte pleegt te beven,
In de Gulden ommering
Van zo groten glans te sweven.
Is dit by de menschen hier,
50 Heer, wat zal 't by u dan wezen?
Daarom leert my goedertier
Altyt voor uw Vierschaer vrezen.
Ach! dat zo voor eenen nacht
Vele zulke dagen quamen,
55 Dat u wierde toegebracht
Al ons lof en Prys te zamen.

Klaagh-liedt. Over het benauwde Jaar van 1648 aant.
Op de Wyze: Hoe leg ik hier in dees ellende
Terwyl de koude wintervlagen
Ons van de Somer doen vermaan,
Laat ons in 't kortste van de dagen
Het lange jaar besluiten gaan,
5 Dat met zyn klagen, en zyn karmen,
Godt in den Hemel magh erbarmen!
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O Heer! hoe komt de lieve Vrede
Met zulk een zuiren duiren Jaar?
Ons oogen, en uw wolken strede,
10 Wie dat van beiden natter waar.
Quam eene week met zoet verblyden,
Daar moest een heele maant voor lyden.
De Somerlocht bracht zoo veel regen,
Den rykken ooghst zoo veele nat,
15 Dat op het lant verging den zegen.
Wy hebben laas! te veel gehadt,
Aan 't geen dat ACHAB hadt te weenigh.
Noch zyn ons herten even steenigh.
De zachte dropp'len harde steenen
20 Door stadigh vallen slyten doen
Wy lopen slechs daar over henen
Met onzen onbedachten schoen,
En denken niet dat zulk een leering
Ons strekken kan tot ons bekeering.
25 De Vogelen des Hemels eeten
Van onze zaat zoo zat als wy,
Die van ons zorgen niet en weeten.
O! waren wy zoo bly als zy!
Wy zongen als de Winter-meezen,
30 Die koud of kommer niet en vreezen.
O Heer, wilt met u goetheit laven
Der menschen huis, der beesten stal!
Het Peert en wil niet langer draven
Het zoete Schaap quynt van de gal,
35 De Koe, daar 't kint plagh op te hopen,
Die moet men schier de melk afkopen.
Het Rund eet heid en stroo van hoppe,
Het Kalf wert voor den tyt gespaant,
De brant is in den Herfst al oppe,
40 De Slachtmaant is ons Sprokkelmaant,
En lichtlyk zal de Vasten komen,
Al eer dat Kersmis is vernomen.
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O mocht de Lant-man in dit lyden
Gedenken aan uw hant, ô Heer!
45 Ghy Godt van NOACH, die de tyden
Verdeelt hebt en verwisselt weêr;
En noit uw beurten overslagen,
Maar wel verswaart met onze plagen.
Wy maken van uw Feesten zonden,
50 Van uwen Sabbath ons profyt,
Van Paaschen, Pinxtren ons verbonden;
En yder misbruyk heeft zyn tyt.
Is 't wonder, dat ghy weêr ter wrake
De Somer gaat tot Winter maken?
55 Dit is de voorslag van de roede,
Die van het lyf wil na de Ziel,
Die noch gedyen kon ten goede,
Indien daar op verandring viel.
Geen winter zal ons konnen deeren,
60 Zoo wy ons maar te recht bekeeren.
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Jan Zoet
Jan Zoet (1614-1674), herbergier in Amsterdam, was het middelpunt van een groep
dichters, ‘de Wijngaertrancken’, waartoe ook Jacob Steendam hoorde. Van huis uit
doopsgezind, distantieerde Zoet zich steeds meer van alle institutionele kerkelijke
stromingen en richtingen. In een pamflet dat hij in 1657 uitgaf, Het groote Vischnet,
worden ze zo'n beetje allemaal door hem ontmaskerd als ‘secten’, waar de geest van
God niet te vinden is. Wat hij wél wilde gaf hij ook aan: ‘En 't geen ik zelf van God
begeer/Dat liefde d'overhand mag krijgen’.
Intussen hield hij zich niet in, en trad keer op keer als scherp criticus naar voren.
In 1647 verschenen zijn Geestelikke door-zichten op Constantin Huygens Hailige
dagen, bedoeld als kritische beschouwing van Huygens' Heilighe Daghen van 1645,
en vergezeld van een alternatief, waar de grote man uit Den Haag zijn voordeel mee
zou moeten doen. Huygens' reactie is elders al aangehaald (vgl. het nawoord).
Zoets kritiek op Huygens komt in essentie (in details is hij niet altijd goed te
volgen) neer op het volgende. Waar Huygens, bij alle besef van eigen onvolmaaktheid,
altijd vertrouwt op de vergeving van de zonden door Christus, legt Zoet nu juist de
nadruk op de noodzaak van verbetering. Wie gelooft dat hij door Christus van zijn
zonden bevrijd is, laat zich in slaap sussen; het is een ‘krancke leer’. Christus roept
op tot bekering en wie daar geen gevolg aan geeft, heeft ‘niet tot het leeven, maar,
tot de dood [zijn] toevlucht [...] genoomen’.
Kars-dag, Zoets alternatief voor Huygens' meditaties, gaat over het lot dat enerzijds
degenen wacht die (zoals hijzelf) ‘in de geest des levens vluchten’ (r. 46), en
anderzijds de ‘wereldse machten’ ofte wel ‘Kaïns erfgenamen’ (zoals klaarblijkelijk
Huygens). Zoet roept, met een zowel muzikale als tekstuele herinnering aan Vondels
beroemde rei uit de Gijsbrecht, Rachel ten tonele, het beeld van oprechtheid en
lijdzaamheid. Zij danst te midden van haar eens door Herodes vermoorde kinderen.
Intussen ligt Herodes te slapen, nog onbewust van het feit dat de wraak nabij is. Zo
wordt de zuiverheid beloond, en het kwade bestraft. Maar die zuiverheid moet volgens
Zoet bevochten worden; ze wordt niet, zoals Huygens gelooft, geschonken.
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Geestelikke door-zichten op Constantin Huygens Hailige dagen aant.
CONSTANTIN,

'k ben, door de woorden
Die ghy, uit het strenge Noorden,*
Van uw hard bevrosen hart;
By het Hóófd der Muyder-vlieten;
5 Als een grond-ys op deed schieten,
Eens tot Rijmen uit-getart.
Ik ben, in verscheiden nachten,
Met mijn brandende gedachten,
Uwe Feesten door-gegaan:
10 Maar ik kon geen Hailigheeden,
In die vleesschelikke reeden,
Voor mijn scharp gezicht zien staan.
't Woord, hoe breed en waits geschreeven,
Is gants zonder Ziel en leeven:
15 Daar om noemje 't ook: Licht geld,
't Geen de waarde niet kan halen,
Om ten vollen te betalen:
Dan door loosheid of geweld.

*

Strenge Noorden, om dat 'er een sture gure en altijdts-durende nacht der ongherechtigheid
is; alles, wat daer uit voort koomt, moet vergaen, en als Ys in de zon, dat is in de Hailige
Geestelikke waarheid, smelten, Iesai. 5. van het 12. tot het 25. vers. Iesai. 27. vers 14. Micha
4. vers 1. En naer dien uwe Rymen, hoe wel ze voor de naturelikke menschen, met een hailigen
schijn ter baan komen; gants geen Geestelikke hailigheid in zich hebben, zo ben ik, daar
door tot Rijmen uit getart; in voegen dat ik, na verscheyden doorzichten, tusschen den acht
en neegenden deezer, des nachts ten twaelf uuren heb moeten aenvangen, dat ghy hier gedaan
ziet; wilt het in danck ontfangen, en tot uwe zaligheid gebruiken. Vale.
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JAN ZOET,

Amsterdammer

Zon-dag

5

10

15

20

Dit 's al vry wat stout gesprooken;
Doch ik zie uw Zond-dag spooken
Want de Zoen-dag zijtge quijt:
En Gods Zon is dicht bewonden,
Met dat zwarte kleed der zonden,
Daar ghy in verduistert zijt.
Deese Mist, door quade wercken,+
Die men oeffend in de Kercken,+
Eerst ontstont, en noch ontstaat:+
Dat u hailig schijnt te weezen,+
Is nu, eeven als voor deezen,+
By de Hailigst 't grootste quaad.+
Of ghy dan uw aardsche wandel,
Uw naturelikken handel,
Naar de letterlikke Wet
Al herstelde, 't zou niets baten:
't Liegen moet men eerst verlaten;
Want daer in is 't al besmet:
Als men 't teegenwoordigh preeken,
Over al, moet laten steeken,
Dan zal 't niet meer Zond-dag zijn:+
Maar Gods Zoons-dag, en Gods Zoen-dag,+
Daar men 't Vleesch, aan 't Kruys, voor bloên zag;
Ons tot vreugde, en veel tot pijn.

+

Iesai. 3. vers 8.
Mich 3. v. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
+
Psal. 106.35, 36, 37, 38.
+
Iesai. 1.11, 12, 13, 14, 15.
+
Ierem. 5. vers 31.
+
Ierem. 23 van het elfde vers
tot het einde des Cap. De
wercken moeten in de
waarheid, of de menschen
moeten in de H. Geestelikke
waarheidgehailigt zijn, eer
zy eenige hailige wercken
kunnen of mogen doen: besie
hier op Christi gebed, Ioh.
17. vers 17. en zijn woorden
Iohan. 14.
+
Ezech. 34. v. 10.
+
Ezech. 37. v. 23.
+

Nieuwe Jaar
25 Dan zal 't Oude Iaer verdwijnen
En een Nieuwe Zonne schijnen;+
Dan zal Gods volkomen woord+
Eeuwig voor elcx oogen blincken,+
Dan zal 't over d' aardboom klincken,
30 't Geen geen oor ooit had gehoort.

+

Iesai. 6 vers 20.
Apoc. 21.2, 3, 4, 5.
+
Iesai. 65.17.
+
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Dan zal't Hailig volck in vreeden
d'Opper-Macht alleen bekleeden.+
Zoeckje naar die zaalge staat?
Zo is't tijd om weêr te keeren;
35 Laatje, als een Leerling, leeren+
Hoe men hier uit Babel gaat.+

+

Dan. 7. vers 27.

+

Matth. 10. v. 15.
Apoc. 18. vers. 4.

+

3 Koningen-Avond
Och! uw vat is vol geschoncken,
't Klinckt: den Koning heeft gedroncken,+
En, voor ons, wat wil men meêr?
40 Gants vol-daan. ontzielde schimmen,
Waagje 't zo! laat staan dat klimmen:
Want dit is een krancke leer.

+

1 Petr. 2. vers 24. Verstaat
de zonden die zy voor 't
geloof, teegen de Vader,
onder Moyses Wet, hadde
gedaan, voort moesten zy
Christi voetstappen, to
voldoeningen, na-volgen. 1
Petr. 2. vers 21.

Goede Vry-dag
Koom, help, in uw zelfs mishagen;
Kristi Kruis ten berg op dragen:+
45 Staat dus leedig niet en gaapt.+
Zijt g' een Ridder? poog naar 't strijden.+
Win de Ridder-kroon, door lijden,
Proef hoe 't Vleesch op Doornen slaapt.
Zoek niet, als de valsche Papen,+
50 Achter Moord-geweer en Wapen,
Der Geweld'gen macht t'ontgaan:
Maar sta bloot op Gods genaden;
Want door zulcke stoute daden
Word de Schuld-brief voort voldaen.+

+

Matth. 27.32.
1 Pet. 1.22. en 4. vers 12,
13, 14.
+
Hebr. 12. van 't eerste tot
aan het vijftiende vers.
+
Matth. 10. vers 16, 17, 18.
+

+

Matth. 16. v. 24.25.

Paaschen
55 Die dan dus ten end vol-harden;
Zullen vry ge-oordeeld warden,+
Als den slaanden Engel koomt,+

+

Iesai. 28. vers 5.
Psal. 37.; Ioël 3. vers 16.

+
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Die de boozen uyt zal rooyen,+
En het duyvels rijk verstrooyen+
60 Dat vol bloeds en etters stroomd.

+

Apoc. 21. vers 7.; Iesai. 27.
v. 12, 13.
+
4 Esdre 2. vers 27.
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Heemel-vaart
Kijk niet om naar het voor-leeden:
Maar wilt tijd en vlijt besteeden,
Om voort-aan recht-uit te zien.
't Heemel-varen is voor-streeken,
65 Hoor de Geest der waarheid spreeken,
Hoe zijn weêr-koomst zal geschiên.
Wilt uw vleeschlikke gedachten, vers 16.+
Hier omtrent, voor-al verkrachten:+
Wijl dit geestlik toe zal gaan,+
70 En niet vleeschlik, na uw meenen.+
Och! hier door, 't is te beweenen,+
Heeft de booze al 't volck verraên.

+

Heb. 7. v. 1, 2, 3, 4.; 2. Cor.
5. vers 16.
+
1 Pet. 1. vers 5.
+
Actor. 3. vers 6, 7.; Apoc.
12 vers 5.
+
Ezech. 37. vers 24.
+
Apoc. 3. vers 12.
Iesai. 41. vers 23.
Rom. 11. vers 26.
Psal. 14.
Iesai. 54.

Pinxteren
't Schijnt wat wonders in uw ooren,
Zulck een Nieuwe spraak te hooren,+
75 En 't is al een zelfde tong;+
Doch volkomen in'er spreeken,
Als die Petrus, tot een teeken
Zijner zending, toen ontfong.
Laat uw wercken dan getuygen,+
80 Dat uw wijsheid hier moet buygen:
Want ghy kunt my niet verstaen.+

+

Apoc. 14. vers 16.
1 Cor. 13. vers 9, 10, 11,
12.
+

+

Iesai. 3. vers 12.; Iesai. 29.
vers 10, 11, 12, 13.
+
Iesai. 28. vers 7, 8.; Iesai.
27. v. 11, 12.

'sHeeren Avontmaal
En in deeze blinde treeden,
Roemd ghy u, met Kristi Leeden,
Noch ten Avont-maal te gaan.+
85 Doch 't Geweeten schijnd te knagen:

+

Apoc. 3. vers 20.
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Want de tong vangt aan te klagen,+
En bekennen: dat Gods Wraak
U niets zou ver-ongelijken,
Schoon z'u, in de duystre rijken,
90 Stiet, van 't Eeuwige vermaak.
Daar op rusten voort uw zorgen:
Recht of God noch wel wil borgen,

+

Om dat ghy u selven, met
Christi vleesch, daer mee
niemand, dan alleen God,
inden heemel, kan zijn
bekleed, zoekt te bekleeden:
maer van het sneeu-wit en
Geestelik kleed zijt ghy,
beneeven alle vleesschelikke
gezinden, noch ontbloot;
derhalven zult ghy uwe
schanden niet kunnen
bedekken.

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

190
En, met woorden, word gepaid.
Slaap zo niet. Hy eischt betaling.
95 Keer weêr-om, van uwe dwaling,+
Eer de Haan het leste kraid.

+

Apoc. 3. v. 17, 18.; Iesai.
27. vers 3.

Kars-Mis
Oh! mocht ik u hier eens wijzen
Waar de Leid-star op koomt rijzen,+
Die, recht boven Bethlehem, rust.
100 Mocht ik u de Kribbe toone,+
Daar Gods aller-liefste Zoone,+
Van Maria, word gekust:
Ghy zoud, in een hoog verblijden,
Rond, en openbaar, belijden,
105 Dat ghy 't daar niet had gezocht:
Maar wat helpen duizend wenschen!
Buiten 't willen van de Menschen
Word dit werk heel swaar vol-brocht.
Nu, 'tis, voor die geen die 't Leeven
110 Zoekt, al haast genoeg geschreeven,
Want men ziet hier, wat en hoe.
CONSTANTIN, zijt niet verleegen;
'k Wijs, aan u, des Heeren zeegen,
En schenck u mijn' Kars-dag toe.
JAN SOET,

+

Iesai. 61. v. 1, 2, 3.

+

Ies. 26. v. 11, 12, 13.
Iesai. 27. vers 4.; Iesai. 42.
vers 16.
+

Amsterdammer.

In Aemsteldam, na midder-nacht, tusschen den acht en neegenden van Louw-maand,
des Jaers 1647. gerijmd, en den 14. der zelver schriftelik aan den voor-noemden
Ridder gezonden.
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Kars-dag aant.
Toon: O Kars-nacht schooner, &c.
Wie zal, van wonderlikke dingen,
Mijn blijde geest nu helpen zingen?
Wie wil met my ten raye gaan,
En zulck een hooge vreugd betoonen,
5 Dat daar door d' allerwaardste Troonen
In diep een droefheid zullen staan?
O Rachel! Schaap van God verkoren;+
Hoe kitteld ghy mijn luist'rende oren,
Met uwe zoete en lieve stem?
10 Wat toe-val heeft uw rouw verdreeven?
Wie doet dus vrolik u her-leeven,+
By't Lam'ren-graf tot Bethlehem?

+

Schaap. Om dat zy oprecht,
lijdsaam, Apoc. 12. 1 en een
Moeder en Voedster der
Lammeren is, sd. 2 vers 25.
+
Verspieders. Om dat de
geest der onnoselheid, in dit
vergoten bloed, de
hoedanigheid van Cains
macht bedektelik verspied.
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Blijf staen, blijf staan: ai! zeg, mijn schoone;+
Waar heen, met uw verrezen Zoonen?
15 Braveert ghy nu den Moordenaer,
Die, toen men d' eelste en Opper-Koning
Aan-bad, in een vervallen wooning,
Zijn nacht-rust slaakte in veel gevaar?

+

Aan de Machten.
Herodes heeft ontrent Kristi
geboorte, vreesende van zijn
Rijk, door den nuwen Koning
des Vreedes, verstoten te
worden, al de knechtkens van
twee Iaren, en daer onder,
oud, tot Bethlehem doen
vermoorden: derhalven zal
den teegenwoordighen
Herodes, begrijpende de
gantze onhailige en
Weereltsche macht, nu, in
den tijt der Geestelikke
geboorte of verschijninge
Kristi, niet een van Rachels
verreesen Zoonen kunnen
dooden, 4 Esd. 2. vers 26. en
hy zal eevenwel van zijn
macht en heerschappy,
schoon hy zulcx nu niet
vreest, en hoe vast hy zich
daer in, met Bussen-kruid,
Schantsen, Wapenen en
Soldaten heeft bebolwerckt,
verstoten worden: en zijn
Rijk aan Rachels kinderen,
tot vergoedinge van de
gemaakte bloed-schuld,
moeten overgeeven; in
voegen dat dan Daniels
voorzeggingen zullen vervult
worden: Dan. 7. want Esaus
tijd zal heur end, en Iacobs
tijd heur begin neemen; en
in de zelve zal Iacobs huys
een vuur, Iosephs huys een
vlamme, en Ezaus huys een
stoppel zijn, en zal gants
ge-eeten en verteert worden,
Obad. 1. vers 18. Mal. 1.
vers 1. Zach. 12. vers 6.
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Dien Bloed-hond licht nu, in zijn Wapen,+
20 Gerust te roncken en te slapen,
En meend zijn Staat staat nu zo vast,
Dat hy, in Vreede en Oorlogs-vlagen,
In 't krielen van de swaarste plagen,
Gants vry zal zijn van over-last.
25 Maar hij is, in zijn waan, bedrogen:
En wandeld, met gesloten ogen,
Al reegel-recht naar zijn bederf:
Ik zie zijn ondergang, na 't leeven,
Op uwe Purpre-Keurs geweeven.
30 Wat prangend lot is Caïns erf!
De Bloed-schuld, aan de Teedre-loten,
Die d'eerste Martel-kroon genoten,
Op uw sneeuw-witte-schoot gemaakt;
Moet den Geweldenaer, na 't woeden,
35 Nu, met verloop met al, vergoeden:
Zo leert hy hoe vergelding smaakt.
En of den Wolf, met open-pooten,
Weêr, op uw Lam'ren, aan quam stooten,
Om zijne-aeloude-gang te gaan:
40 Zijn Mogentheid zal, voor haar, buygen,
En, door een doodsche schrick, getuygen,
Dat zy nu vail, op Zion, staan.

+

Derhalven, O ghy
Regeerders der aarde, en ghy
Hoofden in den Landen, open
uwe toegekleefde en
betooverde oogen: want u
verderf zal u, niet van de
slinckze, maar, van de
rechtze zijde, niet van Ismaël,
maar van Isack, overkomen.
Ghy waakt en wapend u
zelven teegens d'aankoomst
der Wolven, en ghy weet niet
dat ghy, voor een Kudde
Schapen, die anders geen
wapenen, dan heure stem
gebruyken, zult moeten
vluchten. Uwe Leyders
hebben u op dien verkeerden
weg zo verde verleyt, Isai. 9.
vers 15.56. v. 10, 11, 12.
Jerem. 5 vers 13. dat ghy
door de waarschuwingen der
liefde Christi, niet weer terug
zult zien, veel min het
gewandelde her-wandelen,
en uw, zelfs verkoren,
achtbaerheid met voeten
treeden. Lieft ghy uw eygen
behouding, zo sta stil: want
ik verseeker u, by den
Almachtigen, dat ghy, niet tot
het leeven, maar, tot de dood
uw toevlucht hebt genoomen.
Let hier op, en vaar wel.
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Mijn Rachel, laat ons dan vry queelen,
En elck, met onze blijdschap, streelen;
45 Ja wijzen hoe men, van de Dood,
Moet in de Geest des Leevens vluchten,
Daar wy, wanneer de dooden zuchten,
Vol weelden zijn, en buiten nood.
JAN ZOET

Hou dat ghy hebt. Apoc. 3.
In Aemsteldam, op Kars-dag des Jaars 1646.
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Jacob Steendam
Jacob Steendam (1616-1672 of 1673) was ziekentrooster in dienst van de West- en
later de Oostindische Compagnie en heeft een tijdlang als kolonist in de omgeving
van Nieuw Amsterdam (het latere New York) gewoond. In Amsterdam behoorde hij
tot de literaire kring rond Jan Zoet. Zijn gedichten, verdeeld in drie delen
(‘Minnesang’, ‘Segensang’ en ‘Hemel-sang’) verschenen in 1649 en 1650 onder de
titel Den distelvinck. Later volgden nog afzonderlijke publicaties, onder meer
gedichten met propaganda voor kolonisatie van Noord-Amerika en een religieus
gemotiveerde aanval op Vondels treurspel Adam in ballingschap (1660).
Steendams godsdienstige gedichten zijn de neerslag van zijn werk aan boord van
de schepen van de Westindische Compagnie. Als ziekentrooster had hij tot taak te
waken over het geestelijk welzijn van de schepelingen. Dat deed hij onder meer door
liederen te schrijven als het hier opgenomen ‘Bootsmans-lied’, waarin een lid van
de (lagere) officieren zijn (wel wat voorbeeldig getoonzette) visie geeft op het
zeemansleven. Zo is er ook een ‘Zeemans-zang’. Of Steendam de aan zijn zorg
toevertrouwde bemanningen ook tot het zingen van deze liederen heeft gebracht iets wat dominee Willem Sluiter in Eibergen naar eigen zeggen wel lukte - vermeldt
de geschiedenis niet.
Persoonlijker is een reeks gedichten, waarvan er hier twee zijn opgenomen, die
de ervaringen van een reis naar West-Afrika in de jaren veertig in herinnering roepen
- een storm onderweg, de behouden aankomst, een langdurige ziekte, de veilige
thuiskomst na acht jaar. Toch is ook hier niet zozeer een individu aan het woord als
wel ‘de’ mens, die in alle voor- en tegenspoed Gods hand herkent en zich buigt voor
Zijn wil.

Bron
J. Steendam, Den distelvink. Darde deel: Hemel-sang. Vervattende aartige,
bedenkelijke-vaarsen, en liedekens: so, van de Geboorte, Lijden, Sterven,
Begraving, Ver-rijsenis, en Hemel-vaard Jesu Christi: als andere Goddelike
Treur, en Vreugde-lof-sangen. Op vele rare, oude, en nuwe sang-konstige tonen.
Dienstig voor alle bestredene, en strijdende zielen, die sich in de God-saligheyd
pogen te oeffenen. Amsterdam, voor Hendrick Doncker, 1650, p. 63-70 <UBL:
1204 B 27>.
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Ziel-sucht, tot God, in de hoogste benaudheyt: ver-oorsaakt door
'tschrikkelijk on-weder, ons bejegend op de Zee, by Wicht, des nachts
tusschen den 17 en 18 van Wijn-Maand in 't jaar Christi 1641: op 't
Schip de Goude-Ree, van Amsterdam afgevaardigd, (neffens 't Schip
Deventer) na Guinea: Den 11 deses Maands, en des Jaars voorsz. aant.
Stem: Van de 7 Psalm, Op u hoop ik Heer t' allen, &c.
O Vorst en vader van de Winden,
Laat u (tot mijnen by-stand) vinden:
Die nu (met een be-angsten geest)
Als dood, de dood met suchten, vreesd:
5 Ik word van tijd, tot tijd, noch banger:
Ver-toefd (ô! God) ver-toefd niet langer.
Mijn harte (van benaud-heyd) beefd,
En wan -hoopt schier, wijl het noch leefd.
Mijn Ziel, in d' af-grond, als versoncken:
10 Mijn lijf, een dode-romp, ver-dronken:
Mijn hoop (door vreês) ver-loren schijnt.
En mijn gewisse, 't harte pijnd.
De Winden, werpen 't bovenst, onder:
En buld'ren, (vreeslijk) als den Donder.
15 De Zee, (als hoge-bergen) loopt
Dwars over 't Schip: en dat schier sloopt.
Hoord, hoe mijn tong (belemmerd) mompeld
Eer my, de dood, noch over-rompeld:
Wiens voor-boô, my sijn schijnsel toond:
20 Geen kracht, geen hoop meer in my woond.
't Schip held, en springt, en swayd, en slingerd.
Door d' harden-stokert, fellen-dwingert
Het (elken-blik) te stranden poogd:
Den Oever, wrede-tanden toogd.
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Bestuurder van de Winden, Waat'ren:
Hoord haar geruysch, 't gedruys, en 't klaat'ren:
Siet, hoe de Lucht ont-steken is:
Tot onser zielen droeffenis.
Wild doch de Wind, en Zee, betomen:
30 Doet-se uyt geen' geweste komen:
En helpt ons van de Lager-wal:
Of anders wy beswijken al.
25

Ik ben ten eynde van mijn aassem:
Bequalmd mij met u zegen-waassem:
35 Bestild de Zee se-is gestoord.
Bewaard doch Ionas, binnen boord.
Laat gau, dees' bange-nacht verdwijnen:
De Son van u Genade schijnen:
Weest ons een Wolk, een Licht, een vuur.
40 Of wy versinken dese uur.

Ziels-vreugd: tot God: over sijn genadige-verlossing van 't prijkeloos
On-weêr: en gesongen den 18 van Wijn-Maand 1641: op 't Schip de
Goude-Ree aant.
Stem: Van den 50 Psalm, God die der Goden, &c.
Juygd Hemel, juygd: juygd Aard, en Zee van vreugd:
Iuygd Dieren, Visschen, weest met my verheugd:
En loofd den naam des Heeren-Zebaoth.
Hy is een Heer: en aller Goden-God.
5 Een God wiens macht is yder onbegrijp'lijk.
Sijn Goedigheyt blijft in mijn harte rijplijk.
By hem is hulp, by hem is troost, en raad:
Hy is een God die noyt sijn volk ver-laat:
Wie hem an-roept, om-helsd, smeekt, vleyd, en kust,
10 (Met het geloof) op sijn genade rust,
(Door kinderlijke-vrese, en ver-trouwen)
Die sal sijn hulp (in d' hoogste-nood) an-schouwen.
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Wat uyt' ik eerst, wat midden, en wat lest?
Mijn ziel (bezwangerd) baard, hier al de rest:
15 God is mijn heyl, mijn troost, mijn vaste borgt:
Die voor mijn ziel (gelijk een Vader) sorgd:
En dekt my met sijn Goddelijke-vleug'len,
En kan de macht mijns nijders kragtig teug'len.
Sijn hand heeft mij bewaard, in dese nacht,
20 Wanneer mijn ziel (van angst) schier was versmacht.
De vrese hield mijn in-gewand beklemd:
En mijn gewisse, 't harte, over-stemt:
Ik voeld' een schrik des doods, in al mijn leden.
ô! Heer wild niet met my in 't oordeel treden:
25

Riep ik tot God, met een besloten mond:
In bangigheyt: geheel uyt 's harten grond.
Siet: al de Wereld tegen ons gekant:
Van Zee, en Winden, zijn wij an-gerand:
Een groot gebriesch, van vreesselijke Golven
30 Die houden 't Schip dus in haar schuym bedolven.
't Geen swierd, en swayd, en slingerd gins, en weer:
Ia held, en schept het water, meer en meer:
Door kracht van Fok, Besaan, en Schover-Zeyl:
Op hope, noch t'ontkomen meer on-heyl:
35 By 't Eyland Wicht, de lager-wal te mijden,
Waar door wy souden moeten Schip-breuk lijden.
Het Drie-tand-spits des grijsen Oceaan,
Ons dreygende, tot pletteren te slaan:
AEoli (ook) ont-gespt der winden-reep,
40 En brengt te saam een fel, verwoede-sleep,
't Is al in grimmigheyt, op ons verbolgen:
Wy schijnen van de selfde in geswolgen.
Dus (hoopeloos) bedompeld, en bedwelmd,
In 't diepst' elend': heeft God ons hoofd ge-helmd,
45 Met seek're Hoop, Gelove, en Geduld:
En ons ver-lost van Sonde, Straf en Schuld.
Dies zal mijn ziel hem (t' allen tijden) loven:
Die uyt dees' nood, ons heeft verlost: van boven.

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

199
Van daar de Sonne rijst, tot daar-se daald,
50 Sal (Heer) u lof (volmondig) zijn ver-haald.
U grote-naam, u werk, u wonderheyt,
Sal over-al, by allen, zijn verbreyd,
Laat maar (ô! God) mijn Lof-sang u gevallen:
Op dat gy meugt gepresen zijn, in allen.

Bootsmans-lied aant.
Stem: Moy Aaltje is 't so haast ver-geten.
O Geest die op het water sweefde,
Doen God dit alles schiep, uyt niet:
Door wien het eêlste-schepsel leefde,
Als Heer, op d' Aard, en Water-vlied
5 Die ons (door macht)
Als sijn geslacht,
Heeft voort-gebracht:
Van het gezegend-saad,
Daar aller menschen wesen uyt ont-staat.
10

Verseld ons op 't on-stuyme-Water,
Gehuys-vest in dit holle-Schip:
Bestormd, gedreygd (met luyd geklater)
Van Zee, en Wind: door Droogt, en Klip:
Dat t' elken stond,
15 Schijnt in de mond
Des diepe-grond
Te duyken; uyt het oog:
En weêr te klimmen na den Hemel, hoog.
Wy worden heên, en weer gesmeten:
20 In 't wij de grondelose-diep.
't Is of wy van geen land en weten:
Dat doch u hand (tot woning) schiep.
Wy zijn seer haast,
Be-angst, verbaasd:
25 Als 't water raasd,
En worsteld met de wind:
Die sijne veed'ren, wonderlijk ontbind.
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Tot nering, door u milde-zegen,
Is (konstig) 't Schip bequaam gemaakt:
30 Het geen gy wij sd gebaande-wegen,
Door d' Oceaan: die 't somtijds raakt
Met sulken val,
Of berg, ofwal
In 't diepste-dal
35 Sich storten: met geweld:
Dat wy gelijk als dronken, zijn gesteld.
Dus vlot, en sonder grond, en driftig,
Vertieren wy: so meenig mijl:
Voor Wind, door Zee, en Lucht, ver-giftig:
40 On-ogelijk, en in der yl,
Snel, gau, en licht
Uyt het gesicht:
Gelijk een schicht,
Of als een Vogel vliegd.
45 Al slingerende worden wy gewiegd.
Gelijk een Arend, met sijn vlerken,
Uyt ons gesicht, de wolken kloofd,
Zijn onse gangen an te merken:
So vaardig, dat men 't nau geloofd:
50 Noyt moe, noch mat.
Geen mensche vat',
Of speurd ons pad,
En spore-lose baan
Die wy berennen, wandelen, en gaan.
55

En sien veel wonderlijke-wond'ren:
Wan-schepsels, Visschen, vreemd-gediert:
Een héte-Lucht, Weer-licht, en Dond'ren,
Een seld-saam-wind, die vreeslijk tierd:
Daar 't Licht, de Nacht,
60 En damp, ver-kracht.
By het geslacht
Van den ver-vloekten-Cham:
By Swart, en Gele-menschen, Wild, en Tam.
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U Schepsels (Heer) zijn groot, en machtig,
65 Hoe groot moet gy, haar Schepper zijn?
Die ons bewaard, en leyd, seer krachtig,
Door het Asurig-Kristalijn:
Als troost, en hoop,
Ons (in dees' loop)
70 Geheel ont-sloop:
So waard gy Heer, en zijt
Ons scherm, en schild, ons toe-vlucht t'aller tijd.
Als 't on-heyl, om ons sweefd, en dwereld,
Op 't wrede-water: helpt ons Heer.
75 Ook in de Zee van dese Wereld,
Verlaat ons nu noch nimmermeer.
Dat ons dit dien
Om 't quaad te vlien:
En daar in sien
80 Ons levens snelle-vaard:
Dat (ondertusschen) ons veel jammer baard.
Gy kunt de Zee, en Winden teug'len:
Sy moeten luyst'ren na u woord:
Bedekt ons met u gonstens-vleug'len:
85 Dat Ionas blij ve binnen boort.
Weest ons een Vuur,
Dat 's Nachts ons duur:
Een Wolk (Heer) stuur,
Die 's daags u paden toon:
90 Van Vyand maakt ons wegen veyl, en schoon.
Wild ons ô goede-God bewaren
Voor op-roer twist, of muytery:
Weest onsen Stuurman: waar wy varen:
Dat in dees' Ark een Noah zy.
95 ô! Heer, besnoer
Ons Lichaams-roer,
Dat het ons voer
(Als middel) in u rijk
Der zielen-haven, en des lichaams-wijk.
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100 Als God gebied,
En Jonas vlied:
Hy vind geen open.
So blijft Gods-handt
Op hem gekant:
105 Daar baat geen lopen.
So veyld hem 't Schip,
So dreygd een Klip
Hem, als verbolgen:
So braakt het vlot
110 Hem, tot een spot:
Hy word verswolgen.
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Jodocus van Lodenstein
Jodocus van Lodenstein (1620-1677), gereformeerd predikant te Utrecht, leerling
van Voetius en net als hij groot propagandist van een ‘Nadere Reformatie’ van de
gereformeerde kerk, heeft naast een aantal prekenbundels en prozatraktaten één
bundel poëzie uitgegeven, de Uyt-spanningen (1676). De vrome gedichten en liederen
die deze bundel bevat, worden net als Lodensteins prozageschriften tot op heden in
bevindelijk-gereformeerde kringen gelezen; Lodenstein geldt er als een van de
‘oudvaders’. Hij leefde als een asceet en riep ook anderen op om ‘de wereld’ te
verzaken, het dagelijks leven te heiligen en alle gedachten op het hiernamaals te
richten.
Lodenstein beschouwde het gezamenlijk, in vrome gezelschappen zingen van
liederen als een ideaal middel om het geloof te verdiepen. Zangers worden, in liederen
als ‘Heerlijckheyds Loff’ en ‘Jesus Voorbeeld’ als het ware meegesleept om de blik
hemelwaarts te wenden en het aardse bestaan te vergeten. Dat heeft immers niets te
bieden voor wie beseft waar het werkelijk om gaat: het is slechts een voorbereiding
op de eeuwigheid. Telkens wordt de wereldse welvaart - zie ook ‘Meditatie op de
engte van seecker padt’ - naast het eeuwige leven (die ‘and're schat van hoger weerde’)
geplaatst. Het lied ‘Op den aanvang des Jaars’ is een aansporing om de ‘werelds
leckerheden’ te laten staan voor het ‘Hemelsch Brood’. En in ‘Kinder-lesse’ dient
een zuigeling, totaal gefixeerd op de moederborst, als voorbeeld voor ieder mens die
het heil zoekt: er is maar één ding nodig. Wie dat beseft, weet meer dan hij ooit op
enige hogeschool kan leren.
Lodenstein schreef ook gedichten naar aanleiding van actuele gebeurtenissen en
eigen ervaringen. Toen hij in 1673-1674 door de Franse bezetter met twaalf andere
vooraanstaande Utrechters als gijzelaar gevangen werd gehouden op het fort
Nieuw-Rees, bij Kleef, schreef hij ‘Hert-sterckte in Jehova’. Zoals Paulus en Silas
zongen in de kerker (vgl. Handelingen 16:25), zo wil hij zingen, want het kwade van
de wereld valt altijd in het niet bij Gods goedheid. De mens kan volkomen op Hem
vertrouwen.

Bron
J. van Lodenstein, Uyt-spanningen, behelsende eenige stigtelyke liederen en
andere gedigten. Utrecht, W. Clerck, 1676, p. 78-81, 91-92, 152-158, 242-243
en 266-268 <privé-exemplaar>.
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Hert-sterckte in Jehova
Op 1 Sam. 30: vers 6 aant.
Te singen als: Onherroepelijke Jeugd! Of: Gavotte
Soet Geselschap dat met my
's Hemels Heerscher vry en bly
Pleegt te loven met gesangen
In 't gesegend Vaderland;
5 Nog en swijg' ik niet gevangen;
's Hemels Geest en kend geen band.
's Hemels Geest te dieren pand
's Hemels Geest en kent geen band.
Hoor des Heren Lievelingen
10 Paulus en sijn Met-gesel
In de wreede Boeyen singen:
's Hemels Geest en kent geen quel.
Israël in Babels dwang
Weygerde ('t is waar) den sang:
15 Want men vergde 't Heylig singen
Onder 't Goddeloos gejuyg;
Dies sy liever treurig hingen
Aan de wilgen 't Vreugde-tuyg.
Maar en is niet 's Hemels Oog
20 Off wy laag sijn, even hoog?
Sitten wy in treurig duyster,
Nog behoudt dat eeuwig Ligt
Al sijn glansch, end al sijn luyster,
Weerdig al ons Loff en digt.
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25 Wis den Hemel is het all Weerdig, en wy niet met al.
Mag die maar in Glory blincken
Doe Hy dan vry dat Hy doet,
Of wy dryven, of wy sincken
30 Wat Hy doet is even goed.
Wy sijn niet dan voor den Heer
En ons Heyl is in sijn Eer;
En sijn eer in al sijn wercken:
Als Hy ons dan sincken doet,
35 Kunnen wij sijn lof maar stercken;
Wat Hy doet is even goed.
Wijsheyd sonder eynd' of paal
Sijn sijn wegen altemaal:
Sijn sy suerheyd, sijnse soetheyd,
40 Laat ons altijd swijgen stil,
Want de wesentlijcke Goedheyd
Maackt het goed met dat Sy 't wil.
Quaad! segt somtijds ons gevoel,
End' ons wijsheyd mist haar doel;
45 Maar soo wy de reden sagen
Waarom dus den Hemel koos,
Bleeck ons wijsheyd wat te traag, en
All' ons sinnen sinneloos.
Vaack wy meenen 's Heren Eer
50 Was op and're wijs veel meer
Dan op dese, te verbreyden:
En wy feylen in den vond,
Om dat anders als wy seyden
In sijn Raad geschreven stond.
55 Ondoorgrondelijcken Raad!
Daar maar enckel wijsheyd staat.
On-naspeurelijcke Vonden!
On-berispelijck Besluyt!
On-bereyckelijcke Gronden!
60 On-uyt-sprekelijck Beduyd!
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Raad, waar door den Hemel staat
En der Aarden wigt, en maat
Over-cundig uyt-gevonden
Over-constig is gestelt,
65 En verordent sijn de stonden,
En de Sterren all' getelt.
Raad, waar na den Hemel sweeft,
En sig voegt wat is, of leeft:
Die de raderen en snecken
70 Van dit magtig uyr-werck drijft:
En besorgt dat geen gebreck en
Sy, of yets te rugge blijft.
Raad, ons Min soo weerdig wis
Als de Goedheyd selver is.
75 Wie soud' oyd om eygen voordeel
Wenschen dat dien Keten brack?
Of dat schatten in sijn oordeel
Ligter dan sijn ongemack?
Nutter ging dit gantsche Rond,
80 Dan een myt daar van, te grond.
Daar (dunckt my) verliest sig alle
Vryheyd, Vrienden, Rijckdom, staat;
Laat het sincken, laat het valle'
Als maar desen Raad bestaat.
85 Soet geselschap! buygt uw knien,
Dat den Hemel 't ons doe sien,
En ons wille doe verdrincken;
Tot wy met verwondering
In dien Ocean versincken,
90 En vergeten alle ding.
Op 't Fort Nieuw Rees
28. in wintermaand 1673
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Kinder-lesse
Aandagt op 1 Petr. 2:2 aant.
Te singen als: Wat derelijcker clagen, & c.
Ey! wijckt wat Hoge scholen!
Ik plagt met u te dolen,
En volgden uw geleyd:
Sulck weten (merck ick nu) is maar Onwetenheyd.
5 Uw dubbel-sinnig twisten
Is tijd, en moeyte quisten:
Wie wert 'er beter van?
Een nieuw-geboren suigeling my leren can.
O Lammeren die suygen
10 Ik com mijn hoogmoed buygen,
En voor u nedrig staan:
'k Wil niet na Leyden maar by u ter schole gaan.
Uw lacchen, end uw schreyen
Mijn lessen sijn; uw vleyen
15 Is Leeren sonder stem:
By welck de Woorde-pronck is Leren sonder clem.
O! ongeveynsde! Slegte!
Als 't hongerig opregte
Hert tot sijn voedsel vliegt,
20 Wie twijfelt of gy 't meent? wie meent 'er dat gy 't liegt?
Gy kent geen ongelucken
Die ons in 't leven drucken:
Wat is 't dan dat gy schreyt?
Of werdt u melck, en met de melck uw lust ontseydt?
25 Daar comen volle borsten!
Wat happig, gratig dorsten
Is dat? uw oogje vlamt,
Uw hertje springt, uw handje vat, uw voetje stampt.
Wat is dat gulsig lecken?
30 Wat is dat trecke-becken?
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Gy neemt het wel gewis;
Uw mond, hand, voet, heel lijf, 't suygt al wat aan u is.
Wel! laat gy los? waar henen?
En waarom weer aan 't weenen?
35 Wat deert u dertel kind?
Of ist om dat gy juyst niet sogs genoeg en vindt?
Wat spoock heeft my betovert?
Wat vreemde lust verovert?
Dat ick in 't soecken van 't
40 Regt Voedsel van mijn ziel niet houd een kinder-trant?
Wis soo mijn Ziel sig keerde
En van een kind dit leerde:
Soo maackt' een suygend Lam
My veel geleerder dan ick oyd van Leyden quam.
45 'k Wil, Wigtje, met u schreyen,
'k Wil lacchen, buygen, vleyen,
En in uw range staan,
'k Wil met u Niet sijn, en met u ten Hemel gaan.

Jesus voorbeeld aant.
Heyl'ge Jesu! Hemelsch voorbeeld!
Der Eng'len Heylicheyd
Werdt als duysternis veroordeelt
By uwe Suyverheyd.
5 Jesus is mijn onbesmet
Hooft en Hert: mijn Geest en Wet.
Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Iesu, sijn als Gy.
10 Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Heylig sijn als Gy.
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Stille Jesu! die de baren
Van uw wil op den grond
15 Van uws Vaders wil bedaren,
En stil doen leggen cond.
Wanneer sal mijn togt en wil
Eens in d'uw versincken stil?
Heyligt my,
20 Heyligt my:
Ick moet Jesu, sijn als Gy.
Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet stille sijn als Gy.
25 Wack're Jesu! vol van sorgen
En arbeyd sonder maat,
Besig van den vroegen morgen,
Tot aan den avond laat:
's Daags voor spijs met werck beset,
30 's Nagts voor 't bedden in 't gebed.
Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Jesu, sijn als Gy.
Heyligt my,
35 Heyligt my:
Ick moet wacker sijn als Gy.
Goeden Jesu! altijd mindlijck
In liefelijck gelaat:
Nevens vriend en vyand vrindlijck,
40 Een yders hulp en raad:
Ah! waar ick als gy: een troost
Aller in haar hulpeloost!
Heyligt my,
Heyligt my:
45 Ick moet Jesu, sijn als Gy.
Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet minlijk sijn als Gy.
Sagte Jesu! die sagtmoedig
50 Het aller-scharpste leet
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Wraackloos cond vergeven goedig,
Ja sonder toornen leed;
Maar in yver cond vergaan
Wierd uw Vader smaad gedaan:
55 Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Jesu, sijn als Gy.
Heyligt my,
Heyligt my:
60 Ick moet sagt sijn als Gy.
Nedrig' Heyland! weerdig t'eeren:
Die aller menschen loff
Seer ootmoedig cond ontberen:
En so des hoogmoeds stoff
65 Wickte, dat het oordeel claar
Altijd stond in d'evenaar.
Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Jesu, sijn als Gy.
70 Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Nedrig sijn als Gy.
Suyv're Iesu! die de driften
Van 't lichaam tomen cond,
75 En het cuysch van 't oncuysch siften
Met hert, en oog, en mond:
All uw leden hielt gy net,
All uw dencken onbesmet.
Heyligt my,
80 Heyligt my:
Ick moet Iesu, sijn als Gy.
Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Suyver sijn als Gy.
85 Mat'ge Iesu! dien de rede
De spijs en dranck toe mat;
Dertel noyt in leckerheden,
Noyt vol, of over-sat;
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's Hemels wil te doen hielt gy
90 Voor uw spijs en leckerny.
Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Iesu, sijn als Gy.
Heyligt my,
95 Heyligt my:
Ick moet Matig sijn als Gy.
Heyl'ge Iesu! druckt uw leden
Ten leven op de mijn'
Doet mijn voet als d'uwe treden
100 Mijn oog als 't uwe sijn,
Boven al maackt dat mijn hert
Als het uw regt vierig wert.
Heyligt my,
Heyligt my:
105 Ick moet Iesu, sijn als Gy.
Heyligt my,
Heyligt my:
Ick moet Heylig sijn als Gy.

Heerlijckheyds Loff aant.
Hoog! om hoog! mijn siel, na boven!
Hier beneden is het niet:
't Regte leven, lieven, loven,
Is maar daarmen Jesum siet.
5 Al wat gy siet op aard,
Al wat gy hoort op aard,
Is uw costlijck leven, lieven, loven,
Al wat gy wenscht op aard,
Is uw cost'lijck hert niet waard.
10 Schoon en pragt is enckel schijn, en
Ydelheyd al 't costelijck,
Lusten met 't gebruyck verdwijnen,
Goud en silver is maar slijck:
Daar 't costelijcke bloed
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15 Daar 't costelijcke bloed
Waardig all uw leven, lieven, loven,
Daar 't costelijcke bloet
't Hert boven alles gelden doet.
't Leven sonder eynden Heerlijck,
20 Na dit leven crijgelijck,
Is, mijn siel, alleen begeerlijck,
En beweegt onsigtbaarlijck:
Sluyt maar uw vleeschlijck oog,
Sluyt maar etc.
25 Want dit heerlijck leven, leven, leven,
Sluyt maar uw vleeschlijck oog,
Want dit leven is om hoog.
Sonder sterven voor Godt leven,
Sonder moeyte, sonder pijn,
30 Sonder sieckte, sonder beven,
Sonder quel, en sonder quijn:
O! yd'le siel bedenckt, O! yd'le etc.
Sonder sterven leven, leven, leven,
O! yd'le siel bedenckt,
35 Wat u den Hemel goedig schenckt.
Leven in volmaackte deugden,
Tot des Heeren Heerlijckheyd,
Vrolijck in des Hemels vreugden,
Heylig in sijn Heylicheyd:
40 Met so een glansch vereent, Met so etc.
Sonder sonden leven, leven, leven,
Met so een glansch vereent,
Siet wat den Hemel u verleent.
Hersenlosen, die de snooden
45 Sonden doet, en daar in leeft,
Weet gy niet, dat u de dood, en
Hel nog in den boesem cleeft?
Wilt gy ten leven gaan? Wilt gy etc.
Vangt der deugden leven, leven, leven,
50 Wilt gy ten leven gaan?
Vangt hier het deugdsaam léven aan.
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Wenschelijck en lievens-weerdig
Is mijn Jesus, daar de min
Altijd tot wat anders veerdig
55 Vindt alleen genoegen in!
Mijn siel na boven dan, Mijn siel etc.
Daar ick Jesus lieven, lieven, lieven,
Mijn siel na boven dan,
Daar ick het heyl aanschouwen can.
60 Alderminnelijckste Schoonheyd!
Oorsaack van wat hier schoon schijnt,
Die door jaren, nog gewoonheyd
Min vermaackt, of oyt verdwijnt.
U, Schoonheyd, bid ick aan, U etc.
65 Wil ick oyt yets lieven, lieven, lieven,
U, Schoonheyd, bid ick aan,
Daar sal het hert eerst henen gaan.
Allerley Bevallijckheden
Diemen hier bedencken can,
70 Menschen-liefde, menschen seden
Sijnder maar een schaduw van.
Dit steelt mijn hert en al, Dit etc.
Lust my yet te lieven, lieven, lieven,
Dit steelt mijn hert en al,
75 Dit boven al ick lieven sal.
Ah! dat aller menschen tongen,
Aller Englen wackerheyd
t' Samen-spanden, t' samen songen
Iesus lof en Heerlijckheyd!
80 Waackt op Hert, mond, en hand
Waackt op mijn Cijter; want
Jesus is te loven, loven, loven:
Waackt all' op hier is stoff,
Singt sonder eynden Jesus loff.
27. in Ougstmaand 1665
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Op den aanvang des Jaars aant.
Toon: O Kersnagt
Daar is het oude Jaar verdwenen,
Het nieuwen in sijn plaats verschenen,
End' ick deselve die ick was:
Daar duysend die 't met my begonnen
5 (Den draad haar 's levens af-gesponnen)
In 't graf geworpen sijn tot asch.
My heeft des Hemels wijse Reden
Door duysend rampen heen doen treden,
Ter eeren van sijn Heerlijckheyd,
10 Ten uytroep van sijn wond're name;
Duyck! duyck! mijn siel, gy moogt u schame'
Van deses jaars nalaticheyd.
De son drie-hondert t'sestig malen
Den kim ontworstelt, heeft sijn stralen
15 Op my doen dalen: en sijn cragt,
Sijn glansch, sijn ligt, sijn vrugten mede
Heb ick in snode ondanckbaarhede
Sijn Schepper niet weer toegebragt.
Der druyven bloed der tarwen nieren,+
20 D'onnosle land en water-dieren,
Die hebben my den disch bereyd:
Maar ah! de cragten die sy gaven
Heb ick den Gever van die haven
Ten dienste niet weer aengeleydt.

+

Deuter. 34:14

25 Wel vijftig malen is gecomen
Den dag, dat ick en alle vromen,
(Ons daaglijcx werck gestuttet) niet
En deden, dan ons siel verlugten
In Woord en sang: waar sijn de vrugten
30 Die sulck een weldaad na sig liet?
Wat sijn de saligende Reden
Met hert, en oren onbesneden
Dit jaar onvrugtbaarlijck gehoort!
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Die leerden boven alle saken
35 Mijn eygen will en lust versaken;
Waar is de cragt van sulck een woord?
Wat waren al die soete galmen
Van so veel lied'ren so veel Psalmen
Dan enckel galmen en geluyd!
40 Wat so veel beden so veel sugten,
Dan siele-lose stem-gerugten,
Dan sugten sonder weder-steuyt?
Ja, op mijn siel en cond niet hegten
In 's Hemels diere siel-geregten
45 Het vleesch van 's Hemels ware Godt:
So dickmaals sonder lust verstoten:
So dickmaals sonder smaack genoten,
En des genoten sonder not.
Mijn Schepper! die mijn siele-cragten
50 Gemaackt, den rang van dag en nagten
Gestelt hebt in het ronde-jaar.
Maackt, bid ick u, mijn siel voorsigtig
Dat ick mijn dage en Jaren wigtig
Tot uwen dienst sorgvuldig spaar.
55 Wilt gy my nog het leven lengen
En daaglijcx 't soete son-ligt brengen,
En voeden my met spijs en dranck:
Wt uw hand wil ick 't al ontfangen,
En door uw Geest aan uw dienst hangen.
60 Mijn jaren al, mijn leven lang.
Dat heylsaam Woord doet my na desen
Met aandagt hore, yver lesen:
Schep, Schepper, in my meerder lust.
Aan sugten beden, en gesangen
65 Doet 't hert al sugtend blijven hangen,
Tot dat het rust in u syn rust.
O! Hemelsch Brood! en Salig Manna!
(Daar ouwlings menig heylig Man na
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Verlangde) sy mijn siele soet!
70 Dat als des werelds leckerheden
Van spijs, dranck, deed, en dertelheden
Daar by maar stanck sijn, roock, en roet.
Leert my, Heer, kennen mijn verduyren,
In jaar, maand, weecken, dagen, uyren
75 En ogenblicken: dat ick kenn
Waar blick, uyr, dag, weeck, maanden, jaren,
Al stilleswijgens henen varen:
Tot dat ick hier niet meer en ben.
Jaar, maand, weeck, dag, uyr, ogenblicken
80 Leert my, myn Vader! so te schicken
Dat ick des Hemels leere leer.
Ja leert my ware schatten garen
Ten tijd, dat tijd van maande en jaren
In salige Eeuwicheyd verkeer.
Loumaand 1662

Meditatie Op de engte van seecker padt aant.
Stemme: siet boven p. 65, of 125
Dit waren eertijds brede wegen,
En siet! nu sijn het smalle pa'en,
Wat isser my oock aan gelegen?
't Is my maar om de weg te gaan.
5 Ick heb op breed nog eng te letten,
Wat can een smalle weg my scha'en,
Kan ick 'er maar mijn voeten setten,
't Is my maar om de weg te gaan.
En of er nog veel schone straten,
10 Vol cierlijckheyd, besijden aan
Dit paadtje waren, cond 't my baten?
't Is my maar om de weg te gaan!
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Begerig Hert wat can 't u geven
Of u een volle koffer dost?
15 Of sob're nootdruft wel doet leven?
Voor my, 't is my maar om de Kost.
Geen volle Kas can my vernoegen,
Geen spijs die overschiet my vo'en,
Wat hoev' ick om te veel te ploegen?
20 't Is my maar om de Kost te doen.
Genoeg is eel, of 't breed of smal is,
Genoeg, dat can my effen voen,
Genoeg my in de plaats van all' is.
't Is my maar om de Kost te doen.
25 Een and're schat van hoger weerde
Ist daar ick met mijn lust naar hijg.
En my genoeg als ick op eerde
De Kost maar voor dit leven crijg'.
En oft een smalle weg moet wesen
30 Die my geleydt ten Hemel aan.
Geen ongemack en wil ick vresen.
't Is my maar om den weg te gaan.
'k En sal mijns Vaders wijsheyd laken?
Die 't so bestelden na sijn sin;
35 't Is my genoeg can ick maar raken
Door 't smalle padt ten Hemel in.
Ick laat het ruyme, voor wiens herte
Besuyren sal den Sielen-wroeg:
Voor my; my sijn de corte smerte'
40 Van 't smalle padt al ruym genoeg.
23. Wijnm. 1659
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Henricus Bruno
Henricus Bruno (1620/1621-1664) was, volgens Constantijn Huygens bij wie hij een
tijdlang als huisleraar heeft gewerkt, een slecht docent maar ‘een goed Latijnsch
poeet’. Ook als Nederlands dichter genoot hij een zeker aanzien. Hij heeft onder
meer de Psalmen en een aantal andere bijbelboeken in het Nederlands berijmd,
alsmede Vergilius' Eclogae. De postuum uitgegeven bundel Mengel-moes van
verscheyde gedichten bevat veel gelegenheidsgedichten en epigrammen, vaak ernstig
van toon maar soms ook uitgesproken frivool.
De gedichten die hier zijn opgenomen doen Bruno kennen als een rechtzinnig,
bijbelvast calvinist, anti-rooms en iemand die vast geloofde in een speciale band van
Nederland met God - toegesproken als ‘eenig Hollandts Heylant’ in het ‘Danck-dicht’
(r. 1). Dat gedicht is vermoedelijk geschreven naar aanleiding van de Driedaagse
Zeeslag (1653) in de Eerste Engelse oorlog (1652-1654). Typisch gereformeerd lijkt
de bede (r. 14-16) dat de erkenning van Gods weldadigheid moge leiden tot bekering
en ‘waar berouw’: genade volgt niet op ‘goede werken’, maar is er juist de oorzaak
van.

Bron
H. Bruno, Mengel-moes, van verscheyde gedichten, op allerhande voor-vallende
saecken. Deel I, Leiden, Salomon Wagenaer, 1666, p. 313 en 322-323 <UBL:
1200 F 10>.
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Kers-tijdts klinck-dicht aant.
Een Kindeken is ons op desen dagh gebooren,
Door 't welckx geboorte wy oock Godes kind'ren zijn.
Sonn' der gerechtigheyt, uw' schijn maeckt, dat verdwijn
De straffe, die ons door de Vaeder was beschooren.
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5 De Prins der duysterniss' heeft ons, sijn proy, verlooren.
Die oude eerste slang, die d' eerste Vrouw ver-riedt,
Steeckt nu niet met de staert; het Vrouwen-zaets gebiedt
Vertreet hem nu den kop, komt sijn heel' rijck verstooren.
O Christ'nen, juyght met my op die geboortenis,
10
Daer door de Zaligheyt voor ons herbooren is.
Bidt ghy voor my, ick bidd' voor u het selfde heden,
Dat ick, dat ghy nu volght, die Oostersterr'* dat licht,
't Welck' volgend', niemant dwaelt, dat Wicht van sulck gewicht,
Dat, die het draeght, te licht noyt wert in eeuwigheden.

* Qui sequitur me, non ambulat in tenebris.

Aen Romen aant.
Wat naem komt u doch toe, ô Romen, nae behoren?
Maeckt maer een letter-keer, dat maeckt u swart als Moren.

Danck-dicht aen Godt almachtigh, over het behouden in-koomen van
de Koopvaerders en Oorloogs scheeps-vlooten. aant.
Wy dancken u, ô Godt, ô eenig Hollandts Heylant
Die onse Vlooten voor der goddeloosen eylandt,
Voor griffioenen klaeuw genadighst hebt bewaert;
Soo dat sy nu van spijt omloopen nae haer staert,
5 En knarsen op haer tandt, om dat, door uwe zegen,
Sy sulcken rijcken proy niet hebben ingekregen;
Die sy door haeren hoop al hadden ingeslockt,
Maer die ghy haeren balgh met eygen handt ontrockt:
Die gy nae 't Vaderlandt, soo vaderlijck, geleyde.
10 Al waer men niet dan tongh, op desen dagh, men zeyde
Uw' naem noyt lofs genoegh. In 't Landt, noch Vlooten, is
Nu niet papiers genoegh, om tot gedachtenis
Van uw' weldadigheyt het selfde vol te schrijven:
O Vaeder, laet altijdt uw' kind'ren danckbaer blijven,
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15 En teeckenen daer van doen met het hert en mondt,
Met zucht tot uwen dienst, met waer berouw van sondt:
En wilt in welvaert doch, ter zee, te landt, bewaeren
Des Staets gemeene schip, daer in wy alle vaeren.
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Johan van Someren
Johan van Someren (1622-1676) was jurist en schreef onder meer werken op juridisch
en historisch gebied. In 1660 publiceerde hij de dichtbundel Uyt-spanning der
vernuften, bestaende in geestelijcke ende wereltlijcke poësy, met gedichten in het
Nederlands, Frans en Latijn, deels vertalingen. In zijn eigen gedichten volgde hij
vaak Huygens na. Dat is ook het geval in de hier opgenomen sonnettenreeks Heilige
Daghen, die duidelijk geënt is op de gelijknamige reeks van Huygens (zie elders in
deze bloemlezing). Van Someren schreef de gedichten ter nagedachtenis aan zijn
vrouw, die in 1657 was gestorven.
Hoewel Van Someren in zijn taalgebruik sterk tegen Huygens aanleunt, gaat hij
inhoudelijk toch zijn eigen weg. Opvallend is vooral de veel ‘positievere’ toon van
zijn gedichten. Waar Huygens, ondanks zijn vertrouwen op het offer van Christus,
nog altijd lijkt te worstelen met zijn eigen tekortschieten en onvermogen het goede
te doen, neigt Van Someren naar optimisme. Zo bezien is het verschil tussen
bijvoorbeeld, beider ‘Avondmaal’ en ‘Pasen’ niet minder frappant dan de
overeenkomst.

Bron
J. van Someren, Uyt-spanning der vernuften, bestaende in geestelijcke ende
wereltlijcke poësy. Nijmegen, H. van Hervelt, 1660, p. 127-131 <UVA: 492 B
33>.

Literatuur
A. van Strien, C. Huygens' Mengelingh. Amsterdam, 1990.

Haylige daghen
Sondagh
Ist Son of sonden-dagh, ist rust-dagh voor mijn Ziel,
De Sabbath is voor by, de Son die is aen 't schijnen,
De Son, de groote Soon, rijst uyt zijn slaep-gardijnen,
Daer hy voor onse schuit eergisteren in viel.
5
Son, die mijn zonden-pack op uwe schoud'ren hiel,
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Son, die door uwe strael mijn zonden doet verdwijnen,
'tIs Soen-dag, want de zond' verliest haer helsche pijnen,
En 't ancker is gehecht van mijn verloren kiel.
Komt Sondag, Soen-dag: want den sond-dagh is verdwenen,
10 De Soon gelijck een Son is weer op aerd' verschenen,
Wegh zonden, 'k voel u gloet, die is geheel verteert.
De Son die heden rees die heeft u over-heert.
De Son die 'k hier aen-bid, doet my den Sondagh loven,
Op Sondagh rees den Soon, en wy met hem, naer boven.

's Heeren Avontmael
Hier komt een slechte gast, ontbloot van bruylofts kleedt,
En twijfelt of hy derft, als Vrundt, ter Maeltijt treden,
Het vleesch kleeft aen syn ziel, soo gisteren als heden,
Waer door syn swacke geest, benautheydts drupp'len sweet,
5
En nochtans treed hy toe, g'lijck hy meermalen deed.
En sit mé moedigh als de waerdste gasten deden.
Behangen met een rock, niet van boetveerdigheden,
Maer met een zonden-py verachtelijck gekleedt.
Kleet, dat mijn schoud'ren torst nu ses-en-dertigh jaren,
10 Die als een Wevers-spoel, in haest, zijn wech-gevaren.
Wech met u kale nopp', 'tis tijt ick u verlaet;
Ick neem het nieuwe aen, en voegh my by de Gasten,
En trede moedigh toe, op hoop 'tmy beter pasten,
En dat den Bruyloft-Vooght my binnen komen laet.

Nieuwe-jaer
Waer is mijn Bruyloft-kleedt, het oude Iaer is uyt,
Het nieu gekomen is, en doet zijn straelen lichten,
En schiet van daegh een pijl, in 't diepst van mijn gewrichten
En seyt, 'tis alles nieu, behalven uwe huyt.
5 Huyt van mijn zondig vleesch, verlaet u ouden buyt.
Kan 't onbesneden hert geen nieuwe Tempel stichten,
Niet nieus, daer 't al vernieut, voor uwen Schepper dichten,
Soo sing ick nimmer liedt op mijn ontsnaerde Luyt.
Schoon dat my 't Nieu verveelt, ik voel myn geest bekropen,
10
Ick voel mijn swacke ziel nu op een nieu verplant,
Ick vinde door 't geloof, voor my, de deure open,
Ik ben al op de reys naer ‘tnieuwe Vaderlandt.
Wegh nietigh zonden-pack. dit jaer is voor de gasten,
Die 't nieuwe Bruylofts-kleet aen hare zielen pasten.
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Dry koningen avondt
Waer gaen dees Wijsen heen, wat heeft dees Sterr' beschoren,
Haer strael die flickert my gestadigh in 't gesicht,
My dunckt dees flickeringh beduyt een ander Licht,
Een Licht dat eeuwigh Licht, dat heden is geboren.
5 Licht dat ons ziel beschijnt, laet my u strael doorboren,
En door u glinster-glants in my een wesen sticht,
Dat met dees Wysen my, naer stal en kribbe licht
Soo brand ick vol van minn, al legh ick nu bevroren.
Ick treed dan moedigh toe en sie den Hemel aen,
10
En derf met haer gerust nu naer de stalle gaen
Die 't groote Licht om-vat, dat yder een verwondert;
Ick schricke voor geen licht, mijn ziele beeft noch yst,
Nu 't wierook vant altaer mijns herten op-waerts rijst,
Al is het Licht de Soon, die met den Vader dondert.

Goede vrydagh
Ist op den middagh nacht? of schrickt de Son t'aenschouwen
'tAfgryslijck moort-thonneel dat hier staet opgerecht,
Waer aen d'Onnooselheyt met nag'len wert gehecht:
Laet Sion vry u oogh een tranen-vloet bedouwen,
5 Dees daet, Ierusalem! sal eeuwig u berouwen.
Vermoort ghy hem, die u had 't leven toe-geseght,
En pleyt een moorder vry, die aen het hals-gerecht
Was schuldigh, eeuw en tyt sal dese daet onthouwen.
Myn Godt! Ick sie u aen, ick sie u uyt-gestreckt
10 U beend'ren op den pael, u armen uytgereckt;
Ick sie de moorders bey, die aen u zyde hangen,
Den eenen lastert u, den anderen roept u aen.
Ick roep: wilt niet met my Heer in 't gerechte gaen,
Uw's Hemels Paradys ist daer ick naer verlange.

Paeschen
Het Lam dat is geslacht, den avont was gekomen;
De nacht die is voor-by, ons posten root van bloet
Ons deuren maeckten vry; Terwyl den Engel woet
En slaet Egypten-landt rontom in bloed'ge stromen;
5 Haer Eerst-geboornen zijn te saem om hals gekomen,
Wy stonden op-geschort, de schoenen aen de voet,
De staf in yders handt, de straf verhuysen doet;
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En deed' het bloedigh sweert voor Israel betoomen.
Het LAM dat is geslacht, het PAESCH-LAM is gedoot,
10
Het LAM dat voor ons schult, quant selver in den noot.
Syn Vleesch' ik door 't geloof wil met den monde smaken.
Myn over-goede Godt! gunt ghy het LAM aen mijn,
Hoe sal u minste Knecht, u daer voor danckbaer zijn,
Soo niet, u Vinger komt syn tonge aen te raken.

Hemel-vaert
Waer heen, verheve VORST, wilt ghy haer so begeven?
Haer, die by u op aerd, soo dier verkoren zijn:
Laet ghy op haer de vrucht, van martelaren pijn,
En een vervloeckte doot, in plaetse van het leven;
5 Gaet ghy ten Hemel in vol hayl'ger glory streven,
En siet niet naer haer toe, sy hooren immers dijn,
Seydt ghy niet, dat ghy woudt gestadigh by haer zijn,
Hoe zijt ghy uyt haer oogh, dus haestigh op-geheven?
Neen, 'khoor een ander Woordt, u Woordt is altijdt vast,
10
Ick hoor twee Engl'en selfs ont-openen haer last,
Die seggen: Mannen gaet, hy sal weer tot u komen.
Hy sey: Getuyght van mijn, soo ver de Sonne straelt,
Seght wat ghy hebt gesien, zijn Leer het volck verhaelt.
Soo leeft ghy in zijn Throon, en hoeft geen doodt te schromen.

Pinxteren
Al is de SOON om hoog, de Geest die komt beneden,
De Geest daelt op haer ne'er, daer sy vergadert staen,
En doet een yders tongh bysond're talen slaen,
G'lijck in dat Landt-gewest, selfs d'Ingeset'nen deden,
5 De vlammen zijn verdeelt, op yders hooft en leden.
Men hoort de wond'ren Godts uyt hare lippen gaen,
Loopt Iuda, vry verbaest, en siet u selven aen,
Ghy kent de Godtheyt niet, van haer verstant en rede.
Mijn God! die tongen deelt, gelijk een vlammig vyer,
10
Geeft maer de minste vonek aen mijne tongh al-hier,
Soo loof ick dijnen naem, soo langh ick toonen uyte,
'k Verstel mijn Lyer en zangh, en sie den Hemel aen
En wil met dijnen Geest meed' naer de wolcken gaen,
En hooren 't Halleluy op duysent Org'len-fluyten.
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Kersmis
Hoe leght de SOON int hoy en in de stal verschoven
De SOON, om wiens 't gesternt, door duysent Eng'len blinckt,
Om wiens geboortens-uur, de lucht van vreuchde klinckt,
Van d' Eng'len die haer Godt met Hemel-zangen loven.
5 Wech yd'le hoofsche pracht van Koninginnen hoven,
U kraem en kramery, by dese Luyr-korf stinckt,
Al is die met een slet, of slechter doeck omringht,
Noch gaet die al u pracht en staçy ver te boven.
Ick kniele voor u neer, en sie de Herders staen,
10
Aen wien dat u geboort is eerst-mael kond gedaen:
Ick sie de Wijsen uyt het Oosten aengekomen,
Ick voegh my by den stoet, en tré ter stallen in,
Daer ick my voel bevlamt van reyne Hemel-min,
Die uyt uw's Vaders Troon op u quam neder-stromen.
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Matthijs van der Merwede
Matthijs van der Merwede, heer van Clootwijk (ca. 1625-ca. 1685), presenteerde
zich in zijn debuutbundel Uyt-heemschen oorlog, ofte Roomse mintriomfen (1651)
nadrukkelijk als ‘libertijn’. In het voorwoord zet hij zich af tegen de gangbare moraal,
en de gedichten - pornografisch getinte verzen over amoureuze avonturen in Italië tonen een alternatief van vrijheid en losbandigheid. Exemplaren van het boek zijn
op last van de Utrechtse overheid verbrand.
Reeds twee jaar later, in 1653, lijkt Van der Merwede tot inkeer te zijn gekomen.
Hij publiceert dan, ‘met berou benert [=benard]’, de bundel Geestelijke
minne-vlammen poëtischer wijze voorgestelt. Had de eerste bundel alleen Van der
Merwedes initialen op het titelblad, dit keer staat zijn naam er voluit op. De bundel
bevat dan ook op het eerste gezicht niets controversieels, met merendeels bijbelse
en stichtelijke poëzie: onder meer een Hooglied-berijming, zeven boetepsalmen en
een aan Huygens herinnerende cyclus ‘Heylige Dagen’. Maar bij nader toezien lijkt
het erop dat in de vrome gedichten op zijn minst óók een persoonlijke rekening
vereffend wordt. En wie met nog meer achterdocht leest, ontdekt een voorkeur voor
drastischerotische beeldspraak en dubbelzinnigheden, die allemaal net iets te veel
herinneren aan de ‘oude’ Van der Merwede. In de ogen van tijdgenoten had hij zich
met deze bundel gerehabiliteerd, maar zagen ze het goed?
Het gedicht ‘Sondagh’ is een duidelijk voorbeeld van de gedichten die achterdocht
kunnen oproepen. Het is, in het voetspoor van Huygens' ‘Sondagh’, een aanval op
de zondige wijze waarop die dag door velen wordt doorgebracht. Waar Huygens
denkt aan kroegenbezoek en (gok)spelen, gaat het Van der Merwede om
schijnheiligheid. De mensen, zegt hij (strofe 2) zitten wel keurig in de kerk, maar
ondertussen fantaseren ze over de smerigste dingen en denken ze na hoe ze een vriend
een hak kunnen zetten. Alleen voor simpele zielen ziet dat eruit als vrome
sabbatsviering (strofe 3, r. 9). En vaak, laat hij erop volgen, is zelfs dat niet het geval
omdat die mensen (die op andermans ondergang uit zijn), vaak nog niet eens de
schijnheiligheid opbrengen om in de kerk te zitten. Ze willen zich actief met hun
snode praktijken bezighouden en duiken daarna liever de kroeg in. In de volgende
strofe staat de schijnheiligheid weer centraal: hoevelen kijken in de kerk niet vroom
omhoog - naar de betere baantjes. En dat terwijl ze niet beter
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zijn dan een opgemaakte hoer die bijna ‘barst’ van de syfilis. En velen (strofe 5)
gebruiken de zondag alleen om hun duurste kleren te showen, en alleen daarom
bedrijven ze zo vurig de kerkgang met hun opgedirkte ‘poppen’ - zoveel als ‘deernes’.
Als ik daar dieper op in zou willen gaan, besluit de dichter, dan was ik nog lang niet
klaar en dan zou ik merken dat ik, een mens van vlees en bloed, dat misbruik ook
pijnlijk voel.
Voor een vrome overpeinzing bevat dit gedicht een paar opmerkelijke elementen,
zoals het grove en dubbelzinnige woordgebruik en het raadselachtige slot: het kan
een zelfbeschuldiging zijn, een aanval op anderen, maar ook een cynische bekentenis
met de strekking: ‘Zelf doe ik niet anders - en ik schaam me er niet voor.’ Zo'n
‘achterdochtige’ interpretatie is intussen moeilijk hard te maken. Contemporaine
lezers als Hendrick Bruno en anderen, die lofdichten schreven voor Van der Merwedes
boek, merkten er, zoals al aangegeven, niets bijzonders aan. Maar nadere bestudering
van het geheel brengt Schenkeveld-van der Dussen toch tot de (voorzichtige) conclusie
dat de dichter in feite een dubbel spel speelt. Als dat zo is, dan is deze ‘Sondagh’
wel een zeer schijnheilige aanval op de schijnheiligheid.
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Sondagh aant.
O Sondagh, rust-dagh van ons ongeruste handen,
Staegh besig om wat meer als kleeding, drank, en kost,
My denkt dat men met u sijn meeste werk begost,
Hoewel men met eens anders werk stookt sijne tanden.
5 Wy rusten van ons werk, maer d'ongeruste Ziel
Is besig in de Kerk met groover vuylder saken,
Als die wy al ons leven met ons handen maken,
En loert hoe onsen Vriend self in ons handen viel.
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Gy'lijkt den Sabbath-dagh, maer voor de slechte Menschen,
10 En dik niet al, en dat om dat sy door haer werk
Verkrijgen 'tgeen haer niet en wierd gebracht door wenschen,
Ja na haer werk de kroeg haer meer gaf als de Kerk.
Wat is'er mennig, die, om 'tkussen en 'tStad-huys,
(Den mom van heyligheyd en reynheyd aen-getrokken)
15 Blikt met sijn oogh om hoogh, schoon hy is alsoo pluys
Als een gekapte Duyf, die schier berst van de pokken.
En mennig die den rust-dagh maer alleen besteed
Om wat te pronken met sijn alder-beste kleed,
En sijn verwaende pop, met haer gedwonge krullen,
20 Door heeten kerk-gang het verydeld oogh te vullen.
Ach! thoon-dagh van schijn' Engels, en schijn van Engelinnen,
Tast ik u dieper aen ik sou maer eerst beginnen,
En vinden, laes! dat my, een Mensch van vlees en been,
U misbruyk mee al springt tegen de naekte scheen.
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Reyer Anslo
Reyer Anslo (1616-1669) was afkomstig uit een gegoed doopsgezind milieu in
Amsterdam. Hij schreef een treurspel en veel gelegenheidspoëzie. In 1649 vertrok
hij naar Rome, waar hij in 1654 overging tot de rooms-katholieke kerk, en later de
lagere priesterwijdingen ontving. In De pest tot Napels (1656) beschrijft hij op zeer
aanschouwelijke wijze de gruwelen van een pestepidemie, een ziekte waar hij zelf
aan zou sterven. Zijn verzamelde gedichten zijn uitgegeven door Joan de Haes (1713).
Aandacht op Drie Koningen is vermoedelijk geschreven in 1646, mogelijk als
voorbereiding op de ontvangst van de doop (vgl. r. 65-72). Het is intussen niet
specifiek dopers van strekking, maar algemeen-christelijk. De geboorte van Jezus
wordt gevierd als de vervulling van de verwachting der joden: de hun beloofde
Messias is gekomen. Maar Hij is niet alleen heiland voor de joden, maar voor alle
mensen, zoals Simeon profeteert (Lucas 2:29-33). Zijn ster schijnt dan ook tot in de
verste landen, waar de wijzen (Mattheüs 2:1-12) vandaan komen om hem te eren als
koning en priester, als God en mens - hoewel ze niets anders zien dan een kind in
een armzalige stal. De joden houden zich blind voor hun heil, maar het geloof van
de (heidense) wijzen moet de dichter (en de lezer) tot een voorbeeld strekken.
De Bybelsche byschriften zijn geschreven voor een serie prenten met voorstellingen
uit de bijbelse geschiedenis, die voor het eerst werd uitgegeven in 1648. Anslo schreef
in totaal 233 kwatrijnen, vaak met een woordspelende ‘pointe’ die past bij het
epigrammatische genre en die ertoe bijdraagt dat men de geloofswaarheden die aan
de orde zijn gemakkelijker onthoudt.

Bronnen
R. Anslo, Poezy. Uitgegeven door Joan de Haes. Rotterdam, Barent Bos, 1713,
p. 39-41 en p. 42-102 <UBL: 1173 G 16>.
Bybel printen, vertoonende de voornaemste historien der Heylige Schrifture,
konstigh afgebeeld door Mattheus Merian en nu met veel treffelicke Historien
vermeerdert door Pieter Hendricks Schut. Waer by gevoeght zijn tot verklaringe
van yeder figuere sinrijcke vaersen in Latijn, Hoogduits, Frans, Engels en in
Nederduyts, mitsgaders een kort Historisch verhael van
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yeder afbeeldinge in Prosa. Amsterdam, Nicolaes Visscher, [1682], 1 p. 1 en
12, 11 p. 40 (O.T.) en 111 p. 23, 54, 63 en 85 (N.T.) <UBVU: XH 05004>.
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Aandacht op Drie Koningen aant.
---Sidus non ante notatum
Expavere Magi; qui tantus nascitur, ajunt,
In cujus laudes nova sidera parturit aether?
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Gy Joden, die uw' Heilandt hebt verwacht,
Nu is uw hoop nogh tot het eind gebragt:
Nu 's werelts zoen, Godts Zoon en zon, by nacht
U is geboren.
Maar, o myn ziel, gy immers weet te recht,
Dat Godt zyn heil alleen niet heeft gehecht
Aan Abrams huis, noch David zynen knecht
En uitverkoren:
Dat heeft betuigt die* zatgeleefde ziel,
Die 't zalig Kint op siddrende armen hiel,
Verblydt, dat hem dit heil te beurte viel
Nogh voor zyn sterven:
Een star, gedaalt uit Jakobs ouden stam,
Beschynt nu met haar ongeschape vlam,
Waar uit de zon haar' eersten oorspronk nam,
Al 's werelts erven:
Dit is geen toorts, of nachtstar, die de lucht
By nacht verlicht, en 's daags de zonne vlucht;
Maar die ons dagh en nacht betoont de vrucht
Van hare stralen.
Dit is een star, wiens goddelyke glans
Al afscheen van den zonneloozen trans,
Eer d'avontstar de starren lei ten dans
In 's hemels zalen.
Dit is het licht, dat heidenen bekoort;
De rechte kracht van 't onbeschreven woort,
Dat krachtig trekt die groote Wyzen voort
Uit aardsche hoven.

*

Simeon.
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Zy trekken heen, verre over berg en dal;
30 Om, in een schuur en vuilen ossenstal,
Den grooten Heer en Koning van 't heelal
Te zien verschoven.
Daar zien zy, hoe Godts uitverkoren schat
Verkiest voor d' aarde in zyn geboortestadt
35 Een dierenkrib tot wieg en bakermat,
Op Davids akker.
Die slechte plaats braveert Jeruzalem;
Daar d'Englen met hun zaligende stem
Zelfs riepen by het nedrigh Betlehem
40
De harders wakker.
Zy, die niet eens Herodes, op zyn' troon
Aanbaden om zyn' staf en koningskroon,
Hier knielen neêr voor 't Kint, wiens star zoo schoon
Was opgerezen.
45 Zy beelden uit met plechtige offerhand
Zyn Koninglyke en Priesterlyke standt
En sterflykheit, verknocht in een verbandt
Van 't eeuwig wezen.
Zoo achten zy d' onachtbare geboort
50 Die eer wel waart: wie heeft dit ooit gehoort?
Het Heidensch volk aanbadt het eeuwig woort,
Daar 't niet kan spreken.
Geloofden zy een enkle star zoo licht;
Trek dan, myn ziel, uw' Koning in 't gezicht:
55 Betoon aan hem, tot quyting van uw' plicht,
Een offerteeken.
Al ziet de Joodt niet naar zyn' Heilant om;
Gy, o myn ziel, blyf gy niet stil en stom,
Hy is geweest, om voor het heidendom
60
Het licht te zoeken.
Een heiden is nogh aan den Joodt verplicht;
Als hy hem wyst het nieu verrezen licht:
Schoon of hy dekt zyn eigen aangezicht
Met Mozes doeken.
65 Trek dan, myn ziel, met Naman derwaart aan;
En volg het in die voorgebaande baan,
En zuiver dan uw hart in Gods Jordaan
Van 't quaat geweten.
Wasch dan uw ziel in zyn vergoten bloedt;
70 Bereid uw hart en afgetreurt gemoedt,
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Om 't heilig Mann', daar hy de ziel meê voedt,
Te mogen eten.
Maak, dat tot hem uw liefde noit verkoud';
Maar als de gloet in 't glinsterende gout
75 Gedurig blaak'; schoon of zy wordt benout
En fel bestreden.
Ontsteek voor hem een wierook van gebeên,
Gedenk by mir' de dooding van uw leên,
Die leven nogh op 't aardtryk hier beneên
80
In ydelheden.

Uit de Bybelprinten aant.

Genes. I.
Toen Godt den wereldt-kloot had in zijn vorm gegoten,
Is Hemel, Aerd' en Zee, en Lucht, uyt niet gesproten.
Wat redelick vernuft begrijpt dit wonder-werck?
Het sterck en vast Geloof, maeckt deze reden sterck.
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Genes. VII.
Waer vlucht ghy voor 't gevaer? wat klimt ghy op de boomen?
De noodt is over al. Wat loopt ghy voor de stroomen?
De Zee heeft nu geen strandt. Soo suyvert dan de vloet
De zonden, die ghy licht met tranen hadt geboet.

II Samuel XI.
O Man naer 's Hemels hert! bekoort u 't blancke vel
Door dulle lust, tot moordt en schendigh Overspel?
Waer toe vervalt de deught, helaes! wat baert het minnen
Een sinneloose sorgh, in sorgeloose sinnen?
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Marci. II.
Als 't yverigh Geloof niet door de deur kan raken,
Soo laet het zich om hoogh optrecken tot de daken,
En daelt daer door om laegh, op dat haer Heylandt drijf
De sonden uyt de Ziel, de sieckten uyt het Lijf.

Johannis. XIX.
De Knechten wreet van aert, mismaken 't heyligh Lijf,
De smaet, en schimp, en spot, is 't Joodsche tijdt-verdrijf,
't Is onse schuldt alleen, den Mensch verdient de plagen,
De schuldige zijn vry, d'onschuld'ge wordt geslagen.
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Matthaei. XXV.
De Heer om laegh bespot, sal noch tot troost der Vromen,
In hooge heerlickheydt op 't laetst ten Oordeel komen;
Elk wacht dan na sijn werck, op blijdtschap of ellendt:
En 't eyndt dat yeder krijght, sal wesen sonder endt.

Apocalyps. XXI.
Hier sie ik in den Geest de Godts-stadt nieuw herbouwt,
Het nieuw Jerusalem daer't alles blinckt van gout.
Wat magh men hier op Aerd' om 's Wereldts schatten vroeten!
In Sions Vrede-stadt daer treedt men 't gout met voeten.
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Geeraardt Brandt
De remonstrantse predikant Geeraardt Brandt (1626-1685) is vooral bekend geworden
als historicus (Historie der reformatie, 4 delen, 1671-1702) en als biograaf van
Vondel, Hooft en De Ruyter. Daarnaast speelde hij een rol in de Nederlandse
letterkunde als tekstbezorger en bloemlezer (Verscheyde Nederduytsche gedichten,
1651; Apollos harp, 1658); als dichter trok hij onder meer de aandacht door zijn
experimenten met rijmloze poëzie.
De hier opgenomen gedichten zijn geschreven als onderdeel van zijn pastorale
taak en waren mogelijk bestemd voor de ‘algemene vast- en bededagen’ die in 1649
en 1665, zoals vaker in bijzondere tijden, door de Staten-Generaal waren
uitgeschreven. Het eerste is een gebed om het voortduren van de binnenlandse vrede,
die, zo kort na het einde van de oorlog met Spanje (Vrede van Münster, 1648), alweer
bedreigd werd door conflicten tussen de stadhouder Willem II, en de Staten. In
Frankrijk en Engeland woedden burgeroorlogen; in Engeland was zelfs de koning
ter dood gebracht, wat destijds algemeen als een ongehoorde gruwel werd beschouwd.
De dichter smeekt dat de Nederlanders zich aan deze landen mogen spiegelen.
Het tweede gedicht, uit 1665, staat stil bij de vooralsnog ongelukkig verlopende
oorlog met Engeland. Op zee was een nederlaag geleden; in het oosten werd de
Republiek bovendien aangevallen door de bisschop van Münster. Vooral het optreden
van deze kerkvorst wekt het afgrijzen van de dichter: de ‘mijterdrager’ trekt het
harnas aan! Intussen wil hij vooral duidelijk maken waar de oorsprong van alle
ellende schuilt: in de zonde van het volk, die Gods toorn heeft gewekt. Het lied (maar
zal het ooit in zijn geheel zijn gezongen?) is dan ook in de eerste plaats een belijdenis
van schuld en een gebed om genade, in de geest van de officiële motivering van de
biddag van dat jaar, waarin alle rampspoed eveneens wordt toegeschreven aan ‘de
swerende zonden in den lande, waeruijt oogenschijnlyk [=duidelijk] bemerckt kan
worden dat Gods toorn over het lieve vaderlandt ontsteeken is’.

Bron
G. Brandt, Poëzy. Amsterdam, Aarts Dirksz. Oostzaan, 1688, p. 30-36 <UBL:
1176 B 21>.
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Bede aant.
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Heilryke Godt, die boven 't licht gezeten,
Het nachtgeheim der duisternis kunt weten,
Die door den glans van 't aldoordringende oog,
In 't Fransche Ryk den strengen ooreloog
Ontsteken ziet, en Mazaryn vol toren,
Die aan den Teems het moordtgeschrei kunt horen,
Terwyl 't geweldt met wrede bylen woedt,
En het gedult van 't Koninklyke bloedt,
Het heilig hooft der Engelschen en Schotten,
Door zoo veel smaats op zwarte moordtschavotten
Mishandelt wordt, na zoo veel tegenspoets,
Indien de wrok noch met geen stroom vol bloets
Vernoegt wil zyn, waar zal uw gramschap enden,
Als 't heilig recht nu d'Engelandsche elenden
Weêr invoert? och! dit eilant moordt te veel,
Zoo roodt van bloedt als 't rode moordtoneel,
En Londen ziet geen hoven zonder lyken.
Het hooft, de hoop van zo veel Koningryken
Legt door den nydt van hoop en hooft ontbloot.
O Schepper, dien de wraak van Stuarts doodt
Bevolen blyft, wanneer nu d'ingezeten
Van Batoos staat zyn' oorlog heeft vergeten,
Laat elk dan vry naar Karels eilant zien,
En spieglen zich aan wetteloos gebiên,
Aan burgertwist, die door haar lantgebreken
De Koningen van kronen kan versteken,
Die recht en rede en waren Godsdienst schent,
En eer en deugt in ballingschappen zendt.
O Heilandt, geef dat Hollandts onderzaten,
U danken voor de rust der vrye Staten,
En dat dit landt Brittanjes landttwist vrees';
Dat nooit ons Hof een onrecht vonnis lees;
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Dat hier geen Vorst worde uit zyn staat gestooten;
Geen menschenbloet onschuldig ooit vergoten;
35
Dat hier geen recht voor zilver zy te koop;
Maar dat de vrêe het aanschyn van Euroop',
En ons beschyne, en wy met vast betrouwen,
In vrede uw heil, en u in 't ende aanschouwen.
Den 17 Febr. 1649.

Bede voor den welstandt des vaderlandts aant.
Op de wyze, de Zon aan 't klimmen
O Godt, ô Vader!
Daal om laag, kom ons nader.
Sla uw oog op onze stranden,
Op de grenzen dezer landen.
5
Het Geweldt
Trekt te velt,
Met de Plonderzucht verzelt.
De Maegdeschendery,
De Menschemoordt, te voet te paarde,
10
Komt'er by.
Och! de Kryg, met feilen zwaarde,
Bandt den zegen van der aarde:
Och, de Krygsverwoesting brandt,
Ter zee, te landt.
15

O Opperkoning,
Die om hoog uit uw woning
D'aardtsche Koningen ziet kampen,
Druk ons met geen zwaarder rampen.
Stil de zee,
20
T' onzer beê.
Redt ons uit dit schriklyk wee.
Stil t'onweêr, dat de vloot
Van hondert zwaare waterkielen
Bragt in noot:
25
Laat geen ogenblik vernielen
Zoo veel duizenden van zielen.
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Wedersta den Britschen haat.
Stut onzen staat.
Sterk onze standers,
Dwing, ô Godt d' Engelanders.
Tem die opgeblaze volken
In hun eige waterkolken.
Geef ons vreê
Op de zee,
35
Welvaart op de vrye reê.
Breng ons den haringbuis,
Met zyne vangsten, uit de baren
Weder t'huis:
Laat de korenvloten varen:
40
'T Oost en West verruil zyn waren;
Dat de winst der koopvaardy
Ons weêr verbly.
30

Maar, laas, wat plagen
Slaan te landt nieuwe slagen!
45
Kracht en List dreigt in te breken.
Och, een Bisschop wil zich wreken.
Boos van nydt,
Dul van spyt,
Voert hy rovers in den strydt.
50
Waar is 't zwaart van den geest,
Dat al van oudts der Herdren wapen
Is geweest,
Daar de kudde op plag te slapen?
Och, dees Bisschop slaat uw schapen
55
Met den degen, scherp van punt,
Op ons gemunt.

60

Deez Myterdrager
Draagt zich nu als een plager,
Kiest voor kouters stale zwaarden;
En voor lamren oorlogspaarden,
Trots van draf;
En zyn staf
Leit hy voor de krygspiets af;
De myter voor 't helmet;
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65 Den tabbert laat hy 't harnas dekken,
Root besmet.
Kan hy dus een Herder strekken
Met de wolven op te wekken?
Stryt hy dus voor zyn geloof,
70
Zo heet op roof?
Trompetten steken,
Is dat nu vrede preeken?
Leerden d' Euangelieboeken
Dat hy buren zou vervloeken?
75
Kruit en loodt,
Scherp en schroot,
Maken die zyn kerken groot?
Hoe heeft uw Kerk gestreên?
Haar eenig wapen waren tranen
80
Met gebeên.
Weg dan met dees oorlogsvanen.
Doe hem door uw Woordt vermanen.
Dryf den Bisschop naar zyn Sticht,
Tot zynen plicht.
85

Doch door zyn handen
Straft gy, Heer, deze landen.
Och, de boosheit onzer zonden
Maakte zulke diepe wonden.
Hier van daan
90
Quam het aan
Dat ons kon ter neder slaan.
Geen menschelyke maght
Daar hier de vyanden meê stryden,
Hadt die kracht.
95
O gy Rechter, wy belyden
D'oorzaak dezer bange tyden:
Deze leit in onze schuldt,
Zoo lang gedult.

100

Nu, schier te spade,
Smeken wy om genade.
Laat geen vyandt ons verheren.
Help ons, als wy ons bekeren.
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Die het quaadt
Kent en haat,
105
En 't niet eens, maar altydt laat,
Die 't hoogbevolen goedt,
Tot uwer eer, en elk ten goede,
Vierig doet,
Blust het vier toch uwer roeden:
110
Die staat vast in tegenspoeden;
Dien gedyt zyn ramp tot deugt,
Ja zelfs tot vreugt.
Als d' ingeboren
Dus uw wet recht wil horen,
115
Zo vermindert gy d' ellenden;
Dan zult gy uw zegen zenden
Op den staat.
Het verraadt
Wykt dan van den onderzaat.
120
Die eer' zyn Overheit.
Geen oproer schenn' 't gezagh der Staten.
Hun beleidt
Stuit' de Vorsten die ons haten;
Jaag' de Kryg van onze straten;
125
Hou de Vryheit in het landt;
De Twist aan handt.

130

135

140

Zo zal deeze aarde,
Die gy, Heer, voor ons spaarde,
Zelfs den vremden en verdreven
Spys en drack en herberg geven.
Uwe Kerk
Wordt dan sterk
Door 't geloove met zyn werk;
Als zich de Liefde erbermt,
En 't heilig recht van weeuw en weesen
Trou beschermt.
Dit zal zuivre godtsdienst wezen.
Neêrlandt uwen naem steeds vrezen.
Hou dan, Heer, de sterke handt
Aan 't Vaderlandt.

MDCLXV.
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Willem Sluiter
Willem Sluiter (1627-1673), gereformeerd predikant te Eibergen, liet een omvangrijk
oeuvre na, bestaande uit liederen, berijmingen van bijbelboeken (de Psalmen, het
Hooglied, de Klaagliederen van Jeremia), moraliserende beschrijvingen van het
landleven (Buiten-Eensaem Huis Somer- en Winter-leven), een Christelicke
Doodts-betrachting en vele andere stichtelijke werken. Sluiter, bekend geworden als
de ‘Gelderse Cats’, schreef in de eerste plaats voor zijn gemeenteleden, maar vond
ook buiten zijn werkkring veel waardering. Elk van zijn liedbundels werd ten minste
vijftien keer herdrukt, waarbij twee uitgevers streden om de rechten en elkaar zoveel
mogelijk tegenwerkten.
Het lied ‘Tegen de ingebeelde en sorgeloose gerustheyd’ bevat een van de
hoofdgedachten van Sluiters poëzie, en tevens van de Nadere Reformatie: er dreigt
gevaar voor de gelovigen die vertrouwen op hun uitverkiezing en daarom gerust in
de wereld leven. Zij zijn door de duivel in slaap gesust en dienen terstond te ontwaken
om hun leven geheel naar Gods wetten in te richten. Wie alleen het kwade nalaat is
er nog niet: een waar geloof kenmerkt zich door een volkomen afkeer van de wereld
en dat betekent strijd.
Veel liederen van Sluiter zijn geschreven voor afzonderlijke groepen van gelovigen,
elk met hun eigen specifieke geloofsvragen: jeugd, overheid, ambachtslieden, boeren,
dienstpersoneel. Een voorbeeld daarvan is de ‘Lof- en Bede-Sang, van een
Godvruchtige Dienstbode’, waarin een werkster God om bijstand vraagt bij de
vervulling van haar levenstaak, die geheel bestaat in dienstbaarheid. Mensen zijn
niet gelijk, zo is de boodschap van deze en dergelijke liederen; maar wel is iedereen
persoonlijk verantwoordelijk voor God.
Sluiter probeerde ook de band tussen de gelovigen onderling te verstevigen, door
ze als groep tegenover de ‘wereldlingen’ te plaatsen. In ‘Tegen 't beschimpen des
gesangs’ raadt hij aan ‘tot spot en spijt/Van de quaden/Die ons smaden’ geestelijke
liederen te zingen. Daarom schreef hij voor alle denkbare gelegenheden een passende
liedtekst: op en rondom het sterfbed kan ‘De stervende noodigt Christum, om bij
hem te blijven’ aangeheven worden. De vele bijbelplaatsen in de marge van de
liederen bevestigen de boodschap, en vormen tevens een aansporing om Gods Woord
met hernieuwde ijver zelf te gaan bestuderen.
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Tegen de ingebeelde en sorgeloose gerustheyd aant.
Valsche ruste van 't geweten
Wieght de mensch vast in de slaep:+
Satan isser by geseten,
Die ter hand is als een aep,
5 Om te zuyen en te sussen,
Dat hy niet weer op en waek'
Alles weet hy te vertussen,
Dat hem niemant wakker maek'.+

+

Job 24:28

+

Rom. 13:11

Die tot Jesum niet gevoelen.
10 Eens bewogen haer gemoet,
Maer staegh in de werelt woelen
Om het aerdsch en tijdlik goet;+
Die van dorst noch honger weten,+
Noch tot Christum hebben lust,
15 Derven stout'lik haer vermeten,+
Datse zijn heel wel gerust.
Vrede, vrede, sonder sorgen,
Is 't geschal en wederschal:+
Maer het is voor haer verborgen
20 Wat haer overkomen sal.

+

Ps. 39:7
Mat. 5:6

+

+

Jes. 55:1

+

1 Thess. 5:3
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Want s'alsoo met klein gedommel,+
Sonder vele wederstant,
En gelijk met stillen trommel
Zeylen na der hellen strant.
25 O gy sinneloose menschen,+
Hoe bedrieght gy u door schijn,+
Dat gy met eens luyaerts wenschen+
In den Hemel meent te zijn!+
Slapen, gapen, spelen, quelen,
30 Niemant na de Hemel leydt:
Is alleen des Satans strelen,
Soo men anders tot u seyt.
Meent gy in Godts Rijk te komen,+
Sonder dat gy klopt of schelt?+
35 Neen, het wordt maer ingenomen
Van geweld'gers met gewelt.
Ja als Christi oorloogs knechten,+
Moet gy dapper treden voort,+
En met kampen, strijden, vechten
40 Ingaen door de enge poort.+

+

Luc. 19:42

+

Gal. 3:1
Gal. 6:3
+
Prov. 13:4
+
Mat. 25:26
+

+

Mat. 7:7
Mat. 11:12

+

+

2 Tim. 2:3
1 Tim. 1:18

+

+

Mat. 7:13

Daer in is het niet gelegen,
Dat gy met den mont slechts roemt,
Dat u noyt op dees' uw wegen
Het geweten eens verdoemt:
45 Sulk een sekerheyt is gissen;
d'Alderslimste seggen mee
Datse niet en sullen missen
In den Hemel eene stee.
Saligh zijnse recht gepresen,+
50 Die alsoo doen Godts gebod,
Dat aen 's levens boom magh wesen
Hare macht, haer deel en lot,
En sy mogen door de poorten
In-gaen in de schoonen Stadt;
55 Buyten blijven alle soorten
Van die gaen op 't leugen-padt.

+

Apoc. 22:14/15
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Lof- en Beede-Sang, van een Godvrugtige Dienst-boode aant.
Stem: Van de 10 Gebooden
Mensch-lievend God, die alle dingen+
Nae uw' believen schikt en keert,+
En t'saem van grooten en geringen
Wilt over al-les zijn ge-eert.+

+

Tit. 3:4
Ps. 115:3

+

+

Eph. 5:20

5 Ik dank u, na mijn klein vermogen,
Dat gy my uit de dienstbaerheyt+
Van sond' en duyvel hebt getogen,+
En voor my vryheid hebt bereit.+

+

Rom. 6:20
Heb. 2:14-15
+
Rom. 8:21
+

Vermits uw eigen Soon my vry maeckt,+
10 Soo ben ik waerlik vry, mijn Godt;
Het geen mijn hert en ziel soo bly maekt,
Dat ik u loov' om 't salig lot.
Soo wel als een van d'hoogste-staten,
Ben ik, die and'ren dienen moet,+
15 Uw eygen kint, en vrygelaten:+
Dit tuigt uw geest aen mijn gemoet.+
Mijn staet is na mijns herten wenschen+
Soo 'k dit maer recht bedenken leer.
Ik dien wel, doch niets slechts den menschen,+
20 Maer in den menschen u veel meer.

+

Joh. 8:36

+

1 Cor. 7:22
Rom. 8:15-16
+
2 Cor. 3:17
+

+

Ps. 37:4

+

Col. 31:22.23

Ik dank u daerom t' overvloed'ger,
Dat gy my by godsael'ge lien
Gestiert hebt, daer ik u voorspoed'ger,
En met te meerder ziel-winst, dien'.+
+

1 Tim. 6:6

+

25 Geeft dat ik u voortaen getrouw zy,
O Heer des Hemels, en met een
Soo aen mijn aerdsche Heer en Vrouw zy,+
Haer niet ontrekk' in 't groot of kleen.
Ja dat ik haer, met all' opregtheit,+
30 En niet na oogendienst, voortaen
U vresend', in eenvoud'ge slegtheit,
Wilvaerdiglik te dienst mach staen.+

+

Hand. 16:15

+

Tit. 2:9-10

+

Eph. 6:5

+

Col. 3:22
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Mijn hert stemm' met mijn mont en handen+
In al mijn dienst wel over-een,
35 Dat ik nooit vall' in sond' of schanden.
Bewaert my sterk en frisch van leen.
Verleent my liefd' en lust en krachten
Om wakker al mijn werk te doen,+
Soo dat ik steeds my soek te wachten
40 Dat luyheits broot my nooit mach voen.+

+

Ps. 15:2-3

+

Pred. 9:10

+

Spr. 31:27

+

Stelt my in mijn beroep te vreden,
Soo wel als Heer of Vrouw in 't haer'.
Al leit meer arbeit op mijn leden,
Sy hebben 't meeste huis-beswaer.+

+

Phil. 4:11

+

1 Tim. 5:8

45 Hoewel hy voor de weerelt meerder
Die aensit, dan die dient, hier schijn';
'k Gelijk aldus mijn Heilant meerder,
Die selfs als een die dient wild' zijn.
Hy quam, niet om gedient te worden+
50 Maer om te dienen, hier beneen:
Soo wy om onse dienst dan morr'den,
't Waer immers tegen alle reen.
Laet my der jonkheits lusten vlieden,+
Op dat ik maer aen u alleen,
55 En die my in uw Naem gebieden
Met vreugt mijn jeugt hier mach besteen.
Geeft, dat ik alle slinksche perten
En snoo bedrieglijkheden schuw.+
Al wat ik doe, geschie van herten,+
60 Niet als den menschen, maer als u.
Soo sal ik niet slechts van den menschen,
Maer van u selfs de grootste loon+
Ontfangen, boven al mijn wenschen,
Regtveerdigheits genadekroon.+

+

Matth. 20:28

+

2 Tim. 2:22

+

Spr. 12:20
Col. 3:23

+

+

Eph. 6:8

+

2 Tim. 4:8
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Tegen 't beschimpen des Gesangs aant.
Stem: Wel op, wel op, ik ga ter jagt
Dus in onsen Godt verblijdt,+
Singen wy tot spot en spijt
Van de quaden,
Die ons smaden,
5 Met malkaar een vroolijk liet,
Dat 's geseit; wy achten 't niet.

+

Ps. 32:11

Of men ons om 't goede smaa,+
Daarom laten wy 't niet na,
Maar wy trachten
10 Te verachten,+
Met een mannelijk gemoet,+
Al wat tegen Christus woedt.+

+

Matt. 5:11

+

Heb. 12:2
1 Cor. 16:13
+
Ps. 2:1-2
+

't Is doch dien onreinen geest+
Lang een groot verdriet geweest,
15 Dat de vromen
T'samen komen
Tot den opbouw van Godts huis+
Dat 's den boosen noch een kruis.
't Spijt den Satan boven-al
20 Als wy sulk een vreugt-geschal
Laten hooren+
Kon hy 't stooren,+
Hier ontbrak geen kunst noch list,+
Die oit schalk te vinden wist.+
25 Maer de Linker moet van kant+
Door de sterke wederstant
Van dit singen.
't Kan hem dwingen;
Want hy wort met schrik aldaar
30 Jesus Geest en kracht gewaar.+

+

Luc. 11:23-24

+

Eph. 2:12

+

Ps. 100:2
Ps. 66:8
+
Eph. 6:11
+
2 Kor. 11:3
+

+

Jac. 4:7

+

Luc. 8:28

+

Ja hy vreest daar voor soo seer,
Als voor Davids harp wel-eer:+
Hy moet wijken+

+

Eph. 5:18-19
Eph. 6:10
+
1 Sam. 16:23
+
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En gaen strijken,
35 Als dat hemelsche geluit
In sijn nijdig' ooren tuit.
Of dan ook sijn godloos rot+
Noch met Sions lied'ren spot,
Wat kan 't deeren!
40 Wy begeeren
Menschen, soo vol heet venijn,+
Niet behagelijk te zijn.+

+

Ps. 137:3

+

Ps. 140:4
Gal. 1:10

+

Schoon 't de trotste niet verstaan,
De sachtmoed'ge hooren 't aen,+
45 Met vermaking,
En versaking+
Van al 's werelts vreugt en lust,
Die de ziele maar ontrust.
God laat' eenmaal d'aardsche lien,+
50 Haar onaard'ge dwaasheit sien,+
Om te spotten+
Noit te rotten,
Maar met lust Godts Wet voortaan
Dag en nacht wel 't overslaan.
55 Salig is, sijn leven-lank+
't Volk, dat van het lof-geklank,
En dit juichen
Weet te tuigen;
't Wandelt al den dag in 't licht
60 Van Godts vriendlijk aangesicht.

+

Ps. 34:3

+

Tit. 2:12

+

Phil. 3:19
Deut. 32:6-29
+
Ps. 1:1-2
+

+

Ps. 89:16-17

De stervende noodigt Christum, om bij hem te blijven aant.
Op de wijse: van Psalm 110. Gy volkeren des aerdryks al.
O Heere Iesu blijf by my+
Den avondt naekt, en komt na-by.
Haest is gedaelt mijn levens dagh;
Hy loopt soo spoedigh als hy magh.

+

Luc. 24:9
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5 En nergens is een Josua,+
Wie dese Son (die snel en dra,
Gelijk ik voele, daelt om-laegh)
Een oogenblikje maer vertraeg'.
't Is soo terstont met my gedaen,
10 Mijn Son sal daet'lijk ondergaen.+
Dies roep ik op het nieuwe weer;
Blijf by my, blijf doch by my, HEER.
Dat alle licht dan vry verdwijn',+
Als gy, met uw' genade-schijn,+
15 My slechts beglanst, verlicht en leidt,+
O Sonne der gerechtigheit.+
O werelts licht, dat ider-een+
In 't duister lichten kan alleen
O opganck uit GODS hoogste Sael,+
20 Send in mijn hert een vreugde-strael.+

+

Jos. 10:12

+

Jer. 15:9

+

Job 29:3
Luc. 1:78, 79
+
Eph. 5:14
+
Mal. 4:2
+

+

Ioan. 1:9

+

Luc. 1:78
Ps. 4:7-8

+

Gy zijt altijt by my geweest,+
My troostend door u Woort en Geest,+
Myn Leidsman al mijn leven lank;+
(Waer voor ik u in 't hert noch dank)+
25 Verlaet my dan niet in mijn Doot.+
Draeg 't arme Lamm'ken in uw schoot,+
Dat nu, als 't een van d'hondert, bleet+
Na u, die 't by te brengen weet.+
Schoon alles dan van my vertrek,
30 Daer gy maer zijt, is geen gebrek.+
Gy zijt mijn schat, en schut in noot.+
Gy zijt myn leven in de doot.+
Noch in den Hemel noch op aerd',+
Is my beneven u, iet waerd,
35 Beswijkt myn vleesch en hert geheel,
Gy zijt myn rots en eeuwigh deel.

+

Mat. 28:20
Ioan. 14:26
+
Ps. 48:5
+
Ps. 111:1
+

+

Ps. 27:9
Ies. 40:11
+
Luc. 15:4
+
Ioa. 10:16
+

+

Ps. 23:1
Ioa. 17:12
+
Ioa. 11:25
+

+

Ps. 73:26
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Het swakke Riet, al is 't gekrookt,+
Het Lemmet dat slechts rookt en smookt,+
Verbreek noch blusch niet uit, ô HEER;
40 Maer sterk en stook het op veel meer.
Wanneer mijn tong geen spraek meer heeft,
En 't hert den lesten adem geeft,
Dat dan myn wensch en suchten zy:+
Blijf, HEERE, blyf, ei blijf by my.+

+

Ies. 42:3
Mat. 12:20

+

+

Rom. 8:23
Luc. 24:29

+

45 Ontfang, HEER IESU, nu, ontfang+
Mijn Geest, die na u sucht soo bang.
Blijf by my, nu mijn ziel verscheidt,
Aen dese stip hangt d'eeuwigheit.

+

Han. 7:59

Geestelyk Mey-lied of verquickende reeden van Christus tot zijn
treurende Bruyd, uit Cant. II: 10-14. aant.
Stemme: Als 't begint.
Staet op, mijn Bruid, die ic beminne,
Staet op, mijn schoone, mijn vrindinne,
En kom met blijdtschap dienen my.
Want siet, de winter is voorby.
5

Uw kruis-plas-regen is verdwenen,
Hy is door my gegaen al henen:
Elck dinck vertoont nu heel verblijdt
Een geestelicke Lente-tijdt.

De bloesems, ja de geur'ge bloemen
10 Van die mijn Naem vrymoedigh noemen,
Die worden nu aen yeder kant
Ter rechter tijdt gesien in 't land.
De soete Mei-tijdt om te singen
En als van blijdtschap op te springen,
15
Met volle krachten nu genaeckt,
Op dat gy eens uw treuren staeckt.
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De tortel-duif, die staegh getrouwe
Haer gaeiken bleef in smert en rouwe,
Met vreught in onse landen singht,
20
Soo dat het in ons' ooren klinght.
Ja mijn geplantte vijge-boomen
Haer jonge vyghskens voort doet komen,
En mijn wijn-stocken rieken t'saem
Van jonge druifkens aengenaem.
25

Staet op, mijn Bruidt die ik beminne,
Staet op, mijn schoone, mijn vriendinne,
En komt met blijdschap dienen my.
Geniet mijn gunst, van smerten vry.

Mijn Duive, die vol vrees en sorgen
30 Waert in een steile plaets verborgen,
En in der rotsen kloven saett',
Komt en vertoont my uw gelaet.
Ik heb na uw gedaent verlangen,
Die soo met tranen is behangen,
35
Doet my vry hooren uw geschal,
Onnoos'le Duive sonder gal.
Om uw geloov' en ware boete
Is uwe stemme my seer soete,
En lieflic is my uw gedaent,
40
Hoewel sy is soo nat betraent.
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Joachim Oudaan
Joachim Oudaan (1628-1692), koopman en ondernemer en ook bekend als
oudheidkundige, behoorde van huis uit tot de kring van de ‘Rijnsburger collegianten’,
een aan de doopsgezinden verwante groepering die openstond voor christenen van
allerlei richtingen: iedereen mocht in de gemeente het woord voeren en deelname
aan het Avondmaal was vrij voor iedereen. Zijn hele leven zou Oudaan deze kring
trouw blijven, waarbij hij zich met grote felheid keerde tegen elk teken van
onverdraagzaamheid, zowel van roomskatholieke als van gereformeerde kant. Ook
op politiek gebied liet hij van zich horen, als vurig verdediger van de staatsgezinde
zaak en van de ‘Ware Vrijheid’ zonder Oranje. Zijn tragedie Haagsche
broeder-moord, over de moord op Cornelis en Jan de Witt in het rampjaar 1672,
waarvan hij ooggetuige was geweest, kon pas in 1712 worden uitgegeven.
Naast enkele tragedies en veel gelegenheidspoëzie schreef Oudaan religieuze
gedichten. De Aandachtige treurigheid, en hoog-gereeze vreugde [...] over het Lyden,
Sterven, Verrijsenisse, en Hemelvaert van onzen Heere en Zaligmaker Jesus Christus
verscheen voor het eerst in 1660. In het hoofdstuk ‘Christus verwezen, gegeeselt’
gaat alle aandacht uit naar de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus, die voor de
beslissing staat om Jezus te veroordelen of niet. In zijn hart weet hij dat Jezus
onschuldig is, maar geconfronteerd met de menigte durft hij niet door te zetten. Zijn
compromisvoorstel - Jezus alleen laten geselen en dan vrijlaten - vindt geen gehoor.
Als hij het volk de keus geeft tussen Jezus en de moordenaar Barabbas kiezen ze
voor Barabbas. Uiteindelijk geeft Pilatus' lafheid de doorslag: hij geeft het volk zijn
zin en ‘wast zijn handen in onschuld’ (Mattheüs 27:24). Gods wraak, weet de dichter,
zal hij op die manier echter niet ontlopen. En ook het joodse volk neemt een
bloedschuld op zich (r. 148): ‘die uwer aller bloed niet weer afwassen kan’. Het
hoofdstuk eindigt met een huiveringwekkende beschrijving van de geseling van
Jezus, die voorafgaat aan de kruisiging. De dichter, die alles voor zijn geestesoog
ziet gebeuren, ‘bezwijmt’. Maar het volgende moment beseft hij dat alles is gebeurd
om hem van Gods toorn te bevrijden. Voor hem en de rest van ‘Gods huysvolk’ is
het bloed van Christus de bezegeling van een nieuw verbond met God.
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Christus verwezen, gegeeselt. aant.

5

10

15

20

O smertelijke neepen!
O bloed-geverfde zweepen,
Die hert en zinnen kletst!
O muuren die 't gemoed des Rechters houd bemetst,
Die garen na de reden
Den Zetel zou bekleden,
En echter, ach! ach! ach!
Door blinde stormen word geworpen over stag.
Pilatus is verlegen,
Hij laat zich no bewegen
Gelijk 't de boosheyd wil;
En hy beweeghtse niet tot afstand van 't geschil,
Des poogt hy, laffe en blinde!
Een middel weg te vinden,
Op dat hy en dees en die
En geen te grooten leed en half genoeg geschie.
Pilate, wank'le rechter,
Sta vast, zie voor u echter,
Die 's Vroomen recht verkort,
Den boozen te geval is half om veer gestort,
En raakt licht heel aan 't glijen:
Gy wilt den man kastijen,
En 't geenje meer beweest,
Hem voorts uyt gunst ontslaan om d'eer van 't Hoogefeest
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En omme van 't verschoonen
Een vast bewijs te toonen
Van rechte reed'lijkheyd,
So dient u Barrabas, die in den kerker leyt
Om oproer, als verstoorder
Der rust, en als een moorder
Om manslacht, in den twist
Quaadaardelijk begaan, gelyk een yder wist:
Des houd hy, uytgetreden,
Den volke deze reden,
Wien wilt ghy, wien van tween
Dat ik om 'tHoogefeest ontslaan zal, of den geen
Die d'oproer heeft gesteven,
En eene moord bedreven,
Of Iesum, die gewis
Onschuldig, vol gedulds, en uwen koning is?
'tGelijkt te wijden midden,
Te eysschen, te verbidden
Voor d'opgeruyde schaar
Of een onschuldig mensch, of eenen moordenaar:
Maar deze onstuyme, deeze
Te vooren onderweezen
Van d'Ouderlingen, die
Ik in de woede drift hier d'eerste en laatsten zie;
Bestaan met heele troepen
Om Barrabas te roepen;
Al 't geen te hooren was
Geleek maar eene stem, van Barrabarrabas:
Pilatus zeyt hier tegen
(Verwondert en verlegen,
En hoort weer eene stem)
Wat sal ick Jesum doen? kruyst, kruyst hem, kruysset hem!
Wat heeft hy quaads bedreven?
Al d'antwoord dieze geven
Gelijkt maar eene stem;
Onstemmig, ongestuym, kruyst kruyst hem, kruysset hem.
In deeze stribbelingen
Van dingen, dringen, dwingen,
Komt van een ander oord
Een sterke tegenstorm weer Pontius aanboord:
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65

70
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80

85

90

95
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Sijn eygen Gemalinne
Betoont hoe hare zinnen,
So krachtig zijn beroert,
En daar zijn neyging wil bekommert heen gevoert;
Met eenen aftevaardigen
Legt, zeytze, dien rechtvaardigen
Geen leed op, staak de straf,
Hebt met hem niet te doen, en houd uw' hand daar af:
Ik heb, ik heb, zelfs heden
Te veel om hem geleden,
Geleden in den droom,
Veroordeel niemand die rechtvaardig is en vroom.
Waar word hy heen gedreven,
Waar zal hy zich begeven
In zulk een razerny,
Sijn bedgenoot aan d'een' het volk aan d'andere zy?
Hier perst hem zijn geweten;
Sy razen als bezeten:
Ja d' oproer word te groot,
Pilatus vordert niet, wat zal hy in dien nood?
Al perst hem zijn geweten,
Hy, uyt de lijk gesmeten
Viert haare moedwil bot,
Ontschuldigt zich voor 't volck, maar laci! niet voor God;
Hy laat zich water brengen,
En op de handen plengen,
Op dat hy 't bloed afwisch
'tGeen hem al tegenstormt eer 't noch vergoten is;
O dwaaze van gedachten,
Noch, noch moest ghy u wachten,
Of wacht u dat de wraak
Van een veel machtiger, u tot zijn waschpot maak;
Dus, Moabs-trots-gelijke,
Sult gyze niet ontwijken.
Gy zegt, en wascht u af,
Ik wil onschuldig zijn van d'opgedronge straf;
Ik wil onschuldig wezen
En reyn van 'tbloed van dezen
Rechtvaardigen, maar gy
Moogt toezien voor u zelfs van zulk een razerny:
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Ach! 'tbloed van dien Geprezen
Waar van gy reyn wilt wezen
(Dewijl het dus verspreyd
U word een etterbuyl van alle onreynigheyd)
Ontzet u van dien zegen
(Waar door 't van 's Hemels wegen
Sal velen maken reyn)
Waarom? al acht gy 't iet gy acht het veel te kleyn:
En is 'tgemoed hier mede
Pilate wel te vreden,
Nu 't merk der mensch'lijkheid,
De Reede, om de nijd, word aan d' een zy geleyt?
O schrik, o schand, o grootheyd,
Van overgeve snoodheyd!
Pilatus, overtuygt
Dat hy de deugd verdoemt, volgt daar de vrees hem buygt!
Met over den onschuldigen
Sich beul te laten huldigen.
Is d' uytvlucht veel te blau
Dat hy den beul behoud en schuyft de schuld op 't grau:
Sy dolle, en zinneloze,
Halstarrig', helsche, en boose
Sy schreeuwen zonder schroom
Dat vry zijn bloed op ons en onze kind'ren koom!
Pilatus, overdrongen
Door d'eysch der bitse tongen,
Keurt datse schieden zal,
Hy geeft een moorder vry den volke te geval;
En Jezus, die gepreze,
Die heyl'ge, word verwezen,
Verwezen tot de dood.
Die Vorst des levens, ach ô gruwel al te groot!+
Ach! ach! Jerusalemmers,
Wat doet ghy bloote lemmers
Zich slijpen op uw' neck,
Dien tweemaal schuldig maakt die bloedverwate vlek:
Een moorder te verschoonen
Stelt, door Gods Wet te hoonen,
U diep in bloedschuld; want
Het niet gewrooke bloed ontheyligt u het land+

+

Act. 3, 15

+

Luc. 35, 21
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145

150

155

160

165

170

175

180

En zelve daar en tegen
Met opzet moord te plegen
Zet u een bloedschuld an
Die uwer aller bloed niet weer afwassen kan:
En roept ghy dus uytzinnig,
En zo verwoed, en vinnig
Dat bloed op uwen kop,
En uwer kind'ren kop? zo houd dat bloed niet op
Voor 't Land in bloed verzuype!
Ach! 'tbloed begint te druypen
Van dien gewijde, ô wee!
Welk schouwspel zienwe, ach! ach! wat toestel maakt men ree!
Laas, om met strengigheden
Het recht der Roomsche zeden,
Dat m' aan de slaven plag
Te plegen, tot een stip te halen voor den dag,
Bestaatmen ook te woeden
Met zweepen en met roeden;
Te geesselen, te slaan
Die geen bedrog en kende, of misdaad heeft begaan:
Hy zuyv're zonder zonden
Ontbonden, word gebonden
Laas! met het naakte lijf,
En dus met roeden, ach! geslagen streng en stijf:
Laat af verwoede Rechter,
Onnozelheyds bevechter,
Uytzinnige Pilaat,
Ach wist ge wien gy sloegt! al weet gy wien gy slaat:
Zijn dit uw' herts gedachten?
Is dit u zelven wachten,
Gelijk uw' Vrou beval?
Daar gy, daar zy om lee, en meer om lijden zal.
Is't noch, is 't noch geen ende?
O schoud'ren, armen, lende!
O boezem rood van bloed
Bepurpert! ô mijn ziel, mijn schuldige gemoed!
Kan iemand dit aanschouwen
En smelten niet van rouwe?
Van tranen? Ach, ach, ach!
Daar valt mijn ziel in zwijm, en daar de laatste slag.
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Schep moed ô ziel, ô herte,
De bryzeling, de smerte,
De striemen, die g' aanschouwt,+
Zijn uw' genezing thans en eeuwige behoud:+
Die Wijngaard zal, na 'tbloeyen,+
190
Met roden wijn besproeyen
Zijn huysvolk, dat nu treurt,
Dat van die zeege dan zal zingen beurt om beurt.

+

Ies. 53.5.
1 Petr. 2.25
+
Ies. 27:2.
+
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Hieronymus Sweerts
Hieronymus Sweerts (1629-1696), boekverkoper en drukker te Amsterdam,
publiceerde onder zijn eigen naam en diverse pseudoniemen een gevarieerd oeuvre,
waarvan de verzameling Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen,
uithangborden en andere taferelen (vier delen, 1682-1700) het bekendst is geworden.
In het komische genre verscheen ook De tien vermakelikheden des houwelyks (1683).
Van heel andere aard is de bundel Innerlycke ziel-tochten op 't H. Avontmaal en
andere voorvallende gelegentheden; nevens eenige stichtelycke zede-zangen. Sweert
betoont zich hier een rechtzinnig, enigszins bevindelijk calvinist, voor wie ernstig
zelfonderzoek van levensbelang is. Zo is nieuwjaarsdag voor hem een moment van
bezinning. Hoe heeft hij Gods genade beleefd? Wat moet hij zeggen als hij ter
verantwoording wordt geroepen? In ‘de wereld’ heeft hij zijn zaken goed voor elkaar,
maar voor God heeft hij alleen schulden. Niettemin vertrouwt hij op de genade van
God, die altijd genoegen heeft genomen met het oprechte berouw van de zondaars.
Dat besef geeft de dichter de moed om toch weer te proberen zijn leven, met het jaar,
te vernieuwen.
Of de ‘Bede over de Joden en Naam-Christenen’ bij een bepaalde aanleiding is
geschreven (vgl. r. 3-4), is moeilijk vast te stellen. Het gedicht is waarschijnlijk het
best te lezen als de ‘tijdloze’ hartekreet van een christen, die verwacht dat, na de
bekering van de joden en de heidenen en de verbreiding van het ware geloof over de
hele wereld, de wederkomst van Christus niet lang meer op zich zal laten wachten.

Bron
H. Sweerts, Innerlycke ziel-tochten op 't H. Avontmaal en andere voorvallende
gelegentheden; nevens eenige stichtelycke zede-zangen. Amsterdam, voor de
auteur, 1683, fol. C1r-C3r en p. 20-21 <KB: 7 D 1>.

Literatuur
P. Visser, ‘Frisia non cantat?: boekverkopers, bloemlezers en poetsenbakkers’,
in: Klinkend boeket. Hilversum, 1995, p. 165-172; E. Stronks, Stichten of
schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten.
Houten, 1996.
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Innerlycke ziel-tochten op Nieuwe-jaars-dag aant.
Dits d'eersten dag van 't jaar, mijn ziel, die Godt u geeft;
En wie weet oft niet is de laatste van uw leven?
Hy heeft u menig jaar zo goediglijk gegeven,
O ziet nu eens, mijn ziel, hebt gyze ook recht beleeft?
5 Godt heeft u, als een boom, in sijnen Hof geplant,
En heeft van jaar tot jaar gewacht na dijne vruchten;
O! zo hy nu weer komt, waar zult gy henen vluchten?
Wat bergen bergen doch voor Godt uw groote schandt?
Zo hy nu 't bladt oplicht, en noch geen vruchten vindt,
10 Maar ziet het ongediert genestelt in uw' tacken;
Hy zal, in grimmigheyt, u met de bijl afhacken,
En werpen in het vyer dat noit zulk hout verslint.
Denk vry, Godt zal tot u eens zeggen: Penning-heer,
Kom geef nu reeckenschap van all' uw doen en laten:
15 En dan zal geen bedrog of heilloos hantschrift baten:
Dan eyscht hy 't een' talent van u met woecker weer.
O slaap dan niet, mijn ziel: uw reys-tijt is op handt:
De schipper klopt en roept. ontwaak en maak u vaardig!
Acht gy een korte slaap, voor lang vaarwel, meest waardig?
20 Let eens, hoe snel verloopt uw dagen-uurglas-zant!
Het jaar vernieuwt sijn loop. De slang die ruylt'er huyt,
En blijft gy, ô mijn ziel, noch al in 't zelve wezen?
Het werelts rekenboek weet gy fiks door te lezen,
En wikt of Credit daar nu recht op Debet sluit:
25 Maar 't groote reeckenboek van uw bevlekt gemoet,
O dat leyt in den hoek, en blijft steeds toegesloten;
Daar boort de worm door 't bladt. Daar vreet de roest de sloten;
En schrikt voor zulcken hant die 't roert of open doet.
Ontsluyt het eens, mijn ziel: ziet wat gy schuldig zijt.
30 Helaas de Debet-blaan alleen zijn dicht beschreven.
Gy hebt nau iets gedaen als Godt te wederstreven,
Uw booze will' gevolgt, sijn goede wil vermijdt.
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En Godt heeft, jaar op jaar, de stroomen van sijn gunst
Op u, boos-aardige, doen overvloedig vloeijen;
35 Den Hemel quam u steeds met dau van heil besproeijen,
En kroonde u op der aard' met rijkdom, eer en kunst.
Ja daar gy waart geteelt van grouwelijk geslacht;
Bemorst van bloet en slijm; met zout noch zalf gewreven;
Geworpen op het velt; aen d'Ongena gegeven;
40 En door uw walglikheit van ider een veracht;
Daar is hy met sijn gunst by u voorby gegaan,
En zag u, daar gy laagt vertreden in den bloede,
En zeide, Leeft, ja leeft; en swoer u te behoeden;
En heeft de deur des heils toen voor u opgedaan.
45 Gy daar-en-tegen zijt die vriendelijke Godt+
Onheilig afgegaan, en hebt sijn eer ontdragen;
De goutklomp noemde gy uw God en welbehagen,
En hebt des Heeren naam gantsch ydelijk bespot.

+

De tien Geboden in 't kort

De dag van rust was u maar tot gelag en lust;
50 En hebt toen knecht en maagt uw dienstwerk nog geheten:
De dagen uw's beroeps hebt gy zeer traag versleten:
Uw' ouders slecht ge-eert, en steeds heur ziel ontrust.
Gy hebt uw vriendt gedoodt, of doodelik benijdt.
Met geylheit, dievery, en valsch getuyg'nis-spreken,
55 Met telkens uw begeert' tot 's naestens goet t'ontsteken,
Hebt gy dit jaar verquist, en meest uw levens-tijdt.
Vergeldt gy, dwaze ziel, vergeldt gy dit uw Godt?
Hy die u lieft en hoedt als d'appel sijner ooge;
Zult gy, door zonde op zond', die dus beoorelogen?
60 Wort sijn almogentheyt van u, ô worm, bespot?
Weet gy niet dat een leeu de strijdt eens kints belacht?
O! zo zal Godt het rot, dat op hem t'saam derft rotten,
De Raden in den Raat, en spotters die steeds spotten,
Belacchen; en in 't eynd doen proeven sijne macht.
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65 Telt dan uw dagen vry, die slechts een hantbreet zijn.
Ziet gy nu d'uchtent-zon? misschien sal 't avont wezen
Met u, eer dat hy is aan 't middelpunt gerezen.
't Licht, dat na 't eyndt toe brandt, heeft d'allerschoonsten schijn.
En of gy, ô mijn ziel, al met Methusalah,
70 Door negen eeuwen heen, mocht leven na begeeren;
Daar mee zoud gy, helaas, dat sterven noch niet weeren.
Want na des werelts vreugt dan eyscht de doot 't gelag.
Dan wort de korte vreugt met lang berou betaalt.
O sterf dan, wijl gy leeft, om stervende te leven.
75 Gy, ziele, sult niet eer, maar beter, 't lijf begeven.
Kies noch het rechte padt, eer gy ten eynde dwaalt.
Geluckig die sijn lamp dan tijdlik wel voorziet;
Die gaat in d'eeuw'ge vreugt by Christi Feestgenooten,
Maar hy die slaaprig zuymt, vint deur en gunst gesloten;
80 De Bruigom roept hem toe; Gaat wech, ik kenn' u niet.
Let doch hier op, mijn ziel, en steekt u in den rou:
Beklaag uw boozen aart, dat gy dien goeden Vader,
Die vriendelijke Godt, die heil- en levens-ader,
Vergramt hebt met uw doen so boos en ongetrou.
85 O valt hem in de roed', en bidt hem om gena:
Sijn goetheit heeft geen eynd: Hy zal zich noch erbarmen;
Het afgedwaalde schaap omhelst hy met ontfarmen;
En 't Hemels-heir dat zingt die ziel Halleluja.
Wel wacht dan niet, mijn ziel; schud uit het slange vel;
90 En laat de witte vacht van 't Kruis-lam u bedecken:
Beloof hem, dat gy dat niet weder zult bevlecken;
Maar dat gy tot sijn wil sult willig zijn en snel.
Belooven? hoe, mijn ziel? zoudt gy op nieuw uw Godt
Belofte doen van deugt, en licht die strak verbreken?
95 Dus deed gy zes maal 's jaars, als gy sijn liefde-teken
In 't Avontmaal ontfing. Is 't niet met hem gespot?
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Gy zijt noch d'oude knecht, of eerder, min in deugt.
Belooft gy nu weer iet, Gods toorn zal feller rooken,
Mits gy hem dencken doet hoe dik die zijn verbroken,
100 En hoe gy Godt verliet, en liefde d'aardsche vreugt.
Maer stil! gy dwaalt mijn ziel, de duyvel raadt u dit.
Godt, die ons heeft gemaakt, weet selfs wat wy vermogen:
Hy proeft het hert, en heeft met swacke mededogen.
Hy doemt geen doelers pijl, schoon die eens doolt van 't wit.
105 Hy acht de will' een daad. Schoon Simon trou belooft,
Om selfs tot inder doodt sijn Meester te bewaken,
En komt hem strak daar naar onheilig te versaken,
O! Jesus ziet noch om: sijn gunst wort niet verdooft.
De sterkste Helden Gods zijn niet van struiklen vry;
110 Vraagt David, Salomon; en Petrus boven allen:
Dees vielen schrickelijk, maar zijn noit heel vervallen,
Om dat de liefde Gods hen bleef ten hulpe by.
Hun tranen van berou, hun suchten en gebe'en,
Die meukten Godt het hert: dies is hy afgekomen,
115 En heeft hen in gena melijdig aangenomen,
En allen vloek vervloekt, en allen strijdt volstre'en.
Vertoef dan niet, mijn ziel: vernieuwt het jaar sijn gang?
O laat ook d'ouden tred, en gaat mê nieuwe gangen.
Beloof en sweer uw Godt dit jaar wel aan te vangen,
120 Ja recht vernieuwt te sijn uw gantsche leven lang.
En werpt de duyvel u een dwarshout in den weg,
Of slibbert gy van 't spoor; ô blijft niet troostloos leggen:
Recht op de slappe knien: hy sal ook tot u zeggen,
Mijn zoon, hebt goede moet, ik neem uw zonden wech.
125 Gedenk altijdt, mijn ziel, uw Zaligmaker leeft.
Die is op dezen dag, om uwent will, besneden;
Die heeft de gramschap Gods en 's menschen smaat geleden;
Die is 't die all' uw' schult op hem genomen heeft.
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Hy zeyt: Kom koop om niet; ik ben de Heil-fonteyn.
130 Uw zonden, root als bloet, wassch' ik als witte wolle.
De kelk van Godes vloek dronk ik voor u ten volle.
Kom koop nu wijn en melk, en blijf nu eeuwig reyn.
O schrik dan niet, mijn ziel; hy heeft u plaats bereyt,
135 By hem in Godes stadt; om met de Hemelingen
Het heylig koorgezang de Dryheyt toe te zingen:
Daar kentmen tijdt, noch strijdt; maar vreugt in eeuwigheyt.

Amen
1659

Bede over de Joden en Naam-Christenen aant.
Toon: Repicava
Lieve Jesus!
Sla eens uw oogen neer;
Zie hoe het Jodendom bespot uw Leer,
En lacht en smaat op uwe schaapkens teer.
5 Wilt u wenden,
En enden,
Dit schenden;
Op dat sy niet op 't laatst, tot uwen spot,
Uw lam'ren plagen
10 En heyloos vragen,
Waar is nu haar Godt?
Ziet eens neder,
En laat haar zonden-schult
Niet wassen tot aan 't eynd' van uw gedult;
15 Maar, Heere, laat die uur eens sijn vervult,
Dat wy vredig te same
Uw Name
Aanroepen; en het blinde Heydensch Rot
Mach voor u leggen,
20 En heylig zeggen,
Gy zijt onze Godt.
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Maar, och lacy!
'k Weet dat gy, Jesu, klaagt,
Dat zelf het volk dat uwen Name draagt,
25 Zo weynig na dijn roem en eere vraagt:
Want de broosheyt,
Godloosheyt,
En boosheyt,
Is laas zo stout, zo veel, zo openbaar,
30 Dat elk moet klagen,
En droevig vragen,
Waar is Christi schaar?
Kondt gy dulden,
O Jesu over-goet,
35 Dat zelf uw volk u deze smaatheyt doet,
Die gy zo trou gelost hebt door uw bloet?
Wilt bekeeren,
O Heere
Der Heeren,
40 Het Christen-hert, en 't Jodendom te saam,
Datz' haar begeven
Alleen te leven
Na dijn waarde Naam.
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Laurens Bake
Laurens Bake (1629-1702) was, als zoon van Joost Baek en Magdalena van Erp, een
volle neef van P.C. Hooft. Hij was lid van het letterkundig genootschap ‘In Magnis
Voluisse Sat Est’ en publiceerde, behalve gelegenheidsgedichten en vertalingen, de
bundel Bybelse gezangen (1685). Na zijn dood verscheen onder meer nog de bundel
Mengel-poëzy (1737), die veel gedichten bevat met een satirische en hekelende inslag.
De bundel Bybelse gezangen opent met een ‘Verhandeling over de Heilige ofte
Bybelpoezy’, een interessant betoog waarin Bake ingaat op de esthetische eisen die
gelden voor lyriek die op de bijbel is gebaseerd. Deze dient zich, aldus Bake, te
onderscheiden door een ‘sublieme’ stijl. Die moet men echter niet trachten te bereiken
door het gebruik van klassiek-mythologische stof, want heidense beelden en
versieringen kunnen de christelijke poëzie niet verheffen. Bake beklaagt zich er
verder over dat de ‘bybelstof’ door de dichters van zijn tijd wordt gemeden. Of hij
daarmee ook een oordeel wilde uitspreken over alle religieuze poëzie die toen
verscheen, is niet duidelijk. Een feit is dat berijmingen van bijbelboeken, zoals Bakes
bewerking van het Hooglied, waarvan de eerste zang hier is opgenomen, in de late
zeventiende eeuw vrij zeldzaam waren.

Bron
L. Bake, Bybelse gezangen. Amsterdam, erv. Jacob Lescailje, 1685, p. 83-87
<KB: 4 K 31>.
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Korte uytbreyding over Salomons hooglied
Eerste gezang aant.
Bruyd
Myn lief, myn waarde Bruidegom,
Vergun aan uwe Bruid de tippen
Van uw bekoorelijke lippen:
Hoe is uw min dus stil en stom?
5 Dat my een versche dauw, geaassemd van de kussen
Uws mond, den brand verkoel, alleen met brand te blussen.
Wat wellust vindt uw Bruid bereid,
Wat vreugd is voor haar ziel geschapen:
Als ze op uw borst gerust mag slaapen,
10 Daar ze in uw arm sich nederleit;
Dan drijft de min van 't hart de zorgen, die ons quellen,
Veel beter dan de wijn, geperst uit muskadellen.
Uw troostzalf spreie een zoeten geur,
Die my met blijde hoop het harte
15 Verquik, daar 't quynt van minnesmarte;
Terwijl ik om uw afzijn treur,
Om u, als een geur van balsem onze zinnen
En geest versterkt; waarom de maagden u beminnen.
Mijn minnaar nooit geveinsd noch vals,
20 Nu trek, ay trekme; 'k wil uw treden
Steets volgen met gelijke schreden,
Ja, blijven hangen aan uw hals,
En van uw arm omhelst, gegreepen met uw handen,
My strengelen vol vreugde, in zulke minnebanden.
25 De koning vatte my by 't woord;
Dewijl nooit bêe hem aangenaamer
Toelachte, en braghtme in zijne kamer,
Van een en zelve lust bekoord;
Daar ik, terwijl zijn mond, der vroomen troost, my kuste
30 In 't overdenken van die weelde my verluste.
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'k Ben bruin, maar geestig, ja munt uit,
Jerusalems doorluchte telgen;
Dus wilt uw deeze min niet belgen;
'k Ben oock een groote koningsspruit;
35 Zoo schoon, zoo aangenaam; (wat durftmen ons verwijten)?
Als Kedars Hoftent, en Vorst Salomons tapyten.
De zon, des waerelds koestrend licht,
Schonk my voorheen dees bruine verve;
Doch zoo, dat nooit de glans versterve
40 En 't flonkrend vuur van mijn gezicht:
Een heete minnepijl, geschooten van de boogen
Der nette winkbrauw, trof mijn minners hart, uyt d'oogen.
Mijn zusters, och! van bitse nijd
Ontsteecken, dreeven my naar buiten,
45 Daar Palm noch mirth de straalen stuiten
Der zuider zonne; en, O wat spijt!
Om onzen wynberg, als een tuin maagd, te bewaaren;
Maar 'k wou de druyven niet voor haare monden spaaren.
Ay! zeg, mijn lief, mijn levens lust;
50 Ay! zeg my, in wat groene dalen,
En klaverweide uw schaapen dwaalen;
Of waar gy in de schaduw rust
Des middags; dat my niet de herders, die me aenschouwen,
Terwyl ik eenzaam zwerf, voor eene onkuische houwen.
Bruidegom
55 Hoe, weet gy 't niet O puikjuweel der vrouwen,
Mijn tweede ziel? ik sal 't u strak ontvouwen:
Ga heene, volgt 't geluid en voetspoor na
Van 't blaatend vee; en drijf, mijn wedergâ,
Uw geitjes in den beemd, dicht by mijn herders stallen,
60 Ga heen, eer d'avond u kom 't schielyk overvallen.
Myn lief, gelijk uw hairsnoer by de zeelen
Van 't wapentuig, de purpere gareelen
Der paarden, die voor Faroos wagen gaan,
Als ik uw hoofd zie net in 't hulsel staan
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65 Zoo prachtig opgetooid; dien blos op lip en wangen,
En uwen ronden hals, met een karkant omvangen.
Hoe krult uw hair, met lodderlyke zwieren!
En om dat schoon noch schooner op te sieren;
Indien ooit goud aan oor of vinger blonk,
70 Mijn liefde u met een milde hand beschonk;
Zal ik u, eedle maagd, oorhangsels laaten maaken
Van Ofijrs fijnste goud, die van gesteenten blaaken.
Bruid
Wanneer de Vorst, uit zijn Paleis getreeden,
Zich herwaard spoeit, verspreien zijne kleeden
75 Een nardus reuk, hem eertijds van mijn hand
Geschonken, tot een trouw en minnepand;
De mirre en ambergeur, die met een zoeten waassem
Door zijne lokken speelt, zwicht voor zijn verschen aassem.
Dus kan mijn lief een mirrebondel strekken
80 Die op mijn boezem hangt, en geesten wekken
Met aangenamer geur, die zacht en bly
Het flaauw gemoed met hemelsche artseny
Verquikt en sterkt; dat Hermons kruid en bloemen
By zulk een balsem zijn te prijzen noch te noemen.
85 Wat roemt de druif op keur van lekkerneyen
En krachtig sap, dat ons gemoed kan vryen
Van zorg, die 't hart doorknaagt! mijn lief, mijn vrind,
Mijn waarde, die getrouw dees ziel bemint,
Verschaft ons eedler drank, daar zorgen voor verstuiven,
90 Meer dan voor Engadys en Siprus rijpe druiven.
Bruidegom
Dat Palestijne op puik van schoonen maagden,
Dies 's koning oog en minnend hart behaagden,
Vry stoffe; maar myn liefste, mijn vrindin,
Gy spant de kroon van al myn Hofgezin;
95 Wat liefde en zedigheyd speelt, met een zoet vermogen,
In uw gezicht, mijn lief, in bey die duiven oogen.
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Bruid
Een pronksieraad van Hoffelijke zeden
Bezielt den stal van uw volmaakte leden,
Mijn minnaar, in wiens vrindelijk gelaat
100 Een lieve lach, gepaard met errenst staat;
Maar als, 't van minnegloed ontfonkt, begint te bloozen,
Dan groent ons bedde, als mirth, en stort een dau van roozen.
Nu vrees ik niet de heete zonnestraalen
Van 't Zuyden; neen, 't gewelf van uwe zaalen
105 Beschut me in uw Paleis van Cederhout,
En van Cipres tot in sijn top volbouwd.
Daar mogen wy by een de middagzon vermyen,
En scheppen versche lucht in koele galeryen.
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Joannes Vollenhove
Joannes Vollenhove (1631-1708), gereformeerd predikant te Zwolle en later Den
Haag, verwierf al in 1656 grote vermaardheid met de lijdensmeditatie Kruistriomf.
Vondel nam, bij wijze van eerbetoon, een formulering van de jonge dichter over in
een van zijn treurspelen. Ook van anderen zijn reacties bekend: Geertruid Gordon
(zie elders in deze bloemlezing) schreef dat zij het gedicht ‘van buijten’ kende; Joost
Baek, de vader van de in deze bloemlezing vertegenwoordigde Laurens Bake, kon
het naar eigen zeggen zelden ‘met drooge ooghen’ uitlezen. In 1686 verscheen van
Vollenhove de omvangrijke bundel Poëzy: het werk van een toonaangevend dichter,
de voornaamste van zijn generatie. Ook als kanselredenaar was Vollenhove beroemd
en veel van zijn preken zijn gedrukt. Tot in de negentiende eeuw gold hij als een van
de ‘groten’, te noemen in één adem na Hooft en Vondel.
In deze bloemlezing zijn drie fragmenten opgenomen uit de Kruistriomf, waaronder
het begin. De dichter beseft het gewicht van de taak die hij op zich heeft genomen.
Geen heidense godheid (Muze, Apollo) kan hem hier helpen, maar zelfs al had hij
de inspiratie van een David, dan nog zouden zijn woorden tekortschieten bij deze
stof. Het is zelfs, beseft hij, ‘ongerymt hier wel te rymen’ (r. 25): eigenlijk was alleen
diep rouwbetoon op zijn plaats. En hij roept het ontzettende beeld voor ogen van de
Heiland die aan het kruis hangt: kan en mag men daarover dichten? Nochtans, besluit
het fragment, waag ik mij aan deze stof.
In het tweede fragment wordt, zoals in het bekende gedicht van Revius maar ook
in nagenoeg alle andere lijdensmeditaties, elke aandachtige lezer als het ware
gedwongen tot een schuldbelijdenis: ‘Wy, Heer, wy hebben u geschonken/Den
kruiskelk’ (r. 225-226); ‘Ik ben de man, die u verraân [...] heb’ (237-240). Het gedicht
besluit (laatste fragment) met een bede om Christus' wederkomst en, zolang die
uitblijft, om steun voor de lijdende en strijdende kerk. De ‘beste kruisles’ is, dat
iedereen het beeld van de gekruisigde Christus voortdurend in zijn hart draagt en zo
geheel vernieuwd wordt. Met zijn plastische en emotionerende taal heeft de dichter
daaraan willen bijdragen. En blijkens de hiervoor al geciteerde reacties is hij destijds
ook glansrijk in die opzet geslaagd.
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Kruistriomf
Te Stygii tremuere lacus aant.

5

10

15

20

25

Wie leertme nu de beste klanken,
Triomfzang, die niet ydel poogt
Myn' Heilant, aan het kruis verhoogt,
In top te heffen en te danken?
Onnodig is 't, dat ik het verg
Apollo of Apolloos zonen,
Die hier, belust op andre tonen,
Kies voor Parnas den Dootshooftberg.
Al volgde ik Davids toon en psalmen,
Schoon Sion waar myn Helikon,
En Siloa myn hengstebron,
Noch schoot ik hier te kort aan galmen.
O Davids zoon en Davids Heer!
Hoe kan ik van uw' kruisgangk zwygen?
'k Wensch uwen Kruisberg op te stygen,
Te vallen by uw' kruispaal neêr;
En daar te leren schoon vergeten
Myn levens droom en ydelheit,
't Bedrog, dat vleiende verleit,
Den valschen waan van veel te weten;
En te verzinken in de zee
Van uwe grondeloze liefde,
Die u aan 't kruis veel dieper griefde,
Dan hamerslag of spyker deê.
't Is ongerymt hier wel te rymen,
Daar d'eêlste maatzang wezen zou
Geween en mateloze rou,
En met de middagzon bezwymen.
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Zoo gaat Natuur den dichter voor,
30 Terwylze in arbeit gaat van 't stenen,
En valt aan 't jammren en aan 't wenen.
Die rougalm klinkt de werelt door,
En doetze daveren en kraken;
Terwyl het licht de lucht begeeft,
35 En d'aarde loeit en schudt en beeft:
Dat dwingt de Doot haar doôn te staken,
En kleedtze op nieuw met vleesch en been,
En slaat met angst en schrik Godts drempel,
En ryt het koorkleedt van den tempel,
40 En splyt en smyt de rots daar heen.
Al kraakt het boven en van onder,
Al dreigt de werelt te vergaan,
En trekt het nare roukleedt aan,
Het geef de werelt gansch geen wonder.
45 Zie ik niet hangen Godt den Zoon,
Des Vaders liefde en welbehagen,
Aan 't wrede moorthout vast geslagen,
Ten schimp van Onjoôn en van Joôn?
Zyn hooft, dat Thabor zag met stralen
50 Van gout omringt en zonneglans,
Doorboort met enen doornekrans,
Daar stralen bloets uit nederdalen?
Zyn lyf gerekt, gescheurt, mismaakt;
Het lyf van hem, die 't vee met huiden,
55 Den mensch met zyde, 't velt met kruiden,
De lucht met starren kleedt, gansch naakt?
Zyn hemelsch aanschyn, elx verlangen,
Zoo schoon, als nooit geen aanschyn was,
Bestorven, als een bloem, in 't gras
60 Vertreden, die het hooft laat hangen?
Zyne ogen nu van tranen root,
Die flus den hemel open zagen;
Die duivenogen neêrgeslagen,
En half geloken van de doot?
65 Zyne oren, die met lust ontfongen
Des groten Vaders donderstem,
Dees is myn zoon, gehoorzaamt hem,
Gekruist door bitse lastertongen?
Mont, die geen' menschemont geleek,
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70 Daar geest en leven uit quam vloejen,
Hoe zie ik u van slagen gloejen,
Godts mont gelaaft met gal en eek?
O handen, die gehele scharen,
Al lagenze ter doot toe krank,
75 Noch weten haar gezontheit dank!
O voeten, die op holle baren
Zoo veilig stapt, als op het droog!
Hoe hebben d'yzers u gespleten,
En vleesch en been van een gereten!
80 Hier draaft nochtans myn kruisdicht hoog.
[...]

225

230

235

240

245

Ik schuif de schult niet op den hals
Van rechter, over hem gezeten,
Of Schriftgeleerde, op hem gebeten,
Of die getuigen, bei zoo valsch.
Wy, Heer, wy hebben u geschonken
Den kruiskelk, die zoo bang, met gal,
Met hef van 's hemels wraak, met al,
Op 's werelts welstant is gedronken.
Na 't eten van 't verboden ooft
Is elk vergryp, by u te boeten,
Een spykerslag door uwe voeten
Een scherpe prikkel in uw hooft,
Op uwen rug een taje roede,
In uwe borst een diepe wondt,
Een smaak van gal in uwen mont,
Een nagel, root van uwen bloede.
Ik ben de man, die u verraân,
Verzaakt, noch erger dan met woorden,
Gebonden met veel dikke koorden,
En naar het leven heb gestaan.
Maar myn Verlosser, zo geduldig,
Gelyk onnozel, levert hier
Voor misdaân, die hem staan zoo dier,
Het zelve bloet, waar aan ik schuldig
Myn handen vinde, veel te vuil,
Om schoon op zyn Pilaats te wassen.
Dat bloet, (ô kostelyke plassen!)
Gemengt met tranen, die ik huil,
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Ootmoedig, bevende, verslagen,
250 Aan gruis geslagen door Godts wet,
Bevrytme van die lastersmet.
Nu zietme 't kruis boetvaardig klagen,
En dan myn tranen weêr gedroogt,
Terwyl ik 't heilzaam hout omvadem.
255 Nu zinkt myn moedt; dan schep ik adem,
Aan 't zelve kruis met Godt verhoogt.
[...]
En komt die heiluur noch niet om,
590 Datze ons verlos van deze elende?
Kom, Jesus; maak toch ras een ende;
Kom zonder uitstel, Heer; ai kom.
Terwylwe noch die uur verbeien,
En hier uw lyden met gedult
595 In uwe leden wort vervult,
Versiert met uwe kruislievreien,
Zo sla uw aangevochte Kerk,
Noch stenende onder 't kruispak, gade.
Versterktze toch door uw genade
600 In dit benaude worstelperk.
't Gekruiste Lam, aan 't hout ontslapen,
Zyn aangevangen werk voltooi',
Zyn en ons vyanden verstrooi';
Verstrekke ons beukelaar en wapen,
605 Daar list en aartsgewelt voor zwicht';
Leere ons beschreien zyne smarte;
Ons uitgeschildert blyve in 't harte,
En als gekruist voor ons gezicht.
Dat schone kruisbeek uw' verloste
610 In ziele en zin getekent sta,
En melde uw liefde zonder ga,
Die u den bittren dootsnik koste.
[...]
Dit waar het uiterst, daar ik wensch
625 Myn kruisgedichten mê te sluiten,
Dat wy, als kinders, hier verneêrt,
Die beste kruisles, fix geleert,
Van binnen wisten en van buiten.
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Zo vonden wy ons allerbest
630 Aan 't kruis gehecht met onzen Heere,
Bewezen hem zyn uiterste eere,
En namen hem van 't kruis op 't lest
In reine en in vernieuwde harten;
Die in waardy het nieuwe graf,
635 En zuiver doek, en wat hem gaf
Of Nikodeem of Josef, tarten.
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Heimen Dullaert
Heimen Dullaert (1636-1684), afkomstig uit een tamelijk welgestelde
koopmansfamilie, is als schilder bij Rembrandt in de leer geweest; er zijn nog een
paar schilderijen van hem bekend. Hij was lid, een tweetal jaren ook hoofd, van het
Rotterdamse Lucasgilde. Daarnaast vervulde hij diverse kerkelijke en stedelijke
ambten, hoewel zijn zwakke gezondheid hem steeds meer parten speelde. Hij
onderhield vriendschapsbanden met vele andere schilders en dichters, onder wie
Samuel en Frans van Hoogstraten, Jeremias de Decker en Joachim Oudaan.
Als dichter debuteerde hij in 1658 in een, samen met acht anderen vervaardigde,
‘dichtmatige uitbreiding’ op het Onze Vader. Dullaert nam hierin de eerste bede
(‘Uw naam worde geheiligd’) voor zijn rekening. Verder verschenen er vertalingen
van stichtelijke werkjes en diverse losse gedichten van zijn hand, voornamelijk
lofdichten op boeken. Zijn complete poëzie werd pas in 1719 uitgegeven door David
van Hoogstraten, een zoon van Dullaerts vriend Frans.
Dullaert dankt zijn bekendheid voornamelijk aan zijn religieuze gedichten, met
name de ‘Christussonnetten’, die hier zijn opgenomen. Met sterke hyperbolen,
antithesen en paradoxen worden de meest dramatische momenten uit de
lijdensgeschiedenis voor ogen geroepen, vanaf het moment dat het angstzweet van
Christus in Getsemané ‘werd gelyk groote droppelen bloets, die op de aarde afliepen’
tot zijn dood aan het kruis. Zoals Christus uit twee ogen weende om de zonde van
Jeruzalem (Lucas 19:43), zo bloedt hij uit al zijn poriën om de zonde van de hele
mensheid. Berouwvolle tranen (als die van Petrus nadat hij Jezus had verloochend)
zijn als een heilzame dauw, die - anders dan gewone dauw op de avond - juist ontstaat
als de Zon (Christus) op ons schijnt. Als Jezus door Judas gekust wordt, raken hel
en hemel elkaar - iets wat onmogelijk was. Ook de bespotting en de dood van Jezus
worden voorgesteld in al hun ongerijmdheid: God in de situatie van het ellendigste
schepsel; het Leven zelf dat sterft om aan de doden het leven te geven. De gruwelijke
wonden van Christus zijn de monden waardoor Hij zijn heil verkondigt; de wrede
speer die Christus' borst doorboort geeft toegang tot Zijn hart en is daarom ‘een
liefdevol schild voor het geloof’. De ‘reden’, het verstand, schiet bij dit alles tekort,
het zijn wonderen die alleen beseft worden door wie zich totaal overgeeft, en zich
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(de beeldspraak doet aan sommige mystici denken) ‘in de zee van Christus' bloed
werpt en zich door Diens aderen heen van Zijn hart meester maakt’. De reeks wordt
afgesloten met een sonnet over de moordenaar die volgens het evangelie van Lucas
(23:39-43) met Jezus was gekruisigd en zich bekeerde. Ook hier wordt de paradox
in het volle licht geplaatst: het moment van zijn dood is het begin van zijn leven.

Bron
H. Dullaert, Gedichten. Amsterdam, 1719, p. 37-44 (facsimile, verschenen als
deel 2 van P.C.A. van Putte, Heijmen Dullaert. Een biografische studie. Twee
delen. Groningen, 1978).
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Christus in 't hofken aant.
En zyn zweet werd gelyk groote droppelen bloets, die op de aarde afliepen.
Luc. 22.44.
Wat roode klonteren besmeuren deze gronden?
Wort gy van zonde en wet, van dood en helle omringt?
Zeg, heeft de liefde uw hart in haren gloet verslonden,
Uw hart dat smeltende door huit en kleedren dringt?
5 Heeft u Gods toorn een pyl in 't ingewand gezonden,
Die uw beangst gemoed zoo vinnig praamt en wringt,
Dat zyne wonde, ooi my! bloed uit ontelbre wonden,
Dat uit elk zweetgat, ach! een purpere ader springt?
Maar hebt gy eertyds Heer! uit teeder mededoogen
10 Twee waterstroomen uit twee zielbeminnende oogen,
Om een Jerusalem, die gruwelstad, verspreit;
Is 't wonder dat gy dan, in onze schult getreden,
Om zoo veel gruwelen van zoo veel duizend steden,
Nu duizent stroomen bloets uit duizent oogen schreit?
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Petrus wankelende aant.
En de Heer zich omkeerende zag Petrus aan, en Petrus werd indachtig
des woords des Heeren, hoe hy hem gezegt hadde, Eer de Haan zal gekraait
hebben, zult gy my driemalen verlochenen. En Petrus naar buiten gaande
weende bitterlyk. Luc. 22.61.62.
Zoo ras de Dagzon daalt langs haar onmeetlyk rond,
En al de lucht in rouw den avond moet gedoogen,
Beschreit zy 't gulde licht, gevlucht uit haar vermogen,
In eenen zilvren dauw gedruppelt op den gront:
5

Maar Petrus, door de zonde in zyn gemoed gewond,
Zach eerst een' tranendauw uit zyn gezicht gevlogen,
Wanneer de dubble Zon van 's Heilands heilzame oogen
Op zynen gruwel scheen, uit haren morgenstond.

O paarlen van de ziel! o dauw van oogsafieren!
10 Waar mede zich de Boete op voordeel weet te cieren,
Als zy de liefde zelfs om gunstbeloften vryt.
Wie u dus met natuur in eigenschap ziet stryden,
Moet by de schemering van 't aartsch begrip belyden,
Dat gy van Gods genade een Hemelsch wonder zyt.

Verraderlyke kus aant.
En Judas tot Jesus komende zeide, Wees gegroet Rabbi; en hy kuste hem.
Matth. 26.49.
Wat vriendelyker schyn by vyandlyker haat!
Wat bitterder gemoed by zoeter liefdeteken!
Wat zedeloozer hart by zedelyker spreeken!
Wat Christelyker groet by duivelscher verraad!
5

Wie zach ooit zoo veel stryd in vreedelyker staat?
Wie schandelyker hoon zachtmoediglyker wreken?
Wie schooner hemelzon door vuiler helnacht breken?
Wie zaligender goed by doemelyker quaad?
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Aartsvader Abraham, het lustte u eens te zeggen,
10 Dat Helle en Paradys al t' afgezondert leggen,
En nooit verzaligt mensch den jammerpoel genaakt.
Maar dit zyn wonderen die ons vernuft doen stryken,
Dat hier de Hemel zelf den snoodsten afgrond raakt,
Om ons het groot gedult van Jesus te doen blyken.

Christus bespot aant.
Terwyl Herodes Hof vast juicht in lofgeruchten,
Daar zich een slaaf in gout en vorstlyk purper vleit,
Wiens grootheid in 't gewicht van zyne zonden leit,
Die een verrotte dood beruikt met amberluchten:
5 Gaat myne oodmoedigheit rondom het wachthuis zuchten,
Daar een baldadig rot, o schrikklyk onbescheit!
Den vryen, den Gezalfde en God der eeuwigheit
Met zulk een toestel hult, die d'armoê zou doen vluchten.

10

Maar staf, maar purpre slet, maar doornekroon, maar bloet
Hoe kust u myne liefde, en eert u myn gemoed,
Schoon ik een wreed gespuis met u zoo boos zie leven!
De Heiland heeft die snoode, als my, niet ingestort,
Dat hem de rykste pracht geene achtbaarheid kan geven
En dat de nedrigheit door hem aanzienlyk wort.

Christus stervende aant.
Die alles troost en laaft, verzucht. bezwymt, ontverft!
Die alles ondersteunt geraakt, o my! aan 't wyken.
Een doodsche donkerheit komt voor zyne oogen stryken,
Die quynen, als een roos die dauw en warmte derft.
5

Ach werelt, die nu al van zyne volheit erft;
Gestarnten, Engelen, met uwe Hemelryken;
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Bewoonderen der Aarde, ey! toeft gy te bezwyken,
Nu Jesus vast bezwykt, nu uwe Koning sterft?
Daar hy het leven derft, wil ik het ook gaan derven:
10 Maar hoe hy meerder sterft, en ik meer wil gaan sterven,
Hoe my een voller stroom van leven overvloeit.
O hooge wonderen! wat geest is zoo bedreven,
Die vat hoe zoo veel sterkte uit zoo veel zwakheid groeit,
En hoe het leven sterft om dooden te doen leven?

Op de vyf wonden des Heilands aant.
Hoe Jesus! daagt ons heil dan uit vyf naare wonden?
De mededoogentheit uit zwarte zeen van bloet?
Belooft gy ons den vrede, uit zulke wreede monden,
Als hier de moordlust zelf door 't yzer gapen doet?
5 Hoe! word ons van de straf het vryschrift toegezonden?
In zulk een hel van pyn het Paradys ontmoet?
De liefde, die ons brant, in 't ys des haats gevonden?
Ons leven door de dood gequeekt en opgevoed?
Wie vat die wonderen? wie kan'er af getuigen?
10 Die deze wonden kust, en wonden mag gaan zuigen,
En dit verkleumde Lyk met warme tranen stooft;
Die in dees bloedzee zwemt, en d'adren ingegleden,
Langs deze streek naar 't hart den Heiland 't harte ontrooft,
Gelooft ze uit zijn gevoel, ten spyt van zyne reden.

Op de speer die zyne zyde doorstak aant.
Hou op, verwoede Speer, d'onnoozle borst te breken:
Want myne ondankbaarheit heeft reeds, wee my! te wreet
Door al te laffe weelde uw vinnich ampt bekleedt,
En in dat quynend hart God zelf naar 't hart gesteken.
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5 Maar ik voel door 't Berouw die punt te rug geweken;
En zie wat bloet myn hart ook door myne oogen zweet;
Doch zulk een heelzaam vocht, dat myne ziel niet weet
Of deze bronnen rykst van bloet, of balsem leken.

10

Ach Heiland, die zoo bloet! ach Zondaar, die zoo weent!
Gingt gy eens vocht aan vocht, en hart aan hart vereent,
Wat zoeter bitterheit! wat troostelyker lyden!
O Speer! die myn geloove een schilt der liefde zyt,
Kom open fluks die borst, ik hyge al naar den tyd
Dat ik 'er smelten mag, dat ik 'er in mag glyden.

De bekeerde moorder aant.
Die langs het aardryk zworf om op wat buit te passen
Wiens flukse wakkerheid de reizenden verriedt,
Heeft hier, dus vast geknelt, de volheid zelf bespiedt,
En komt het Hemelryk tot roofgoet te verrassen.
5 Die diep in eenzaamheid de hand wies in de plassen
Van een verdoemend bloet, wort hier, daar 't yder ziet,
In 't zaligende bloed, dat Jesus vast vergiet,
Aan hand, aan lyf, aan ziel, van bloetschult afgewassen.

10

Hy, in zyn Moorderschap aan schaduwen verplicht,
Word in 't geloof bedaagt van een genadelicht,
Terwyl zyn quynend oog 't natuurlyk licht gaat derven.
De Kruisnacht, door het recht den Booswicht aangezeit,
Word den Boetvaerdigen een dag van zaligheit
Die dood was toen hy leefde, ô! leeft hier in zyn sterven.
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Cornelia van der Veer
Cornelia van der Veer (1639-na 1702) publiceerde in 1665 samen met de
Amsterdamse Catharina Questiers (1631-1669) de bundel Lauwer-stryt, een
verzameling gedichten waarin ze elkaars dichterlijke gaven bewieroken. Vijf jaar na
Questiers' dood treedt Van der Veer in een soortgelijke gedichtenwisseling met
Katharina Lescailje, al krijgen daarin ook religieuze tonen een plaats. Van der Veers
andere gepubliceerde werk, drie pamfletten naar aanleiding van de Engelse oorlogen
en een op de dood van stadhouder-koning Willem III, is geheel godsdienstig van
strekking.
Het pamflet 't Hervormde slag-swaard of geestelyke hane-kraay oover de bedroefde
toestand, van onse scheeps-vlood, verschenen in 1666, is een oproep tot bekering.
Van der Veer schreef het onder de indruk van het (aanvankelijk) slechte verloop van
de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). Haar toespelingen lijken soms wat cryptisch,
maar haar tijdgenoten zullen ongetwijfeld direct begrepen hebben waar ze op doelde.
In grote lijnen is de gedachtegang als volgt. Onlangs, zegt de dichteres, werd
Amsterdam geteisterd door een pestepidemie. De kerken stroomden vol. Maar
nauwelijks was de dreiging voorbij of iedereen ging zijn ‘oude gangen’. Daarop zond
God een teken, een komeet aan de hemel, voorbode van de oorlog met Engeland die
onmiddellijk daarop uitbrak en die de economie geheel lamlegde. Maar nog bekeren
wij ons niet, want, lijkt de dichteres te zeggen, de vloot heeft een zware nederlaag
geleden. Daarbij doelt ze naar alle waarschijnlijkheid op de zeeslag bij Lowestoft,
13 juni 1665, toen het admiraalsschip van Van Wassenaer Obdam in de lucht vloog
met een klap die tot in Den Haag te horen was. Schrokken wij daarvan (r. 48-51)?
Nee, men spoedde zich naar de kust om te kijken... De nederlaag bleek totaal te zijn,
gewonden vulden de straten. En waaraan is dat alles te wijten? Het enige antwoord
is: ‘Omdat het wieroock van boetvaardige gebeen // Niet opgesonden wierd, terwijl
de helden streen met hunne machten’ (r. 79-81). Als het volk, zoals Mozes in de
strijd tegen Amalek, de handen in gebed had geheven, dan was de vloot gered. Maar
er is nog hoop. Als wij ons nu bekeren, dan zal de volgende en laatste slag voor ons
zijn, want God verlaat zijn volk niet - wat voor het bijbelse Israël gold, geldt ook
voor de Nederlandse Republiek.
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Roemrugtich Amsterdam zoo vaak van God gedagvaard,
Gevoelde door de striem van 't Mens-verdervend Slagswaard,
Haar boezem doorgewond, en doodelijk gequest:
De straten om, en om, met lijken, door de Pest
Ter-neergeveld, waar door dat Kerrik, en Kerrik-hoven
Byna in barens-node, een vuyle stank na boven
Opzonden; die 't bedroeft en oovrig mensdom bragt
Een tijdingh dat misschien haar zielen in de nagt
Gelijk als Belthasar, zoud werde wegh-genomen.
Gewisse boode van den Hemel af-gekoomen,
Om ons tot ware-boedte en goddelijk berouw
Te nodigen, al-eer de doodt ons leem gebouw,
Door hare zeysen on-verwagt quam neer te vellen.
Maar, leyder ach! wy gaan gelijk als snoo rebellen
Ons kanten tegens God en queken 't zondich quaat:
Het Burger-meester-schap, en hooggedachte-raat,
Steld Bede-stonden om Jehova t'zaam te smeken
De Tempels lopen vol: de Priesters gaan de leken
Met d'hamer van Godts-woord op hunne herten slaan.
Dit noopte ons tot gebeen; maar, nauwelix ontlaan
Van straffe, of men gaat als Pharo d'oude gangen:
Beloften in de wind; de mantel om gehangen:
Waar door Godts toorn op 't nu in ligter-lage brand,
En dreygde ons met een Ster, wiens roede 't hele-land
Door zien wierd; en ons bragt een sware en quade boodtschap;
Gelijk wy speuren hoe de Vrede, en Bondgenootschap,
Twe dogtren van omhoog, zeer jammerlijk verkragt
En wegh-gesonden zijn, door een te droeve nagt
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Van duystre Oorlogh, met de Kroon van Groot-Brittangyen,
30 Wiens bloed-dorst zelfs den trots van Mahomet, en Spangyen,
In de Oceaan braveerde, en daagde ons Scheeps-vloodt uyt:
Waar door den Koopman zugt, en ziet zijn schat tot buydt
En plonder-roof gemaakt, en Burgren zonder neringh.
De sterke deuren van de Waagh, ver-eyschen smeringh,
35 Door hare stramheydt, en het weynich open-gaan.
Den handel op de Beurs, schijnd t'eene-maal gedaan,
Haar holle bogen zijn getuyge van het jammer
Der klaagend handelaar; zoo moedigh Amsterdammer
Met zijn geburen, als den vremdelingh van ver.
40 Zoo ziet men nu gewis hoe ons de droeve Ster,
En 't vuer des Hemels, 'tgeen de ontstelde lugt doorsnorden,
Vergeefts niet heeft gedreygt. En dat wy noch om-gorden
De lendnen ons verstandts! Emanuel was met ons;
Maar laas! de droeve Vloodt, uyt wien wy bons op bons
45 Noch onlanghs hoorde, tuygt genoegsaam dat de boosheyd
Met haar gespele trotze en zondige godloosheyd,
Op d'ouden droesem leydt en teerdt gelijk voor-heen:
Behoorde niet een hart, al waar 't zoo hart als steen,
Zich te ver-breyzelen op het dondren der Kartouwen,
50 't Geen galmde door de lugt en schudde de gebouwen,
Gegrondtvest langhs de strandt? 't geen kar en waegman
Naauw speurden, of het Ros moest vaardigh in 't gespan,
Om hele troepen volk zoo strandwaard heen te voeren:
Daar ellik met oogh en oor, wel scherplik quam te loeren
55 Na 't buldere van 't Metaal, 't geen zoo veel volx verslond,
En sterke kielen quam te boren in de grondt.
Elk keek naer tijdingh op den aanbreuk van de zondagh,
De hoofden gongen t'zaam wijl menigh in de wond lagh,
Door kogel of door schroot te jammerlijk gequest:
60 De straten krielde noch van volk, al schoon de Pest
Een tal van duysenden had grafwaard heen gesonden:
Godts Soendach liep voorby, de Maandagh sloegh de wonden
Van droeve tijdingh op de Noen zeer duffe en naar,
In 't hert van Amsterdam: daar had men nu de maar:
65 Doch die niet die we ons zelfs roem-rugtich lieten voor-staan,
Neen! leyder neen! der quam wat anders door ons oor-slaan,
Als tonen van triomph: de vrees en zagte hoop,
Twe dochtren van de tijdt, die tegen op de loop,
En lieten ons de Rou, en droefheyd, in 'er plaatsen,
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70 Die aan ons anders niet, als wond-geschrey toekaatsten,
Van arm en beneloos; de dood die quam'er by,
En toonden ook hoe groot een Oegst dat zy van 't Y
En andre plaatzen in haar schuur had in gaan zamen:
't Gerugt liep door de Stad, de Hoofden rotte t'zamen,
75 Bedroefde vrouwen met'er kinders nevens haar,
Gaan schreyjend langs de straat, en make groot misbaar,
Om 't sneuvelen van haar mans, als andre om'er zonen.
Zoo werd de lugt vervult met duffe en nare tonen,
Om dat het wierook van boetvaardige gebeen
80 Niet op gesonden wierdt, terwijl de helden streên
Met hunne magten; want gebeen zijn als de schilden
En strijdbre beukelaars; zoo lang als Moses tilde
Zijn handen opwaarts, en voor Israel hevich bat,
Zoo triompheerden 't volk; maar als hy moede en mat
85 Zijn handen neder leyd, bespeurde zy de neer-lagh.
En of wy schoon op 't nu, gaan levren aan haar weer-slagh
En gaan den ouden gangh, het zal niet beter zijn:
Maar naardren wy Gods troon, de heldre Sonne-schijn
Van zijn genade, zal ons mildelijk over-stroomen:
90 Waar door 't Triomph-liedt dan noch endeling voort zal komen,
En galmen door de lugt. Want schoon den Benyemijt
Tot twemaal Israel versloegh, de darde strijdt
Verlorense egter met noch vijfentwintigh duyzendt
En hondert strijdbre, door 't gebedt; 't welk vaak het kruyswent
95 Van Stadt, van staat, en volk; 't gesegent Nederland
Grijp dan de Wapenen met gebeen weer in de hand!
Terwijl men op het nu de Vloodt gaat kallevaatren:
Zoo zal 't Triomph-liet voor geschrey de lugt door schaatren,
En zenden ons de Vreed, die heyl en wel-stand wekt.
100 De swarte tonnen van het teer en pek bepekt,
Die zullen ligter laagh haar vlam ten Hemel zenden:
Vuer-pijlen door de lugt, tot teken dat het ende
Des strijdts gedaan is, en het bloedbat uyt gedroogt:
Zoo werdt de Koopmanschap en welstand weer verhoogt.

Ik tragt VEER der,
Cornelia van der Veer
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Arnold Moonen
Arnold Moonen (1644-1711), gereformeerd predikant te Deventer, debuteerde in
1665 met een Kerszangh, gemodelleerd naar de Kruistriomf van de door hem
bewonderde Joannes Vollenhove. Hij maakte naam als religieus dichter, al duurde
het - ondanks verwoede pogingen van zijn kant - tot 1700 voor er een verzamelbundel
van zijn hand werd uitgebracht, de Poëzy. In 1702 verscheen nog de prekenbundel
De lydende Christus. Moonen werd overigens vooral bekend als auteur van de
Nederduitsche spraekkunst (1706), een grammatica die tot ver in de achttiende eeuw
invloed zou hebben.
De Poëzy opent met een afdeling ‘Heilige Herderszangen’, geschreven naar het
voorbeeld van de Eclogae sacrae van de Franse jezuïet René Rapin. Anders dan
Rapin wijdde Moonen zijn herderszangen niet aan Maria, maar aan Jezus; ook zag
hij af van het verwerken van mythologische elementen. Verder nam hij veel van
Rapin over: onder andere de verhaallijn, de karaktertekening, het pastorale karakter
en de dialoogvorm. Op woord- en zinsniveau zijn voorts diverse overeenkomsten te
signaleren met Vondels vertaling van Vergilius' Georgica.
De ‘Heilige Herderszangen’ zijn duidelijk bedoeld als een proeve van verheven
christelijke poëzie, in de traditie van de klassieken en hun beste moderne navolgers.
Het taalgebruik is moeilijk en er wordt veel verwezen naar de grote voorgangers. In
een tiental pagina's met aantekeningen achterin geeft Moonen bovendien nog allerlei
achtergrondinformatie bij de door hem beschreven gebeurtenissen, waarmee het
beeld van de poeta doctus, dat hij van zichzelf wilde oproepen, compleet was.

Bron
A. Moonen, Poëzy. Amsterdam, F. Halma en W. vande Water, 1700, p. 3-7
<KB: 758 C 46>.
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De Waerzeggende herder. Eerste herderskout aant.
Inhout
De herder David, vol van 's hemels geest en drift,
Voorspelt in 't veltgedicht de zuchtende Hebreeuwen
Den grooten Goël, die den aerdkloot van 't vergift
Des hofdraeks schuimt, den wensch der afgeloopene eeuwen.
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Langs deeze beek, in dit bosschaedje, door dees dalen
Plagh herder David met zyn geiten om te dwaelen,
In stilte luisterscherp naer zyn besnede fluit,
Terwyl de weêrgalm op de naeste heuvels stuit.
Hier zong hy van den helt, die in toekoomende eeuwen
De kudden weiden zou. dees toevlucht der Hebreeuwen
Verrukte zynen geest. gy weet het, dennenwout
En beukeboomen, van Godts handt hier zelfs gebout.
Men ziet zyn ruispyp noch aen deeze takken hangen,
De gladde schorssen, vol gesneên van zyn gezangen.
De schelle wiltzang, die met blydschap in 't geboomt
Zich hooren laet, vertelt, als 't beekje, dat hier stroomt,
Des herders oude min aen d'omgelege streeken.
By deeze ruigte, daer van bloet de dorens leeken,
Bevocht hy zege, en hing den rossen leeuwenhuit
Aen eenen olmboom op. de woutbeer, heet op buit,
(Vliedt knaepen, wat ge moogt) brult bliksemende uit d'oogen
Den herder tegen; 't vee staet styf en onbewogen
Voor 't borstelige hooft en voor den ruigen schoft.
Maer 't monster, door de vuist verscheurt, bezwykt en ploft
Met eenen slagh, in 't gras. de kop wordt opgehangen
Aen een verhevene eik. pryst, herders, met gezangen
Den overwinner, die alle ongedierten dwingt,
En kranst zyn strydbaer hooft. dat gy gulhartigh zingt
Door alle beemden, dat ge uw vee met vrê moogt dryven
In koele schaduwe, is zyn' krygsmoet toe te schryven.
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Maer, dappere kampioen, trê langzaem voort, niet ras
Een spikkelige slang schuilt hier in 't lange gras:
En 't is vergeefs gevloôn naer afgelege streeken.
30 Die heeft haer boos vergift ook, wydt en zydt ontsteken.
In 't hol van deeze rotse ontspringt en ruischt een bron,
Bezoomt met gras en mosch en veil: de zomerzon
En haere straelen plagh de herder hier t'ontduiken,
De koelte zoekende in de lommer van de struiken.
35 Hier troostte hy, den draek ter naeuwer noot ontvloôn,
Al 't lant, als Godts profeet, met deezen hemeltoon:
‘Zaegt ge ooit, o steenen, zaagt ge, o vochtige landouwen,
Dees slang in haere kracht, gy zult ze ook eens beschouwen,
Gedoodt en plat getreên van een' Hebreeuschen helt.
40 Dan zal geen adder, dan geen slang meer schaên op 't velt.
En gy, o jongeling, dien Godt de latere eeuwen
Belooft heeft, heilant der godtvruchtige Hebreeuwen,
Daeg eenmael op, met 's volks bekommernis belaên.
Och! leefde ik, dat ik uw triomfkoets achter aen
45 Mogt volgen, met myn' zang, al 't lantvolk most my wyken,
En ik den zangprys zelf van Amazias stryken,
Die, Moses allernaest, elk met zyn veltliet tart.’
Dus vrolyk zingende en verrukt van tong en hart
Wiegt hem de beek in slaep door 't ruischen van haer stroomen;
50 En 't pas geloken oog ziet onder 't lieflyk droomen
Den helt, den jongling, die den draekenkop vertreedt.
‘Dit's Goël,’ roept een stem; ‘als menschenvleesch hem kleedt,
Zal dus zyn opslagh zyn, en hy by jongelingen
Zoo schoon, als d'uchtentstar in onze hemelkringen
55 By andre lichten, als een reizige appelboom
By ander boomgaerthout. als hy, elk wellekoom,
Al 't lant zal zeegnen, zult gy, herder met gezangen,
Met giften, als een hooft der lantjeugt, hem ontfangen.’
Dit ziet, dit droomt hy, dien, ontwaekende met schrik,
60 Het godlyk beelt begeeft in eenen oogenblik.
‘Waer blyft ge, Goël?’ roept hy, als voor 't hooft geslagen,
‘Verwachte ik u vergeefs? of schept uw geest behaegen
Myn' geest, vast uitgestrekt, met ydle hoop te voên?
Moet ieder, als een' Godt, u eedt en hulde doen,
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65 Wat vliedt ge dan? of heeft geen godtheit welgevallen
In slechten herderszang, 't vermaek van bosch en stallen?
Doch myn gezang, ook laeg, behaege uw hoogheit niet,
Noch hemelsche eeuwige geboort, gy echter, ziet,
Gy zyt gedient met myn belofte en offeranden,
70 Meer dan met wierookgeur, uit heet gerooste landen,
Eer zal 't de bergen ten weêrzyde aen 't donker dal,
Het dal aen schaduw, eer een rots aen waterval,
Den waterval aen schuim en sterk gedruisch ontbreeken,
Eer uw gedaente uit myn gedachten wordt gestreken,
75 O jongling, blank en root, die met uw kruisbanier
Tien duizenden braveert; wiens lokken, krul van zwier,
De raven tarten met haer' zwarten glans en luister;
Wiens oogen, simpel, als der duiven, en niet duister,
Gewasschen schynen in Siloës waterbadt,
80 En glinstren, als 't gesteent, in 't priesterkleet gevat;
Wiens lippen, enkel bloet, met mellek zyn betogen,
Of met den honigh, die den rotsen wordt ontzogen.’
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Oprechte herder, wat gewest heeft in dien oort
Uw dwaelen niet gezien, uw klaegen niet gehoort?
Gebergte en dalen zyn getuigen van uw zuchten.
Vertoeft ge in bosschen of te velde in d'ope luchten,
't Is bosch en velt en lucht, dat grooten Goël meldt;
Den Goël, dien gy by d'aeloude helden stelt,
By Amrams zoon, die, tot der stroomen ongenade
Gedoemt, de hertogh wert van ons geslacht, maer spade;
Of by den heilant, die het ommezwervend volk
Droogs voets geleidt heeft door den afgeloopen kolk
Van Judaes lantstroom, en den doortoght afgetekent
Met zoo veel zuilen, als 'er stammen zyn gerekent.
Beschout uw oog by dagh 't alkoesterende licht,
By nacht de starren, dus besluit ge altoos uw dicht:
‘Voor Goël moeten zon en maen en starren wyken
Voor zyn volmaektheit wykt zelf Adam, schoon hy blyken
Van 's Scheppers schoonheit draegt, door smet noch vlek onteert,
En naer Godts wezen van Godts vingren gebootseert.’
Als Jesses zoon dus zwerft door 't Palestynsch geweste,
Raekt hy aen d'oevers der Jordaen ten langen leste,
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En berst nae diep gepeins in deeze zuchten uit:
‘De stroom, de wint is stil, het dal slaet geen geluit;
105 Men hoort in 't mastbosch niet den blyden morgenzanger.
Alleen myn boezem gaet van duizent zorgen zwanger,
Vol hoope en vreze. doch de tuinman hoopt op ooft,
De wyngaertman op druif, op aeren, milt belooft,
De maeier, ieder knaep op jongen van zyn kudden,
110 Ik, Goël, op uw komst. laet al het aerdryk schudden,
Als gy den hemel scheurt met zynen blaeuwen trans;
Dael neder, en verlicht de werelt met uw' glans.
Dael haestigh neder, o volschapenste aller menschen.
Geen nootlot dwarsboome ons in dit rechtvaerdigh wenschen.
115 Geen onweêr stoor' de vreugt van deezen hoogen dagh.
De zon trê vrolyker ten bedde uit, dan zy plagh,
Om als een reus, een helt, haer renperk af te loopen.’
Dus plagh de herder zyn verlangen aen te noopen,
Terwyl hy dwaelt door velt en wildernissen heen,
120 Dien Goël na zyn tyt zou met den voet betreën.
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Anna Morian
Anna Morian (1647-1696), dochter van een koopman, heeft haar hele leven
doorgebracht in een kleine kring van familie en vrienden, onder wie Arnold Moonen,
die haar literaire mentor schijnt te zijn geweest. Haar gedichten, postuum gepubliceerd,
zijn vaak doortrokken van een wat zwaarmoedige vroomheid, al is haar levensvisie
per saldo wel positief. In ‘'t Uitneemend Nieuws’ heet het menselijk leven weliswaar
(en dat lijkt karakteristiek voor Morian) ‘ydel, droef en kort van dagen’ (r. 21), maar
wie zich geheel aan God toewijdt, kan de toekomst - in het hiernamaals - toch vol
vertrouwen tegemoet zien. Die gedachte spreekt ook uit ‘Ryke en verzekerde winst’:
God beloont wie zichzelf en het zijne geheel aan Hem geven wil.
Opmerkelijk is het sonnettenpaar op de verovering en de bevrijding van haar
woonplaats Zwolle in de oorlogsjaren 1672-1674. De boodschap - de zonde is de
oorzaak van de ramp, laten wij ons nu verootmoedigen voor God - is op zich weinig
verrassend, maar literair zijn ze zeker als kunststukjes op te vatten: gelijke
rijmwoorden bij een tegengestelde inhoud.
Het meest karakteristiek voor Morians werk is het gedicht op de verjaardag van
haar zuster. De klacht over de ‘geest, in 't lichaam zwak en dof’ vinden we herhaalde
malen bij haar terug. Wel is er de zekerheid dat ‘wy spoeden naar een hemelsch leven
[...] vóór 's werelds grond ons toebereid’, maar dat neemt niet weg dat haar onmacht
om reeds hier op aarde op ‘heldere toon’ te zingen, haar dwars lijkt te zitten. Zo is
het gedicht niet minder een geloofsbelijdenis dan een uiting van dichterlijke frustratie.
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't Uitneemend Nieuws. By gelegentheid van 't nieuwe Jaar aant.
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Gy die altyd wat nieuws bemint,
Die 't werelds schoon zoo lieflyk vind,
Door hare wellust vast gekluisterd;
Let op 't bestier, dat God hier houd,
De nieuwe dingen worden oud,
En al haar schoonheid heel ontluisterd.
De wereld met haar schyngoed vlied;
Haar schoone glans versterft; men ziet
Haar magt ook van de tyd gedwongen:
Wie op dien rietstaf leunend drukt,
Ziet al zijn toeleg los mislukt,
En 't hert door droefheid fel besprongen.
Daar is nogtans wat nieuws en schoon,
Dat door de tyd ontfing nooit hoon,
Ook aan zyn rykstaf niet verbonden,
Een nieuwe geest en vast gemoed,
Daar deugd haar luister schynen doed,
Door tyd nog ouderdom verslonden.
Ziet hoe de jaren vloejen heen.
Ons leven rolt al voort met een,
Zoo ydel, droef en kort van dagen.
Wel hem, die zig in tyds ontslaat
Van 't oud, verderflyk, ydel kwaad,
Om Gode alleen zig op te dragen.
Des werelds grootsheid, schat en lust
Vermoeid, verbysterd en ontrust,
Dog kan de ziel geen voedsel geeven;
Maar die naar God zyn toevlugt wend,
Zal, als zyn loopbaan is volend,
Beërven 't eeuwig zalig leeven.

Ryke en verzekerde winst aant.
Die God zyn schatten niet vertrouwd,
Verliest 't geen hy in waan behoud.
Maar zig, en 't zyne aan God te geven,
Wint duurzaam goed, ja 't eeuwig leven.
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Wie dwaas verkiest
Het al verliest,
Maar 't beste lot
Is, ryk in God.

Op de omgekeerde Godtsdienst en vrye staetsregeering te Zwol, 1674
aant.

O eertyts cierlyk Zwol, nu onder 't jok gebukt,
Helaes! Hoe is uw kracht ter aarde neêrgebogen,
Wat is uw staetzon zwart met wolken overtogen,
Uw burgery haer recht en vryheit weggerukt!
5
Dog 't aerdsch was noch gering, waer 't Babel niet gelukt
Gods huis t' ontwyden, en door haer verwaent vermogen
De leugen en 't gewelt zoo trots voor ieders ogen
Ten troon te voeren, mits Gods waerheit wort verdrukt:
Zoo maeitme op 't laetst met smart de bittre zondevrugten,
10 En zucht van hartewee, daer eerst het lant most zuchten,
Vol wellust, hovaerdy, en ongerechtigheit.
Wy bidden onderwyl, met uw verdriet beladen,
Verlos uw volk en kerk, verzoen haer gruweldaden,
Zoo wort uw naem geëert, o Oppermajesteyt.

Op de herstelde Godtsdienst en vrye staetsregeering te Zwol, 1674 aant.
Nu ryst het vrolyk Zwol, dat onlangs zat gebukt
En onder 't lastig juk der mytermaght gebogen.
De vryheit heeft haer hals van 't vreemt geweld onttogen,
En 't oude burgerrecht dien fellen klaeu ontrukt.
5
Het Roomsche Babel is zyn aenslag ook mislukt.
Dewyl zyn outerdienst, ontzenuwt van vermogen,
Voor Sions erfrecht zwicht: nu stygt voor ieders ogen
Gods waarheit op den troon, niet meer op 't hart gedrukt.
Nu schenkt de vrede u wêer haer lieffelyke vruchten,
10 O lantgenoten; maer gedenkt uw voorig zuchten,
En keert niet van verdriet tot losse dartelheit.
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Gods goetheit heeft u weêr met weldaên overladen;
Ontvout nu ook zyn lof; verheugt u in zyn daden,
En heyligt u ten dienst der Oppermajesteit.

Aan L.M. op haar E. verjaren, den 7. van Lentemaand, 1694. aant.
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Verwagt geen bly gezang, ô Zuster,
Al pord uw jaardag my tot lof;
Myn geest, in 't lighaam zwak en dof,
Werkte eertyds blyder en geruster.
De naauwe band, die deze twee
Door godlyke almagt heeft verbonden,
Blyft naar Gods wysheid ongeschonden,
En d' een sleept dikmaals d' ander meê.
Wat is 't een onbegryplyk wonder,
Een geest, aan levend stof gepaard,
Twee wezens, ongelyk van aard,
Zoo t'zaam gestrengeld, datze zonder
Elkanders hulp geen wakker werk
Voltoojen, schoonze al stotend drukken,
En d' een voor d' ander eens moet bukken?
Dog 't lighaam is den geest te sterk:
Die arbeid dat geweld t' ontspringen,
Nu bly, dan droever, tot Gods raad
Dien los maakt, en in beter staat
Een vry triomflied op doed zingen.
Zoo vloeid ons levensstroom voorby,
Door meen'ge stormbrug aangedreven.
Wy spoeden naar een hemelsch leven,
Daar zonnekring nog jaargety
Meer zyn, maar met de tyd verslonden,
Om in een zalige eeuwigheid,
Voor 's werelds grond ons toebereid,
Gods lof met blydschap te verkonden.
Nu heb ik slegts een liefdewensch,
Myn waarde Zus, u toe te voegen.
Gods gunst verleene u al 't genoegen,
Waar meê zyn liefde ooit sterflyk mensch
Uit zyne volheid heeft bejegend:

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

305

35

40

45

50

55

Hy geef (kan 't zyn) dat u dees dag
Veel jaren bly ontmoeten mag,
Bevryd van ramp, en ryk gezegend.
Hy schenk u 't regte wysheids oog,
Een sterken geest, die d' aardsche zaken
Niet waard agt datze 't herte raken,
Uw ziel verheff' zig vlug om hoog,
En wandele in een stil vertrouwen
Door alle wisselvalligheên.
Dan zietge, als die zyn doorgetreên,
't Geloof veranderd in aanschouwen.
Gods milde goedheid zy gelooft,
Die u met ryke zegeningen,
Nu vier en vyftig zonneringen
Bedaaud heeft, en gekroond uw hooft.
Noit moet dat lieflyk ligt verdwynen,
Blyf lang voor veele een hulp en stut,
Tot vriend en maagschap vreugde en nut,
Zoo lang uw levenszon zal schynen.
Myn liefde en zwakke lust verschoon'
Dit vers, zoo treurig aangeheven:
Wie schaars is kan niet ryklyk geven.
Wat roeste snaar slaat heldren toon?
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Katharina Lescailje
Katharina Lescailje (1649-1711) was de dochter van de Amsterdamse uitgever en
boekverkoper Jacob Lescailje. Na diens dood in 1679 nam Katharina het familiebedrijf
over. Tijdens haar leven werd er al het een en ander van haar gepubliceerd, onder
meer bij haar eigen firma, maar een verzamelbundel van haar werk verscheen pas in
1731, onder de titel Tooneel- en mengelpoëzy. De bundel beslaat drie delen en bevat,
naast een groot aantal gelegenheidsgedichten, zeven uit het Frans vertaalde
toneelstukken.
Religieuze poëzie neemt in dit oeuvre slechts een bescheiden plaats in. Lescailje
houdt zich, in haar weergave van de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader, dicht bij
de originelen. Haar versies van de Tien Geboden lijken meer door dichterlijke
competitiedrang dan door een behoefte aan religieuze bezinning te zijn ingegeven.
Vooral de tweede versie, ‘noch korter’, zou indruk maken - als het voorbeeld van
Huygens (zie elders in deze bloemlezing) er niet wat al te goed in te herkennen viel.

Bron
K. Lescailje, Tooneel- en mengelpoëzy. Amsterdam, erv. J. Lescailje en D. Rank,
1731, deel II p. 395-397 <UBU: AB Moltzer 4 A 8-10>.
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De goddelyke wet aant.
Geloof in éénen God. Wil in zyn Naam niet zweeren,
En vier den Sabbatdag. Wil steeds uwe Ouders eeren.
Steel nimmer. Smet met kwaâ Getuigen nooit 't gemoed.
Begeer geen anders Vrouw, noch min een's anders goed.
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Anders, noch korter aant.
Bid God alleen, geen beeld. Spaar Gods naam. Vier zyn rust.
Eer Ouders. Moord, boeleer, noch steel, noch lieg: schuw lust.

Christelyke geloofsbelydenis aant.
Myn ziel gelooft in God den Vader, die zo schoon
Al de Aarde en Hemel schiep, en in zyn lieven Zoon
Den Heere Christus, voor alle eeuwen uitverkooren;
Die uit de Maagd Maryë, is, door den Geest, gebooren,
5 En onder Pontius Pilatus heeft geleên;
Gekruist, gestorven is, begraaven; naar beneên
In 't diepst der Hel gedaald; den derden dag verreezen;
Die opvoer hemelwaards; van waar hy, hoog gepreezen,
Eens weder koomen zal, om leevenden en doôn
10 Te oordeelen naar de wet, voor zyn geduchten troon.
'k Geloove in God den Geest; in de algemeine Leere
Der Christelyke Kerk, gezuiverd hem ter eere;
Kwytscheldinge van schuld, des vleesch verryzenis,
En 't eeuwig leeven, dat al myn verlangen is.

Het gebed onzes Heeren aant.
O onze Vader, die de Hemelen bewoont,
En alles, vroeg en spaâ, met daauw en zegen kroont,
Geheiligd werde uw Naam alom by alle volken.
Uw Koningkryk koome eens verschynen in de Wolken:
5 En uwe Wil, terwyl gy alles moogt gebiên,
Moet hier op Aarde, als in den Hemel, zelfs geschiên.
Gy, die de raavens en hun jongen spyst, geef heden
Ons daaglyksch brood, en dat wy 't nuttigen in vreden.
Vergeef ons onze schuld, gelyk wy schelden kwyt
10 Alle onze schuldenaars. Gelei ons niet in stryd
Noch snoó bekooring, maar verlos ons van den kwaaden.
U is de kracht, de magt, de glory en genaden.
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Geertruyd Gordon
Geertruyd Gordon (1649-1728) werd geboren te Bergen op Zoom, trouwde in 1669
en woonde sindsdien in het Zeeuws-Vlaamse Hulsterambacht, waar ze in 1728 stierf.
Veel van haar poëzie heeft een strijdbaar godsdienstige inslag. Haar eerste boek is
getiteld Aandachtige opmerkingen by wijze van uytbreydinge over de tien geboden
Gods, en bevat naast een berijming van de Tien Geboden ook hekelingen van
modezucht en gierigheid. Rechtzinnigheid en strijdlust kenmerken ook haar andere
werken. Ze behoorde tot de sympathisanten van de omstreden, uit de gereformeerde
kerk verbannen predikant Pontiaan van Hattem en correspondeerde met onder anderen
Joachim Oudaan, Constantijn Huygens en Joannes Vollenhove.
‘Aanmerking op de gewoone segging van met het Bruylofts-kleed aan des Heeren
Tafel te verschynen’ is een reactie op het beeld van het ‘versleten bruiloftskleed’ dat
onder meer in Huygens' Heilighe Daghen te vinden is. Gordon bestrijdt de beeldspraak
op theologische grond. Wie in Christus gelooft, betoogt zij, heeft het eeuwige leven,
met andere woorden: die is uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam en waardig
bevonden om daar te verschijnen. Die draagt dus het zuiver witte kleed dat daar
gepast is. Wie dan het Avondmaal ziet als een beeld van die bruiloft (wat trouwens
nergens in de Schrift staat, voegt Gordon er aan toe, r. 2), maakt zich schuldig aan
ernstige misleiding als hij zegt dat dat bruiloftskleed in de loop der tijd ‘besmeurd’
en versleten is geraakt. Het is ons door Christus zelf gegeven, en ‘nooit, nooit
veroudert het kleed der bruiloftskinderen Gods’ (r. 17)!
Natuurlijk gaat het Gordon om meer dan alleen een vorm van beeldspraak. Ze zet
zich af tegen een ‘zwaar’ christendom, waarin de aandacht vooral uitgaat naar het
tekortschieten van de mens en niet naar de verlossing door Christus. Niet in het besef
van zonde, maar in het besef van verlossing schuilt het ware geloof, zegt zij - met
een verwijzing naar Calvijn en Paulus (r. 39-40). Het beroep op deze autoriteiten
maakt duidelijk hoe ze haar positie in de kerk ziet: rechtzinnig, maar niet van de
bevindelijke soort. Het doet denken aan de positie die later werd ingenomen door
mensen als Wolff en Deken. Trouwens ook de andere hier opgenomen gedichten,
die vooral spreken van haar afkeer van theologische haarkloverijen, ademen een
‘verlichte’ geest.
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Bronnen
De poësy van de geest en deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw, bestaande
meest in ernstige gedigten: neffens eenige Christelyke verjaar-gedigten, als
mede gedagtenis of lyk-digten &c, alles door deselve. Tot voortplantinge van
de Leere der genade, ende dus der Christelyke vrybeid, seer troostelyk, en in
nette rym-maat voorgestelt. In 't ligt gebragt door een liefhebber van het
algemeyn geloov. Amsterdam, Johannes van Heekeren, 1710, p. 20-21, 201,
214-215 <KB: 759 C 22>.
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Aanmerking op de gewoone segging, van met het Bruylofts-kleed aan
des Heeren Tafel te verschynen aant.
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Soo 't Avond-maal gelyk-men wilt, een Bruyloft is,
(Hoewel wy nergens dat in 't Evangelie lesen,)
Maar wel, het eten tot Gods Soons gedagtenis,)
Wat zal myn Bruylofts-kleed op deese maaltyt wesen?
Is 't niet den mantel van Gods Soons geregtigheid,
Door een opregt Geloof gehoorsaam aangetogen?
Die my verschynende voor Hemels Majesteyt,
Genoeg is, om te sijn behaaglijk in sijn oogen?
Maar dees Geregtigheid is eeuwig; en daarom
Wie vier-werf 's jaars dat kleed ons voorstelt als versleten,
Vergist zig al te grof, spreekt oneerbiedig dom:
En eyst ons 't geen sig nooyt een schepsel mag vermeten:
Te weten 't lappen, en herstellen van dat kleed,
'T welk (boven lyding) niet verflentren kan nog scheuren;
Onmogelijk dwaas bestaan! hoe derft men soo gereed,
Door drek en slyk van 't vlees dat Godlyk wit besmeuren?
Nooyt, nooyt veroud het kleed der Bruylofts kinderen Gods,
Maar al wie niet gelooft, laat na dat aan te trecken:
Och! kendet gy de klem des Saligen Gebods,
Gy soud niet alles op de leest der twyff'ling rekken:
Soo wort het arme volk sijns Heylstands onbewust,
Van Christus afgewend, en hinkt op twee gedagten:
Waar zal myn ziel de grond oyt vinden van haar rust,
Moet ik die op myn doen, berouw of tranen wagten?
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Of, op dat ik nog blyf by ons gelykenis,
Sal 't Godlijk bruylofts-kleed, myn ziel niet konnen passen,
Om waardig en met regt te treden aan Gods dis;
Ten zy eerst yder reys genêt door traanen plassen?
Geen knypend diep berouw, en suyvert ooyt het hert,
Gelijkt in Cain en in Judas is gebleken:
Indien de ziel niet door 't Geloof gereynigt wert,
Zy blyft altoos van troost en heyligheid versteeken.
*
Ik lees de blydschap wel, van dry-werf duysent tal
Bekeert op 't Pinxter-Feest, maar niet haar treur-gebaaren,
Wanneerse eenvoudiglijk God lovende over al,
Van huys tot huys by een om 't Brood te breeken waaren.
Hoor, ‘geen boetvaardigheid kan goed of zalig zyn
‘Dan uyt een regt bevat, van Gods genâ gebooren:
‘Wyl sonder dat, (dus segt de groote ziel Calvin,)
‘Geen mensch sig achten kan aan Gode toe te hooren.
Dit ernstig overleg wort 'thans als spotterny
Befaamt (ô Paulus kyk eens op, en weest verwondert!)
Ja als een boos vergif, en snoode kettery
Voor elk in 't openbaar gedoemt, en uyt-gedondert:
O spreekers luystert eens; is sulk een doen uyt hem
Die ons geroepen heeft? staat gy als sijn Gesanten?
Dat segt uw last-brief niet: gebruyck u taal en stem
Om Vrede door 't Geloof in Liefde voort te planten.
Versmaat de kleynheid niet, van die u dit vermaant,
Gy wort trouwhertig met eerbiedigheid gebeden:
De schuwe achterdogt, en laat geen weg gebaant,
Om nader tot gesprek van mond tot mond te treden,
Verdraag de vryheid dan, van een geringe pen;
'T is liefdens-pligt betragt die ik u schuldig ben.

*

Hand. 11.46, 47.

Over de Heylige Dry-Eenheid aant.
Hoe Een kan Dry zijn, en hoe Dry kan wesen Een,
En weet ik door geen kragt van reden-kunst t'ontlêen;
Maar ik versta en weet die waarheid door gelooven,
Aan Gods getuygenis, waar aan 'k my onderwerp.
5 Den geesteloosen mensch gaat dit te hoog, te scherp
Al 't Goddelijke stygt zyn aards verstand te boven:
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Wyl hy het meetbaar; en 't onmeetlijke meet
Door 't selve meet-snoer, en soo sot'lijk sig vergeet,
Dat hy dat wonderlijk, dat al-begrypend wesen,
10 Begrypen wil, als of een dropje d'Oceaan
Vervangen wouw; tot zulk een hoovaardy geresen,
Hy maakt sig Rigter daar hy most ten oordeel staan.

Hels en Hemels plaats en wesen aant.
Op 't vragen, Wat, en Waar den Hemel zy of Hel?
Niet op syn Mahomets, of als de digters droomen,
Maar in gesond verstand en na den Geest genomen,
Souw dit mijn antwoord zyn; dat ik geen plaats en stel:
5
Den Hemel voor een Geest; is, sich bewust van wel
Te wesen, en vernoegt en daar van t'overstroomen:
En 't denk-beeld van de Hel dat in mijn hert kan komen,
Is 't ongenoegen tot een eyndeloos gequel;
By 't knagen van een Worm en Poel vol vuurs geleken;
10 Gelyk 't Gods Geest behaagt ons staam'lend toe te spreken.
Dog soo men door de Hel en Hemel wil verstaan
De plaetsen die God eens zal yeder lighaam geven,
Die hy ter eeuw'ger smaat zal wecken, of ten leven:
Daar af is in syn Woord ons geen berigt gedaan.

Een ander aant.
Wat vraagt een Christen waar de Hel
Der doemelingen plaats mag wesen?
Hy immers heeft geen Hel te vreesen.
Van God gebragt tot eeuwig Wel,
5
En vraagtmen waar den Hemel zy:
Waar toe op 't spoor van 't vleesch te rennen?
Myn Hemel ('t geen ik rond bely),
Is God als mynen God te kennen.
Den Hemel dan is hier nog daar,
10 Maar in 't van God door-heldert Oordeel,
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Dat Gods getuyg'nis 't synen voordeel
Sig toe-past, als volkomen waar.
Die niet gelooft daar tegens, draagt
In 't schuldig onvernoegt geweten
15 Een Hel, een Worm die altyd knaagt
Al poogt hy 't elkens te vergeten.

Wyse dwaasheid, gekosen voor de dwaase wysheid aant.
De Gods-geleerdheid op een Philosophse snee
En niewe snuf geset, mag spitse herssens streelen,
Die rede-kunstig sterk op keur van klanken speelen:
Maar deelt aan 't sieke hert de kern van troost niet mee
5
De naakte eenvoudigheid, maakt veel gewisser tree
Op 't pad der wysheid Gods, (Dat kanmen niet verheelen)
Hy wil aan Kindertjes, syn Heyl woord toe doen deelen:
Wie hem behaagen wil, kiest dan het laatst van twee.
Waar toe hier 't Seyl soo hoog en scherp in top te halen,
10 Daar God genadelijk soo laag tot ons wouw dalen,
Op dat ons oordeel buyg voor syn Getuygenis?
De Schilder moet op 't best sig sengen, die de Straalen
Van 't ongeschapen ligt, vernuftig af wil maalen:
Wy moeten niet verstaan 't geen aan te bidden is.
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Nawoord
1
De aard van deze bloemlezing
Dit boek bevat een keuze uit de godsdienstige lyriek die tussen ca. 1600 en 1700 in
Nederland, dat wil zeggen binnen de grenzen van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden, in het Nederlands is geschreven. We beginnen met een ‘Jubel-jaar-lied’,
een vrome wens voor het jaar 1600, van Hendrick Laurensz. Spiegel, en besluiten
met een aantal polemisch getoonzette verzen van Geertruid Gordon, van rond de
volgende eeuwwisseling. Daartussen is, naar wij menen, het hele spectrum van de
godsdienstige lyriek van die tijd vertegenwoordigd: van simpel lied tot hoog-literair
vormgegeven epos, van aandachtige meditatie tot honende aanval op
andersdenkenden, van orthodox tot vrijzinnig. Ook het geluid van de onverschillige
cynicus ontbreekt niet - althans aandachtige lectuur van Matthijs van der Merwedes
‘geestelijke minnevlammen’ roept twijfels op aan de oprechtheid van zijn bedoelingen.
Met opzet spreken we hier van ‘godsdienstige’ en niet van ‘religieuze’ poëzie.
Religieus was de zeventiende-eeuwse literatuur bijna in zijn totaliteit: we hoeven
maar te denken aan de talloze gelegenheidsgedichten waarin de dichter zich tot tolk
maakte van de hogere wijsheden die de grondslag vormden van de maatschappij.
Ons ging het om ‘godsdienstige’ poëzie in engere zin: gedichten en liederen over
bijbelteksten en -verhalen, over de verhouding van de gelovige tot God, over zijn
visie op het geestelijk leven van zijn tijd. Van de vele psalmberijmingen hebben we
na enig overleg maar een enkel voorbeeld opgenomen: ze zijn allemaal interessant,
maar tonen de dichters toch maar zelden van hun boeiendste kant.
Dat brengt ons op onze nadere selectiecriteria. Waarom juist deze dichters en deze
gedichten, en geen andere? Esthetische overwegingen hebben, zoals uit het zojuist
gezegde al blijkt, een rol gespeeld, maar stonden toch niet op de eerste plaats. Eerder
hebben wij gezocht naar teksten die wij op een of andere manier typerend vonden
voor (een deel van) het religieuze denken van die tijd. Veel van de gedichten die hier
zijn opgenomen vinden wij zelf eerder curieus dan mooi. Representatief is deze
bloemlezing niet in die zin dat de auteurs die destijds het meest schreven, of het
meest gelezen
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(en gezongen) werden, hier ook het meest vertegenwoordigd zouden zijn. In de eerste
plaats weten we niet wie dat waren, en het is zelfs de vraag of we wel daar achter
kunnen komen. Bovendien is een gegeven als ‘bekendheid’ nogal lastig te hanteren.
Iemand als Constantijn Huygens was ongetwijfeld een van de beroemdste dichters
van zijn tijd, maar er waren misschien niet meer dan honderd lezers aan wie zijn
werk ook echt besteed was. Zou dat betekenen dat zijn geloofsgenoot Bernardus
Busschoff, wiens Nieuwe lofsangen, en geestelijcke liedekens in de zeventiende eeuw
mischien wel twintig keer herdrukt zijn, hier meer plaats had moeten krijgen? Met
zo'n boek meenden we niemand van de tegenwoordige lezers nog een plezier te doen.

2
Geloven in de zeventiende eeuw
‘Gy die de sieckte queekt, en doetse weer verdwijnen’ - zo luidt de eerste regel van
Vondels ‘Gebedt, uytgestort tot Godt, over mijn geduerige quijnende sieckte’ uit
1621. Het is een aanhef die, zoals zoveel regels van Vondel, op de een of andere
manier in het geheugen blijft hangen. Het is ook een regel die heel zuiver weergeeft
waar het in het zeventiende-eeuwse christelijke geloof bovenal om ging. God zendt
de ziekte en doet haar weer verdwijnen. Tegenspoed en geluk, alles is afkomstig uit
Zijn hand. Vondel schrijft op een moment dat jarenlange pijn en depressie hem te
veel dreigen te worden. In het voetspoor van de psalmdichter legt hij zijn ziel open
voor God, die toch alles weet:
O Vader alles troosts! gy weet, en ick beken,
Dat ick een aerden vat, en broos van stoffe ben.
Aensiet de swackheyt dan van uwen armen dichter,
Mijn rouwe wonden salft, en maect myn qualen lichter:
Of soo 't u dus behaegt om onser sonden schuld,
Soo wapent mijne borst bestendich met gedult;

Het klinkt bijna wanhopig: ‘Hoeveel reden er ook is mij zo te straffen, maak het
tenminste niet té zwaar voor mij.’ Maar op het moment dat de dichter het opschrijft,
beseft hij dat hij niet alleen is. Het gedicht demonstreert een gedachte die
onlosmakelijk met de vorige verbonden is: wat God ook doet, Hij laat de Zijnen niet
in de steek. Hij is er als men zich tot hem wendt. En dan blijkt het lijden ook nooit
zinloos te zijn. Het dwingt de mens na te denken over wie hij is en wat Gods plan
met hem is. Uiteindelijk, bedenkt Vondel, heb ik als christen toch niets te vrezen. Ik
hoef maar aan de hemel te
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denken om te weten dat alles goed komt. En dat had ik niet zo beseft als ik nu niet
zo gekweld werd:
Dees lust tot 't hoogste goedt, dit Goddelijck verlangen
Uyt dees quellagie wort geboren en ontfangen.

Daarom, besluit hij, moet ik God danken voor mijn lijden. Nog eens vraagt hij of het
niet te zwaar hoeft te zijn, maar de wanhoop is geweken. Zo begint zijn genezing
met de erkenning dat zijn lot geheel in Gods handen rust.
De dichters in deze bloemlezing vertegenwoordigen zeer diverse stromingen binnen
het christendom en ze schreven voor uiteenlopende groepen lezers, maar in dit
‘Gebedt’ van Vondel moet nagenoeg iedereen zich hebben kunnen vinden. De
zeventiende-eeuwse Nederlander geloofde in God, de persoonlijke God uit het Oude
en Nieuwe Testament, schepper en onderhouder van hemel en aarde, die waakte over
elke stap in een mensenleven, strafte wat verkeerd was, maar vergeving gaf aan
iedereen die zich in alle ootmoed tot hem wendde. Ziekte en gezondheid, voor- en
tegenspoed, zowel in het leven van het individu als van de gemeenschap: niets
gebeurde toevallig. Die boodschap werd wekelijks, zo niet dagelijks in de kerken
verkondigd. Ook de overheid droeg deze overtuiging uit door in tijden van crisis, en
na afloop ervan, ‘algemene vast- en bededagen’, dan wel ‘dankdagen’ uit te schrijven,
waarin het hele volk opgeroepen werd zich te verootmoedigen voor God. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in het ‘rampjaar’ 1672, toen de Republiek van alle kanten werd
aangevallen en het voortbestaan van de staat op het spel stond. Het was alles, aldus
de Staten-Generaal, toe te schrijven aan ‘de menichvuldige sware misdaden ende
overtredingen der Ingezetenen deser Landen, daerdoor synen rechtveerdigen toorn
over Ons verweckt is geworden’. Toen de zaken in 1673 op miraculeuze wijze ten
goede waren gekeerd, volgde een dankdag, in de overtuiging ‘dat wy ons aan de
uyterste ondanckbaerheid, ende bijgevolg aan rechtvaardige straffen en plagen zouden
schuldig en deelachtig maken, indien wy God de Heer almachtig over zoo groote
[...] Victorie [...] niet en kwamen toe te brengen den hoogsten lof en prijs’. Wat er
ook gebeurt, het komt uit Gods hand, en de redding begint met dat inzicht.
In talrijke gedichten uit deze bloemlezing, of ze nu over de persoonlijke
omstandigheden van een gelovige of de toestand van het land gaan, is dit patroon te
herkennen. Onheil is altijd verdiend en een waarschuwing om tot inkeer te komen.
Een wending ten goede is een teken dat God zich heeft ontfermd. Inkeer is het enige
dat daarvoor nodig is. Zo schreef de remonstrantse predikant Geeraardt Brandt tijdens
een eerdere crisis in de Republiek, in 1665:
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Als d' ingeboren*
Dus uw wet recht wil horen,
Zo vermindert gy d' ellenden;
Dan zult gy uw zegen zenden
Op den staat.

*

landgenoot

De gereformeerde Cornelia van der Veer stelt zelfs met zoveel woorden het herstel
van de materiële welvaart in het vooruitzicht aan allen die zich tot God bekeren:
Maar naardren wy Gods troon, de heldre Sonne-schijn
Van zijn genade, zal ons mildelijk over-stroomen:
[...]
Zoo zal 't Triomph-liet voor* geschrey de lugt door schaatren,
En zenden ons de Vreed, die heyl en wel-stand wekt.
De swarte tonnen van het teer en pek bepekt,
Die zullen ligter laagh haar vlam ten Hemel zenden:
Vuer-pijlen door de lugt, tot teken dat het ende
Des strijdts gedaan is, en het bloedbat uyt gedroogt:
Zoo werdt de Koopmanschap en welstand weer verhoogt.

*

in plaats van

Het is de vraag of deze wel erg concrete toezegging, ook vanuit toenmalig perspectief,
niet iets te ver ging - niemand kon immers weten op welke manier God Zijn volk te
hulp zou komen. Maar Hij zou het hoe dan ook doen. Wie zich tot God wendt, wordt
gered. Of, nog beter gezegd: die is gered. In de woorden van het zeer populaire lied
van Camphuijsen, gericht tot iedereen die zich een deel van ‘Gods volk’ wist:
Geen quaedt kan u gebeuren
Van nu tot aen uw endt.

Ongetwijfeld waren er mensen in de zeventiende eeuw voor wie deze dingen niet zo
heel sterk leefden. Predikanten doen het zelfs nogal eens voorkomen alsof dat de
grote meerderheid was, en waarom zouden we hen niet voor een keer geloven. Jacob
Cats constateerde teleurgesteld dat de religieuze afdeling van zijn embleemboek
Proteus uit 1618 ongelezen bleef, omdat alle aandacht uitging naar de
liefdesemblemen in het eerste deel van de bundel. Misschien was de maatschappij
als geheel wel even weinig vroom als die van tegenwoordig, nu het christelijke geloof
naar de marge is verschoven. We spraken daarnet over nationale ‘biddagen’, door
de overheid uitge-
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schreven in tijden van crisis. Valt daaruit af te leiden dat Nederland een christelijke
natie was? Het is nuttig om in het oog te houden dat in de circulaires waarin zulke
dagen werden aangekondigd soms ook forse boetes genoemd worden voor al degenen
die zich aan de bepalingen voor zulke dagen onttrokken. Dat zal dus ook wel niet
voor niets geweest zijn.
Maar volstrekte onverschilligheid, laat staan atheïsme, moet toch wel zeldzaam
geweest zijn. Het is moeilijk daar een precies beeld van te krijgen, omdat openbaar
beleden goddeloosheid zelfs in de relatief tolerante Republiek streng bestraft kon
worden. Vondel gaf in 1662 zijn grote leerdicht Bespiegelingen van Godt en
Godtsdienst uit, ‘tegens d' ongodisten, verloochenaars der Godtheidt en Goddelicke
voorzienigheid’. Maar wie had hij daarbij eigenlijk precies op het oog? Spinoza moet
in die tijd buiten de joodse gemeente nog een vrij onbekende figuur zijn geweest en
had zijn systeem, waarin voor een persoonlijke God geen plaats meer was, nog
nauwelijks ontwikkeld. Vermoedelijk dacht Vondel in de eerste plaats aan de
‘libertijnen’ - een term waarmee nagenoeg alles werd aangeduid wat in de ogen van
vrome christenen niet het rechte pad hield. Maar hoeveel verklaarde ‘godloochenaars’
vielen daaronder? Verder waren er de ‘socinianen’, aanhangers van twee
zestiende-eeuwse Italiaanse humanisten Lelio en Fausto Sozini, die de centrale
christelijke dogma's (de goddelijke Drieeenheid, verlossing door Christus' kruisdood)
verloochenden. In heel Europa golden de socinianen als een uiterst verderfelijke
sekte. Maar zelf beschouwden ze zich allerminst als ongelovig. Zo waren er nog wel
meer richtingen die een zeer vrijzinnige inhoud aan het christelijke geloof gaven,
zonder dat de aanhangers in het minst met goddeloosheid geassocieerd wilden worden.
Wel staat één ding vast: Nederland, de Republiek der Verenigde Nederlanden,
was geen calvinistisch land, en niet iedereen ging elke zondag naar de kerk. De
ambteloze burger Jacob Westerbaen, woonachtig op het landgoed Ockenburgh vlak
bij Loosduinen, kon zonder blikken of blozen verklaren dat de kerk in Den Haag
voor hem veel te ver weg was - al zag hij er ook niet tegen op (zeiden de mensen die
hem erop aanvielen) om vrienden tot in Voorburg op te zoeken. Een klaarblijkelijk
geval van ‘geen zin’ - wat Westerbaen er overigens niet van weerhield in theologische
discussies een stevige partij mee te blazen. Hij had nog voor predikant gestudeerd.
En bij alles wat de Republiek bijzonder maakte - de ‘onmogelijke’ staatsvorm in
een tijd waarin de monarchie regel was, de onwaarschijnlijke welvaart en de bloei
van de kunsten - was dat niet het minst bijzondere: dat dat allemaal kon. Dat er geen
staatstoezicht op het geloofsleven van de burgers bestond, dat men inderdaad in Den
Haag en elders in de Republiek remon-
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strantse kerken kon bezoeken of gereformeerde, en dat er ook dopers bijeenkwamen,
en katholieken, en in sommige plaatsen ook joden, en dat alles zonder dat de overheid
ingreep. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op deze situatie en de historische
achtergronden ervan.

3
De kerkelijke situatie in de republiek
Voorgeschiedenis: de Reformatie
Toen Erasmus in 1516 zijn nieuwe Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament,
secundum graecam veritatem (‘naar de Griekse waarheid’) publiceerde, droeg hij
die op aan niemand minder dan de paus, Leo X. De brief waarin hij dat deed, straalt
een geweldig optimisme uit:
Onze eeuw, die waarlijk een gouden eeuw belooft te zijn [...], waarin ik
getuige hoop te zijn van het herstel van de drie voornaamste bezittingen
van de mensheid, tot stand gekomen onder uw allergelukkigste auspiciën
en door uw allerheiligst beleid: de waarlijk christelijke vroomheid, die op
velerlei wijzen vervallen is; de beste letteren, tot nu toe deels verwaarloosd,
deels onherkenbaar misvormd; en de algemene en eeuwige eendracht der
christenheid, die de oorsprong en hoedster is van vroomheid en beschaving.
Het is het programma van de christelijke humanistische beweging in klein bestek.
Heroriëntatie op de vroomheid van de eerste christenen en op de kunst en wetenschap
van de klassieken (hier genoemd de ‘beste letteren’, als overtreffende trap van bonae
litterae) zouden uitlopen op een betere wereld voor de mensen. Zo was ook de nieuwe
editie van de bijbel bedoeld: om de kerk terug te voeren naar de oudste en beste
bronnen van het geloof.
Misschien overstemde Erasmus wel zijn eigen twijfels, want de werkelijkheid zag
er in 1516 al niet meer zo zonnig uit. Een paar jaar later was zijn droom van eendracht
van de christenheid in elk geval voorgoed verstoord. In 1517 had de augustijner
monnik Maarten Luther, docent aan de theologische faculteit te Wittenberg, zijn 95
stellingen gepubliceerd, waarin hij een aanval deed op de kerkelijke handel in
zogenaamde ‘aflaten’. Een aflaat is een kwijtschelding van zonde, uit te reiken door
een priester, in ruil voor boetedoening. In de rooms-katholieke kerk was in de loop
van de Middeleeuwen de overtuiging gegroeid dat weliswaar Christus aan het kruis
de zonden van de hele mensheid op zich genomen had, maar dat daarmee de
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individuele verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn eigen daden nog niet was
weggenomen. Zonde moest op een of andere manier toch ook ‘betaald’ worden. Zo
was er een heel stelsel van biecht en boetedoening gegroeid, om de ziel de
mogelijkheid te geven zich te reinigen van alle dagelijkse smetten. Bemiddeling van
de kerk was daarbij onmisbaar. Bovendien was de leer van het vagevuur ontwikkeld,
een plaats in het hiernamaals waar, in een gloeiend heet vuur, de zonden moesten
werden gedelgd die in het aardse leven nog niet geboet waren. Pas dan kon men, vrij
van alle smetten, in de hemelse heerlijkheid worden opgenomen. De praktijk waar
Luther zich nu tegen teweer stelde, was het aanbod van de kerk om de boetedoening,
hier en in het vagevuur, met geld af te kopen. Daarmee werd een aflaat in feite een
soort rechtstreeks toegangsbewijs voor de hemel, zonder dat er enig goed werk of
zelfs maar berouw over de zonde tegenover stond. In 1517 werd zelfs de mogelijkheid
geboden om aflaten ook ten gunste van anderen te kopen, waarmee men zijn overleden
dierbaren dus een lange periode van pijniging in het vagevuur kon besparen. De
agressieve verkooptrucs waarmee de aflaten aan de man werden gebracht, stuitten
Luther tegen de borst, maar hij had intussen ook diepgaande bezwaren gekregen
tegen de hele denkwijze die erachter zat. Op 31 oktober 1517 bracht hij die in de
openbaarheid.
Luthers stellingen (we komen er zo meteen op terug) gingen de kerk veel te ver.
Hij weigerde ze desondanks te herroepen en werd bijgevolg in de ban gedaan,
waarmee hij in feite zijn recht op leven verspeelde. Zo waren vóór hem al heel wat
‘ketters’ op de brandstapel aan hun einde gekomen. Maar Luther kreeg de steun van
een aantal Duitse vorsten, die hem onderdak en bescherming boden en hem in staat
stelden zijn ideeën nader uit te werken. Dankzij de drukpers konden ze in korte tijd
wijdverbreid raken en was zijn invloed niet meer te neutraliseren.
Daarmee was de scheuring van het westerse christendom een feit. In een situatie
waarin kerk en staat hun greep op de ontwikkelingen verloren, traden ook anderen
met hun afwijkende ideeën naar voren, onderling sterk verdeeld, maar verenigd in
hun afkeer van de oude kerk. Herstel van de eenheid bleek niet meer mogelijk, noch
door overleg (wat op kleine schaal geprobeerd is), noch door wapengeweld (wat op
grote schaal geprobeerd is). De zestiende eeuw is een tijd geweest van telkens weer
oplaaiende godsdienstoorlogen, die zich voortzetten in de zeventiende eeuw en
feitelijk nog altijd niet overal in Europa zijn uitgewoed.
Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op alle dogmatische kwesties die
een rol speelden, maar een paar fundamentele punten moeten toch genoemd worden.
De aanleiding tot Luthers optreden was, zoals gezegd, de aflaathandel, maar zijn
bezwaren gingen dieper. Tegenover de
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katholieke leer dat vergeving van zonden ook ‘verdiend’ moest worden, door middel
van goede werken en rituelen als biecht en boete, stelde hij de visie dat God Zijn
vergeving alleen uit genade gaf, aan alle mensen die geloofden in de verzoenende
kruisdood van Christus. Redding dus door genade en geloof alleen: sola gratia en
sola fide. Want wat zou een zondig mens in de ogen van God voor goeds kunnen
doen? Ook in zijn beste werken, redeneerde Luther, denkt de mens aan zichzelf. De
vereiste zuiverheid is dus niet op te brengen: alleen Christus heeft dat gekund. ‘De
rechtvaardige leeft door het geloof’, staat er in Romeinen 1:17. Voor Luther kon dat
maar één ding betekenen: het geloof in Christus maakt een mens rechtvaardig en
zorgt dat hij het eeuwige leven ontvangt. Die tekst was voor hem de kern van de
bijbelse boodschap. Daarmee was voor hem ook alles gezegd, want een andere
autoriteit dan de bijbel aanvaardde hij niet meer. Alles wat de kerk er in de loop de
eeuwen aan had toegevoegd in de vorm van interpretatie, toepassing, actualisering,
zette hij overboord: alleen uit de Schrift (sola scriptura) leren wij wat God van ons
wil.
De consequenties van deze houding zijn verstrekkend. De belangrijkste is wel dat
de kerk als instituut in deze visie een groot deel van zijn betekenis verliest. Is de kerk
in de rooms-katholieke optiek onmisbaar als middelares tussen God en mens, omdat
ze de goddelijke genade als het ware uitdeelt onder de gelovigen, volgens Luther
dient iedere gelovige zich direct tot God te richten. Bij hem en bij andere reformatoren
in zijn voetspoor (Zwingli, Calvijn) kreeg het geloof dan ook een veel individueler
karakter dan het voorheen had. De gelovigen werden aangespoord om zelf de bijbel
te lezen en te bestuderen, waar de rooms-katholieke kerk dat liever overliet aan de
kerkdienaren, geschoold in de juiste en geldige interpretaties. De reformatoren kozen
ook voor het invoeren van de landstaal in de kerkdiensten, terwijl in de katholieke
kerk het Latijn bleef overheersen. Ook de hiërarchische structuur van de kerk werd
losgelaten. In de katholieke kerk is de paus het hoogste gezag in geloofszaken, voor
de protestanten werd dat alleen de bijbel, Gods Woord. Dat betekende, althans voor
Luther en de meeste andere gezaghebbende reformatoren, niet dat iedere gelovige
zelf naar willekeur kan bepalen wat er staat, maar de verantwoordelijkheid voor de
juiste keuzen werd uiteindelijk wel bij het individu gelegd.
Het lag dan ook voor de hand dat de hervorming algauw in meerdere stromingen
uiteenviel. Luther en zijn opvolgers hielden, met al hun kritiek op de katholieke leer,
zoveel mogelijk vast aan het vertrouwde beeld van de kerk, zoals de vorm van de
eredienst en de kerkelijke kalender, zodat er voor het oog van de gewone kerkganger
misschien niet eens zo heel veel veranderde. Ook bleef de kerk als instituut bij hen
van betekenis om de gelovigen bijeen te houden en te behoeden voor dwalingen. Dat
laatste gold ook voor
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reformatoren als Zwingli en wat later Calvijn, al verschilden die weer ingrijpend met
Luther (en met elkaar) van mening over de vorm van de eredienst en over bepaalde
dogmatische kwesties, zoals de betekenis van het Avondmaal. Heel anders was de
benadering van de dopers, in de jaren twintig en dertig van de eeuw, die opriepen
tot een radicale breuk met al het oude. Ze lieten zich opnieuw (in hun visie voor het
eerst echt) dopen en zetten zich in voor de vestiging, hier en nu, van het Koninkrijk
Gods. Het ideaal leek even te worden bereikt in Münster in 1534, waar de bisschop
werd verjaagd en het ‘Nieuwe Jeruzalem’ werd uitgeroepen onder leiding van Jan
Beukelsz. van Leiden, ‘koning van Zion’. Het volgende jaar werd de opstand in bloed
gesmoord. Hetzelfde gebeurde met een doperse revolutiepoging in Amsterdam in
dat jaar. Nadien raakten de dopers, onder leiding van de oud-pastoor Menno Simons,
in veel rustiger vaarwater: strevend naar zuiverheid, ‘een gemeente zonder vlek of
rimpel’, zonderden ze zich zoveel mogelijk af van de buitenwereld. Vanwege hun
verleden werden ze echter nog lange tijd het hevigst van alle ‘ketters’ vervolgd.

Eén land, meer godsdiensten?
Dat ‘ketters’ op een of andere manier aangepakt moesten worden, sprak waarschijnlijk
voor de meeste mensen in die tijd vanzelf. De gedachte dat verschillende visies op
één God allemaal even ‘waar’ kunnen zijn, deed aan als een absurditeit. Als Christus
aan het slot van het evangelie van Mattheüs oproept om ‘Zijn evangelie’ aan alle
volkeren te verkondigen, dan was er klaarblijkelijk maar één evangelie, waardoor
de mensen zalig konden worden. Gods eer, en het heil van de naaste waren in het
geding: mensen moesten tegen valse profeten en tegen zichzelf beschermd worden.
Ook overwegingen van maatschappelijke orde speelden een rol. Kerk en staat zag
men niet los van elkaar. Ze werden beide gezien als de instrumenten waarmee God
zijn volk op het goede spoor hield. Als men zich ongestraft aan het gezag van een
van die twee zou kunnen onttrekken, was de samenleving als geheel in gevaar. Die
vrees spreekt duidelijk uit een geschrift uit 1595 van de gereformeerde Marnix van
Sint Aldegonde, voormalig adviseur van Willem van Oranje. Daarin spreekt hij zijn
zorg uit over de, volgens hem groeiende, populariteit in Nederland van denkers als
Sebastian Franck, die geen enkele waarde hechtten aan de kerk als instituut en wilden
dat iedere gelovige slechts de stem van God in zijn hart volgde. Zelfs de bijbel had
voor Franck geen absoluut leergezag. Men moest die volgens hen slechts in
‘geestelijke’ zin opvatten. Voor Marnix is daarmee de deur voor totale anarchie
opengezet:
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Want zijn alle uytwendige Gods-diensten even goet, zijn alle belijdenissen
des geloofs (sy zijn dan heydensch, Jodisch, Turckissch ofte andersins)
even vrij; isser oock anders geene Christus dan tgene dat de mensche sich
in zijnen geest inbeeldet, ende dat Christus inden mensche lijdet, sterve,
vanden dooden opstaet ende ten Hemel opclimt; ende isser anders geenen
God dan daer de mensche selve uyt bestae: so ist al te vergeefs dat wy den
God ende Schepper aller dingen inden Hemel aenroepen, ende uyt vreese
zijns naems ende om de gehoorsaemheyt zijner geboden den Overicheden
gehoorsaemheyt plegen.
Marnix riep de overheid dan ook op om maatregelen te treffen. Daarbij dacht hij in
de eerste plaats aan beknotting van de persvrijheid, maar zeker ook aan fysieke
sancties tegen de ketters zelf, althans sommigen van hen:
[...] il y a plusieurs sortes et differences d'heretiques, et la plupart d'eux
sont dignes de commiseration; mais quelques uns meritent d'estre
exterminés pour conserver et l'Eglise et la republique.*
Een katholiek als Justus Lipsius redeneerde niet anders. Coornhert en Willem van
Oranje, beiden - verschillend gemotiveerde - voorstanders van godsdienstvrijheid,
waren uitzonderingen.
De Reformatie bracht in de meeste landen in dit opzicht dan ook weinig nieuws.
In de Duitse en Scandinavische landen waar de vorst voor Luther koos, werden de
kerken luthers. Dat wil zeggen: de priesters werden (zo nodig) vervangen en in de
diensten werd een liturgie ingevoerd volgens de opvattingen van Luther, geheel in
de landstaal, en met meer nadruk op de preek. Het opdragen van de katholieke mis
werd in die landen verboden. Vanaf dat moment bezochten alle onderdanen dus de
lutherse kerk: wie de veranderingen niet steunde of zich er niet bij wilde neerleggen,
week uit of ging ondergronds. In de vrede van Augsburg (1555), waarmee een
(voorlopig) einde kwam aan een reeks godsdienstoorlogen, werd dit principe ook
met zoveel woorden vastgelegd: cuius regio eius religio, dat wil zeggen: in elk land
geldt de godsdienst van degene die er aan de macht is. Dat principe gold als het meest
praktisch en redelijk. Zo werd Engeland in 1534, na het conflict van Hendrik VIII
met de paus, ‘anglicaans’. Veel Zwitserse landen en steden kozen voor Zwingli,
Genève (in 1541) voor Calvijn. In Frankrijk liepen de zaken iets anders: de
godsdienstoorlogen mondden uit in een pat-

*

Philips van Marnix van St Aldegonde, Ondersoeckinge ende grondelijcke wederlegginge
dergeestdrijvische leere, 's Gravenhage 1595, fol vii; en Response apologeticque a un
libelle fameux (...). In A. Lacroix (ed.), Correspondance et Melanges, p. 476.
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stelling, die in 1598 door koning Hendrik IV werd vastgelegd in het Edict van Nantes,
waarin aan de calvinisten bepaalde vrijheden werden gegarandeerd. Pas in de loop
van de zeventiende eeuw werd hun, vooral door het optreden van Lodewijk XIV, het
leven in Frankrijk alsnog onmogelijk gemaakt.
In andere landen (Polen, Oostenrijk, Zuid-Europa) heeft de Reformatie nooit, of
hooguit tijdelijk, wortel kunnen schieten. Na het Concilie van Trente (1545-1563,
met onderbrekingen), waarin de katholieke leer op alle punten tegen Luther en de
andere reformatoren bevestigd werd, werd de (her-)katholisering van landen waar
de kerk aan de macht was, met nieuw elan ter hand genomen. Dat gebeurde ook in
de Zuidelijke Nederlanden, de gewesten die gedurende de Opstand en de daarop
volgende Tachtigjarige Oorlog Spaans bleven of werden. Deze zogenaamde
Contra-Reformatie had daar zoveel succes dat het achteraf bijna ondenkbaar is dat
de Vlaamse steden Gent en Brugge eens bolwerken van het calvinisme waren.
In de Noordelijke Nederlanden gingen de calvinisten de heersende partij vormen.
Daar had dan ook kunnen gebeuren wat in andere Europese landen was gebeurd: het
calvinisme als staatsgodsdienst, met verbod van andere religies. Maar zover is het
nooit gekomen. De ‘Nederduitse gereformeerde kerk’, zoals de calvinistische kerk
hier ging heten, was de ‘publieke’ kerk, dat wil zeggen: ze werd bevoorrecht door
de overheid en officieel was de gereformeerde eredienst zelfs de enig toegestane.
Maar er was ook officieel gewetensvrijheid: niemand mocht om zijn afwijkende
geloof vervolgd worden. En zolang dus andersdenkenden met hun ideeën geen
aanstoot gaven, werden ze met rust gelaten - ook al kon de nadere invulling van het
begrip ‘aanstoot geven’ in de praktijk wel eens wat onvoorspelbaar uitvallen. Met
name katholieken werd het soms, in sommige plaatsen, lastig gemaakt. Maar dat
gebeurde toch meer op het niveau van ambtelijke pesterijen en gelegaliseerde
afpersing dan dat er van vervolging sprake was. Ook een tamelijk fanatieke
gereformeerde predikant als Samuel Ampzing, die oproept tot maatregelen tegen
katholieken die hun heiligendagen vieren (‘Tegens de genaemde Heylige Dagen der
vermeynde Katholijken’), wekt geen moment de indruk dat hij denkt aan fysieke
maatregelen tegen de ‘afgodendienaars’. Voor kettervervolgingen moest men in het
buitenland zijn.

De ‘publieke’ kerk in de Republiek
Zo bestond er in de Republiek geen staatskerk in de destijds gewone zin, waar alle
burgers verplicht en door geboorte lid van waren. Het aantal belijdende leden van
de gereformeerde kerk was zelfs, zeker in het begin van de
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eeuw, vrij gering: naar schatting niet meer dan tien procent van de bevolking.
Sympathie voor de opstand tegen de Spaanse tirannie en afkeer van de roomse
inquisitie betekende nog niet dat men het calvinisme omarmde, met zijn strenge
kerkelijke tucht en de voor velen onacceptabele leer van de volstrekte afhankelijkheid
van de mens van God. ‘Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, tenzij
hij door de geest Gods wordt levend gemaakt,’ wordt er over de mens gezegd in de
Heidelbergse Catechismus, het voornaamste leerboek van het calvinisme. De
consequentie van deze visie is volgens rechtzinnige calvinisten dat God zelf bepaalt
welke mensen zijn uitverkoren en welke verdoemd - de beruchte leer van de ‘dubbele
predestinatie’. Voor een meerderheid van de christenen kon dit onmogelijk de
bedoeling van de bijbel zijn. In de praktijk bleven ze, na de overgang van hun gewest
of plaats naar de kant van de Opstand, hun oude kerkgebouw bezoeken, waar de
beelden waren verwijderd, de muurschilderingen overgekalkt, en de dienst ingrijpend
van karakter was veranderd, maar daarmee werden ze nog geen calvinist. Ze worden
vaak aangeduid als ‘liefhebbers van de gereformeerde religie’, maar velen van hen
zullen ook open hebben gestaan voor andere confessies. Pas halverwege de
zeventiende eeuw was de meerderheid van deze ‘zwevende’ groep kerkelijk onderdak.
Onder de resterende minderheid telde de Republiek ook toen nog - zeker op het
platteland - veel katholieken. Sommige cijfers duiden zelfs op een percentage van
bijna 50 procent dat rond 1650 nog lid was van de katholieke kerk.
Die meerderheid van de overtuigde gereformeerden voelde ook niets voor een
positie als staatskerk, omdat ze geen behoefte hadden aan leden die niet uit overtuiging
toetraden. Bovendien bestond de vrees dat zo'n positie de kerk ondergeschikt zou
maken aan de overheid, omdat die bij geschillen over de leer dan onvermijdelijk ook
een stem zou krijgen. Dat deze vrees gerechtvaardigd was, bleek tijdens het
Twaalfjarig Bestand, in het tweede decennium van de zeventiende eeuw. Onder
gereformeerde theologen aan de universiteit van Leiden was onenigheid ontstaan
over de precieze interpretatie van Calvijns leerstuk van de predestinatie. Kort gezegd
discussieerde men over vraag of Gods genade aanvaard dan wel slechts verkregen
kon worden. Jacobus Arminius vertegenwoordigde het eerste standpunt. Zijn collega
Gomarus zag hierin een aantasting van de orthodoxe calvinistische leer en legde nog
eens de nadruk op de almacht van God: die bepaalt of mensen zalig worden of niet;
de mens zelf kan niets aan zijn verkiezing toeof afdoen.
Arminius stierf in 1609, maar zijn volgelingen boden in 1610 een ‘remonstrantie’
aan de Staten van Holland aan, waarin ze vroegen om ruimte in de kerk voor de
arminiaanse opvatting. Ze vonden een gewillig oor bij die Staten, geleid door Johan
van Oldenbarnevelt, en veel stedelijke
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overheden, die uit politieke overwegingen wel voelden voor een zo ‘breed’ mogelijke
kerk. Maar de meerderheid van de kerkraden en kerkleden verzette zich uit alle macht
tegen wat zij zagen als uitholling van het ware geloof. Toen daarop van hogerhand
gereageerd werd met het benoemen van remonstrantse predikanten tegen de wil van
de gemeenten in, en met een verbod op prediking over de controversiële punten,
loste dat natuurlijk niets op. Het conflict tussen ‘arminianen’ en ‘gomaristen’, oftewel
‘remonstranten’ en ‘contraremonstranten’, oftewel ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ liep
hoog op en leidde tot ernstige onlusten, die de samenhang van de Republiek in gevaar
brachten. Het raakte bovendien vervlochten met de al lang slepende politieke
geschillen tussen Oldenbarnevelt, raadpensionaris van Holland, en Prins Maurits,
stadhouder in vijf van de zeven gewesten en als zodanig onder meer kapitein-generaal
van het leger. In 1618 greep Maurits in ten gunste van de contraremonstranten.
Oldenbarnevelt werd - onder meer op de beschuldiging van ‘hoogverraad’ - ter dood
veroordeeld; zijn medestanders, onder wie de beroemde dichter en staatsrechtsgeleerde
Hugo de Groot, werden veroordeeld tot levenslange opsluiting in de staatsgevangenis,
slot Loevestein. Op een nationale synode van de gereformeerde kerk (Dordrecht,
1618-1619) werd de remonstrantse opvatting van de predestinatie verworpen en de
calvinistische geloofsbelijdenis van de gereformeerde kerk nog eens met nadruk
bevestigd. Remonstrantse theologiedocenten en predikanten werden afgezet en
remonstrantse godsdienstoefeningen verboden.
Typerend voor de situatie in de Republiek was wel dat er na een paar jaar al weinig
tot niets meer van actief optreden tegen de remonstranten terechtkwam. Zoals
gewoonlijk voelden de meeste stedelijke overheden er niets voor om maatschappelijke
onrust te kweken door het vervolgen van mensen die zichzelf niet (meer) op de
voorgrond drongen. Al in de jaren dertig was de remonstrantse broederschap, zoals
ze zich gingen noemen, nagenoeg legaal. Caspar Barlaeus, in 1618 afgezet als
hoogleraar in Leiden vanwege zijn remonstrantse sympathieën, kon in 1632 zonder
grote problemen benoemd worden tot hoogleraar aan het nieuw opgerichte Atheneum
Illustre in Amsterdam. Voor zijn superieuren, de burgemeesters van Amsterdam,
telde alleen zijn wetenschappelijke reputatie.
Intussen groeide de gereformeerde kerk in de loop van de eeuw, ondanks de
bevestiging van het orthodox-calvinistische karakter op de Dordtse synode, uit tot
de kerk met de meeste leden. Dit had echter minder te maken met ‘calvinisering’
van de maatschappij dan met - om het nu even iets gechargeerd te stellen ‘vermaatschappelijking’ van de kerk. De gereformeerde kerk was, zoals gezegd, de
publieke kerk, waarvan men lid moest zijn om voor de hogere overheidsambten in
aanmerking te komen. Dat
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alleen al maakte het lidmaatschap voor velen aantrekkelijk. En hoewel de kerk, zeker
na de Synode van Dordrecht, van alle lidmaten belijdenis van het geloof volgens de
gereformeerde opvattingen eiste, zal het in de praktijk toch moeilijk geweest zijn om
de kennis daarvan tot in alle details te toetsen - laat staan de diepgang van de
gevraagde overtuiging te peilen. Uiteindelijk moest men het toch doen met een
verklaring. Omstreeks 1650 rekende de gereformeerde kerk naar schatting de helft
van de bevolking tot haar leden, en aan het eind van de eeuw mischien zelfs 70
procent, maar de gemeente viel niet meer te vergelijken met die van de overtuigde,
strijdbare calvinisten uit het begin van de Opstand.
Dit leidde wel weer tot een tegenbeweging. Onder aanvoering van de Utrechtse
hoogleraar Gisbertus Voetius drong een groep gereformeerden rond 1650 aan op een
‘Nadere [verdere] Reformatie’. Verinnerlijking van het geloof en heiliging van de
levenswandel waren in hun ogen noodzakelijk om de idealen van de eerste Reformatie
levend te houden en de gereformeerde kerk weer op het juiste spoor te krijgen. In
dat verband kwam ook het leerstuk van de goddelijke genade weer ter discussie.
Centraal stonden de begrippen ‘ellende’, ‘verlossing’ en ‘dankbaarheid’ uit de
Heidelbergse Catechismus. In het voetspoor van Calvijn wordt daar geleerd dat de
zondige mens zich zijn ellendige staat bewust moet zijn, voordat hij Gods verlossing
ervaart en uit dankbaarheid zijn leven inricht naar Gods wil. Er staat niet met zoveel
woorden dat die ‘zielsstaten’ chronologisch op elkaar moeten volgen. Maar zo zag
Voetius het wel. Hoop op verlossing kon volgens hem niet eerder verkregen worden
dan na een periode van diepe ellende. Deze opvatting wordt onder meer verwoord
door Anna Maria van Schurman, aanhanger van Voetius en later nog verder
geradicaliseerd. In haar gedicht ‘Verbastert Christendom’ valt ze de predikanten aan
die kerkgangers een veel te zonnig beeld voorspiegelen, alsof verlossing zonder een
eerdere staat van ellende te verwachten zou zijn:
Sij leeren Jesus is genesing voor de sonden;
en niet hoe Godes wett eerst opent zielewonden,
en hoe het steenen hert moet eerst verbrieselt sijn,
eer Jesu Geest en bloet verdrijft het ziels fenijn.

Echte bekering en genade worden voorafgegaan door tijden van beproeving, die de
gelovige zal moeten doorstaan.
Tot meer dan plaatselijke kerkscheuringen heeft de beweging van de Nadere
Reformatie in de zeventiende eeuw niet geleid. De orthodoxen bleven in hun eigen
gemeenten binnen de gereformeerde kerk (die men later, in de achttiende eeuw,
‘hervormde kerk’ is gaan noemen), waar ze nog altijd
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een belangrijke groepering vormen. Van de ideeën die deze Nadere Reformatie
kenmerken, zijn in deze bloemlezing sporen te vinden bij Volckerus van Oosterwyck,
Hieronymus Sweerts, Jodocus van Lodenstein en Willem Sluiter. Een van degenen
die zich er tegen verzetten is Geertruyd Gordon. Zij wil dat in de prediking alle
nadruk valt op de verlossing, die God uit genade schenkt aan alle gelovigen:
Och! kendet gy de klem des Saligen Gebods,
Gy soud niet alles op de leest der twyff'ling rekken:
Soo wort het arme volk sijns Heylstands onbewust,
Van Christus afgewend, en hinkt op twee gedagten:
Waar zal myn ziel de grond oyt vinden van haar rust,
Moet ik die op myn doen, berouw of tranen wagten?

Wie meent voor zijn verlossing een periode van ellende te moeten doorstaan, maakt
die verlossing toch weer afhankelijk van een prestatie. En dat was nu, naar de
overtuiging van Gordon en vele anderen, precies niet de boodschap die de
gereformeerde kerk wilde uitdragen.

Conclusie: de kerkelijke situatie in de Republiek
De publieke kerk was maar een van de vele kerkgenootschappen in de Republiek,
maar wel de voornaamste en tegen het eind van de eeuw ook de grootste. Voor
aanhangers van alle andere christelijke geloofsrichtingen bestond echter
gewetensvrijheid en, voor de protestanten, in de praktijk ook vrijheid van
godsdienstoefening. Luthersen, remonstranten, dopers en ook nauwelijks confessioneel
belijnde groeperingen als de ‘Kwakers’ en de ‘Rijnsburger collegianten’ (in deze
bloemlezing vertegenwoordigd door Joachim Oudaen): ze konden allemaal in vrijheid
hun gang gaan. Voor de katholieken was de situatie anders. De openbare uitoefening
van de mis - in de gereformeerde kerk beschouwd als een ‘vervloekte afgoderij’ was en bleef verboden. Zo waren ze aangewezen op schuilkerken. Maar alleen al in
een stad als Amsterdam waren er tientallen van die schuilkerken en de plaats ervan
was voor niemand een geheim. In ruil voor het nodige smeergeld werd de katholieken
zelden iets in de weg gelegd.
In het buitenland werd met verbazing - en soms met afkeer en soms met jaloezie
- naar deze situatie gekeken. De Republiek werd een toevluchtsoord voor groeperingen
die elders vervolgd werden, zoals puriteinen uit Engeland, calvinisten uit Frankrijk,
joden uit Zuid- en later ook uit Oost-Europa. Voor de joden lagen geen burgerrechten
in het verschiet - voorzo-
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ver dat begrip in de zeventiende eeuw überhaupt al van toepassing was - maar ze
werden veelal met rust gelaten en mochten in sommige plaatsen synagoges bouwen.
Omdat ze zich in hun geschriften niet of nauwelijks van de Nederlandse taal
bedienden, zijn ze in dit boek verder niet vertegenwoordigd.
Geen tolerantie bestond er alleen voor atheïsme, of beter gezegd voor alles wat
men zag als aantasting van de fundamenten van het christendom. We noemden al de
socinianen, die de goddelijke drieënheid ontkenden en niet geloofden in verlossing
door de kruisdood van Christus. In feite stonden ze voor een geheel ondogmatisch
christendom met tolerantie voor alle mogelijke visies, maar ‘sociniaen’ was vanaf
de kansel - net als ‘libertijn’ - een scheldwoord met de lading van ‘atheïst’.
Sociniaanse boeken werden in het openbaar verbrand (1599) en socinianen - nadat
hun geloof in 1653 van overheidswege verboden was - met verbanning bedreigd. En
toch, of er werkelijk werd opgetreden hing vooral af van de omstandigheden en van
de mate waarin andersdenkenden met hun ideeën op de voorgrond traden. De
Stichtelijke rymen van Camphuijsen, iemand met sociniaanse sympathieën, verschenen
in 1624 zonder auteursnaam en aanduiding van plaats en uitgever. Daar was toen
ook wel reden voor, want het was in de periode, vlak na de Bestandstwisten, dat de
teugels door de overheid even strak werden aangetrokken. Camphuijsen had zich
bovendien geprofileerd als dissident, en moest zich een tijdlang schuilhouden voor
justitie. Maar vervolgens werd zijn boek een van de meest herdrukte godsdienstige
liedbundels uit de zeventiende eeuw.

4
Dichten voor God en de gemeente
Christelijke kunst in een protestantse natie
Bij alle hartstocht waarmee leerstellige kwesties werden uitgevochten, de basis van
het christelijke geloof stond onder de grote meerderheid van de christenen niet ter
discussie. Men vond elkaar in de tekst van de zogenaamde apostolische
geloofsbelijdenis, anders genoemd de Twaalf Artikelen des Geloofs oftewel het
credo. Volledigheidshalve geven we de tekst daarvan weer, in modern Nederlands:
Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
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die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle;
ten derden dage wederom opgestaan uit de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
Ik geloof één heilige, katholieke [= algemene], christelijke kerk, de
gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Zowel in de katholieke mis als in de protestantse erediensten speelde (en speelt) deze
belijdenis een centrale rol. In de even belangrijke geloofsbelijdenis van Nicea,
opgesteld in het jaar 325, wordt bovendien de ‘drie-eenheid’ van Vader, Zoon en
Heilige Geest benadrukt, en verder met zoveel woorden gezegd dat de Zoon ‘om ons
mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel [...] en ook voor ons
gekruisigd is’. We zagen al dat de socinianen deze leerstukken (de Drie-eenheid en
het plaatsvervangende lijden van Christus) verwierpen, maar daarmee plaatsten zij
zich dan ook naar het oordeel van hun tijdgenoten buiten de christelijke kerk. Christen
zijn betekende in elk geval een onvoorwaardelijk geloof in deze God, die zich
openbaarde in de wereldgeschiedenis en in het Oude en Nieuwe Testament.
Christelijke kunstenaars en dichters hebben zich vanouds door de hier genoemde
geloofswaarheden laten inspireren. Het wonder van de Schepping uit niets, de
mysteriën van geboorte en sterven van Christus, ‘waarachtig God en waarachtig
mens’: telkens weer zijn ze het onderwerp geweest van pogingen ze op een of andere
manier te ‘verbeelden’ en ze daarmee voor nieuwe generaties aanschouwelijk en
actueel te maken. In dat opzicht heeft de traditie uit de katholieke Middeleeuwen
zich in de zeventiende eeuw voortgezet, ook in de Noordelijke Nederlanden, de
officieel protestants geworden Republiek. Wel waren een aantal zaken daar ingrijpend
veranderd. De belangrijkste verandering was wel dat beeldende kunst in dienst van
de kerk niet, of nauwelijks meer bestond. De Reformatie, en het calvinisme in het
bijzonder, stond zeer wantrouwig tegenover de uitbundige aankleding van de
katholieke kerken met beelden en schilderingen. Die waren bedoeld om de gedachten
van de gelovigen in vrome richting te leiden tijdens de in het Latijn gezongen mis,
die grotendeels buiten hen omging. Maar met de Reformatie was de prediking van
het Woord centraal komen te staan en van de gelovigen werd concentratie gevraagd
op de woorden van de predikant.
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Beelden konden daarbij alleen maar afleiden. Dat de heiligenbeelden bovendien vaak
zelf voorwerp van verering waren geworden, was voor de reformatoren een extra
reden om ze te weren. De beelden verdwenen dus uit de kerk; waar dat tijdens de
beeldenstorm aan de vooravond van de Opstand (1566) al niet hardhandig was gedaan,
gebeurde het alsnog in een later stadium, telkens als een stad of streek overging naar
de zaak van de Opstand. Helemaal beeldloos werden de kerken overigens niet:
grafzerken en gedenkstenen met kunstig verbeelde memento mori's, op grote doeken
geweven familiewapens, preekstoelen met fraai houtsnijwerk gaven althans sommige
kerken een heel wat minder stemmige aanblik dan in het algemeen met calvinisme
wordt geassocieerd (zoals bijvoorbeeld de Grote Kerk in Maassluis). Ook werden
de vaak kostbaar versierde orgels meestal niet verwijderd, al werden ze tijdens de
diensten (aanvankelijk) niet gebruikt.
Met dat al betekende de Reformatie voor de kerkelijke, beeldende kunst een grote
terugslag. De godsdienstige literatuur in de volkstaal kreeg daarentegen juist een
sterke impuls. De centrale plaats van het Woord in de protestantse kerken, en het
beroep dat op elke gelovige individueel gedaan werd om zich daarop te bezinnen,
gaven aanleiding tot een steeds opnieuw overdenken en formuleren van de dingen
waar het om ging. In de volgende paragrafen zullen we ingaan op de verschillende
manieren waarop dat streven vorm heeft gekregen.

Geestelijke liederen en ‘bijbelstof’
Een van de eerste taken die Maarten Luther op zich nam om zijn leer bij zijn
aanhangers te verankeren, was het maken van een nieuwe vertaling van de bijbel.
Niet, zoals Erasmus had gedaan, in het Latijn, voor geleerden, maar in het Duits,
voor alle gelovigen. In 1522 verscheen zijn versie van het Nieuwe Testament, in
1534 het Oude Testament. Daarmee was een van de pijlers van de protestantse kerk
in Duitsland voltooid. De Luther-bijbel is bovendien een taalmonument van de eerste
orde geworden, die krachtig heeft bijgedragen aan de vorming van een Duitse
eenheidstaal. Vertalingen met een vergelijkbare invloed verschenen in Engeland (de
King James Version, 1611) en in de Republiek (de Statenvertaling, 1637). Maar al
veel eerder waren er in die landen gehele en gedeeltelijke bijbelvertalingen in de
volkstaal verschenen, gelijk op met de verbreiding van de Reformatie. In katholieke
landen leverde bezit van een bijbel algauw een verdenking van ketterij op, in
protestantse kringen werd het leven zonder bijbel ondenkbaar.
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Tegelijkertijd kwam in de zestiende eeuw het geestelijk lied tot bloei, iets waaraan
trouwens ook Luther met een aantal zeer populair geworden gezangen heeft
bijgedragen. Een bijzonder genre vormen de ‘schriftuurlijke liederen’, gezangen op
bekende melodieën, waarin bepaalde geloofswaarheden en bijbelplaatsen op
eenvoudige en onthoudbare wijze ‘berijmd’ zijn, tot lering en stichting van de
aanhangers van de nieuwe leer. De marges van de vellen waarop deze liederen gedrukt
zijn, staan vaak propvol verwijzingen naar de bijbelplaatsen waar de liedteksten op
teruggaan - niet zelden zo vol dat de verwijzingen nauwelijk meer leesbaar zijn, en
ook is het verband van de aangehaalde bijbelplaatsen met de liedtekst wel eens wat
raadselachtig - maar waar het om gaat is dat de inhoud van de liederen wordt
verantwoord en dat de gelovigen de weg wordt gewezen naar de bijbel zelf.
In katholieke landen was de verspreiding van dit soort liederen uiteraard verboden,
maar ze zijn talloze malen herdrukt en moeten veel gezongen zijn, nu eens in het
verborgene, dan weer in het openbaar. Vooral in doperse kringen bleef het genre tot
ver in de zeventiende eeuw populair: de liederen van Jan Philipsz. Schabaelje die in
deze bloemlezing zijn opgenomen zijn voorbeelden. Men zong ze onder meer tijdens
de zondagse samenkomsten, als gemeenschappelijke oefening in godzaligheid en
misschien ook wel ter ontspanning. In de gereformeerde kerkdiensten werden deze
liederen al in de zestiende eeuw verdrongen door de Psalmen, waar men de voorkeur
aan gaf omdat Gods woord er rechtstreeks in klonk. Zo zou de verkondiging in de
kerk zoveel mogelijk vrij kunnen blijven van de inbreng van mensen. Maar buiten
de kerkdiensten bleef er ook onder gereformeerden veel belangstelling voor het
geestelijk lied, getuige onder meer de populariteit van de al genoemde bundel Nieuwe
lof-sangen, en geestelijcke liedekens (ca. 1624) van Bernardus Busschof. Met name
uit de sfeer van de ‘Nadere Reformatie’, waar gelovigen werden gestimuleerd in
kleine gezelschappen bijeen te komen om over het geloof te praten en samen te
zingen, zijn veel liederen afkomstig. We noemden hiervoor al Sluiter en Lodenstein
als belangrijke dichters uit deze kring.
In het algemeen zijn deze liederen eenvoudig van taal en opzet. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat de lectuur voor lezers van drie à vier eeuwen later altijd meevalt,
maar ze zijn bedoeld ter stichting van de ‘gewone’ gelovigen - en voor een deel
werken ze nog steeds zo. Anders ligt het met teksten als de berijming van het
bijbelboek Hooglied door Samuel Ampzing, door hem in 1629 uitgegeven samen
met een poëtische bewerking van de Klaagliederen van Jeremia. Hier zijn zeker ook
literaire pretenties in het geding. Bij alle eerbied die de bijbel altijd heeft
afgedwongen, hebben dichters in de loop der eeuwen toch ook vaak de behoefte
gehad om de heilige teksten weer te
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geven in een taal en een stijl die zij meer recht vonden doen aan de verhevenheid
van de stof dan de betrekkelijk ‘kale’ taal van het origineel. In de zestiende eeuw
was het genre van de bijbelparafrase in de Neolatijnse en Franse literatuur tot bloei
gekomen, en Ampzing treedt bewust in deze ‘grote’ traditie. Ook Huygens maakte
een ‘dichtmatige uitbreiding’ van de Klaagliederen (die hij overigens niet voltooide);
Revius nam een Hooglied-bewerking op in zijn Over-Ysselsche sangen en dichten.
Erg intensief is dit genre in de Noordelijke Nederlanden intussen niet beoefend.
Laurens Bake, die in 1685 een bundel Bybelse gezangen uitgaf, klaagt in een voorrede
dat de ‘bijbelstof’ door de dichters van zijn tijd wordt gemeden, en voorzover wij
kunnen nagaan had hij daarin gelijk. Alleen de psalmberijmingen moet Bake bij zijn
observaties buiten beschouwing hebben gelaten, want die verschenen, de hele
zeventiende eeuw door, in groten getale. Daar was, volgens de vertalers, een goede
reden voor. De berijming die in de gereformeerde kerken werd gezongen, stamde
uit de jaren zestig van de zestiende eeuw, en was destijds nogal in haast vervaardigd
door de Gentse predikant Pieter Datheen, op basis van de Franse berijming van
Clément Marot en Théodore de Bèze (Beza) uit 1541. De taal van deze berijming
was in de zeventiende eeuw sterk verouderd, de teksten vertonen bovendien talrijke
stoplappen en ritmische onzuiverheden. Al in 1580 was Marnix van Sint Aldegonde
met een voorstel voor vervanging gekomen, en in de zeventiende eeuw volgden er
zoals gezegd tientallen andere. Ze stuitten echter allemaal op de onwil van de
gemeenten om de vertrouwde ‘psalmen van Datheen’ op te geven. Pas in 1773 werd
officieel een nieuwe berijming in gebruik genomen - en dan nog lang niet overal.

Meditaties
Naast deze meer ‘objectieve’, op de bijbel en op het gebruik in de gemeenten gerichte
poëzie, werd er in de zeventiende eeuw ook zeer veel godsdienstige poëzie geschreven
die een meer ‘subjectief’, individueel karakter vertoont. We plaatsen de woorden
‘objectief’ en ‘subjectief’ tussen aanhalingstekens, want ze suggereren een onderscheid
tussen twee benaderingen en daar is, zoals in het volgende zal blijken, geen sprake
van. Zelfs de aanduiding ‘meer individueel’ is niet helemaal adequaat - kan althans
misleidend zijn. Om met een voorbeeld te beginnen: als Huygens aan een vriend
schrijft dat hij zijn gedichten op het Avondmaal schrijft ‘om zich op dat sacrament
voor te bereiden’, dan is dat een duidelijke aanwijzing dat hij deze gedichten (‘kleine
meditaties’ noemt hij ze) voor zichzelf schreef. De toon waarop hij zich tot zijn God
richt kan zelfs opmerkelijk intiem zijn:
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[...] (Ghy weet Alwetende, ick segh het tussen tween,)
En menschen weten 't niet, hoe 't weeght op dese schoud'ren,
Die'ck voel dat seffens gaen verswacken en veroud'ren,
Hoe 'ck struyckel onder 't pack, hoe lichtelick mijn voet
In 't struyckelen verstuyckt; hoe dat ick ligh en wroet
Om op te raecken, en niet op en kan geraecken;

Hier lijkt ieder vreemd paar ogen te veel. Maar een biecht is toch iets anders. Wat
we hier hebben, is de verwoording van ‘het menselijk tekort’, zoals de christen dat
ziet. Het is verwoord door niemand minder dan Huygens en het gaat over hem, maar
het is tegelijk herkenbaar voor iedere gelovige. Zo leert de aandachtige lezer niet
Huygens, maar toch vooral zijn eigen hart kennen.
Zo werkt het in alle hier opgenomen gedichten waar een ‘lyrisch ik’ aan het woord
is. Het zijn meditaties, ze zijn allemaal even persoonlijk en gemeend (het verdachte
‘Sondagh’ van Matthijs van der Merwede, waar we hiervoor al aan refereerden, even
buiten beschouwing gelaten), maar de ‘ik’ ziet zichzelf altijd als boodschapper van
een waarheid buiten zichzelf. En dat is de waarheid van de kerk. Van zíjn of háar
kerk, kunnen we beter zeggen, want de ene waarheid viel anders uit dan de andere.
Maar de gedichten zijn geen van alle los te zien van de gemeenschap waarin en
waarvoor ze geschreven zijn. Dan zouden ze ook als volstrekt zinloos zijn ervaren.
De taak van de dichter was nu juist, om de bekende waarheden opnieuw onder
woorden te brengen, zodat ze opnieuw indruk zouden maken. Vandaar de stroom
kerstgedachten, avondmaalsoverdenkingen, lijdensmeditaties: elk voor zich hebben
ze misschien niet veel nieuws te bieden. Maar als de dichter slaagde in zijn opzet,
wist hij zijn lezers opnieuw mee te slepen.
De taal die men hiervoor koos, wisselde uiteraard per auteur, en het is hier niet de
plaats om in te gaan op de stijl van alle afzonderlijke dichters. Wel willen we even
stilstaan bij een algemeen verschijnsel in de zeventiende-eeuwse lyriek: de voorkeur
voor sterk beeldend, emotionerend, kortom ‘barok’ taalgebruik. De term is in onze
literatuurgeschiedschrijving nauwelijks geijkt, maar helemaal zonder kunnen we
toch niet. Te denken valt aan het veelvuldige gebruik van de retorische figuur van
de evidentia, die een situatie als het ware voor ogen wil roepen. Bijvoorbeeld de
passage waarin Joachim Oudaan de geseling van Christus beschrijft:
Ach! 'tbloed begint te druypen
Van dien gewijde, ô wee!
Welk schouwspel zienwe, ach! ach! wat toestel maakt men ree!
[...]
O schoud'ren, armen, lende!
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O boezem rood van bloed
Bepurpert! ô mijn ziel, mijn schuldige gemoed!
Kan iemand dit aanschouwen
En smelten niet van rouwe?
Van tranen? Ach, ach, ach!
Daar valt mijn ziel in zwijm, en daar de laatste slag.

Zo werken ook Johannes Vollenhove in zijn beroemd geworden Kruistriomf, en
Jeremias de Decker in Goede Vrydagh. Dat laatste gedicht is vanwege de lengte
ervan niet in deze bloemlezing vertegenwoordigd, maar de regels zijn te illustratief
om ze niet toch aan te halen:
Ik hoor de spijckeren met ysselijcke slagen
Door hout en handen jagen
't Geklop gaet overhand;
De wreedheyd treft by beurt dan d'een dan d'ander' hand.
Nu salse gaen aen 't hout de teere voeten hechten:
Daer smijtse door den rechten,
Daer door den slincken* heen;
Amy! Wat slaen is dat! Dat knerst door vleesch en been.

*

linker

Men recht het hout om hoogh: ach! ach! dat dreunen, draeyen,
Dat waggelen en swaeyen
Dan van dan na den grond,
Is elck hier weer op nieu een slag in elke wond.

Het werkt als de gruwelijke journaalbeelden die het publiek tegen wil en dank bij de
gebeurtenissen betrokken houden. Iets soortgelijks gebeurt in het ‘Gebed, Op
d'Overdenckinge van 't uyterste Eynde’ van Zacharias Heyns:
Eylaes! van grooten angst al mijne Leden beven,
De vrees ontstelt mijn Siel, t'Hert treuret, daerbeneven,
Mijn krachten mij vergaen, mijn bloedt als ijs verkout
Mijn Haer te berge staet, ende overend sich hout.

Wie dit met de gewenste instelling leest, kan niet onbewogen blijven en moet wel
instemmen met de hartstochtelijke bede: ‘Ach God! Ach God! genaed, genade lieve
Heer’ waar de dichter zijn evocatie van het Laatste Oordeel op laat uitlopen.
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Ligt het accent in deze passages vooral op het zintuiglijke en emotionele, bij dichters
als Huygens en Dullaert wordt een soortgelijk effect met meer intellectuele middelen
bereikt:
Die alles troost en laaft, verzucht. bezwymt, ontverft!
Die alles ondersteunt geraakt, o my! aan 't wyken.

Aldus Dullaert, ‘Christus stervende’. Huygens staat stil bij het wonder van het
kerstfeest en vindt er geen woorden meer voor:
God light 'er in ons vleesch; God, vaderloos op aerde,
God, moeder-loos by God; het mede-scheppend Woord;
God, Vader van de Maeghd die hem ontfingh en baerde,
En nu te voete light. Hier light... en gaet niet voort,
Mijn' Ziele, maeckt een eind van d'ongerijmde Rijmen;
Ons beste seggen waer ootmoedelijck beswijmen.

Ook dit kan ‘barok’ heten: een taal vol antithesen en paradoxen, die de lezer dwingen
het ondenkbare te bedenken.
Of deze poëzie ook inderdaad het gewenste effect hád, hing natuurlijk af van het
talent en het vakmanschap van de dichter, en van de ontvankelijkheid van de lezer.
Aan dat laatste ontbrak het in elk geval niet. Vollenhoves Kruistriomf is tot in de
negentiende eeuw beroemd gebleven - totdat de smaak voor dit soort poëzie bij de
literaire elite verdween om plaats te maken voor een voorkeur voor het persoonlijke,
eenmalige. Wie tegenwoordig Huygens leest, zal dat behalve voor diens bijzondere
taalbeheersing eerder doen voor de unieke persoonlijkheid die uit dat werk naar voren
komt dan voor de stichtelijke inhoud. De zeventiende-eeuwse liefhebber ging het
eveneens om Huygens, maar niet ‘de mens’, maar de onvergetelijke wijze waarop
deze de ‘inhoud’ onder woorden bracht. In die geest schrijft Barlaeus aan Huygens
over diens Heilighe Daghen: ‘Je zegt geen trivialiteiten, duizend en eenmaal in kerken
afgedreund, maar dingen privé jouw eigendom, niet eerder gezegd.’ Wat hij wil
zeggen is dat Huygens de bekende verhalen opnieuw tot leven bracht.
Persoonlijke poëzie is dit dus niet in die zin dat de dichter een individuele, nieuwe
visie op de heilsfeiten naar voren brengt. Het is de visie van de kerk van alle eeuwen,
of wat de dichter en zijn lezers daarvoor hielden. De regels uit Revius' beroemdste
gedicht, ‘Hij droech onse smerten’, bevatten - afgezien van de unieke vereenzelviging
van de dichter met de werktuigen waarmee Christus gemarteld werd - op zich geen
nieuwe gedachte. Het is de kern van het christelijk geloof:
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T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten, [...]
Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloetbedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

Zulke passages zijn er vele. Hugo de Groot zegt niets anders:
Dus als gy dit bedenkt, en peynst niet om de Joden,
Die met een fel gemoet haer'* eygen Konink dooden,
Stoot u aen 't oorloghs-volk, nogh aen den Reghter niet,
Nogh aen 't meyneedigh hart, dat sijnen Heer verriet.

*

hun

Maer elck een denkt by hem, ik heb mijn Heer gevangen,
Ik heb hem selfs verraen, en aen het Kruys gehangen,
Hy is door mijnen mont, verwesen buyten reght,
En door mijn eygen hant, met nagels vast geheght

We vinden het ook bij Caspar van Baerle:
Ghy lijdt, maer 't is mijn schuldt. Ghy onbelast van sonden,
Voldoet mijn doodsschuldt door uw doodelijcke wonden.
Ick mensch verdoem my self; ghy treurt als 't Offerlam.
Een ander lijdt de straf, die anderen toequam.
Ick ben de schuldenaer [...]

En bij Johannes Vollenhove:
Ik schuif de schuit niet op den hals
Van rechter, over hem gezeten,
Of Schriftgeleerde, op hem gebeten,
Of die getuigen, bei zoo valsch.
Wy, Heer, wy hebben u geschonken
Den kruiskelk, die zoo bang, met gal,
Met hef van 's hemels wraak, met al,
Op 's werelts welstant is gedronken.

Het zijn belijdenissen van de dichter, maar de aandachtige lezer is er ook zelf aan
het woord.
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Godsdienstige polemiek
In het voorgaande hebben we de genoemde auteurs niet telkens onderscheiden naar
hun godsdienstige overtuiging. Met opzet. Er zijn niet zoveel liederen of gedichten
waaruit onmiddellijk blijkt welke specifieke belijdenis de auteur aanhing. Het komt
wel voor: de aanhef van Busschoffs ‘Een Lof-Zangh des Heeren’ bijvoorbeeld is een
calvinistische confessie.
Gelooft zy Godt die my heeft uytverkoren
Ter zaligheyt, eer dat ick was geboren,
Ja eer de gront des Werelts was geleydt,
Niet uyt mijn geloof of wercken verheven,
Die ick bedrijven soude in dit leven,
Maer alleen uyt sijn goedertierentheydt.

Dit is het leerstuk van de predestinatie in optima forma: de gelovige weet zich een
kind van God, uitverkoren niet om eigen verdienste, maar omdat God het van
eeuwigheid zo behaagd heeft. Maar zulke ondubbelzinnig leerstellige regels vindt
men niet zo veel. Integendeel. Een even calvinistisch dichter als Lodenstein
veroorlooft zich (in ‘Heerlijckheyds Loff’) regels die voor de theologische fijnproever
eerder dopers aandoen en bij een Schabaelje niet zouden misstaan:
Wilt gy ten leven gaan?
Vangt hier het deugdsaam leven aan.

Wie dit vergelijkt met de eerste strofen van Schabaeljes ‘Alle ghy christen leden’
ziet niet veel verschil:
Hebt liefde boven maten
die niet en wert geblust
op dat tot uwer baten
namaels u Ziele rust.

En wat te denken van het lied ‘Tegen de ingebeelde en sorgeloose gerustheyd’ van
de gereformeerde predikant Willem Sluiter:
Saligh zijnse recht gepresen,
Die alsoo doen Godts gebod,
Dat aen 's levens boom magh wesen
Hare macht, haer deel en lot,
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En sy mogen door de poorten
In-gaen in de schoonen Stadt;
Buyten blijven alle soorten
Van die gaen op 't leugen-padt.

Het lijkt opnieuw weinig anders dan een oproep tot deugd, die beloond zal worden.
Zulke passages vindt men bij heel wat meer goed-gereformeerde dichters. Voordat
men ze echter als slip of the pen afdoet, is het goed te bedenken dat het de auteurs
van de in deze bloemlezing opgenomen gedichten dikwijls niet zozeer om theologie
begonnen was, maar om stichting van de naaste. Niet Gods verborgen raadsbesluit,
maar Zijn geopenbaarde Woord is de richtlijn voor ons leven: dat was al een oude
christelijke wijsheid en die werd ook in calvinistische kring graag aangehaald. En
dan geldt: de dichter die dat Woord (opnieuw) in de harten van de mensen kon laten
klinken, deed geen vergeefs werk.
Maar als het om theologie ging, vocht men op het scherp van de snede. De
goedwillende calvinist die de remonstrant Westerbaen trachtte te ‘bekeren’, kreeg
de predestinatieleer recht in zijn gezicht. ‘Als u uw eigen geloof serieus neemt,’ zegt
Westerbaen:
Is u dit ernst en 't recht-gereformeert gevoelen
Nae 't Wet-boeck dat te Dort gemaeckt is op den Doelen:
Wat scheelt het u dan hoe 't met my en and're gaet?

Want dan gelooft u toch dat ik mij niet kan láten bekeren: ‘Men kan niet anders als
[=dan] men doet of als men laet...’ Dat hier een karikatuur van het calvinisme gegeven
wordt moge duidelijk zijn, maar gezegd moet worden dat Westerbaens opponent
daar ook alle aanleiding toe gaf.
Ook dat was godsdienstige poëzie in de zeventiende eeuw. De strijd om het ‘ware’
geloof was nog niet gestreden, en wie de pamflettencatalogi doorneemt, ziet hoe
dikwijls zaken van godsdienstige aard aanleiding vormden tot heftige polemiek. In
deze bloemlezing zijn die dan ook ruim vertegenwoordigd. We wezen al op de aanval
van Samuel Ampzing op de vrijmoedigheid waarmee zijn roomse plaatsgenoten hun
heiligendagen in ere hielden; vele van zijn collega's stonden aan zijn zijde in het
gevecht tegen deze en dergelijke ‘paepsche stoutigheden’. Een veel voornamer en
terughoudender figuur als Huygens, welgemanierd en verdraagzaam in de praktijk,
haalde niettemin graag uit naar wat hij noemde ‘het roomse misverstand’, waarmee
hij doelde op de rooms-katholieke opvatting dat brood en wijn tijdens de Mis door
de woorden van de priester (naar Mattheüs 16:26 en 18: hoc est
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corpus meum en hic est sanguis meus) daadwerkelijk veranderen in het lichaam en
het bloed van Christus - de leer van de ‘transsubstantiatie’. Al zijn afkeer van de
roomse kerk lijkt zich te concentreren op dit punt, deze ‘vervloekte afgoderij’, zoals
hij van jongsaf uit de Heidelbergse Catechismus had geleerd. Toen zijn vriendin
Tesselschade katholiek werd, riep hij haar dan ook op strenge en soms zelfs grove
toon tot de orde, onder het motto:
Ik spaar de roede niet, ik heb het kind te lief.
En hoe misplaatst zijn superioriteitsgevoel ook geweest mag zijn, dat meende hij
oprecht. De zeventiende-eeuwer leefde niet voor het hier en nu, maar voor het
hiernamaals. Hel en hemel, eeuwige straf en eeuwige vreugde, waren voor Huygens
en zijn tijdgenoten realiteiten. En afgoderij voert nu eenmaal niet naar de hemel - is
een waarschuwing dan niet op zijn plaats? Die kreeg Huygens zelf trouwens van Jan
Zoet, die zijn Heilighe Daghen aan een kritisch onderzoek had onderworpen met het
volgende resultaat:
[...] want ik verseeker u, by den Almachtigen, dat ghy, niet tot het leeven, maar, tot de dood uw toevlucht hebt genoomen. Let hier op, en
vaar wel.

Net zomin als Tesselschade van zíjn woorden, trok Huygens zich daar iets van aan,
en zo zal het meestal gegaan zijn. Maar de behoefte om het eigen gelijk aan te tonen
bleef. Het ging inderdaad om zaken van leven en dood.
We hoeven hier niet alle twistpunten te noemen die in de gedichten van deze
bloemlezing worden uitgevochten. Vondel tegen gereformeerde predikanten en alle
andere ‘vijanden van de vrijheid’, Jacob Westerbaen tegen gereformeerden en
katholieken tegelijk, Anna Maria van Schurman tegen het ‘verbasterde christendom’
van de predikanten die hun gemeente een veel te vriendelijke God voor ogen stelden,
en Geertruyd Gordon uit het andere kamp: voor een deel zijn de kwesties in het
voorgaande al aangeduid, en voorzover nodig worden ze in de afzonderlijke
inleidingen van elke auteur ook apart geïntroduceerd. Dat zulke onderwerpen politiek en theologie - ook in dichtvorm werden behandeld, hoeft geen verbazing te
wekken. Enerzijds gold de poëzie nog altijd als een machtig middel om mensen te
beïnvloeden: de verbanning ervan naar een geïsoleerd hoekje in de ‘literatuur’ is iets
van later tijd. Anderzijds liet zich (en dat is nog altijd zo) in de poëzie meer zeggen
dan in ‘gewone’ taal. Poëzie was dan weliswaar lang niet zo'n marginaal verschijnsel
als tegenwoordig, iets aparts had de dichterlijke taal
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toch wel, en dat gaf een zekere ‘speelruimte’ om dingen te zeggen die in andere
context ongepast of zelfs onmogelijk zouden zijn. Tesselschade wordt door Huygens
in een van zijn bekeringspogingen een ‘hoere-kind’ genoemd - een kind van Rome,
de Grote Hoer in de protestantse mythologie. Een ‘onnoosel [=onschuldig] hoere-kind’
weliswaar, wat de ergste scherpte er een beetje afhaalt, maar toch, het is minder dan
onwaarschijnlijk dat Huygens ooit in deze termen tegen Tesselschade gesproken
heeft. In een gedicht kon dat, en Tesselschade stuurde het door aan Hooft met de
suggestie dat zulke grappen hem van een overmaat aan zwarte gal kon genezen. Ze
kon er dus een spelletje van maken. En tegelijk wist ze dat Huygens het meende.

De dichters en hun publiek
Wie schreven de gedichten die in deze bloemlezing zijn opgenomen? Er is een
katholiek priester bij, Stalpaert van der Wiele; een doopsgezinde ‘leraar’, Schabaelje,
en vele andere, merendeels gereformeerde predikanten: Ampzing, Brandt, Busschoff,
Camphuijsen, Lodenstein, Martinius, Moonen, Van Oosterwyck, Revius, Sluiter en
Vollenhove. Biens en Steendam waren respectievelijk ouderling en ‘ziekentrooster’,
een soort scheepsdominee, en ook verbonden aan de gereformeerde kerk. Maar zo'n
speciale band met een kerk hadden de dichters lang niet allemaal. Valerius was
burgemeester, De Decker makelaar en Zoet herbergier; Hofferus, Cats en Huygens
waren hoge ambtenaren; Bredero en Dullaert kunstschilder; Oudaan, Spiegel en
Vondel koopman; De Groot en Van Someren jurist; Heyns, Krul, Lescailje, Pers en
Sweerts uitgever; Van Baerle, Bruno, Heinsius en Telle hoogleraar of docent, de
vrouwen Gordon, Morian, Schurman, Van der Veer en Visscher ambteloos burger.
Geen van allen leefden ze van de pen. Het dichten was ‘bijwerk’ naast het gewone
bestaan, hoewel de twee bezigheden bij sommigen zeer verweven waren. Dat gold
met name voor de kerkelijke ambtsdragers, die hun talent vaak in dienst van hun
pastorale taak stelden. Velen van hen schreven dan ook liederen en gedichten in een
eenvoudige stijl, om zoveel mogelijk van hun gemeenteleden te bereiken. Zo hield
Camphuijsen zijn Stichtelyke rymen met opzet vrij van dichterlijke taal en
geleerdheidsvertoon; Stalpaert van der Wiele schreef vrome, gemakkelijk in het
gehoor liggende liederen voor elke dag van het jaar. Willem Sluiter schreef voor alle
geledingen in zijn gemeente: ook dienstbodes konden in zijn liedboeken toepasselijke
teksten vinden voor hun situatie. Bovendien liet hij zijn boeken in klein formaat
drukken, om het meenemen te vergemakkelijken. Hij stelt zich zijn lezer
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voor als iemand die graag een vroom lied bij de hand wil hebben, en daar voorziet
hij in:
Daer gy alleen over weg gaet, kond gy se [de liederen] by u selve soetjens en sachtjens murmelen, 't welk u den weg niet weynig verkorten sal
[...]; daer gy in u huys iet met uwe handen verricht, kond gy van gelijken
doen: met uwe handen kond gy uw werk doen, en met de mond den
Heere zingen.

Steendam bedacht de zeelieden die hij als ziekentrooster onder zijn hoede had: in
uren van gevaar konden die zijn liederen over troost en redding aanheffen. Lodenstein
vergat de ‘kleinsten’ onder de gelovigen niet. Succes in de literaire wereld lijkt niet
het motief te zijn geweest dat deze dichters dreef: ze wilden stichten, niet ‘schitteren’.
Anderen daarentegen (en daaronder toch ook weer predikanten) waren wel degelijk
(ook) uit op succes in de literaire wereld. Dat betekende in de zeventiende eeuw dat
men zich op de klassieken oriënteerde. De toon was gezet door Daniël Heinsius in
1616, met een geheel op klassieke leest geschoeide ‘Lof-sanck van Jesus Christus’,
en velen volgden hem na. Een klassieke vorm voor een christelijke inhoud, dat werd
het literaire ideaal van de tijd. Maar dat leverde voor christendichters wel spanningen
op. Lag de combinatie ‘dichten voor de eer’ en ‘dichten tot Gods eer’ al niet zonder
meer voor de hand, de elementen ‘klassiek’ en ‘christelijk’ wapen ook niet altijd
eenvoudig te verzoenen. Revius verdedigt in ‘Heydensch Houwelick’ een oplossing
die al door sommige vroege kerkvaders was aangewezen: een christelijk dichter kan
de klassieken gebruiken, mits hij ze zuivert van alles wat strijdt met de christelijke
leer en moraal. Mensen als Vollenhove en Moonen sloten zich daar in de praktijk
bij aan. Maar ze bleven kwetsbaar voor kritiek van rechtzinnige kant, die dan ook
niet uitbleef. Want waar lag de grens? Is het noemen van een heidense godheid nog
geoorloofd? De ambitieuze renaissancedichter kon nauwelijks zonder, maar voor
iemand als Camphuijsen begaf hij zich daarmee al op een hellend vlak. Heidendom
is heidendom, redeneert Camphuijsen in een lang (hier niet opgenomen) leerdicht;
wie ermee omgaat, wordt ermee besmet.
Hoe dan ook, heel wat godsdienstige poëzie richtte zich op een publiek van kenners,
en literair gemotiveerde eerzucht moet bij het schrijven dan ook zeker een rol hebben
gespeeld. In de verbale acrobatiek van de dichters die de Tien Geboden in zo min
mogelijk regels trachten samen te vatten (Pers, Huygens, Lescailje), valt zelfs een
element van competitie te herkennen, en de vaardigheid waarmee Anslo in zijn
‘Bijbelse bijschriften’ de hoogtepunten uit de bijbelse geschiedenis berijmde, heeft
hem zeker ook de
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bewondering opgeleverd waar hij als dichter naar streefde. Niettemin staat de ‘kunst’
hier altijd in dienst van een hoger doel, want, zo was de gedachte, de meest geslaagde
formulering onthoudt de lezer het beste, en die werpt dan ook ook de meeste vrucht
af.
Het onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ literatuur zat dus niet in een verschil in
beoogd gebruik. Toen Huygens' Heilighe Daghen onder toezicht van Barlaeus gedrukt
werden, schreef deze dat de sonnetten, één per bladzijde (wat ongebruikelijk was in
die tijd), afzonderlijk aan de muur gehangen konden worden. Dat brengt ze in de
sfeer van dagelijkse meditatielectuur, vergelijkbaar met vrome wandteksten - maar
ze werden er uiteraard niet minder ‘literatuur’ om. Of iemand de Heilighe Daghen
wel eens zo heeft gebruikt, is onbekend, maar uitgesloten is het niet. Nieuwe boeken
werden in de zeventiende eeuw vaak niet als band, maar in losse vellen verkocht, en
daar kon men alle kanten mee op.
Dat brengt ons op de laatste vraag: werden al deze stichtelijke teksten (liederen
en al dan niet ‘literair’ vormgegeven meditaties) inderdaad gelezen op de manier die
de auteurs en uitgevers voor ogen stond? Voorredes en opdrachten geven aanwijzingen
genoeg. We zagen daarnet al hoe Sluiter zich het gebruik van zijn bundels voorstelde;
andere auteurs suggereren dat men hun teksten vooral samen leest (en zingt) en dat
jongeren de ouderen uit hun kring voorlezen, of dat ouders hun kinderen voorgaan
in de lectuur. Gebeurde dat allemaal ook in werkelijkheid? Het antwoord moet zeker
bevestigend luiden, al weten we niet precies hoe vaak en hoe intensief. Dagboeken
bevatten in elk geval beschrijvingen van vrome gezelschappen waarin men ter
onderlinge stichting liederen zong, om vervolgens over de teksten te discussiëren en
te mediteren. Ook is daarin te lezen hoe gelovigen poëzie met elkaar deelden door
afschriften te maken voor vrienden en bekenden. Er zijn handgeschreven
bloemlezingen overgeleverd met persoonlijke selecties van godsdienstige gedichten
en liederen. Ook kwam het voor dat schoolmeesters kinderen leerden lezen en
schrijven aan de hand van stichtelijke versjes. De bundels werden als beloning of
prijs aan schoolkinderen uitgereikt, een gebruik waar inscripties in bewaarde boeken
nog aan herinneren. Brieven aan dichters laten verder zien dat lezers de poëzie diep
op zich lieten inwerken: zo kreeg Vollenhove meer dan eens te horen hoe ontroerend
en indrukwekkend men zijn Kruistriomf vond.
Wat nergens blijkt - en dat strookt ook wel met wat we hiervoor over de inhoud
van de liederen opmerkten - is dat lezers bij de keuze van hun godsdienstige lectuur
systematisch afgingen op de kerkelijke gezindte van de auteurs. Uit
inboedelinventarissen blijkt dat men door elkaar heen boeken bezat van doopsgezinde,
gereformeerde en rooms-katholieke dichters. De verzamelbundels die in het midden
en aan het eind van de zeventiende
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eeuw verschenen, vertonen trouwens hetzelfde beeld. Hendrik Rintjes, de samensteller
van Het lust-prieel der zeeden (1685), schrijft in het voorwoord van die uitgave dat
hij alle ‘gesangen, van stoffe en inhoudt tot de waare deugd aanleidende’ heeft willen
opnemen, ongeacht de kerkelijke achtergrond van de maker. Het is geheel in de geest
van het aanvangslied van deze bloemlezing, het ‘Jubel-Jaar-Lied’ van Spiegel:
God is de liefd. Dit is het slot.
Wie in de liefd blijft blijft in God:
Laat ons in liefde bloeyen.
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Aantekeningen
pagina

regel
SPIEGEL
JUBEL-JAAR-LIED

16

1

huyden: heden

2

Zoo: indien

3

partydigheid: tweedracht

5

dogh: toch

11

Ikker: duivel

13

Dies: daarom
meest te ghaar: bijna
allemaal

17

15

Dees [...] ghebracht: die
twist heeft hij in gang gezet

17

verflouwen: moedeloos
worden

21

slecht en recht: eenvoudig
en goed

22

haar: hun

24

Hout [...] verschoven: en
zorgt dat het eenvoudige en
goede veracht wordt

26

na: naar

27

partyen: twisten

28

Begheeft [...] beghin: houd
u ver van het begin van
zulke twist

34

Beendijst: de benedictie
(zegening)

35

noch: nu ook

36

aan d' een zy: aan de kant
zetten

41

d' Hooftman [...] vrouw:
vgl. Mattheüs 8:8 en
Mattheüs 15:22
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45

Ook [...] kerck: ook
vreemdelingen en mensen
die niet bij Gods kerk
horen

47

Huel: redding

51

vroed: verstandig

56

Is [...] zoen: is de enige
echte oplossing van deze
kerkstrijd
A.B.C. KETTING-LIED

1

in [...] bejaghen: in het
najagen van kennis van
waarheid

5

toestemmen: accepteren
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18

8-9

Bekoort [...] Inwendigh:
verleidt een ieder ertoe om
niet te zoeken naar
inwendig heil

9

om: maar om daarentegen

11

Choor-zang [...] zingen: de
jeugd zingt in koor wat de
ouderen voorzongen

13

Noch [...] dingen: reeds als
zuigeling leert men ijdele
zaken beminnen

14

Landswijze [...] Fuik: de
gewoonte van het land
maakt een fuik van ijdele
eer- en geldzucht

15

Eilaes [...] misbruik:
helaas, de (goede) aanleg
lijdt onder het misbruik van
de gewoonte

16

Doling [...] waarde: foute
beoordeling van de echte
waarde van de dingen

17

sneven: vallen
aanvaarden: aanpakken

19

23

In [...] behoeven: in het
bovenmatig nadruk leggen
op de vleselijke behoeften

24

bierlaers: drankorgel

31

wast: groeit

34

Zijn [...] derft: de
gierigaard geniet net als
zijn medemens niet van
zijn schatten

35

deeghs: goeds

36

Hoocheid: trots

38

Ghelieft: als die geliefd
wordt

39-40

Ghevaar [...] zijn: want
gevaar en angst zijn steeds
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onafscheidelijk bij de
strebers (?)
43

Maakt [...] eelt: als
gewoonte tot
ongevoeligheid leidt

44

spuert [...] buel: merkt dat
zonde zijn eigen beul is

45

aan [...] huel: heil bij
kennis van de waarheid

47-48

Kennisse [...] waardije:
kennis, die elk ding
afweegt in waarheid zonder
meer (?), waardeert elk
ding naar zijn waarde

49-50

Het [...] lieft: hij bemint het
tijdelijke goed als het nodig
is, om het nut; maar de
heillust van de kennis
bemint het heil van de
goedheid gestadig

52

errenst tot: toewijding aan

54

berading: overwegingen
toeleg: neigingen

55

na macht: naar vermogen

56

dien: aan degenen die
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19

60

Wat [...] tracht: alles wat
waakt, zoekt en bidt, dat is:
probeert goed te worden

20

61

by: met

65

Bestaat [...] kracht: zij (de
naarstigheid) bestaat in het
goed besteden van de
kracht van de talenten

67

Opmerkings [...]
waarschuwt:
waakzaamheid waarschuwt
tegen elk gevaar

68

Errenst [...]
ghevaarschuwt: door die
waakzaamheid schuwt de
toewijding het gevaar van
roekeloosheid

70

aandacht: vroomheid

72

bestaen [...] ghewonnen:
wagen is half winnen

73

Oit [...] niet: hij kreeg
nooit iets

75

bet: beter

76

Quint [...] an:
blijmoedigheid verzoet
in allen: in alles

80

rokeloze: onbezonnen

82

vernoeght [...] minste:
neemt met het minste
genoegen

87

lijkwichtigh: in evenwicht

88

Weert [...] onvoorzichtigh:
beschermt tegen het
vervallen in onvoorzichtige
tegenzin

91

Tem-lust [...] lust:
zelfbeheersing wint het van
de neigingen
volgh-lust: zedeloosheid
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93

meert: wordt groter

94

Wat [...] vast: alles wat niet
te vaak gebeurt en de
natuur geen geweld
aandoet

98

In [...] traghe: houdt de
zorgeloze trage in verdriet

99

Wie [...] wenscht: wie
alleen maar wenst, zonder
er iets voor te doen

102

Verzoekzaamheids [...]
wedervaren: de
proefondervindelijke
ervaring van de praktijk

103-104

als [...] kleeft: dan zucht
naar theoretische kennis
die niet getoetst wordt

106

bey [...] beleven: zowel in
theorie als in praktijk

109

myt stuernis: houdt woede
op een afstand

114

Men [...] duer: (wie
zelfkennis mist,) weet
dingen en spreekt erover en
schermt ermee in het wilde
weg

115

meest ellik: bijna iedereen
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TELLE
FABELTJEN

24

3

Hij [...] beschermen: dat
hij haar, arm dier, wilde
beschermen

5

Ghy [...] ghestelt: het is
[...] uw taak

6

mijns: over mij

7

ja: immers

8

so spaed als vroech: altijd

9

grollen: spinnen, snorren

10

lyden: verdragen

11

neffens [...] geneer: sich
generen: naast hem met
mijn zaken bemoei

12

Die [...] lollen: die mooier
piep dan hij kan janken

14-15

't Had [...] gegaen: dat het
nu zolang naar zijn zin
gegaan was

16

schalijck goet: schadelijk
volkje

21

slissingh: beslechting
roeren: spreken

25

23

Alleen [...] ras: maar hij
(Courtois) moest alleen
maar klaar staan

24

sijn: nl. Tybaerts

27

Hoe [...] geven: hoe
eerbiedig zij ook mocht
tonen

28-29

niet//En: niets anders

32

Hem [...] mal: zich niet zo
gek moest laten maken

33

op [...] seggen: alleen op
het woord van Tybaert
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34-35

Hem [...] bry: zich elke
vinger in de pap zou laten
ontnemen, als een
rechteloze buitenstaander

38

na haer spraeck: na hun
pleidooi

40

wel by ghebracht: duidelijk
naar voren gebracht

41

dan: maar

42

niet en past': geen acht
sloeg

43

Nichil: nihil (volstrekte
afwijzing)

44

al sijn best: zo goed als hij
kon

48

Soo [...] verbolghen: zo
boosaardig waren deze
twee (Tybaert en Courtoys)

51

En [...] keeren: en zich tot
de leeuw wendden

52

Die [...] wel: die zich zo
goed van zijn taak heeft
gekweten

55

Noch: bovendien

56

Ontsteken [...] vier: uit
pure goedgunstigheid

60

noyt [...] saten: het nooit
zo goed hadden
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26

27

61

stelde s'over: maakte hen
beheerder van

62

Mitsdien [...] wel: omdat
ze behoorlijk mooi piepten

67

als: toen

68

prat: verwaand

70

't Was [...] ghemoe:
goedschiks of kwaadschiks

72

groot so kleen: hard of
zacht

73-74

die [...] party: die meenden
even vrijuit te mogen
zingen als de muizen

76

haer me: ook aan hen

77

vergunnen ste: een plaats
gunnen

81

U [...] moeyen: u allerminst
zich met ons te bemoeien

84

bevroeyen: bedenken

85

wat [...] wijsen: wat wij
daarover bepalen

92-93

Hebt [...] gekregen: zijn
jullie dan helemaal in
Tybaerts schoenen gaan
staan

94

o [...] vervloeckt:
vervloekte Kaïnskinderen

97-98

Heeft [...] voys: zeiden
jullie dat Courtoys vroeger
ook naar jullie geluisterd
heeft (de muizen hebben
zich geheel in de rol van
Tybaert ingeleefd)

99

dus: op dezelfde manier

103

Vernoecht [...] huyr: wees
tevreden met de kost en
inwoning die ik verschaf

105

Of [...] wayen: of het zou
een herrie geven
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Staet [...] weer: d.w.z.
heeft hij gelijk, of vergist
hij zich soms

107

Hy [...] Heer: ik ben hoe
dan ook de baas

109-10

Of [...] ben: of zijn jullie
ongerust (...) omdat ik te
goed zou zijn
ghij valck: jij met je
‘scherpe’ blik

111

Die [...] hollen: die
iedereen in rep en roer
brengt

117-18

'k En [...] af: ik zal niet,
alleen omdat u het zegt, de
trouwe zangers (in mijn
kapel) afzetten

120

Veel min: laat staan

SONNET

6

met [...] schrijven: d.w.z.
als galeislaaf te moeten
roeien

7

Soo [...] schyven: zoals de
gevangenen doen die geen
geld hebben

8

jock: juk, slavernij
met ghevoeg: op een
makkelijke wijze

28

9

verheert van: overheerst
door

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

351

28

12

Vervoocht: geregeerd

14

Verkerrick-voocht: door
‘kerkvoogden’
(predikanten) overheerst
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HEYNS

GEBED

30

1

my verlost: verlos mij

3

verbaest: ontsteld
bevet: siddert

5

med': ook

8

desen [...] Al: dit grote
Heelal
met bescheyd: rechtvaardig

9

Die: nl. het heelal
u [...] Vieren: de vuren,
door u ontstoken

10-11

u bestieren [...] streckt: wat
er dan gebeurt brengt alle
mogelijke rampen

12

ducht: angst

16

ende [...] hout: en staat
overeind

18

om [...] quellen: van de
pijn niet kan brengen tot
roepen

19

citt'ren: sidderen

22

me beklijven: mee in stand
blijven

24

arm [...] sonden: ellendig,
zondig schepsel

25

nemen voor: beginnen
mits desen: hierom

31

26

my [...] wesen: zal
uitsluitend tegen mij
getuigen

28

rechtich: rechtvaardig

29

afgevallen: wegloper,
deserteur

30

doogen: deugen
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leste Uit-spraeck: Laatste
Oordeel

44

Op [...] neer: vertrouwend
op uw barmhartigheid kniel
ik steeds neer

48

met [...] sijn: met de
zaligen
Abrams schoot: vgl. Lukas
16:22

51

Geeft [...] gewent: Geef dat
ik mij ertoe zet om naar het
ware geloof te streven (?)
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VALERIUS
‘O HEER DIE DAER...’
33

3

Het [...] meyr: de (...) zee

34

9

Als: zoals (wijst terug naar
strofe 1 )

10

Vermaeckt [...] raeckt:
wees nu gerust van harte
verheugd
‘GELUCKIG IS HET LAND...’

35

13

End' [...] goet: en gunt dat
volk bovendien nog

14

loopen: vluchten

16

steeckt: de grond raakt

19

confuys: in paniek

20

Maraen: de Spanjaard

21

t'huys: naar huis

27

gewracht: bewerkstelligd
‘WILT HEDEN NU
TREDEN...’

3

syns [...] eere: de lof van
Zijn lieve naam

7

Maeckt [...] dragen: zorg
ervoor dat u zich steeds
goed gedraagt voor God

9

yet: iets
D'arglosen: de listige
(duivel)

10-11

Loopt [...] verslinden: vgl.
1 Petrus 5:8

12

preeu: slag

14

End' 'tquade: en in het
kwade

16

bewalt: ommuurd
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CATS

DES MENSCHEN LEVEN
VERGELEKEN MET EEN
DROOM

38

4

weder vremt: dan weer
vreemd

9

by het volk: onder de
mensen

17

diere: kostbare

18

piloot: kapitein
de gasten: het scheepsvolk

39

31

Godt [...] vergelijckt: vgl.
Job 20:8

36

de saeck: de dingen zelf

39

gepeys: gedachten

46

echter [...] plichten: toch
nog iets dat ons in onze
levenstaak van dienst is

DES MENSCHEN LEVEN
VERGELEKEN MET EEN
WEVERS SPOELE

40

1

plagh: pleegt

13

volt: omwikkelt

19

als: als het ware

HET LEVEN WEDEROM
VERGELEKEN MET EEN
DROOM

41

22

voor: als
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STALPAERT VAN DER
WIELE

PRINCIPIUM A JESU

44

2

Wanneermen [...]
besnijden: vgl. Genesis
17:11-12

3

en [...] omgekomen: was
nog maar net voorbij

8

als van Cresus: als de
naam van Croesus, de
rijkste koning

10

gedoken: verscholen

13

Geen oor: vgl. 1
Korinthiërs 2:9
waerder: kostbaarder

45

15

Op huyden: heden

17

verdove: overstemt

24

hand-gift: voorschot

31

Het merck: de besnijdenis
gezien als teken van
zondigheid, vgl. Romeinen
2:27

32

End' [...] gerekent: en dat
ieder die het draagt tot een
zondaar stempelt

47

wat [...] avonturen: enige
arbeid wagen

48

werc [...] uren: vgl.
Mattheüs 20:8-9

56

Gunt [...] behagen: gun ons
te doen wat gij beveelt, en
beveel wat u wilt

SINTE ISIDORUS

46

7

Hem [...] begheven: werk
gezocht bij een boer

8

wrocht: werkte
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10

Voor: vóór, boven

11

't Heerschap: de boer,
Isidorus' baas

12

vervolghen: controleren

14

flucks: flink
eeren: ploegen

16

even wacker: alledrie even
sterk

18

Daer van: waarover

19-20

Verbaest [...] maten:
bovenmate in
verwondering kwam te
staan

23

Bid vry: bid gerust

26

wildy 't sinnen: bedenk
eens

27

den tijt: nl. die aan bidden
was besteed

28

Tot merck: als teken

30

Geen [...] letten: ooit enig
werk beletten
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SINTE CECILIA

47

48

3

met stille gorgel: zwijgend

6

niet [...] bedrijf: niet mijn
toedoen

10

aen: met

11

Die [...] bewaren: die mij
zorgvuldig doet bewaken

13-14

die [...] zijt: die reine
gedachten zaait

17

honigh byken: honingbijtje

19-20

Zoo [...] baet: zo is de
maagd (Cecilia) altijd uit
op hemelse zaken die haar
ziel baten

22

Die: (uw bruidegom,) die

28

Den [...] baet: hem valt de
martelkroon ten deel (?)

29

drie croonen: nl. die van
het martelaarschap, de
kuisheid (‘Lely-wit’) en die
van het ‘rijcke goud’ (32).
Die laatste dankt zij aan het
feit dat volgens
overlevering haar lijk bij
opgraving in 821 en
wederom 1599 met goud
omwikkeld bleek te zijn.
SMEECK-WOORDEN MARIAE

49

5

Voor: in plaats van

8

webbe: linnen

9

geesten: engelen

13

Door [...] meesten: door u
werd alles, van het minste
tot het meeste, verzadigd
(?)

18

gewonnen: gewikkeld

21

U [...] toe: beter had u
gepast
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23

de desen: die

25

Maer want: maar omdat

26

Van my: uit mij

27

Zoo genadight: verwaardig
u dan

28

banden: repen stof
VIERDE DOSIS. VADER
KOEN

1

'T is [...] stijl: het is
gewoonte

2

Soo [...] Klerken: bij alle
mensen

3

Wan: wanneer

4

zegend [...] kruys: dat men
ter zegening een kruisteken
maakt

5

stede: plaats

7

nae [...] voer: naar het
gebruik van Christus

8

schoer: schouder
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49

50

9

Dus: zo

10

te: heel

12

sermoen: preek

13

zeden: gebaren

15

met [...] tast: met twee
handen

17

met oorde: ordelijk

19

wel gejuist: zeer passend

20

Op [...] gekruist: voor
iemand die juist op die
manier een kruis heeft
geslagen

22

spannen: binden

23

Want [...] claer: want
hierop wees duidelijk

27

Zoo wanneer: wanneer

29

op: bij

30

bet: beter
die [...] streken: dat
opstrijken van de snor

31

nieu fatsoen: nieuwe
manier van doen
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HEINSIUS

LOF-SANCK VAN IESUS
CHRISTUS

52

49

Naer dat: nadat

51

Dat: en nadat
haer moetwilligheyt: hun
ongehoorzaamheid

52

prieel van Oosten: het
paradijs, vgl. Genesis 2:7

53

derven: missen

54

erven: vererven, aan zijn
nageslacht door te geven

55

besoetelt: besmeurd
ongesont: bedorven

56

inde gront: door en door

58

Verlaten [...] verloren: de
mens, door zichzelf
verlaten en door eigen
toedoen verloren

59-60

door [...] staet: door Adam
en zijn nageslacht, met
Adam en door zichzelf in
de (gevallen) positie van
Adam gebracht

61

Noch: toch

62

soo [...] haest: nauwelijks

63

Of: of Hij (God)

64

vaste: zeker

65

Als dat: namelijk dat

67

des vrouwen saet: het
nageslacht van de vrouw,
vgl. Genesis 3:15

72

In Godes sin: in Gods
gedachten

74

met seven diamanten: vgl.
Openbaringen 5:1
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75

Gegeven: en dit is gegeven
aan

76

als middel voor: als
geneesmiddel tegen

77

grote vloet: zondvloed, vgl.
Genesis 6-8

79

En dat: en toen
tocht: stroom

53

80

vermengelt met de locht:
tot in de lucht zo hoog

81

Noë met zijn huys: Noach
en zijn gezin
op [...] geswommen: eig.
‘gedreven op deze balk’,
zich aan deze belofte
kunnen vasthouden

83

van: door
sont: zonde

84

noch: maar toch

85

ghy: d.i. God
klaer: duidelijk

86

richter: bestuurder
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53

87

Van doen: van toen af (zie
ook 89, 92 en 109)

88

Vernoegen: vreugde

89

Iehova: Jezus

90

uw werck: nl. Jezus'
verlossing van de mens

91

Verbolgen en verstoort: dat
verbolgen en vertoornd
was

93

daer: waar, zie ook 96
schier: bijna

94

gevrijt: bevrijd

95

Den ouden Vader:
Abraham

96

in: naar

97

Alleen [...] geloof: vgl.
Hebreeën 11:8

98

den [...] segen: bedoeld
wordt Isaäc, vgl. Romeinen
9:7

99

Israël: Jacob

100

Die [...] gestelt: vgl.
Genesis 32:24

101

Gelijck: zoals
met [...] ontsteken:
ontstoken in zoete liefde

103

niet en: niet

104

grondelick: innig

105

telt [...] gangen: gaat al
haar bewegingen na

106

Bewaert: let op

107

de geest is hem beswaert:
hij is bedrukt

108

van haer: van haar af

109

u: nl. Jezus, vgl. r. 89
Ioseph: Jacobs zoon, vgl.
r. 99
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110

dat: toen
dertel: lichtzinnig
slaven: vgl. Exodus 1

111

van: door

112

Gestiert: bestuurd
tot [...] jaer: veertig jaar
lang

114

haer: hen
vier: vuur, vgl. Exodus
14:19

115

water uyt den steen: vgl.
Exodus 17:5
broot: manna, vgl. Exodus
16:15

117

Iae [...] reden: tegen alle
logica in/ondanks hun
gedrag en hun woorden (?)

118

dijne jonst: Uw gunst,
liefde
haer in het lijf gesneden:
bedoeld wordt de
besnijdenis, vgl. Genesis
17:10

119

gesteken in de mont:
bedoeld wordt het paaslam,
vgl. Exodus 12:3

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

360

53

120

Gelijck [...] doet: nl. in het
Avondmaal

54

121

straffe: ruwe
geslicht: tot kalmte
gebracht, vgl. Exodus
14:22

124

gewelt: leger

125

rechtens: vgl. het
bijbelboek Richteren
gekoren: aangewezen

127

naer hem: na hem

128

door [...] Babylon: door
grote ellende heen uit
Babylon (terug)gebracht

129

Esdras [...] Nehemias: de
profeten Ezra en Nehemia
stieren: leiding

130

tieren: groeien en bloeien

131

wederom: ook
hert [...] benout: het
benarde volk, vgl. het boek
Esther

133

Haer: nl. uw volk

134

van u selfs: van Uzelf
besloten [...] tyden: die al
vóór alle tijden besloten
was

135

de grooten raet: het grote
raadsbesluit

135-136

aengeroert [...] voorseyt:
door de profeten genoemd,
aangeduid en voorspeld
is [...] uytgevoert: eenmaal
ten uitvoer is gebracht

138

Hem selven: Zichzelf
om onse wil: omwille van
ons
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139

Te worden dat: namelijk
om te worden wat
dat [...] saet: opdat de
beloofde nakomeling (vgl.
r. 67)

140

den vinder: de verwekker,
nl. de duivel
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PERS

GEESTELIJCKE KAMP

56

1

tooghd: toonde

2-3

Op dat [...] gemoed: opdat
ze zich mannelijk van
gemoed mochten tonen

9-10

En [...] trouw: en door het
kinderlijke medeleven met
de trouwe vader

13

spoor: aansporing

22

dus onnoosel: zo
onschuldig

23

bus: geweer

25

streven: strijden

27

deser dood: nl. van
Christus

DE GEESTLIJCKE SCHIPPER

57

58

3

drooghten: ondiepten

7

vergist u tijdt: het geschikte
getij mist

9

bestieren: besturen

19

komt over: overvalt

20

leght [...] ly: bent u in nood

23

kostel pand: kostbare bezit

27

streecken: windstreken

28

opper vier: voornaamste
vuur (de zon)

29

Waer nae dat: waarnaar

32

barningen: brandingen

35

beperrelt: versierd

45

Plicht-anker: zwaar anker

52

ware boet': oprechte
boetvaardigheid
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57

De [...] houden: als
Poolster moet gij
beschouwen

59-60

En [...] licht: en op de
sextant van Christus de
positie van de sterren
bepalen (‘sterren schieten’)
als vertroude: als een
ervaren zeeman

59

64

belaen: bezwaard, bang

65

dus: zo

DE TIEN GEBODEN
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DE GROOT

MORGEN GEBEDT

62

17

bestieren: leiden

19

haer beleyden: hun bestuur

20

Na: naar, volgens

22

dieren tijd: perioden van
schaarste

23

verbroken: uit elkaar
geraakte

24

verheelen: samenvoegen

AVOND GEBEDT

63

3

dit al: deze wereld

4

tot [...] stond: nu

7

is [...] gestelt: heeft het op
ons gemunt

9

voor: over

16

dese loop: deze (onze)
levensloop

BETRAGHTING VAN
CHRISTUS LYDEN

64

3

En 't [...] ontfaen: d.w.z.
die gedoopt zijn

4

te reght: op de juiste
manier

18

't eeuwigh leven: Christus,
vgl. Johannes 14:6

21

en peynst [...] om: denk
dan niet aan, vergeet

26

selfs: zelf

27

verwesen [...] recht:
onrechtvaardig veroordeeld

29

volpynigh wesen: gezicht
vol pijn
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31

stramen: striemen

33

met Petrus: vgl. de brieven
van Petrus, bijv. 2 Petrus
1:4.

36

Dat hy [...] daedt: dan doen
wij metterdaad wat hij met
woorden deed (nl.: Christus
verloochenen)

40

versaekt: verlaat

44

Uw [...] nimmermeer:
vertrouw nooit op uw eigen
(krachteloze) kracht

48

gy hebt [...] Rijk: vgl.
Lukas 23:43

49

Heer [...] gedencken: vgl.
Lukas 23:42

52

Op dat [...] volbraght:
opdat alles door U voor ons
zou zijn volbracht

53-54

Bestryket [...] vernielen:
vgl. Exodus 12:7 en zie
voor deze gedachtegang
ook o.m. Huygens' sonnet
‘Paeschen’

55

den houte: het (kruis)hout

59

verwesen: veroordeeld

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

363

ROEMERS DR. VISSCHER

SONNET GESCHREVEN OP
DEN KERSDACH 1616

68

1

daer [...] genegen: waar
men op gesteld is

2

en' [...] waerdij: en die de
waarde ervan goed kent

3-4

Door [...] gelegen: door
gebrek aan kennis van
waarde dan, zet (helaas) de
onbedachte mens
gemakkelijk datgene aan
de kant wat het meest
waardevol is

6

Tot [...] deun: tot
nauwkeurig zoeken

8

En [...] segen: en laat
daarmee zien dat hij die
penning meer waard acht
dan Gods zegen

9

Maer [...] smart: maar is er
ook iemand die (wél)
verdriet heeft om dat
verlies (van Gods zegen)?

14

dat: datgene wat

GESCHREVEN OP DEN DACH
VAN CHRISTI GEBOORTE

1618
69

1

Wat [...] is 't: wat heerst er
een luid geraas

3

van [...] te gelijk: van
mensen die door elkaar
heen spreken

4

Herders: predikanten
balstuerich: verwoed

5

vuerich: verlangend

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

7

Dat: namelijk dat, vgl.
Lucas 2:14

10

uw siel betreft: raakt uw
ziel

11

Laet [...] staen: zet alles
opzij

12

eenvuldich: eenvoudig

15

d'oude slang: de duivel,
vgl. Genesis 3:15

16

hoopt na: verlangt naar

DEN

1

137 PSALM

Doe: toen
versteken: verwijderd

70

7-8

noch [...] Ons: kwam ons
nog schamper vragen

17

Vergeet [...] verblijden: als
ik u vergeet en niet voor
altijd als mijn hoogste
vreugde beschouw

19

op [...] baldadich: aan het
misdadige volk van Edom

22

Rok af: ruk eraf
niet geheel: niets heel

24

Ons [...] sien: die voor ons
een lust zijn om te zien

28

speen: borst

29

niet [...] krijten:
onaangedaan door hun
gegil
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VAN BAERLE

HEYLIGE AENDACHT

71

72

2

smadigh: smadelijk

6

toequam: verdienden

8

voorspraeck: advocaat

11

van 't wit geweken: mist
zijn doel

13

eeck: azijn, vgl. Mattheüs
27:34

16

ons [...] moghten: onze
(eigen) schande zouden
kunnen inzien

25

maer [...] my: maar het was
het beste als ik werd
veroordeeld tot

27

Men [...] vriendt: men
rekent u tot de
moordenaars
beteeckent: dat wil zeggen

28

by [...] gereeckent: op een
lijn gesteld met

32

doem selver: veroordeel
zelf

34

outer: altaar, offertafel

40

grammen: vertoornde

46

van [...] zijn: van de
bedroefden

49-50

te saem [...] Priester:
tegelijk het offerlam en de
priester, die offert

50

verneert: vernedert
dees stam: dit (kruis)hout

73

51

met [...] wesen:
neergebogen

58

in 't gemeen: allemaal

59

slincker: linker
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Dus: op die manier

83

beleven: in praktijk
brengen
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BREDERO

GEESTIGH LIEDT

76

77

2

al te wis: maar al te goed

3

't versoecken: de
ondervinding

8-9

soo [...] geschreven: d.w.z.
artistiek en inhoudelijk
overtuigend

11

nyver: vlot

12

't eygen [...] beleven: als de
eigen ervaring

20

suchts: verlangen

22

kroes: drank

23

Of [...] droes: beter gezegd,
de lelijke duivel zelf

26-27

verwoet [...] na berouwen:
onrustig door
duizendvoudig berouw

31

strengh: zwaar

32

kruijfde: kroezige

33

mijn [...] jaren: mij
voortijdig

35

Op [...] swoord: op de
zwart behaarde, warme
hoofdhuid

46

Dies: daarom

47

wenscht [...] geparst:
verlangt in die
benauwdheid naar

51

vol verblijden: ten volle
verheugde
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CAMPHUIJSEN

OVER PSALM

80

1

23

Als: zoals
landouwe: weiland

2

haer: hun

6

Doe: toen

7

Ongewisse [...] dede:
onzeker rondliep

10

Of ik schoon: ofschoon ik
doodts perijckel:
doodsgevaar

14

daer: waar

16

vertsagen: wanhopen

24

des: daarvan
gewis: zeker

CHRISTELYK GEVECHT

81

1

aendachtigh: vroom

2

wel: goed

3

menigerhandt: veelsoortig

4

dijdt: strekt tot

5

om [...] ongewis: een
onzekere strijd om dingen
van geen waarde

13

recht: goed

14

niet [...] kundigh: niet
bekend is met

15

Die [...] strijden: wie niets
heeft om mee te strijden
schoon [...] vrucht: al is hij
dan niet bang voor de strijd

16

stracks: dadelijk

18

magen: verwanten

20

uytlanders: vreemdelingen
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22

noch [...] wacht: noch
heeft, noch zal krijgen

31

die [...] tast: die slechts het
lichaam schade doet

34

daer: waar

36

zienlijck: zichtbare

41-42

't Goed [...] moet: het
goede, dat u door de duivel
zo misgund wordt

47

nochtans: evenwel

48

Uwe vyand: nl. de duivel

51

u om-gaet: om u heen gaat

54

schalcke vonden: sluwe
bedenksels
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83

84

85

55

Helsche schaer: het
duivelse leger

60

mach'er van: mag
ontbreken

61

Waermen [...] a'n: waar
men zijn vijand
onbeschermd vindt,
probeert men hem dadelijk
te treffen

62

wanneer [...] geldt: als het
op strijden aankomt

66

flux: gereed

77

Heeft [...] doen: heeft
nodig

85

Na: naar

92

schichten: pijlen

95

loon: beloning

97

bevrijden: beschermen

99

wisse: zekere

101

door [...] tegenheden: door
geen enkele tegenspoed

102

vruchten: vrezen

110

klaer ontdeckt: duidelijk
aan het licht brengt

111

de ziele stijft: de ziel sterkt

115

geduerzaem: volhardend

CIERAEDT DER VROUWEN

1

doch: toch

2

we'er [...] aerdt: weer tot
stof zal vergaan

3

schoonste Schoon: nl. de
hemel

5

rechte: ware

11

heb [...] gebodt: tot hun
beschikking hebben (?)
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13

schijnt [...] verdt: schijnt
hiervan nog ver verwijderd
te zijn

16

poppen-goedt: beuzelarijen

18

meerder [...] zijn: meer te
zijn dan de gewone mensen

19

Of [...] mist: of, als dat niet
waar is

35

Dat [...] afgewijck: dat
noch trots, noch angst, door
dwaling van het vlees

UIT BITTERHEYDT DER
ZIELEN

87

6

Dies: daarom

14

gebiedt: bevel

20

om haer: over het volk

23

Als [...] wenschen:
mogelijk verwijzing naar
Markus 14

26

slapens lust: zin in slapen

43

U [...] geneeren: tijd door
moet brengen

44

kruys: leed
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MAIJSCHEN
MORGEN-STONDT

87

3

in wesen [...] doet: in stand
houdt

88

6

noijt uijt-gewaeckt: nooit
moe van waken

17

soo ver streckt: zo groot is

22

Daer [...] verfraeijt: waar
alles en iedereen zich in
verheugt

30

Biecken: bijtje

34

ruijgt van Lof: wordt
bedekt met loof

36

Graeg: gretig
of: af

89

45

alleen [...] end: niet alleen
eindig is

47

En [...] ellend: en
makkelijk vanzelf in
ellende overgaat

49

't Vee [...] ont-zielt: als het
vee gedood wordt

53

soo [...] stand: dan was zijn
situatie

54

Vol-hert [...] vreugd: vol
hart- en zielevreugde
OVER DEN LXII. PSALM

90

1

't Zij [...] poocht: wat de
wereld ook bezighoudt

5

doch een eenigh: toch een
enkel mens

7

vast: zeker

9

haers: hun, zie ook r. 9

16

berg: in veiligheid breng

21

niet: niets, onwaardig

22

haer: hen
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24

als [...] ghewacht: en als
het wachten voorbij is

28

Wat [...] het: wat is de
uitkomst
D'Ydelheyd [...] op-halen:
ijdelheid zal het zwaarst
wegen
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REVIUS

LOF GODS

92

3

deunen: galmen

5

in [...] eere: iets veel
waardevollers

6

even-beelt: geschapen naar
Gods beeld, vgl. Genesis
1:26

9

vragende [...] na: niets
gevend om

10

misselijck: onaangenaam

11

Versekeret: in de zekerheid

GODSDIENSTICHEYT

3

snoo: schamele

4

de wet en de genae: het
Oude en Nieuwe
Testament

6

leendy: leunt gij

8

der [...] sien: het doet de
ogen van de ziel zien

9

toom: teugel

GODS BESLUYT

93

1

te gronde: neer

4

spruyt: voortkomt

6

De grootte noch t'getal: de
omvang en het aantal van
de kringen

8

Van doe: sedert

10

gericht: gerechtigheid (?)

11

in [...] oogenslach: dadelijk

12

van [...] doen gewach:
spreken over

14

gront: bodem
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SCHEPPINGE

1

clavieren: snaren

2

Betrocken: bespannen

3

bocht: klankkast
repen: ribben in de
klankkast

4

roosken: klankopening

6

quinte: hoogste snaar

7-9

de reste [...] Volmaket: de
overige snaren

9

geleerde: bekwame

14

bescheyden raet: wijze
raadsbesluit
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ADAM EN EVA

93

1

cuym: nauwelijks

2

ribbe [...] verloren: vgl.
Genesis 2:21-22

4

Soo: als

SLANGE ENDE EVA

1

Van [...] tsamenspreken:
het verderfelijke gesprek
tussen (...)

3

verworren: verstrikt
geraakt

4

had: was maar

ONVERMOGEN

94

1

netelen: onkruid

3

losch: lynx

5

hem: zich (zie ook 10 en
14)

9

wasset: groeit

11

delven: graven

HY DROECH ONSE SMERTEN

2

togen: sleepten

4

puysten: builen

5

haer: hun

6

rietstock: vgl. Marcus
15:19

7

gesticht: opgericht

8

rock: kleed, mantel
tsaem: samen
tuyschten: gokten, vgl.
Lucas 23:34

10

den swaren boom: nl. het
kruis, vgl. Lucas 23:26
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11

taeye streng: knellende
touw

12

speer: vgl. Johannes 19:34

13

croon: vgl. Johannes 19:2

ALMANACKEN

3

voren [...] geleyt: wordt
verteld

VERWOESTINGE DER
VELUWE

1

Aen d'Ysselstroom...: nl. in
Deventer

2

beset met: belegerd door

3

Castellaen: Spanjaard

6

herder-pijp: herdersfluit

8

Doe: toen
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95

11

In rechten ernst: werkelijk

13

hooch bedruckte: zeer
benauwde

14-15

soo sette... gedacht: dan
moet (...) God mij uit Zijn
gedachten zetten

16

versmacht: moet
versmachten

17

na [...] belette: naar
vermogen niet probeerde
te voorkomen dat u te
schande kwam

18

niet op en sette: niet op het
spel zet

20

hoop: menigte
Babylon manslachtich: de
moordlustige Babyloniërs

96

21

Sion: nl. Gods volk
schudden [...] cop: hun
hoofd schudden

23

Reyn af [...]
Gedeformeerde: weg
ermee, laat deze
‘gedeformeerden’
(zogenaamde
gereformeerden)

25

Oock: en inderdaad

29

d'Afgoden snoot: de
verderfelijke afgoden

30

aen: op
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VONDEL

GEBEDT

99

4

aerden vat: d.w.z. broos
schepsel (bijbelse
uitdrukking)

7

soo [...] behaegt: als het u
behaagt dat ik zo lijd

9

Dit [...] noot: dat harnas
(nl. van geduld) is nu
onmisbaar

11

geesten: levensgeesten

14

overleenend:
vooroverhellende
o die: o, als ik eens

17

uwen siecken: uw zieke (ik)

18

door [...] wiecken: door het
uitslaan van zijn vleugels

19

of dat: of anders (als hij
niet zelf kan vliegen) wil
dat
u Boon: Uw engelen

20

pennen: vleugels

26

quellagie: kwelling

30

Noch [...] vergen: en stel
Uw schepsel niet meer op
de proef dan hij aankan

31

sangeres: muze, poëzie

32

versmaen: minachten

34

bekent: bevonden
DE XXII. HARPZANG

100

2

schort: ontbreekt

6

verstroy': verward raakt

7

rechte streecke: de juiste
koers
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12

't lof: de lofzangen

24

die [...] verdooft: die
verdriet doet vergeten

31

Arons: van Aäron, de
hogepriester; vgl. Psalm
84:11
KLINCK-DICHT

101

1

den [...] beker: de beker
van het Avondmaal
geweldenaer: tiran

6

overdwaals: hoogmoedig

8

Beudel: beul

10

hunner jammeren: zich hun
lot aantrekken

11

reukloos:
onverantwoordelijke

13

in [...] beschudden: in
plaats van dat hij ze
beschermt

14

straf: wreed
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BEDE

101

3

grijse Keuren: aloude
wetten en instellingen

5

van: met
by [...] decreten: onder
schijn van wetten

102

7

Baersdorp: een
contraremonstrants regent

8

drucken: onderdrukken

12

het [...] aspunt: waar de
oorlog om draait (de
vrijheid nl.)

14

Paap Henrix:................

17

schubben [...] oogen: vgl.
Handelingen 9:18

18

grijns: masker

21

De minste [...] stincken:
alles aan dat vuile monster
stinkt zo

DE KRUISBERGH

2

Griekschen berg: Helicon
of Parnassus, de
dichtersberg

3

Kruisberg: Golgotha

6

geronnen: gestold

9

Waer van: waardoor

10

overwassen: overdekt

11

strecken: zijn als

13

roozevlaegh: de vloed van
(rode) rozendruppels (het
bloed)
verdrenckt: overstroomt

14

De [...] aengezicht: het
lelieblanke gezicht

16

bevend': nl. van ontzag
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19

Leli: Christus, vgl.
Hooglied 2:1

22

Christe byen: de
aanhangers van Christus

29

alssem: bittere vocht

31

mann': manna, hemels
brood, vgl. Johannes 6:31

33-35

De [...] verquickt: de dag,
telkens als hij verschijnt,
brengt geen ochtendgloren
die de droeve ziel zozeer
verkwikt

38

's levens [...] hout: nl. het
kruis

40

al: allen

45

In [...] vloed: Jezus' bloed
dat zonde wegwast

46

vijf zuivre sprongen: de vijf
wonden van Jezus, vgl.
Johannes 19

48

Koninklijcke bruid: de ziel
van de gelovige, de bruid
van Jezus, vgl. Hooglied

51-52

Doens' [...] tongen: de
oudtestamentische dichters
David en Salomon werden
reeds door Jezus' kruisdood
geïnspireerd
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103
104

54

schelle: heldere

60

blad: het schrijfpapier

71

gebit: bit (vgl. ‘toom’)

77

Christelijcke Magdaleen:
Magdalena Baeck is hier
op één lijn gesteld met
Maria Magdalena, vgl.
Johannes 20:11
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HOFFER

EX MINIMIS PATET IPSE
DEUS

God zelf vertoont zich in
de kleinste dingen
106

1

Niet: niets
slecht: eenvoudig

3

ghelijck: als het ware

14

bersten uyt: in lofzangen
uitbarsten

BEDENCKINGHE OP HET
EERSTE CAPITTEL GENESIS

107

1

Altemet: Nu eens
ben ick gewent: keer ik mij

108

4

Sienders: profeten

5

als nu en dan: nu en dan

8

bevand: bevond

9

op een ry:
achtereenvolgens

12

End [...] romp: en een
dooreengeroerde massa

17

Dit soo: dit nu

21

dat: wat

22

End [...] alleen: en dat is
God (...) alleen

24

recht: aanspraak (op
eeuwigheid)

28

Wesen, end gedaante:
bestaan en uiterlijk

36

strack: dadelijk

42

Werden [...] gemelt: zijn
zichtbaar door hun
bewegingen

78

pleyn: aardbodem
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80

op [...] gestelt: geplaatst op
en gesteld (als heerser)
over

83

Een [...] zy: een ander, uit
zijn zijde genomen (Eva,
vgl. Genesis 2:21)

89

beslagh: omvang

90

Datter [...] plagh: die
eerder nog niet bestond

93

Dies: daarom

102

End [...] gestreckt: en Die
de mens grote macht heeft
gegeven

106

uyt niet: uit niets

110

als op een bots: in een
oogwenk

116

D'hope [...] wensch:
bedoeld zal zijn het geloof
in de eeuwige zaligheid

117

op viel: op viel te bedenken

118

loosde: sprak uit
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DE UYTERLIJCKE
GODS-DIENST...

110

1

wilt [...] betalen: de eer en
dienst die hem toekomen
wilt geven

2

in desen deele: daarin

4

verachtet werd: wordt
veracht

10

bliesen: gaven [...] hoog op
van

11

Haar: hun

12

gebaer: gedoe

13

balcken: vgl. Mattheüs 7:3

14

onder eene schijn: onder
een schone schijn
wercken: kwade praktijken

15

gierigheyd: hebzucht

16

verleyd: in ellende gebracht

17

by graven vergeleken: vgl.
Mattheüs 23:27

21

Cains vruchten: vgl.
Genesis 4:5.

22

Achabs suchten: het
berouw van de slechte
koning Achab, vgl. 1
Koningen 21:27

23

wiesch: waste, vgl.
Mattheüs 27:24

24

Hy meer [...] hiel: hechtte
hij toch meer aan de gunst
van de keizer dan aan de
waarheid

25

Joabs [...] kus: vgl. 2
Samuël 20:9
Judas: vgl. Lukas 22:47

29

God: Christus, vgl. bijv.
Mattheüs 23:13
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31-32

Hy wil [...] allermeest: vgl.
Jesaja 1:11-17

33

haar: zich
niet [...] verwenschen: niet
te versmaden

111

37

Dat: als

37-40

Dat [...] spot: vgl. 1
Korinthiërs 13:1

44

op [...] past: u wijdt aan

45

gansch niet: niets waard
niet met allen: heeft geen
macht

46

Om [...] vallen: om Gods
toorn tegen onze zonden te
doen ophouden
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AMPZING

HOOG-LIED (HET EERSTE
KAPITTEL)

114

3

wint: overtreft

6

Dies: daarom
dij: jou

7

bereyd: gewillig

10

geheugen: gedenken

12

besind: lief gehad

13

noch: daarenboven

15

Kedars: van Kedar, zoon
van Ismaël, kleinzoon van
Abraham, Genesis 25:13

17

Siet [...] aen: reken me dat
niet aan
set [...] hand: zet dat uit de
weg

115

20

setten mij aen: plaatsen me
in

25

verlegen: beschroomd

26

na: naar, zie ook r. 26

29

der [...] gebrey: de hutten
van de herders

30

daer [...] wey: laat daar je
geiten in de wei staan

32

By: met

33

konen: wangen
inde spangen: tussen de
haarbanden

35

verguld: van goud

36

puckels: knoopjes

38

Nardus: sterk geurend
gewas

39

is [...] geleken: kwam mij
voor als
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41

druyf [...] hiet: een druif
genaamd ‘Cyprus’

42

Enggedi: streek op Cyprus
waszen siet: ziet groeien

46

groenend': vruchtbaar,
verheugd

47

zederen: van cederhout

48

klaer: zuiver
zypreszen: cypressen

TEGENS DE GENAEMDE
HEYLIGE DAGEN

116

titel

vermeynde: zogenaamde

1

Heer: meester

2

Papen: scheldnaam voor
rooms-katholieken

3

dicht: verzint
Antichrist [...] beest:
bedoeld is de paus
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116

5-6

Dat [...] geweest: ik ga er
nu aan voorbij dat zij als
heiligen vereren die nooit
heilig zijn geweest

117

8

in Baals stricken: in de val
van de afgoden

9

d'Almanack: kalender

11

Die [...] gaen: die de paus
voor Roomse goden houdt

12

dienen [...] uytgedaen:
moeten voor God weer
worden afgelegd

14

versaken: ontrouw zijn

15

van: door

16

't: het volk

19

den Droes: de duivel
Vaders: kerkvaders

118

22

daer: waar

23

gaven sich het spoor:
spoorden zichzelf aan

28

dan noch: daarbij

31

vervaet: heeft in zich

32

een afval: ontrouw

36

hier [...] bedacht: hierover
nooit gedacht

37

Patroonen:
beschermheiligen

38

aensienelijk: goed
zichtbaar

40

draegt en voerdmen om:
verwijzing naar processies
waarin relikwieën en
beelden van heiligen door
de stad werden gedragen

43

Kerken onderscheyd: om
de kerkgebouwen van
elkaar te onderscheiden

47

huyden: heden
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50

veyl: ongestoord

51

tot [...] spijt: om ons te
kwellen
quanzuys: dat zouden ze
wel willen

55

bescheyd: oordeel

56

hoop: groep mensen

62

Al [...] schoon: hoewel

64

dat snoer [...] snee: een
eind maakte aan die manier
van doen

65

geleden: geduld

68

licht: gemakkelijk

69

En Sinte [...] stoken: en
kunnen ze hier ook de
feesten vieren van St.
Pieter enz.

71

slof: laks

72

Lichtmis-Feest: feest van
Maria's reiniging
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118

73

Mariaes kraem: ter ere van
het kraambed van Maria

74

Palmen-dag: Palmzondag
(zondag voor Pasen)

77

En [...] leven: en dat
noemen ze nog ‘leven
onder het kruis’

78-79

So [...] sal: totdat het land
ons nog eens zal uitspuwen
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BUSSCHOFF

OPWECKINGE, OM GODT TE
DANCKEN

120

1

Wilt-vanck: wilde vogels

2

wert: wordt

4

dat: nl. het vereren van
God

6

mee: ook

7

my selfs: mijzelf
de mont op breken: openen

8

ach [...] wensch: ach, kon
ik het op de manier zoals
ik het graag wil

9

grof: luid

10

Dat: zodat
brommen uyt: uitgalmen

14

der lippen vrucht: de
woorden van dank, vgl.
Hebreeën 13:15.

AFMANINGE VAN
GIERIGHEYT

121

titel

Gierigheyt: hebzucht

5

Wanneer [...] moet: nl. bij
het overlijden

7

snoode: waardeloze

15

Een worm kleyn: een kleine
worm

16

Lelyen: vgl. Mattheüs 6:28

23

geen [...] doet: geen
voorraad aanlegt

24

sorght: maakt u bezorgd

33

trachten: streven
NIEUWE-JAERS LIEDT
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123

4

genade bloodt: enkel
genade

7

Selfs: zelf

11

ongefaelt: ongetwijfeld

15

voorleden stonden: vroeger

16

Godts [...] verklaert: Gods
verklaarde vijanden

17

Ter [...] bequaem: toen de
tijd daar was

20

Dies: daarom

22

Kinderen [...] Erfgenamen:
vgl. Romeinen 8:17

26

gemartert: gemarteld

39

sijn [...] bloedigh: vgl.
Lukas 22:44

45

mispresen: veracht

49

Den [...] aen-doet: vgl.
Romeinen 13:14
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123

50

na Godt: naar Gods beeld

57-59

Godt [...] terstont: vgl.
Mattheüs 3:10

61

Gerdenier: tuinman (Jezus)

70

vochtig' Water-kanten: vgl.
Psalm 1:3

82

geen [...] onthouden: waar
tijd niet bestaat

83

't Welck: en dit
GEDENCK-LIEDT

124

125

4

Eer [...] brack: nog voordat
Zijn benauwde hart brak

5

snack: laatste ademtocht

6

reden: woorden

13

haer: hun, zie ook 16 en 17

15

Wat [...] grouwel: welk
groot kwaad

18

pardoen: vergeving

20

den bekeerden
Moordenaer: vgl. Lucas
23:42-43

24

mijn [...] wijs: mijn hulp
wel ervaren

34-35

Soon [...] Hoeder: vgl.
Johannes 19:26-27

39

laeff'nis: drinken

41

my dorst: vgl. Johannes
19:28

43

In stee van: in plaats van
laven: verkwikking

45

een bitt'ren dranck: vgl.
Johannes 19:29 en
Mattheüs 27:48

47

vast: reeds

49

herde houdt: het kruis
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126

51

Mijn [...] my: vgl. Mattheüs
27:46

56

nu [...] volbrocht: vgl.
Johannes 19:30

58

t'samen af-gewrocht:
geheel voltooid

63

voormaels: zoals vroeger

65

bestorven: doodsbleke

67

vondt: bevond

69

Mijn Ziel: vgl. Lucas 23:46

79

verderven: het ten onder
gaan
EEN LOF-ZANGH DES
HEEREN

3

eer: voordat
de gront: het fundament

127

4

uyt: door

7

raet bestendigh:
onwrikbare raadsbesluit

13

voorleden stonden: vroeger

23

Kruys: tegenslag
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127

24

gezwackt: verzwakt

25-27

Wie [...] handt: vgl.
Romeinen 8:35

30

dit seecker pandt: namelijk
de liefde van God

32

jonnen: gunnen

36

my [...] ontrent: altijd bij
mij zijn

40

ten [...] der: vergeleken
met
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SCHABAELJE

‘ALLE GHY CHRISTEN
LEDEN...’
130

131

2

slaet [...] gae: gebruik uw
tijd goed

4

wacht u van: vermijd

15-16

dat [...] wast: zodat overal
de deugd voorspoedig
opgroeit

17

glyden: uitglijden,
struikelen op het pad der
deugd

23-24

maer [...] uit: wil dat uit
met kracht uit uw hart
verdringen en verdrijven

25-26

besueren [...] aenstoot: wel
tegenstand moet lijden

29-30

u [...] verlaet: verlaat uw
treuren en smart

34

als [...] helt: als de Held
(Christus) komt

40-41

om [...] gangen: om in het
gezang (de hemel) te
(kunnen) komen

55

Sijon: d.i. de gemeente

59

ghehuldich: ootmoedig
‘VRIENDEN EERBAER...’

132

2

Schickt: bereid

5

Den [...] waer: bedenk wat
de naam betekent, nl.
‘bruiloftsgasten’, r. 7

10

Verheyscht: vereist, vraagt
al wat: nogal wat

12-14

Een [...] stadt: laat ieder
zich er onvoorwaardelijk
aan wennen om voor geen
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prijs in ‘deze stad’ te
blijven

133

18-19

Alwaert [...] goet: ook al
kwam gij in het goede
gezelschap, vgl. Mattheüs
22:11

20-21

ten [...] voorspoet: daar
zou u geen baat van hebben

22

sulcx [...] onderwint: waag
dat niet

26

Maer [...] fyn: maar (uw
versiering, feestkleed)
moet naar de schone wij ze
van Christus zijn

33-34

Gheheel [...] verwoedich:
wis het zondige oude leven
geheel uit

36

ghespan: gezelschap

49-52

Die [...] verblyt: (niemand)
die zich voorbereidt voor
het moment dat de blijde
bruidegom plotseling tot
zijn heil komt

61-64

Isser [...] verwacht': als er
iemand bij is die met een
besmeurd kleed (?) binnen
is gekomen, die wacht een
woord van de bruidegom
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133

134

67-68

Ghy [...] yet: gij hebt geen
passend bruiloftskleed aan
noch bij u, op een of
andere manier, vgl.
Mattheüs 22:12-13

74

Men [...] bespiet: bespeurt
men daar altijd

76-77

en [...] scheen: en hier
alleen maar schijnbaar tot
Gods volk behoorde

86-87

niet [...] naeckt: niet naakt
zult zijn bevonden

88

cranck: tekortschietend
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BIENS

O GODDELIJCKE
AFCOMSTE!

136

1

omtoghen: omstraald

2

slecht en snood: eenvoudig

5

van: door

7

Wat [...] verstaen: wat dit
betekent kan iedereen
gemakkelijk begrijpen
SELFS CLEYN, MET GOD
GHEMEYN

137

1

wat: wat voor

5

behoeft [...] bedrijven:
heeft geen aanzienlijk ambt
nodig

6

in wel-genoeghen: tevreden

8

Daer aen: aan wie

NOTA

3

roedt: gesel

7

En [...] voort: en verder
ervoor zorgen

8

Na: naar

9

Hem [...] reguleren: zich
goed te gedragen

10

discoort: tweedracht
LOF-SANGH, OP DE
OVERDENKINGE DES
GELUCKSALIGEN DOODTS

1-2

bedencken [...] goet: het
goede overwegen

7

De eerste doodt: het
sterven van het lichaam
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10

De tweede doodt: de
geestelijke dood (het
verlies van het heil)

11

te recht: pas echt

13

pandt: het geschenk

17

noch: nog

18

Door dien: omdat

19

die haer: zij die zich

25

O [...] uytgelesen: o grote
beloning voor de
uitverkorenen Gods

27

Wie [...] overvloedicheyt:
wie prees de overvloed van
uw vreugde

28

Geen oogh: vgl. 1
Korinthiërs 2:9

29

Noch [...] voren: en geen
verstand begreep het ooit

30

Dat: wat
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37-38

Daer [...] boven: daar
loven Uw dienaars en de
engelen U eensgezind

46

geringen: haastig
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HUYGENS

AEN VROUW LEONORE
HELLEMANS

140

141

1

Wel-weergepaerde:
gelukkig hertrouwde

2

't pack: de last

6

Mijn [...] geborght: mij
krediet hebt gegeven
zolang ik u niet kon betalen
(voor uw gastvrijheid, vgl.
de volgende regels)

6-8

en my [...] gedooght: en
mij welwillend vergund
hebt mijn schuld [...] met
woorden te betalen

7

bly gelagh: vrolijke
maaltijd

9

Reckt [...] uyt: wees voor
éénmaal nog eens zo
lankmoedig

10

licht geld: goedkope munt

10-11

geslagen [...] voldoeningh:
(munt) die ik op mijn luit
‘geslagen’ heb om mijn
schuld van dankbaarheid
jegens u mee af te betalen

12-13

Schoon [...] niet: (maar) al
zou ik mijn uiterste best
doen om u af te betalen,
mijn betaling zou altijd
onvoldoende zijn

14

grijp [...] haer: neem de
gelegenheid waar

16

Om [...] verdragen: in de
hoop dat het u tot nog meer
geduld mag verleiden

18

Geusen Almanack: een
agenda van een
bedelaar/een protestantse
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heiligenkalender (waar dus
bijna niets in staat)
19

geen' logen-blad'ren: geen
blaadjes vol leugens (zoals
gewone almanakken)

20

boeren boerterij: grappen
van en voor boeren (lezers
van almanakken)

22

Sterren-waen: astrologisch
verzinsel (zoals in
almanakken)

23

die [...] sende: (mijn ziel)
die ik als het ware
vooruitstuur

24

Naer [...] kende: d.w.z.
naar de hemel, vgl. 1
Korinthiërs 2:9

25

een [...] Heer: een vorst die
op reis gaat

26

huyse-vesters schickt:
kwartiermakers
vooruitstuurt met [...]
geweer: met krijt (om de
gevorderde huizen te
markeren) en met
wapentuig (om logies af te
dwingen)

27

haer' plichten: de diensten
van mijn ziel

30

't Is [...] weerom: u mag
mij met gelijke munt
terugbetalen

31

Ick [...] bescheidentheden:
dan weet ik dat u, met uw
zuivere oordeel, iets beters
zult geven

32-33

Of [...] toe: laat u door mij
leiden, of andersom, maar
nee: dames gaan voor
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NIEW JAER

141

3

O [...] heden: vgl. Psalm
90:4

5

smodderigh: bezoedeld

6

die [...] geleden: (zoveel
jaar) die Gij mij hebt
geduld

7

All [...] gebeden: al mag ik
uw geduld eigenlijk niet
met zulke vragen op de
proef stellen

8

dan [...] aen dee: dan ik
ooit aantrok

9

't: nl. dat ‘pak’
prengen: knellen

12-14

Maeckt [...] verslijten: vgl.
Deuteronomium 29:5 (de
kleren van de Israëlieten
versleten niet gedurende de
veertig jaar in de woestijn)

GOEDE VRYDAGH

142

1

let: scheelt, vgl. Mattheüs
27:45

3

haest: verhaast

7

't Is voldaen: ‘het is
volbracht’, Johannes 19:30

9

voldoende God: God die
‘volbrengt’

11

brieselt: verbrijzelt, vgl.
voor r. 10-14 Romeinen
6:6, Galaten 5:24,
Colossenzen 2:14

13

morruw: murw, volgzaam

PAESCHEN

titel

Paeschen: Pascha, het
joodse paasfeest waar de

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

uittocht uit Egypte wordt
herdacht (vgl. Exodus
12-14)
1

Den [...] voorby: vgl.
Exodus 12:23

4

d'uytgelaten macht: d.i. de
engel des verderfs

5

t'onderbracht: te gronde
richtte

6

Doorgaens
verschrickelijck: (de engel)
die meestal zelf schrik
aanjaagt

7

Wy [...] ontweken: vgl.
Exodus 14: 21-22

8

AEgypten [...] reicks:
buiten bereik van Egypte
Is [...] volbracht: vgl.
Johannes 19:30

9

Oh: O nee!

10

holler: hoger

11

't Vlammige geweer: vgl.
ook Genesis 3:24

12

heet [...] overvaeren:
beveel hem voorbij te gaan

13

Merckt: markeer (met uw
bloed)
Leew [...] Stamm: Christus,
vgl. Openbaringen 5:5

14

tijdelick: bijtijds
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schricken: ontzag te
hebben
Lam: eveneens Christus,
het Lam Gods, vgl.
Johannes 1:29

HEMELVAERT

1

O [...] Ruyter-knechten:
uitroep bij de hemelvaart
van Elia, vgl. 2 Koningen
2:12

3

Zijt [...] genen: is dát uw
steun voor degenen

7

uytgeoost: afgetapt

8

gesnerpt: gebraden
trechten: roosters

9

Duyve: d.i. Christus

10

voor Dijn aes: als ‘buit’
voor uzelf
dese sterflickbeden: nl. dit
lichaam

11

En [...] mis: en misdeel de
wereld (laat niets voor haar
over)

12

Dan [...] voldoe: dan het
restant (het lichaam) waar
de laatste worm nog aan
mag knagen

13

die: Gij die
't endeloose bly: de
eeuwige vreugde

14

daer: naar waar

PINXTEREN

143

2-3

't wel-spreken [...]
machtige: hadden hem zien
beloven dat zij voor de
machtigen der wereld
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zonder aarzelen zouden
spreken, vgl. Mattheüs
10:18-19
3-4

noch [...] land: maar
bovendien stort hij van
boven een vurige tong op
elk van hen neer en doet hij
ze daarmee in alle talen
spreken, vgl. Handelingen
2:1-4

5

het overschot: deze
overvloed

6-8

Hy [...] spreeckt: vgl.
Psalm 19:2-4

8-9

Maer [...] vriendlickheden:
maar (luidt het antwoord)
Zijn wonderen zijn
onbegrensd, en zo is ook
zijn gunst

11

die [...] bevall': waarmee
ik U kan behagen

12

stamer': hoeft te stamelen
daer: waar (bij het Laatste
Oordeel)

13

Die [...] leven: die (zelfs)
kan verlangen naar het
oordeel dat over dood en
leven beslist

KERSMIS

3

vleeschelicke: d.w.z. op het
aardse gerichte, niet
‘geestelijke’, vgl.
Romeinen 7:14
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4

Zijn [...] verdienst: zijn nu
juist waardevol

5-6

daer [...] achten:
vergeleken waarbij alle
ijdele opsmuk van
koninklijke kraambedden
is te beschouwen als stro

7

dat: iets dat

8

Vol [...] vervull': als de
tijden vervuld zijn, zal
vervullen

10

het [...] Woord: vgl.
Johannes 1:1-4 en voor r.
9-11 ook de
geloofsbelijdenis van Nicea

12

en [...] voort: hou maar op

14

waer: ware

DRY KONINGEN AVOND

2

Wijsen: de ‘drie koningen’,
vgl. Mattheüs 2

3

Maer [...] voncken: maar
hun stralen leiden mij
allemaal verkeerd

4

daer [...] sagh: waar gij,
wijzen, u op richtte
(Mattheüs 2:9-10)

5

gewagh: rumoer

7

De [...] drinckt: d.i. een
kreet op het
driekoningenfeest als men
een ‘koning’ had gekozen
wegh, wegh: nee, nee
de [...] gedroncken: de
Koning (Christus) hééft
gedronken, nl. de
lijdensbeker, vgl. Mattheüs
26:39
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9

van [...] Eeck: vgl.
Mattheüs 27:34 en
Johannes 19:29
en monden: smaakte

10

mocht: kon

10-11

van die [...] sonden: van
degenen die erkenden dat
ze om hun zonden (...) alles
verbeurd hadden (en dus
die straf verdiend hadden:
ze hadden hem niet kunnen
dragen)

12

heel: genezen

SONDAGH

2

is voorby: d.w.z. ‘was
gisteren’ (zaterdag) én:
‘geldt niet meer’ (voor ons
christenen)
dienstbaerheden:
verplichtingen

4

die: de zon die

5

niet [...] als: slechts zie

7

Fier [...] Bruydegom: vgl.
Psalm 19:6

8

'k Sie [...] heen: achter uw
wonden (als resultaat
daarvan) zie ik de eeuwige
sabbat voor ons (vgl.
Hebreeën 4)
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10

laet [...] verdoemen: d.w.z.
we hebben allemaal
ongelijk, al die namen zijn
verkeerd
'S HEEREN AVONDMAEL

1

en [...] gasten: en ben ik
weer een van de gasten

3

over [...] sleet: meer dan
half versleten

4

moedigh: brutaal
puntigh: precies

5

Hoe [...] besteedt: wat zou
de wraak terecht zijn
soo: als
verrasten: betrapte

6

En [...] geween: vgl.
Mattheüs 22:13

7

borght [...] gelagh: geeft
Gij mij de maaltijd op
krediet
op: in ruil voor

9

maer [...] veer: maar het is
geen vérgaande
boetvaardigheid

10

geen [...] werck:
onbegonnen werk/nog niet
begonnen
boetig: niet ‘bereid tot
boete’, maar werkelijk
boetend

11

naer desen: na nu

12

en [...] ghy: en wanneer
wilt Gíj dat hart hebben

13

op 't ouwe: als vanouds

NOCH OVER HET SELVE

[DES HEEREN AVONDMAEL]
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4

dat jock: dat juk, die taak

5

schort het op: neem het op
mijn schouders
meender [...] proncken: wil
ermee proncken (aan
iedereen laten zien dat ik
dat doe)

6

wat [...] roncken: wat sta
ik te snoeven

9

't: nl. het juk (r. 4)

10

seffens [...] veroud'ren: met
het ouder worden tegelijk
zwakker worden

11

't pack: de last

13

Om [...] raecken: om weer
op te staan

14-15

Daer af [...] siet: (en
worsteling) waardoor dit
bruiloftskleed, deze door
het bloed van Christus
gewassen stof, er zo vuil en
bevlekt uitziet

17-19

den Bruydegom: Christus
sijn' [...] Bruyd: Zijn
uitverkorene, Zijn bruid die
zuiver is als de zon, d.i.
Christus' gemeente, vgl.
Hooglied 6:10
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20

plecken: smetten

23

Als: zoals

27

sonder end: oneindig
talrijke

28

hier ontrent: hier

29

Niet [...] dulden: alleen
maar vlekkeloze kleren
wenst te dulden

30

houdt: zegt

31

En d' andre: en houdt de
andere ons niet voor
Komt [...] zijt: Mattheüs
11:28

32

inder tijd: in deze wereld

36

siet niet: let niet op

38

bestaen: overeind blijven
kant'er [...] strecken: als
het er wat toe kan
bijdragen

146

41

des: daarop

42-43

sult ghy [...] kost: vgl.
Mattheüs 6:14

44

niettemin: nochtans niet
door eigen verdienste, maar

GODS THIEN GEBODEN

1

Spaert: wees voorzichtig
met

2

noch Boelt: en pleeg geen
overspel
noch Lust: en wees niet
hebzuchtig

TOT GOD

1

soo: daarom

2

Waerheit [...] Leven:
Johannes 14:6
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Om [...] zijn: omdat ik
berouw heb? Ja (Gij hebt
voor mij geleden omdat ik
berouw heb), er is geen
andere reden

TOT GOD

1

Is [...] staet: vgl. 1
Korinthiërs 10:12

TOT GOD

1

Vergeeft [...] vergeven: vgl.
Mattheüs 6:14

4

bespreeck [...] straf: reken
ik op Uw straf

5

Houd [...] even: als ik ook
de slechtsten niet van nu af
beschouw als geheel
‘quitte’

TESSELSCHADES VRAEGH

147

1

Dier: wezen

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

393

147

2

Het [...] weinige: er zijn er
maar weinigen (die hun
moeder niet kennen)

4

kent: weet te zijn

5

van [...] betight: bastaarden
noemt

6

Waerheit [...] Leven: vgl.
Johannes 14:6

7

eewigh Wesen: God
dat's [...] wight: dat is een
ellendig kind

10

en [...] zich: en zich erop
beroemt
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WESTERBAEN

OP FYN

150

1

van Dort: uit Dordrecht

5

ongebuersaem: niet op
buren gestelde

14

geenen nood: geen last

OP DEN KRISTALYNEN BRIL

1

Of: voor het geval dat
faeljeerde: in de steek liet

3

was [...] beraen: deed hij
er verstandig aan
vereerde: schonk

4-5

Dat: als
Oculist: oogarts
vryen: bevrijden

6

gesight: gezichtsvermogen

7

se: nl. die vliezen voor zijn
ogen

8

gelicht: verwijderd

16

voor: in ruil voor

OP DEN SELVEN

151

4

sulcker [...] schat: brillen
van zo iemand niet
beschouw als kristallen,
heldere brillen

5

Maer [...] Boeck: maar als
hij een ‘recht
gereformeerde’ was (niet
volgens het Dortse
wetboek, maar) volgens het
boek van God
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AEN DEN KLAGENDEN
BRILLE-MAN

152

1

dus: zo

12

niet anders als: niet anders
doen of laten dan

25

Ghy [..] opgetogen: u raakt
zo in vervoering bij het
overdenken van wat u
noemt ‘lieve noodzaak’

28

wenteltrap: waarschijnlijk
een verwijt van
Murenander aan
Westerbaen, dat hij niet
weet waarover hij praat

38

oock [...] dryvers: tegelijk
als die ‘verkondigers van
de vrije wil’, zoals u ze
noemt

39

So [...] die: dan behoort u
ook tot degenen die, naar u
zegt

40

onder een: door elkaar

51-52

So [...] zijn: dan zit er toch
nog wat van het zuurdesem
van Arminius in u, die
meent dat u geheel zuiver
op de (gomaristische) graat
bent
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53

vraeght [...] na:
bekommert er zich niet
veel om
ziften: bekritiseren

54

des [...] schriften: op de
brieven van de heilige
Paulus

55

Versterrickt: terwijl u
ondersteund wordt

57

vond [...] verlegen: zat
Streso (contraremonstrants
predikant) behoorlijk in
zijn maag

60

Den uytvlucht [...] God: de
uitvlucht van de roomse
kerk (Westerbaen denkt
mogelijk aan de uitspraak
van Tertullianus: credo
quia absurdum - ‘ik geloof
omdat het ongerijmd is’)

62

aen u vergaeren: mij met
u inlaten

63

so [...] tand: als het (wat ik
zeg) niet naar uw smaak
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KRUL

DEN CHRISTELYKEN
HOVELING

156

18

Hoofs bedrog: de valsheid
aan het hof
pluymstrijkend: kruiperig

157

19

lust [...] lof: verlangen naar
de eer van loze
lofbetuigingen

20

onrustig: woelige

21

van [...] verzellen: door
jaloezie bevangen zijn

23

hovaerdy: hoogmoed

24

hoogheyd: een hoge positie

28

Als [...] overdaed: dan op
die plaatsen, waar te
midden van grote luxe

29

tot noch: tot op heden

30

mijn zelfs: mijzelf

32

verzocht: bezocht

33

leyder: helaas

34

Hoe [...] daer: hoe
makkelijk

35

vermits: omdat

37

stel [...] vooren: overdenk
nu eens mijn leven

40

na [...] beeld: naar Zijn
beeld, vgl. Genesis 1:26

42

om dat: opdat

46

vuyle ranken: verdorven
streken
myen: mijden

54

Ten aenzien dat: omdat

55

Heb [...] geleefd: tot nu toe
heb ik mijn lusten gevolgd
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158

159

14

smalen: afgeven op

28

dat [...] misdoet: dat
iemand die kwaad doet

29

verschoonen: verbloemen

40

Toonen [...] tegenheden:
duizend obstakels in de
weg leggen

41

noch: toch

44

tot [...] gedyen: vreugde
verstrekken
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OOSTERWYCK

DER MENSCHEN LEVEN

161

162

2

Soo Augustinus seyt: citaat
niet getraceerd

4

Geesten: engelen

6

Treckt [...] na: als de geest
u trekt naar (zie ook r.
9-10)

8

d'Englen [...] gelijck: dan
wordt gij gelijk aan Gods
engelen

13

in [...] meesten: in het
kleine en grote, in alle
opzichten

15

na desen: hierna

17

die stadt: nl. de hemel

18

onvernunften: redeloze

20

te veel: zeer veel
DE ERF-SONDE

1

met voll' [...] kaecken:
luidkeels en onbeschroomd

8

bedisputeren: betwisten
KERCK-GANGS VRUCHT

163

11

gekets: verzuim
TRANEN-VRUCHT

5

Waer door [...] meen':
daarmee bedoel ik

7-8

En [...] schiet: en dat als
een bad van tranen uit het
hart vloeit
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SCHURMAN

TEGENS WERELTS
GESELSCHAP

166

1

Dat: als

5

In een Christ: in één
christen
als: als het ware

167

5-6

In [...] wenschen: vgl.
Galaten 5:17

6

Die [...] wenschen: die
tegenstrijdige verlangens
hebben

10

hem selve: voor zichzelf,
vgl. Romeinen 14:7

15-16

Want [...] geeft: want wie
de wapens van Christus
heeft, kan zijn tegenstander
(de ‘oude’, zondige mens
in zichzelf) dodelijk
verwonden, vgl. Efeziërs
4:22-24

18

hem: de oude mens

19

sy: de macht van de oude
mens

21

derven: missen

22

Die [...] sterven: die geen
afstand doen van de zonde

23-24

Want [...] knaeght: want al
heeft men wel eens
wroeging over de zonde,
dat is slechts een teken dat
men een geweten heeft (en
nog geen begin van een
nieuw leven)

26

hem: zich

27

handt: werktuig

28

sijn [...] pandt: en het
liefste bezit van de duivel
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30

Dat [...] stricken: dat is blij
zijn met je eigen boeien

32

of sijn net: of een van zijn
valstrikken

35

En sy: maar zij daarentegen

40

Al [...] overhoop: alle
beletselen uit de weg ruimt

41

staegh: voortdurend

42

Eygen [...] allen: de eigen
kracht als nietswaardig
beschouwt

53

Die [...] vloecken: vgl.
Lukas 6:28

54

Weeu [...] besoecken: vgl.
Jakobus 1:27

57

light: zo maar

61

Die [...] verheughden: die
niet de deugden nastreven
waar wereldse harten geen
vreugde aan ontlenen

OVER HET DROEVIG
VERVAL DER CHRISTENEN

1

Verbastert: ontaard
eersten luijster: vroegere
glans, vgl. Handelingen 2

2

liefde [...] geloov: vgl. 1
Korinthiërs 13:13

3

sterren: nl. de christelijke
leiders
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4

werpen op: gooien omhoog
slijck: nl. het vuil van de
wereld

6

smalle wegh: vgl. Mattheüs
7:13
palen: grenzen

7

smeet: smeedt

9

sienders: profeten

10

op [...] alderlichst':
moeiteloos

11

vrede [...] is: vgl. Jeremia
6:14

15

en hoe: en ze leren niet dat
verbrieselt: verbrijzeld,
vgl. Ezechiël 11:19

18

Sijn [...] verwonde:
verwijzing naar de
gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan,
Lukas 10:34

20

meijnen: menen, zie ook r.
27
rijck [...] gekleet: vgl.
Openbaringen 3:17

21

hetselve: nl. het volk

22

hoord': behoort

23

op [...] mast: vgl. Spreuken
23:24

24

tempeest: tekeergaat

25

herders: predikanten, vgl.
Jeremia 23:1

28

bloet: vgl. Ezechiël 3:18

32

als [...] plach: als een
ingehuurde die slecht werk
levert, vgl. Johannes 10:12
maer: slechts
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34

onderherders: de herders
die weer door Jezus geleid
worden

36

hemels crone: vgl. Jakobus
1:12

38

Waijen: verwijzing naar de
voetiaanse predikant
Johannes van der Wayen

37-40

Daer [...] wacht: vgl.
Hooglied 4:16

42

Achtingh: verwijzing naar
de predikant Regnerus
Hachtingius

44

sevenduijsent [...] teld: vgl.
1 Koningen 19:18

45

vaders: kerkelijk leiders

46

van [...] gegeven:
Theodorus à Brakel,
piëtistisch auteur

49

steunsel: vgl. Jesaja 6:13

51

Acronius: predikant te
Huizen
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DE DECKER

AEN MIJNEN STERFDAG

172

4

daer [...] plag: waarin ik
gewoon was God toe te
zingen

5

verwondering:
bewondering
soo [...] besag: telkens als
ik hem (die wereld) zag

6

stuyten: doen stoppen

7

der [...] fruyten: van de
streng verboden vrucht,
vgl. Genesis 3:3

8

dien [...] mag: waarvoor ik
wel kan vluchten, maar die
ik niet kan ontlopen

9

herwaerts aen: hierheen

13

los: zorgeloos
GESANG AEN DE H.
DRYEENIGHEYD

173

3

begrijp: begripsvermogen

4

begrijpen: bevatten

8

Ontwolk: neem de mist
(duisternis) weg van

12

Believen [...] ontsien:
gehoorzamen, liefhebben
en vrezen

20

Dryvuldig: uit drie
bestaande

JESUS AEN DE GELOOVIGE
SIELE

1

Aurore: godin van de
dageraad

3

ontvaren: opgestegen
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6

Als: zoals nu

8

haekt: verlangt

9

den Bruydegom: Jezus

12

bruyd: de gelovige ziel

13

vieren: vuren,
hemellichamen

17

bot: ontluikt

21

Die [...] verwonnen: altijd
zuiverder wit dan de
duifjes

24

Geval: lot

DE SELVE AAN JESUS

1

gemack: rust, vgl. Matthëus
8:20

3-4

of [...] besten: dak of
beschutting heeft

5

niet een': nog geen

7

O [...] had: mocht ik nog
iets van zuiverheid in mijn
boezem hebben

8

O [...] derven: o, zal ik het
er toch op wagen (zal ik,
hoewel ik geen zuiverheid
heb, toch Jezus durven
aanspreken)
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9

mijn [...] gejond: mijn hart
staat voor u open

11

Tot [...] grond: door en
door

12

met [...] netten: met een
oogwenk schoonmaken

13

net: rein
en [...] vry: en bevrijd van
zijn smetten
HEERE, 'T
BRUYLOFTS-KLEED IS UWE
GAVE

175

1

slecht: (te) eenvoudig

6-8

zult ghy [...] aengedaen:
zult gij aarzelen uw kleed
om mijn lichaam (...) te
slaan, die zelf mijn kleed
hebt aangedaan (door mens
te worden?)

9

Sulcx: dat (die aarzeling)
klaer: zuiver

11

overdout: met dauw
besprenkelt

12

behoud: overhoudt

DE TOT GOD WAKENDE
SIELE

1

gramme: woedende
van vaek verkracht: door
slaap overmand

2

vlerken: eig. vleugels, hier:
wolkensluiers

3

De [...] bezet: de lichten
(de sterren) bedekt

5

wat [...] onthoud: wat zich
hier beneden op het droge
land ophoudt
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vochten: vochtige
rust en viert: rust uit en
ontspant zich

13

tortsen [...] All: toortsen
van het heelal (sterren)

14

meer [...] Beir: Grote en
Kleine Beer
(sterrenbeelden)

19

vier: vuur

20

derwaerts aen: daarheen
swier: zend

21

Dat's: namelijk

23

eysch: vraag, bid

23

Dat [...] alleen: dat alleen
vraag ik en zij (de zuchten,
r. 19) zouden ook niet meer
durven te vragen (nl. om te
liggen voor de voeten van
Jezus; hogere aspiraties
hebben zij niet)

AENDACHT OP DE KERSDAG

176

2

silben: lettergrepen

5

met [...] kraaien: met luid
de victorie te roepen

6

Die [...] waeyen: waarvan
het nieuws uit Funen komt

8

vier: vuur
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177

9

gewreven: geschreven

10

breyn: hersenen (de inhoud
van geplette schedels)

12

snuyft [...] als: ademt bijna
niets dan

13

van desen dagh: vandaag

15

stuiten [...] trant: dat mijn
actie werd tegengehouden

16

Van [...] hand: door de
hand van een goede engel

18

wat [...] voren: wat ben je
van plan

21

Wacht [...] spillen: schrik
ervoor terug Gods
geboortedag te verspillen
aan zulke wrede zinloze
gebeurtenissen

23

daer: naar de plaats waar
(de kerk)

25

begeef [...] blaêren: keer
tot de bladeren (de bijbel)

26

Melders [...] Maren: die de
vreugdevolste
boodschappen melden (het
evangelie, veel
vreugdevoller dan de
berichten uit Funen)

32

Eens [...] doen: te
verzoenen

36

in [...] ligt: neergelegd is
in enig hooi

38

dienstig [...] seden: nuttig
voor uw gedrag

42

verkindert: kind wordt, vgl.
bijv. 1 Korinthiërs 1:24-25

45

neven: nageslacht

46

Zoo [...] leven: op het
moment dat hij begint te
leven ook gaat lijden
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48

Dat [...] tijd: dat is
passende bezigheid voor
deze (kerst)tijd

49-54

Maer [...] geboren: Maar
op een dag als vandaag
alleen maar over oorlog
etc. te spreken kan hun, die
zich graag ‘christenen’
noemen, onmogelijk goed
staan

57

Als [...] staten: omdat de
status van zijn koningschap

61-63

Waer [...] overeen: en
daarmee stemmen ook de
engelentongen (...) liefelijk
overeen

64-67

En [...] juichen: en die de
volkeren op de aarde niets
dan vrede toewensen, en
die niets doen dan de
mensen juichend een
buigzaam hart toewensen

71

den Prince [...] vreê: de
vredevorst, Christus, vgl.
Jesaja 9:5

73

stuyten wil: wil doen
ophouden

74

Uit [...] roeden: (wil)
uitroeien uit de christelijke
wereld

75

En [...] Vaderland: en als
uw vaderland ergens een
eervolle overwinning
behaalt

80

Dat [...] goed: dat zou veel
beter zijn dan

81

snorcken: snoeven

83

hoe bedaert: ook de meest
kalme

84

Aen te voên: te kweken
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86

heir: leger
herte: moed

90

En [...] overwogen: en
nadat ik het een korte tijd
overwogen had
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MARTINIUS
MORGEN-LIEDT

180

181

4

ophalen: opsteken

5-6

Wat [...] vergelden: wat zal
ik U (... ) teruggeven voor
(...)

10

Boven [...] prysen: meer
prijzen dan de vogels doen

12

Pluimen: veren, het bed

13

zoo [...] baats: zoveel
voordeel

17

te gaau: te vlug af

19-20

O [...] passen: o, ik wilde
dat ik altijd zo precies op
tijd kon zijn

23

althans: nu

24

af te malen: af te schilderen

27

voor gewis: zeker

28

aanvaarden: te beginnen

29

haar: zichzelf

31

Dat [...] koom: laat er geen
drank komen

35

kamp: akker

36

Oly: kracht

44

middaghs-luiden: bij hen
die in het volle licht leven
(de zaligen?)

47-48

In [...] sweven: omdat zij
(onwaardige) zich ophoudt
in de gouden kring van zo'n
grote glans

49

Is [...] hier: en als dat hier
beneden, in deze wereld al
zo is

52

Vierschaer: rechtbank

53

voor: in plaats van
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182

2

van [...] vermaan: aan de
zomer doen denken (?)

9

strede: wedijverden

17

Aan [...] weenigh: nl.
regen, vgl. 1 Koningen 17
en 18

18

Noch: nog

24

strekken: dienen

27

Die [...] weeten: vgl.
Mattheüs 6:26

34

quynt van de gal: is ziek
van de gezwellen

35

plagh [...] hopen: op
rekende

37

heid: heide

38

voor [...] gespaant:
voortijdig bij de koe
weggehaald

39

brant: voorraad brandstof

40

Slachtmaant...
Sprokkelmaant: november
lijkt al februari
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183

45

tyden: seizoenen

47

En [...] overslagen: en die
die wisselingen altijd in
stand houdt, vgl. Gods
belofte aan Noach, Genesis
8:21

50

ons profyt: een dag om
geld te verdienen

51

ons verbonden: dagen om
contracten af te sluiten (?)

56

na: naar

57-58

Die [...] viel: waar
niettemin nog iets goeds uit
kon komen, als er
verandering op volgde
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ZOET

GEESTELIKKE
DOOR-ZICHTEN

186

4

By [...] vlieten: Huygens
had zijn Heilighe Daghen
opgedragen aan de
echtgenote van P.C. Hooft,
drost van Muiden

13

waits: weids, grandioos

15

Licht geld: ‘munten van
weinig waarde’, zo noemt
Huygens zijn Heilighe
Daghen in het
opdrachtgedicht van die
bundel

16-18

't Geen [...] geweld: dat
niet waardevol genoeg is
om de rekening ten volle te
betalen, behalve als men
list of geweld gebruikt
ZON-DAG

187

1

Dit: nl. het slot van het
inleidende gedicht
vry [...] ghesproken:
behoorlijk sterk uitgedrukt

188

4

bewonden: versluierd

10

Dat: alles wat

13

Of: als

24

veel: velen

28

blincken: stralen

40-41

Gants [...] klimmen: geheel
voldaan? Wagen jullie dat
te zeggen, schijn-levenden?
Hou op met die
zelfverheffing

42-43

Koom [...] dragen: help,
door uzelf te haten,
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Christus' kruis de berg op
te dragen

189

45

Staat [...] gaapt: sta niet zo
werkeloos toe te kijken

46

Ridder: Huygens was door
de Engelse koning James I
tot ridder geslagen

46

poog naar: haast u tot

52

sta bloot: vertrouw enkel

55

Die [...] vol-harden: zij die
op die manier (in
vertrouwen op God)
voortgaan

56

vry ge-oordeeld:
vrijgesproken

64

voor-streken: achter de rug

68

verkrachten: bedwingen

70

na uw meenen: zoals u
denkt

72

de booze: de duivel
verraên: bedrogen

75-78

En [...] onfong: en toch
spreekt hier dezelfde tong
als die Petrus destijds (met
Pinksteren) als een teken
van zijn op-
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189

190

dracht, ontving - al
profeteert deze tong niet
‘ten deele’, vgl. 1 Korinthe
13:9, maar volkomen
79-80

Laet [...] verstaen: een
oproep aan Huygens tot
verootmoediging: Zoet
spreekt de woorden van
God, maar Huygens kan ze
in zijn vleselijke staat niet
begrijpen

83

Kristi leeden: de leden van
Christus' kerk

88

niets [...] ver-ongelijken:
geen enkel onrecht zou
doen

89

Schoon [..] Stiet: ook al
wierp ze u (...)

90

van: weg van

91

Daar op: en vervolgens

92

Recht of: net alsof

96

het leste kraid: voor het
laatst kraait, vgl. Mattheüs
26:34

114

toe: bovendien
KARS-DAG

191

3

raye: dans

8

kitteld: prikkelt

12

Lam'ren-graf: het graf van
de vermoorde kinderen,
vgl. Jeremia 31:15 en
Mattheüs 2:18

15

Braveert: trotseert
Moordenaer: koning
Herodes

192

18

slaakte: onderbrak

19

Wapen: wapenrusting
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krielen: krioelen

29

Purpre-Keurs: purperen
kleed

30

Wat [...] erf: wat een
benauwend lot staat Kaïn
(de moordenaar) te
wachten

31

Teedre-loten: vgl. r. 12

35

met [...] al: met totale
ondergang

37

of: ook al

42

vail: veilig
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STEENDAM
ZIEL-SUCHT

196

titel

Wicht: het eiland Wight
voorsz.: voorzeid,
voornoemd

197

6

ver-toefd: wacht

8

noch: nog (vgl. r. 18)

12

En [...] pijnd: en mijn
geweten knaagt aan mijn
hart

16

en [...] sloopt: en sloopt het
bijna

17

belemmerd: stamelend

23

Door [...] poogd: doordat
de felle, dwingende
windvlagen het elk
ogenblik proberen te laten
stranden

24

toogd: laat zien

30

uyt [...] geweste: van die
andere kant

34

Bequalmd: beadem

36

Ionas: vgl. Jona I

39

een Wolk [...] vuur: vgl.
Exodus 13:21
ZIELS-VREUGD

198

titel

prijkeloos: gevaarlijk

3

Heeren-Zebaoth: Heer der
heerscharen

6

rijplijk: overvloedig

13

uyt': zeg

18

nijders: vijand

22

gewisse: geweten
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24

met [...] treden: over mij
oordelen

25

met [...] mond: stil, in het
hart

30

dus: zo

31

't Geen: (het schip,) dat

32

held: helt over

33

Schover-Zeyl: een van de
fokken (voorste zeilen)

34

noch [...] on-heyl: nog
meer onheil te ontkomen

37

Drie-tand-spits: de drietand
van zeegod Neptunus

39

AEoli: Aeolus, god van de
wind
ont-gespt [...] winden-reep:
laat de teugels van de
winden vieren

199

42

van de selfde: daardoor

47

Dies: daarom

54

in allen: altijd, bij alle
gelegenheden
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BOOTSMANS-LIED

199

1

O [...] sweefde: vgl.
Genesis 1:1

2

Doen: toen
niet: niets

3

eêlste-schepsel: nl. de mens

13

Droogt: ondiepten

14

Dat: (het schip,) dat

18

na: naar

23

haast: snel

27

veed'ren: vleugels
wonderlijk: onverwachts

200

33

Of: alsof
wal: rotswand

36

Dat [...] gesteld: dat wij er
als dronkaards bij staan

37

Dus vlot: zo drijvend
driftig: op drift

201

38

Vertieren: leggen wij af

40

On-ogelijk: niet waar te
nemen zo snel (?)

51

vat': begrijpt

60

ver-kracht: sterker is dan

62

Cham: Genesis 9:25

63

Wild, en Tam: onbeschaafd
en beschaafd

65

haar: hun

66

leyd: begeleidt

70

ont-sloop: van ons weg
gingen

77

Dat [...] dien: laat onze
ervaringen ertoe aanzetten
om

83

na: naar
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84

gonstens-vleug'len: de
vleugels van Uw gunst

85-88

Dat [...] stuur: vgl.
hierboven, ‘Ziel-sucht’ r.
36-40

90

veyl: veilig

95-96

besnoer [...]
Lichaams-roer: geleid ons
verstand

99

lichaams-wijk: de
wijkplaats van het lichaam

102

open: uitweg, vgl. Jona I

105

lopen: weglopen

106

So [...] Schip: nu houdt het
schip hem veilig (?)

107

So: dan

109-110

So [...] Hem: nu zet het
schip hem overboord
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LODENSTEIN
HERT-STERCKTE IN JEHOVA

204

205

206

1

Soet: aangenaam

7

te dieren pand: zeer
kostbaar bezit

10

sijn Met-gesel: Silas, vgl.
Handelingen 16:25

14

Weygerde [...] sang: vgl.
Psalm 137:2

18

't Vreugde-tuyg: hun
muziekinstrumenten

19-20

Maar [...] hoog: maar de
zon staat toch niet minder
hoog omdat wij vernederd
zijn?

22

eeuwig Ligt: God

24

Weerdig: waardig

25

Wis: zeker

26

niet met al: helemaal niets

27-28

Mag [...] doet: als die (de
hemel) maar in glorie mag
blinken, laat Hij dan rustig
doen wat hij doet

37

sonder [...] paal: onbeperkt

38

altemaal: geheel en al

42

met dat: zodra

46

dus [...] koos: de hemel die
keus maakte

48

sinnen: overwegingen

52

feylen [...] vond: vergissen
ons daarin

54

Raad: raadsbesluit (van
God)

60

Beduyd: betekenis

62

wigt [...] maat: vgl. Jesaja
40:12
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67

waar na: volgens welk

68

sig voegt: en waarnaar zich
richt

69

snecken: veren

71-72

besorgt [...] blijft: zorgt dat
gene onderdelen ontbreken
of verloren raken

73-74

Raad [...] is: Raad, die
onze liefde zo waard is als
de Goedheid zelf

77-78

Of [...] ongemack: of wie
zou liever hebben dat die
‘keten’ (Gods raadsbesluit)
brak dan dat hijzelf nadeel
ondervond (?)

79-80

Nutter [...] grond: beter
zou de hele wereld ten
onder gaan dan het kleinste
stukje van deze Raad

82

staat: positie

86

't ons [...] sien: ons dat
inzicht geeft
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KINDER-LESSE

207

208

3

geleyd: leiding

5

dubbel-sinnig: zeer
geleerde

7

wert: wordt

12

na: naar

16

clem: overtuigingskracht

17

Slegte: eenvoudigen

26

gratig: gretig

29

lecken: likken

36

sogs genoeg: genoeg melk

40

Regt: enig ware
niet [...] kinder-trant: niet
doe als een kind

41

soo: dan

47

in [...] staan: gelijk zijn
aan jou

48

Niet: niets (waardig)

JESUS VOORBEELD

209

3

werdt: wordt

4

By: vergeleken met

13

Stille: geduldig, lijdzaam

13-16

die [...] cond: die de golven
van Uw wil tot rust kunt
doen komen en stil liggen
op de gronden van de wil
van Uw Vader (die Uw wil
geheel ondergeschikt wilt
en kunt maken aan die van
Uw vader)

17

togt: drift, neiging

29

voor spijs: vóór het eten

30

bedden: naar bed gaan

39

Nevens: jegens
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211

42

Aller [...] hulpeloost: van
allen in hun meest
hulpeloze staat

53

yver: toorn

63

ontberen: missen

64-66

En so [...] d'evenaar: en zo
de grootspraak van de
hoogmoedigen altijd op de
juiste wijze beoordeelde

77

net: zuiver

85-86

dien [...] toe mat: die altijd
verstandig maat hield in
spijs en drank

97-98

druckt [...] mijn': breng mij
tot leven door uw lichaam
op het mijne te drukken,
vgl. 2 Koningen 4:34

102

regt: werkelijk
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HEERLIJCKHEYDS LOFF

211

1

na: naar

3

Regte: ware
lieven: beminnen

212

213

11

Ydelheyd [...] costelijck:
alle kostbaarheden zijn
ijdelheid

14

Daar: terwijl daarentegen

18

gelden doet: waarde geeft

20

crijgelijck: verkrijgbaar

23

vleeschlijck oog:
lichamelijk oog (anders
dan het geestelijk inzicht)

31

quijn: neerslachtigheid

40

Met [...] vereent: leven in
zulk licht

44

snooden: slechte

63

noggewoonheyd: noch door
gewoonte

63

Min: minder

65

yets: iets

78

t' Samen-spanden: samen
de instrumenten stemden

OP DEN AANVANG DES
JAARS

214

11

Duyck [...] siel: stel je
nederig op, mijn ziel

14

kim: horizon

16

mede: ook

17

snode: ondeugdelijke

19

Der druyven... nieren: wijn
en brood (sap van druiven
en de kern van tarwe)

23

haven: have, rijkdom

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

215

27

Ons [...] gestuttet: terwijl
we ons dagelijks werk
onderbraken

30

na sig liet: had moeten
meebrengen

32

hert [...] onbesneden: met
onbekeerd hart en oren,
vgl. Jeremia 9:26

35

versaken: op te geven

42

weder-steuyt: weerklank,
gevolg

48

des: daarom, dus
not: nut, effect

216

52

voorsigtig: wijs

53

wigtig: vol ernst

68

ouwlings: vanouds

73

mijn verduyren: de tijd van
mijn leven, vgl. Psalm
90:12
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216

80

schicken: inrichten

83

Ten tijd: tot de tijd

84

verkeer: verandert

MEDITATIE OP DE ENGTE
VAN SEECKER PADT

217

titel

vgl. Mattheüs 7:14

4

't Is [...] gaan: het is mij er
maar om te doen die weg
(naar God) te gaan

10

besijden aan: naast

14

Of [...] dost: of u een volle
kledingkast tot uw
beschikking hebt

15

wel: goed, juist

16

Kost: dagelijks onderhoud

21

Genoeg [...] eel: genoeg is
altijd het beste

23

Genoeg [...] is: genoeg is
voor mij alles

27

En my genoeg: en het is mij
genoeg

33

'k En sal: ik zal niet
laken: kritiseren

34

bestelden: bepaalde

37-38

Ick [...] Sielen-wroeg: het
ruime pad laat ik aan
degene wiens ziel (later)
geknaagd zal worden door
wroeging

39-40

Voor [...] genoeg: wat mij
betreft, ik heb ruim
voldoende aan de korte
smarten van het smalle pad
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BRUNO
KERS-TIJDTS KLINCK-DICHT

219

3

Sonne' der gerechtigheyt:
vgl. Maleachi 4:2
uw' schijn: uw glans

220

5

Prins der duysternis: vorst
der duisternis, de duivel

6

ver-riedt: misleidde

7

Steeckt [...] staert: heeft nu
geen venijn meer in de
staart
Vrouwen-zaets gebiedt: de
machtige nakomeling van
de vrouw (Eva)

8

Vertreet [...] kop: vgl.
Genesis 3:15

10

Daer door: waardoor

13

't Welck [...] dwaelt: die
niemand doet dwalen die
hem volgt
wicht: kind

13-14

van [...] eewigheden: zo
zwaar, dat wie het draagt,
in eeuwigheid nooit te licht
wordt bevonden

citaat

Wie mij volgt, wandelt niet
in de duisternissen

AEN ROMEN

DANCK-DICHT

3

griffioenen klauw: de
klauwen van griffioenen
(kwaadaardige monsters)
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4

omlopen [...] staert: naar
hun staart zoeken (het
scheldwoord voor Engelsen
was ‘staartman’)

8

balgh: buik

12-13

om [...] schrijven: voor
iemand die papier vol wil
schrijven ter gedachtenis
aan uw weldaden

16

zucht: liefde

17

doch: toch

18

Des Staets [...] schip: het
Schip van Staat
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VAN SOMEREN

SONDAGH

224

8

En [...] kiel: en het
schijnbaar reddeloze schip
van mijn ziel is voor anker
gegaan

12

over-heert: overwonnen
'S HEEREN AVONTMAEL

1

slechte: eenvoudige

2

derft: durft

6

waerdste: verdienstelijkste

7

rock: kleed

10

als [...] wech-gevaren: vgl.
Job 7:6

11

kale nopp': versleten
knopen
NIEUWE-JAER

5

buyt: bezigheden

6

onbesneden: vgl.
Handelingen 7:51

8

Soo [...] Luyt: (als ik dat nu
niet kan) dan zing ik nooit
meer een lied op mijn
onbesnaarde luit

10

op een nieu: opnieuw

14

hare: hun

DRY KONINGEN AVONDT

225

1

beschoren: bepaald

5

laet [...] doorboren: laat
uw straal in mij schijnen

6

En [...] sticht: en
veroorzaakt met deze
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schittering in mij een
gemoed
7

licht: bijlicht

10

haer: hun (de drie
koningen)

GOEDE VRYDAGH

1

Ist [...] nacht: vgl.
Mattheüs 27:45

4

vry: vooral

12

Den eenen [...] aen: vgl.
Lukas 23:39-40

13

met [...] gaen: over mij
oordelen

PAESCHEN

3

woet: woedt
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226

14

Soo [...] raken: als Uw
vinger zijn tong niet
aanraakt (alleen dan is hij
in staat zijn dankbaarheid
uit te spreken)
HEMEL-VAERT

1

haer: hen

2

soo [...] verkoren: zo duur
gekocht

3

Laet [...] pijn: laat Gij hen
als martelaren lijden

PINXTEREN

3

slaen: spreken

4

G'lijck [...] deden: precies
zoals iedereen in dat land
zelf sprak

7

Loopt [...] verbaest: joden,
loop er maar verbijsterd
voor weg

KERSMIS

227

1

in [...] verschoven:
versmaad in de stal

6

Luyr-korf: luiermand

7

slet [...] doeck: een lap of
een nog waardelozer doek

8

Noch [...] boven: toch is
die veel meer waard dan al
de pracht en staatsie van
het kraambed van
koninginnen
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VAN DER MERWEDE

SONDAGH

230

231

2

Staegh [...] kost: (onze
handen) die altijd bezig
zijn om meer dan het
noodzakelijke te verkrijgen

3

My [...] begost: ik denk dat
men, als men met u zou
beginnen, het belangrijkste
deed

7

Als: (smeriger) dan

9

slechte: eenvoudige

10

En [...] al: en dikwijls lijkt
u er in 't geheel niet op
door haer werck: alleen
door te werken

12

'tkussen: hoge positie

16

gekapte: opgemaakte
Duyf: hoer

19

En [...] pop: en om met
zijn verwaande deerne
gedwonge: kunstmatige

20

verydeld: verblinde

24

mee: ook
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ANSLO

AANDACHT OP DRIE
KONINGEN

234

235

motto

‘Een niet eerder geziene
ster verschrikte de Wijzen:
wie is geboren, zeggen zij,
zo groot, dat het firmament
nieuwe sterren tot zijn lof
voortbrengt?’ Herkomst
van het citaat onbekend.

2

nogh: ten slotte

6

alleen [...] gehecht: niet
alleen verbonden heeft

7-8

noch [...] uitverkoren: of
alleen aan David, zijn
knecht en uitverkorene

9

Simeon: vgl. Lukas 2:25

12

Nogh voor: nog vóór

19

Maar die: maar het is een
vuur dat

32

verschoven: beland

37

slechte: eenvoudige
braveert: steekt [...] naar
de kroon

236

45

offerhand: offers

49

achten [...] geboort:
betonen zij eer aan de
onaanzienlijke boreling

61

verplicht: vgl. Mattheüs
2:7-10

63-64

Schoon [...] doeken:
hoewel hij zich door de wet
(van Mozes) blind laat
maken voor de genade (van
Christus)

65

Naman: vgl. 2 Koningen 5

71

Mann': manna, vgl.
Johannes 6, 31-32

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

UIT: BYBELPRINTEN
GENESIS I

2

uyt niet: uit niets

4

maeckt [...] sterck: maakt
deze woorden waar

GENESIS VII

237

4

die [...] geboet: die gij
gemakkelijk met tranen
had kunnen boeten

II

2

SAMUEL XI

dulle: dolle, tomeloze
MARCI. II

238

-
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JOHANNES XIX

238

1

Knechten: soldaten

MATTHEUS XXV

239

1

om [...] bespot: hier
beneden (op aarde) bespot

3

Elck [...] werck: een ieder
staat dan, in
overeenstemming met zijn
daden, te wachten

APOCALYPS XXI

-
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BRANDT

BEDE

242

5

Mazaryn: de Franse eerste
minister Mazarin
toren: toorn

12

noch: zelfs

17

hoven: paleizen

18

Het hooft: d.w.z. de
koning, Karel 1

20-21

dien [...] blyft: aan wie de
wraak blijft toevertrouwd

22

Batoos staat: d.w.z.
Nederland

23

vry: goed

29

onderzaten: burgers

32

een onrecht [...] lees: een
onrechtvaardig vonnis
moge uitspreken

BEDE VOOR DEN
WELSTANDT DES
VADERLANDTS

243

244

7

met [...] verzelt: vergezeld
door de roofzucht

11

de Kryg: de Oorlog
(personificatie)

12

Bandt: verdrijft

17

kampen: strijden

20

T'onzer bee: op ons gebed

23

waterkielen: schepen

25

Laat [...] vernielen: geef,
dat niet één ogenblik
vernielt

29

standers: vaandels

35

op [...] reê: op de vrije
wateren
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36

haringbuis: haringschip

48

dul van spyt: dol van
kwaadheid

51

Herdren: zieleherders

53

plag: gewoon was

58

Draagt: gedraagt

62-63

zyn staf [...] af: en zijn
bisschopsstaf legt hij neer
voor een lans

67-68

Kan [...] wekken: kan hij
dienen als herder, door zo
de wolven op te hitsen

70

heet op: begerig naar

71

steken: blazen

82

Doe [...] vermanen: laat
hem luisteren naar uw
woord

83

Sticht: bisdom

97

Deze leit: die (oorzaak) ligt

98

Soo lang gedult: die u zo
lang hebt geduld
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245

246

99

schier: bijna

101

ons verheren: heersen over
ons

103

Die: de mens, die (vgl.
106)

109

toch: immers

113

d'ingeboren: de inwoners
(van Nederland)

114

recht: op de juiste wijze

115

Zo: dan

120

Die eer': die moet
respecteren

129

verdreven: vluchtelingen

133

met zyn werk: met de
werken die bij dat geloof
horen
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SLUITER

TEGEN DE INGEBEELDE EN
SORGELOOSE GERUSTHEYD

248

249

4

Die [...] aep: die er
vliegensvlug bij is

5

zuyen: neuriën

6

op en waeck': wakker
wordt

7

te vertussen: zo te schikken
(?)

9-10

Die [...] gemoet: zij die hun
gemoed nooit tot Jezus
willen buigen

13

Die [...] weten: m.a.w. die
geen gebrek kennen

15

Derven [...] vermeten:
durven zich er overmoedig
op voor te laten staan

19

haer: hen

27

eens luyaerts wenschen:
met alleen maar een luie
wens

30

na: naar

31

Is: het is

32

Soo: als

34

schelt: aanbelt

41-44

Daer in [...] verdoemt: het
(heil) zit niet hierin dat u
trots kunt verklaren dat uw
geweten u op uw levenspad
nooit veroordeelt

46

d'Alderslimste: de
slechtsten
mee: ook

49

Saligh [...] gepresen: maar
terecht worden diegenen
zalig geprezen
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Hare [...] lot: vgl.
Openbaringen 22:14
LOF- EN BEDE-SANG

250

2

Nae: naar, zie ook 17

3

t'saem: zowel

4

over: boven

7

getogen: getrokken

9

Vermits: omdat

13

staten: standen

16

tuigt: getuigt

17

staet: positie, stand

18

recht: goed

23

Gestiert: geplaatst

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

423

250

251

26-27

met een [...] zy:
tegelijkertijd zo trouw ben
aan mijn aardse meneer en
mevrouw

28

Haer [...] ontrekk': niet van
hen steel

30

na oogendienst: alleen
maar uiterlijk

31

slegtheit: eenvoud

38

wakker: ijverig

39

Soo [...] wachten: zodat ik
er steeds voor waak

44

't [...] huis-beswaer: de
grootste last van het
huishouden

48

selfs: zelf
als [...] dient: als een
dienaar, vgl. Johannes 13

51

Soo: als

52

't Waer [...] reen: dan was
dat toch volkomen dwaas

55

En die: en aan degenen die
(meneer en mevrouw)

57

slinksche perten: listige
streken

58

snoo: slinkse
TEGEN 'T BESCHIMPEN...

252

1

Dus: zo

6

Dat [...] niet: dat wil
zeggen: wij slaan geen acht
op die spot

18

Dat [...] kruis: en dat
maakt de bozen nog steeds
kwaad

24

oit schalk: een misdadiger
ooit
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25

Maer [...] kant: maar de
valsaard (de duivel) moet
wijken

34

strijken: inbinden

37

Of [...] rot: hoewel zijn
goddeloze bende dan ook

50

onaard'ge: afzichtelijke

51-52

Om [...] rotten: zodat zij
nooit samenrotten om te
spotten (?)

54

overslaan: overdenken

DE STERVENDE NOODIGT
CHRISTUM

254

4

magh: kan

11

Dies: daarom
op het nieuwe: opnieuw

255

27

bleet: blaat

28

Na [...] weet: naar u, die
het kan thuisbrengen

29

Schoon [...] vertrek:
hoewel alles mij dan in de
steek laat

34

Is [...] waerd: is iets dat
mij waardevol is, behalve
u

38

Lemmet: pitje

46

na: naar

48

Aen [...] eeuwigheid: op dit
tijdstip volgt de
eeuwigheid
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GEESTELYK MEY-LIED

255

256

5

kruis-plas-regen: de winter
van ellende, vol slagregens

6

door my: door mijn
toedoen

10

Van die: van de bomen en
struiken (?)

33

na uw gedaent: naar uw
verschijning

35

vry: gerust
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OUDAAN
CHRISTUS VERWEZEN,
GEGEESELT

258

259

1

neepen: striemen

4

muuren [...] bemetst:
muren waar het gemoed
van de rechter in blijft
opgesloten

5-6

Die [...] bekleden: (de
rechter) die de rechterstoel
graag op redelijke wijze
zou bezetten

10

no: ongaarne

12

beweeghtse: brengt hen (de
joden)

13

Des: daarom

14

middel weg: middenweg

15-16

Op dat [...] geschie: opdat
hij de een geen te groot
leed hoeft te doen en de
ander half genoegdoening
kan geven

23

En [...] beweest: en, wat je
wel vaker hebt gedaan (?)

24

Hem [...] feest: hem
vervolgens gratie te
verlenen ter ere van het
hoge feest (Pascha, vgl.
Mattheüs 17:19)

33

uytgetreden: naar buiten
gekomen, vgl. Johannes
19:13

37

gesteven: verwekt

41

te wijden midden: een al te
wijde middenweg (geen
moeilijke keus)

46-47

Te vooren [...]
Ouderlingen: van te voren
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bewerkt door de
overpriesters, vgl. Markus
15:11

260

261

47-48

die [...] zie: die ik in de
woedende massa overal zie

49

Bestaan: presteren het

56

kruyst [...] hem: vgl.
Johannes 19:6

65

Gemalinne: vgl. Mattheüs
27:19

68

En daar [...] gevoert: en
hoe zij in haar angst denkt
als hij

69

Met eenen aftevaardigen:
door een bode te sturen

73

zelfs heden: juist vandaag

86

uyt [...] gesmeten: laat de
balans doorslaan en

87

Viert [...] bot: geeft vrij
spel aan hun wreedheid

92

hem al tegenstormt: al
tegen hem getuigt

96

waschpot: wasbekken, vgl.
Psalm 60:10

100

Ick [...] straf: vgl. Mattheüs
27:24

104

Moogt toezien: moet
oppassen

107

Dewijl [...] verspreyd:
terwijl het, op deze manier
vergoten

109

Ontzet: berooft

115-116

Nu [...] geleyt: nu de rede,
het kenmerk van de
menselijkheid, omwille van
de haat wordt ter zijde
geschoven
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261

262

118

overgeve: diep verdorven

123

blau: zwak

129

overdrongen: in het nauw
gebracht

131

Keurt [...] sal: beslist dat
die eis wordt ingewilligd

132

den [...] geval: om het volk
te gerieven

134

verwezen: veroordeeld

138

lemmers: messen

140

Dien [...] vlek: uw nek, die
dubbel gedoemd wordt
door die bloedschuld

156

wat [...] ree: welke
middelen maakt men
gereed

160

tot een stip: stipt

161

Bestaatmen: waagt men

174

u zelven wachten:
voorzichtig zijn
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SWEERTS

INNERLYCKE
ZIEL-TOCHTEN OP
NIEUWE-JAARS-DAG

266

267

4

recht: goed

5

als een boom: vgl.
Mattheüs 3:10

6

na: op

8

Wat [...] schandt: welke
bergen kunnen voor God
toch uw grote schande
verbergen, vgl. Hosea 10:8

9

noch: nog

12

vyer: vuur

13

Penning-heer: rentmeester,
vgl. Mattheüs 25:14-19

15

heilloos hantschrift:
waardeloze
schuldbekentenis

22

noch al: nog steeds

31

nau [...] als: bijna niets
anders gedaan dan

46

afgegaan: verlaten
ontdragen: weggenomen

50

geheten: bevolen

57

Vergeldt [...] dit: betaalt u
(...) zo

59

die dus beoorelogen: Hem
zo bestrijden

62

het rot: de bende
op [...] rotten: tegen Hem
samen durft te spannen

268

69

Methusalah: vgl. Genesis
5:27

70

na: naar
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77

lamp [...] voorziet: vgl.
Mattheüs 25

85

valt [...] roed': doe boete
voor Hem

86

noch: nog, zie ook 108

87

Het [...] schaap: vgl.
Johannes 10:11

92

tot [...] snel: zijn wil
gewillig en snel uit zal
voeren

94

en [...] verbreken: en even
gemakkelijk die dadelijk
weer verbreken

100

liefde: beminde

105

Simon: Petrus, vgl.
Mattheüs 26:35 en 75

108

ziet noch om: vgl. Lukas
22:61

114

meukten: vermurwden
dies: daarom
afgekomen: nedergedaald

118

mê: ook

123

hy: Christus, vgl. o.m.
Marcus 2:5

125

Gedenk [...] leeft: vgl. Job
19:25
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270

129

om niet: gratis

130

wassch' [...] wolle: vgl.
Jesaja 1:18

135

hem: zichzelf

BEDE OVER DE JODEN EN
NAAM-CHRISTENEN

271

11

haar: hun, zie ook 13

14

wassen: groeien

18

Rot: leger

29

stout: driest

32

schaar: de gemeente

41

haar begeven: zich ertoe
zetten om

43

Na: naar
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BAKE

KORTE UYTBREYDING

274

275

2

tippen: punten

7

Wat [...] bereid: welke
vreugde is voor uw bruid
bereid

12

muskadellen: druivensoort

25

vatte [...] woord: hield mij
aan mijn belofte

31

geestig: aanvallig

33

belgen: kwalijk nemen

34

koningsspruit: koningskind

42

uyt d'oogen: vanuit het oog
nette: schone

56

strak: dadelijk

60

schielyk: aanstonds

61

gelijk [...] hairsnoer: ik
vergelijk uw haarband (?)
zeelen: riemen

276

62

gareelen: halstooien/tuig

66

karkant: gouden ketting

67

lodderlyke: aanlokkende

68

noch: nog

72

Ofijrs: van Ofir, plaats
waar goud werd gewonnen

74

herwaard: daarheen

75

nardus: sterk ruikend
gewas

79

mirrebondel strekken:
dienen als een bundel mirre

83

Hermons: van de berg
Hermon

89

verstuiven: verdwijnen
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90

Engadys en Siprus: van de
stad Engedi en Cyprus

91-93

Dat [...] stoffe: laat
Palestina zich gerust
beroemen op de
schoonheid van zijn
meisjes

107

vermyen: vermijden
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VOLLENHOVE
UIT: KRUISTRIOMF

280

motto

voor u sidderden de
wateren van de Styx

2

ydel: vergeefs

5

verg: vraag aan

8

voor Parnas: in plaats van
de Parnassus
Dootshooftberg: Golgotha

281

282

17

schoon vergeten: geheel te
vergeten

25

wel: goed, mooi

30

Terwylze [...] stenen:
terwijl zij (de natuur) een
gekreun begint voort te
brengen, vgl. Mattheüs
27:51

36

staken: los te laten, vgl.
Mattheüs 27:52

39

ryt: scheurt, vgl. Mattheüs
27:51

48

Onjoôn: niet-joden

49

Thabor: de berg Thabor,
vgl. Mattheüs 17:2

62

flus: straks

63

duivenogen: vgl. Hooglied
1:15

67

Dees [...] hem: vgl.
Mattheüs 17:5

72

eek: bittere drank

73-75

die [...] dank: waaraan hele
menigte mensen, ook al
waren ze ten dode
opgeschreven, hun
gezondheid te danken
hebben
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76

holle baren: vgl. Mattheüs
14:24

222

over hem gezeten: die over
hem oordeelt

227

hef: het bitterste

229

't verboden ooft: vgl.
Genesis 2:17

230

by [...] boeten: dat door u
geboet moet worden

238

Verzaakt: verloochend

241-242

zo [...] onnozel: even
geduldig als onschuldig

243

staan zoo dier: zo duur te
staan komen

246

Om [...] wassen: om ze,
zoals Pilatus deed, schoon
te wassen, vgl. Mattheüs
27:24

250

Aan [...] wet: (ik,)
verpletterd onder het
gewicht van Gods wet

251

lastersmet: die schandelijke
(bloed)vlek

254

omvadem: omarm
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283

589

En [...] om: breekt het uur
van heil nog niet aan

592

Kom [...] kom: vgl.
Openbaringen 22:20

596

kruislievreien: kentekenen,
attributen (doornenkroon,
lendedoek, stigmata)

604

Verstrekke: moge ons
dienen als
beukelaar: schild

284

607

Ons [...] harte: blijf in ons
hart uitgeschilderd staan

609-610

Dat [...] sta: dat beeld moet
uitgetekend staan in ziel en
zinnen van uw volk, de
door u verlosten

611

ga: weerga, gelijke

627

fix: op juiste wijze

636

Nikodeem [...] Josef: vgl.
Johannes 19:38-39
tarten: overtroffen

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

432

DULLAERT
CHRISTUS IN 'T HOFKEN

286

4

smeltende [...] dringt: vgl.
Psalm 22:15

5

een pyl: vgl. o.a. Job 6:4

6

praamt en wringt: bedrukt
en beknelt

8

uit [...] zweetgat: uit alle
poriën

12

in [...] getreden: nu gij
onze schuld op u genomen
hebt

PETRUS WANKELENDE

287

3

zy: nl. de lucht
vermogen: bereik

6

eerst: toen pas

10

Waar [...] cieren: waarmee
Boetvaardigheid zich
voordelig weet te sieren

11

zelfs: zelf
vryt: smeekt

12

Wie [...] stryden: wie ziet
dat u (tranen) zo
verschillend bent en werkt
dan de natuurlijke dauw

13

by [...] begrip: terwijl het
menselijke
begripsvermogen tekort
schiet

VERRADERLYKE KUS

5

in [...] staat: in (uiterlijk)
vreedzamer
omstandigheden
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9-11

Aartsvader [...] genaakt:
vgl. Lucas 16:26.

12

stryken: stilstaan

CHRISTUS BESPOT

1

vast: gedurig

2

een slaaf: nl. Herodes, een
vazal van Rome en ‘een
dienstknecht der zonde’,
vgl. Johannes 8:31-36
vleit: hult

4

een [...] dood: geestelijke
verdorvenheid
beruikt: parfumeert

6

een [...] rot: een uitgelaten
bende
onbescheit: schande

8

Met [...] vluchten: tooit met
attributen waar de
Armoede zelf voor op de
vlucht zou slaan

9

Maar staf: maar
desondanks: o gij staf
purpre slet: versleten
purperen kleed
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288

11

Schoon: ofschoon

12-14

De Heiland [...] wort:
anders dan aan mij heeft de
Heiland aan die
misdadigers niet
geopenbaard dat de
grootste pracht Hem geen
luister kan bijzetten, en dat
Hij het onaanzienlijkste
aanzien geeft

CHRISTUS STERVENDE

1

Die: Hij die
ontverft: verliest zijn kleur

289

4

derft: mist

5

die [...] erft: vgl. Romeinen
8:17

7

toeft [...] bezwyken:
bezwijkt gij nog niet

8

vast bezwykt: steeds
zwakker wordt

10

hoe [...] meerder: hoe meer
hij

11

Hoe [...] overvloeit: des te
meer stroom ik vol leven

12-13

wat [...] vat: wiens
verstand is genoeg
geoefend om te begrijpen

OP DE VYF WONDEN DES
HEILANDS

3-4

uit [...] doet: uit ‘monden’
(d.w.z. gaten in uw
lichaam), zo gruwelijk als
die hier door de
Moordzucht zelf met
ijzeren voorwerpen zijn
geslagen
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5

word [...] toegezonden:
ontvangen wij door de
voltrekking van de straf
tegelijk de vernietiging
ervan

6

In [...] ontmoet: wordt (...)
aangetroffen

9

af: van

13

streek: weg

14

ten spyt van: al kan zijn
verstand ze niet bevatten

OP DE SPEER DIE ZYNE
ZYDE DOORSTAK

290

2-3

uw [...] bekleedt: want in
mijn ondankbaarheid heb
ik zelf al Christus' borst
doorstoken

3

al [...] weelde: slappe
gemakzucht

4

En [...] gesteken: en, door
Jezus' zwakke hart te
verwonden, God zelf leed
gedaan

5

die punt: nl. van de speer
die ik hanteerde

6

En [...] zweet: en ik zie
hoeveel bloedige tranen
ook mijn hart vergiet

7

Doch [...] vocht: maar ik
zie dat (dat bloed) zo'n
geneeskrachtig vocht is

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

434

290

8

deze bronnen: nl. mijn
ogen
rykst: het meest
overvloedig
leken: vloeien

10

Gingt [...] vereent: als
Christus' bloed en de tranen
van de zondaar gelijk
opgingen, als hun harten
verenigd waren in liefde

11

Wat [...] bitterheit: wat zou
dat de bitterheid (van de
smart) zoet maken

12

myn geloove: voor mijn
geloof
schilt der liefde: een
liefdevolle bescherming
(het aanschouwen van de
speer verdiept immers het
geloof)

13

die borst: nl. van Christus
(om een toegang te maken
tot Zijn hart)

DE BEKEERDE MOORDER

1

passen: loeren

2

flukse wakkerheid:
waakzaamheid

3

dus: zo
de [...] zelf: vgl.
Colossenzen 1:19

10

bedaagt van: beschenen
door

Ton van Strien en Els Stronks, Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

435

VAN DER VEER
'T HERVORMDE
SLAG-SWAARD
292

1

van: door

7

oovrig: overlevende

8

tijdingh: bericht
haar zielen: ook hún zielen

9

Belthasar: vgl. Daniël 5:30

10

Gewisse [...] af-gekoomen:
(de pest is) voorzeker een
bode uit de hemel

11

ware-boedte: ware
boetedoening

12

ons leem gebouw: ons
lemen gebouw, stoffelijk
lichaam

14

snoo: slechte

15

tegens: tegen

16

Het Burger-meester-schap:
de burgemeesters

17

Steld Bede-stonden: schrijft
bidstonden uit

20

noopte: zette aan

21

als Pharo: vgl. Exodus 8

22

mantel [...] gehangen: en
valt weer op de oude
gewoonten terug

23

op 't nu: heden
in ligter-lage: in
lichterlaaie

293

30

Mahomet: Mohammed (de
Turken)

31

braveert: overtreft

34

Waagh: de Waag op de
Dam, waar de koopwaar
gewogen werd
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36

t'eene-maal gedaen: geheel
voorbij

38

zoo moedigh: zowel de
trotse Amsterdammer

42

Vergeefts [...] gedreygt:
geen loze bedreiging
voorhielden

42-43

En [...] verstandts: en als
wij nog verstandig werden

43

Emanuel [...] ons: dan was
Jezus met ons

44

bons: kanonschot

45-47

tuygt [...] voor-heen: laat
duidelijk zien dat het
Kwaad, met zijn gezellen
Trots en Zondige
Goddeloosheid, almaar uit
hetzelfde vaatje tapt

49

Kartouwen: kanonnen

51-53

't geen [...] voeren: wat de
bestuurders van karren en
wagen nauwelijks in de
gaten hadden of het paard
moest dadelijk worden
ingespannen

56

kielen: schepen
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293

294

58

De hoofden [...] t'zaam:
men schoolde samen

59

schroot: kanonslading

60

noch: toch nog

62

Soendach: zondag, dag van
verzoening tussen God en
mens

62-63

de Maandagh [...] naar: op
maandag kwam het
vreselijke bericht

65

die niet die: niet dat bericht
waarop

68

tegen [...] loop: gingen op
de loop

69

in 'er plaatsen: in hun
plaats

70

Die [...] toekaatsten: die
ons niet anders liet horen
dan geschreeuw van
gewonden

71

Van [...] beneloos: van
mensen die armen en benen
verloren hadden

73

had in gaan zamen: had
verzameld

74

de [...] t' zamen: men
schoolde samen

75

nevens haar: met hen

77

als: evenals
om'er: om hun

78

duffe: doffe

81

Met [...] magten: met al
hun kracht

82

beukelaars: schilden

85

zy: nl. het joodse volk, vgl.
Exodus 17:11
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86

En [...] weer-slagh: en al
gaan we nu in de
tegenaanval

87

En: maar tegelijkertijd

90

noch: nog

91

Benyemijt: Benjaminiet,
vgl. Richteren 20

94

het kruyswent: de ellende
afwendt

97

op het nu: opnieuw
kallevaatren:
opkalefateren, repareren

98

voor geschrey: in plaats
van geween

101

lichter laagh: in
lichterlaaie
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MOONEN

DE WAERZEGGENDE
HERDER

296

titel

Goël: Messias
die [...] schuimt: die de
aarde reinigt van het vergif
van de slang uit de Hof van
Eden

297

2

om: rond

3

luisterscherp: die scherp
luisterde (?)

8

zelfs: zelf

9

ruispyp: herdersfluit

14

daer [...] leeken: waar de
dorens druipen van bloed

15

Bevocht [...] zege: behaalde
hij een overwinning (op
wilde dieren)

16

heet: belust

23

dwingt: bedwingt

27

ras: snel

28

spikkelige slang: de duivel,
vgl. ook Vergilius, Eclogae
3, r. 93.

30

ontsteken: doen ontbranden

32

veil: klimop

43

Daeg [...] op: verschijn
ooit

46

En [...] stryken: en zelfs de
zangprijs van Amazia
afnemen. Een bijbelse
naam, maar in deze context
niet te duiden.

47

Moses allernaest: de meest
naaste aan Mozes (?)

48

Dus [...] zingende: onder
zulk blij gezang
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53

dus: zo
opslagh: uiterlijk
by: vergeleken bij

298

55

reizige: hoge

59-60

dien [...] begeeft: voor wie
het goddelijke beeld ineens
weer verdwenen is

63

vast uitgestrekt: die
reikhalzend naar u uitziet

66

slechten: eenvoudige

67

Doch [...] niet: maar ook al
behaagt mijn inderdaad
lage gezang uwe hoogheid
niet

69

gedient met: gesteld op

74

gestreken: uitgewist

76

braveert: weerstaat
krul van zwier: golvend

78

simpel: oprecht
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298

79

Siloës waterbadt: het bad
Siloam, waar een blinde
werd genezen, vgl.
Johannes 9:7

80

't gesteent: de edelstenen

81

betogen: bedekt

82

den rotsen: de bloemen op
de rotsen

87

't Is [...] meldt: dan spreken
bos (...) van de grote
Messias

88

by [...] stelt: vergelijkt met
(...)

89

Amrams zoon: Mozes
hertog: leidsman

91

Of [...]: of die gij plaatst bij
den heilant: nl. Jozua, vgl.
Jozua 3

299

92

den [...] kolk: het
weggestroomde water

93

Judaes lantstroom: de
Jordaan

93-94

en [...] gerekent: vgl. Jozua
4:20

96

dus: zo (als volgt)

98

zelf: zelfs

101

Jesses zoon: David

109

ieder knaep: elke
herdersknaap hoopt

111

trans: gewelf

118

aen te noopen: te prikkelen

120

na zyn tyt: later
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MORIAN
'T UITNEEMEND NIEUWS
302

3

Door [...] gekluisterd:
vastgeketend aan haar
genietingen

4

't bestier [...] houd: wat
hier (op aarde) door God is
bepaald

9

van: door

10-11

Wie [...] mislukt: wie op
die riethalm steunt, ziet al
zijn dwaze plannen tot
niets komen

14

ontfing [...] hoon:
beschaamd werd

15

Ook [...] verbonden: en die
ook niet onderworpen is
aan de heerschappij van de
tijd

24

op te dragen: te wijden

25-26

vermoeid [...] ontrust: is
afmattend, verwarrend en
beangstigend

27

Dog: maar

RYKE EN VERZEKERDE
WINST

1

Die: wie

2

in waan behoud: denkt te
behouden

OP DE OMGEKEERDE
GODTSDIENST

303

1

jok: juk

3

uw staetzon: de zon die uw
regering bescheen
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5

Dog [...] gering: maar het
wereldse (verdriet) zou niet
veel te betekenen hebben
Babel: Rome (de roomse
kerk)

8

mits: terwijl

9

maeitme: oogst men

OP DE HERSTELDE
GODTSDIENST

2

mytermaght: macht van de
bisschop

3

onttogen: losgerukt

6

outerdienst: altaardienst
ontzenuwt: beroofd

8

op [...] gedrukt: benard
AAN L.M. OP HAAR E.
VERJAREN

304

5

deze twee: nl. geest en
lichaam

13

wakker: zinvol

14

schoonze [...] drukken:
hoewel ze elkaar in de weg
zitten
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304

305

17

Die [...] ontspringen: die
(de geest) zwoegt om aan
die macht (van het
lichaam) te ontkomen

18-19

tot [...] maakt: totdat Gods
besluit de geest verlost

24

nog: noch

25

zyn: bestaan

27

Voor [...] grond: vóór de
grondlegging van de
wereld

34-35

dat u [...] mag: dat u deze
dag vele jaren in vreugde
moge beleven

43

Dan [...] doorgetreên:
daarna zie je, met de
gestorvenen

48

Bedaaud: bedauwd,
besprenkeld

55

schaars: arm

56

Wat: welke
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LESCAILJE

DE GODDELYKE WET

307

ANDERS, NOCH KORTER

308

2

boeleer: pleeg geen
overspel

CHRISTELYKE
GELOOFSBELYDENIS

2

en in: en mijn ziel gelooft
in

13

des vleesch verryzenis:
opstanding van het lichaam

HET GEBED ONZES HEEREN

2

spaâ: laat

7

de raavens: vgl. Psalm
147:9, Lukas 12:24

11

snoô bekooring: verleiding
tot het kwade
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GORDON

AANMERKING OP DE
GEWOONE SEGGING

310

titel

de gewone zegging: de
gebruikelijke uitdrukking

1

Soo: als

3

eten [...] gedagtenis: vgl.
Lukas 22:19

5

mantel [...] geregtigheid:
vgl. Jesaja 61:10

6

aangetogen: aangetrokken

7

mij verschynende: als ik
verschijn

12

En eyscht [...] vermeten: en
vraagt van ons wat een
schepsel nooit kan wagen
te doen

14

boven lyding: omdat het
niet aan verval onderhevig
is
verflentren: verslijten

15

bestaan: onderneming
hoe [...] gereed: hoe waagt
men het, zo vlot

16

dat Godlyk wit: de
goddelijke zuiverheid (van
die mantel)

18

Maar [...] trecken: (wie het
kleed aanheeft, kan het niet
verliezen,) maar wie niet
gelooft trekt het niet aan

19

de klem [...] Gebods: de
kracht van het zalige
gebod, vgl. 1 Timotheüs
3:16

20

niet alles [...] rekken: niet
alles in twijfel trekken
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21

Soo [...] onbewust: zo
vergeet de arme gemeente
dat zij tot het heil is
geroepen

24

Moet ik [...] wagten: hoe
zou ik ooit rust vinden als
ik die moest verwachten als
beloning voor mijn daden,
berouw of tranen

25

op dat [...] gelykenis: om
nog bij de vergelijking te
blijven

28

Ten zy [...] genêt: behalve
als het iedere keer (bij elk
Avondmaal) gezuiverd is

30

Cain [...] Judas: vgl.
Genesis 4:13 en Mattheüs
26:24

38

een regt [...] gebooren: een
goed begrip, voortgekomen
uit Gods genade

41

overleg: bedenking

41-42

wordt [...] befaamt: krijgt
thans door spotternij een
slechte naam

43

snoode: verderfelijke

45-46

is [...] heeft: is zo'n
optreden ingegeven door
Hem die ons geroepen
heeft

47

last-brief: opdracht
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311

49

van [...] vermaant: van
haar (de schrijfster) die u
dit voorhoudt

OVER DE HEYLIGE
DRY-EENHEID

312

4

getuygenis: openbaring

5

geesteloosen: niet door de
Heilige Geest verlichte

8

Door: met

10

dropje: druppeltje

11

hoovaardy: hoogmoed

HELS EN HEMELS PLAATS
EN WESEN

2

Niet [...] droomen: niet
volgens de (naïeve,
gefantaseerde) opvattingen
van Mohammed of van de
(klassieke) dichters

3

na [...] genomen: in
geestelijke zin opgevat

4

geen plaats en stel: geen
plaatsbepaling geef

5

Den Hemel [...] is: de
hemel is voor een
geestelijk mens een situatie
waarin hij weet dat het
goed met hem is, dat hij
niets meer wenst en
daarom overstroomt van
geluk

8

ongenoegen [...] gequel:
een gevoel van tekort, dat
tot een oneindige kwelling
leidt

9

By [...] geleken: dat
vergeleken is met
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10

staam'lend: indirect, in
raadselen

11

soo [...] verstaan: als men
met hel en hemel bedoelt

14

Daar af: daarvan

EEN ANDER

313

6

Waar toe [...] rennen:
waarom blijft men zich
bezighouden met vragen
over het stoffelijke

7

rond: ronduit

10

Maar [...] Oordeel: maar
in door God verlichte
verstand

11-12

Dat [...] toe-past: dat het
Woord Gods tot zijn
voordeel gebruikt

13

daar tegens: daarentegen

WYSE DWAASHEID

1-2

op [...] geset: op
filosofische leest geschoeid
en in een nieuw jasje
gestoken

3

Die [...] speelen:
(hersenen) die, verzot op
logica, uit zijn op mooie
termen
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313

5

maakt [...] tree: geeft een
veel zekerder gang

6

verheelen: verbergen

7

Hy [...] deelen: vgl.
Markus 10:14

8

het [...] twee: nl. de
eenvoud

11

oordeel: verstand

12

op 't best [...] sengen: in
het gunstigste geval zich
schroeien

13

ligt: licht
vernuftig: met zijn talent
af [...] maalen: nabootsen
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Verantwoording van de Deltareeks
De reeks stelt klassieke werken uit de letterkunde van Nederland en Vlaanderen ter
beschikking aan de huidige lezer. Naast volledige teksten zullen in de reeks ook
bloemlezingen verschijnen, bijvoorbeeld wanneer een klassieke auteur met een groot
en gevarieerd dichterlijk oeuvre daar meer mee gediend is dan met de uitgave van
een van zijn werken. Ook een belangwekkend literair genre waaraan door
verschillende auteurs is bijgedragen kan de grondslag vormen voor een deel van de
reeks.
De uitgaven worden voorzien van een inleidende beschouwing die het werk in zijn
historische en literaire situatie plaatst en die verwijst naar andere publicaties.
Woordverklaringen en inhoudelijke toelichtingen maken de tekst voor de lezer van
nu toegankelijk. Daarbij wordt vermeden hem op te tuigen met een al te zwaarwichtige
wetenschappelijke commentaar. In bijzondere gevallen zal gebruikgemaakt worden
van een parallelvertaling.
De gebruiker kan rekenen op een betrouwbare tekst, waarvan de keuze zorgvuldig
overwogen is en de wijze van uitgeven wetenschappelijk verantwoord. De teksten
worden in de oorspronkelijke spelling aangeboden. Wel wordt zo nodig het gebruik
van i/j en u/v genormaliseerd volgens het huidige onderscheid van klinker en
medeklinker. Voorzover de editeur correcties heeft aangebracht, worden deze exact
verantwoord. Het gaat in de reeks om zogenaamde leesedities. Daarin wordt ervan
afgezien de geschiedenis van de tekst in zijn verschillende versies te reconstrueren.
Een opgave van varianten zal derhalve ontbreken. De verschillende delen van de
reeks zullen niet steeds precies dezelfde aanpak van de editieproblematiek laten zien,
daar deze mede afhangt van de aard van de tekstoverlevering en de stand van het
onderzoek.
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