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VII

Inleiding
Het leven en werk van Michiel de Swaen.
Het is ons doel in volgende bladzijden beknopt, doch zoo volledig mogelijk, mee te
deelen wat ons thans bekend is aan feiten over het leven en het werk van Michiel
De Swaen, den dichter van wiens bekend oorspronkelijk oeuvre wij hierbij een
volledige uitgave aanbieden. Om den lezer een vermoedelijke teleurstelling te
besparen, achten wij het geraden vooraf te verklaren dat onze ‘zoo volledig mogelijke’
studie nog zeer onvolledig zal wezen, omdat we nog maar steeds een erg beperkt
aantal vaste gegevens bezitten over het leven en de werken van hem, die thans
wordt beschouwd als de grootste onzer vlaamsche zeventiendeeuwsche dichters.

Levensgeschiedenis.
In zijn bekende studie over het leven en de werken van Michiel De Swaen schrijft
(1)
onze gewaardeerde medewerker Dr. M. Sabbe wat volgt : ‘Over De Swaen's
levensgeschiedenis is ons bitter weinig bekend. De schaarsche

(1)

M. SABBE: Het Leven en de Werken van Michiel De Swaen. Mémoires de l'Acad. roy. de Belg.
1906, bl. 4.
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bizonderheden, die wij daarover bezitten, werden bijna alle aangebracht door J.J.
(1)
Carlier op eene zitting van het Comité flamand de France in Maart 1869. Wij deden
de noodige nasporingen om iets meer te ontdekken, doch tot onze spijt, bleven de
meeste onzer pogingen vruchteloos.’
Sedert dit geschreven werd, zijn gelukkig heel wat nieuwe bizonderheden aan
het licht gekomen. Zij werden meestendeels geleverd door den Duinkerkschen
geschiedkundige Dr. Lemaire, die bij het onderzoek van de archieven zijner
geboortestad drie tot hiertoe onbekende oorkonden vond betrekkelijk De Swaen,
welke verschillende belangrijke gegevens bevatten over het burgerlijk leven en de
(2)
familie van den dichter. Wij laten hem hierover zelf aan het woord:
‘Men kent den datum van De Swaen's geboorte en dien van zijn dood. Doch dat
zijn nagenoeg de eenige nauwkeurige inlichtingen, welke wij over hem bezitten.
Voor 't overige heeft men te doen met gissingen of dwalingen meegedeeld door J.J.
Carlier... Door een gelukkig toeval kon ik de hand leggen op drie onuitgegeven
oorkonden, welke ons toelaten vele twijfelachtige punten, en een aantal dwalingen,
welke werden vooruitgezet, toe te lichten en terecht te wijzen.
(3)
Deze stukken komen uit de dossiers der ‘Garde Orpheline’ welke bewaard
worden in het stedelijk archief te Duinkerke... Het zijn de volgende:

(1)
(2)
(3)

Bulletin du Comité flamand de France, deel V, bl. 246.
Dr. LEMAIRE: Michel De Swaen. Détails biographiques inédits. Bulletin du Com. flam. de France
1913, deel IV, bl. 230.
M. De Swaen heeft gedurende eenige jaren deel uitgemaakt van deze instelling.
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A) Een staat en inventaris der nagelaten goederen en schulden, voorgelegd door
zijn weduwe aan den voogd der weezen in 1707.
B) Een afrekening nog door haar voorgelegd op 3den November 1708 aan
denzelfden voogd.
C) Een ‘Compte de Tutelle et des Renseigns’ van 1711, opgemaakt door den
voogd, die verslag uitbrengt over zijn beheer en ons inlicht over het lot der
kinderen op dien datum.
Uit deze drie rekeningen zullen wij de inlichtingen putten welke volgen, en die wij
zullen aanvullen door eenige bizonderheden, ontleend aan de geboorte- huwelijksen overlijdensakten van bijna alle familieleden.
Daar deze stukken te veel langdradigheden, herhalingen en nuttelooze
bizonderheden bevatten, zullen wij enkel de inleiding geven van het eerste der drie:
‘Estat et Inventaire des biens et debtes trouvez à la maison mortuaire de feu Sieur
Michel de Swane fils de Pierre, vivant maîstre chirurgyn a pension de cette ville,
me

le

décédé le troisi de May dernier, que Dieu absolve, que présente et rend damois
Petronelle Francke fille de Guillaume et de Petronelle den Duyts sa vefve, et relatté
pour estre partagé suivant et conformément le contract de Mariage fait entre eux,
scavoir la moittié des biens communs et partageables au profit de la dite vefve, et
l'autre moittié au profit de Julien aagé de vingt trois ans, François et de vingt et un
ans, Anne de dix et neuf ans, Jean de dix huit ans, Louis de quinze ans, et Pierre
de treize ans, les six enfants que le dit de Swane a procréé dans son premier mariage
avecq damoiselle Marie Damast, ensemble Michel-Augustin de Swane, aagé de
huit ans quyl a procréé avecq la rendante, et aussi sept
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testes pour la succession parternelle, lequel elle a présenté à Louis de Swaene
maistre tailleur oncle paternel des dits enfants, avecq Jacob. Pol tuteur des enfans
du premier lict, et le dit de Swane encores tuteur de l'enfant du second lict, par
devant Messieurs les Advouez de la Garde Orpheline à Dunkerque.’
Uit bovenstaand uittreksel blijkt hoe belangrijk de door Dr. Lemaire ontdekte
oorkonden zijn. Wij zullen voor De Swaen's levensgeschiedenis meermaals gebruik
maken van de inlichtingen, welke hij er uit putte.

De Swaen's geboorte. Zijn ouders.
sten

Michiel De Swaen werd geboren te Duinkerke den 20
Januari 1654. Den 25sten
(1)
der maand werd hij gedoopt. Hierbij den geboorteakt :
‘Die 25a Januarii 1654 baptizavi Michaelem filium Philippi de Swaene et Catharinae
Sint Legier conjugium natum 20a hujus...’
Nopens dezen akt twee opmerkingen:
Zooals men ziet, wordt De Swaen's vader Philips geheeten. Dit bracht J.J. Carlier
er toe dien naam op te geven en de latere biografen namen hem over. Nu is dit
nochtans verkeerd, want De Swaen's vader heette niet Philips maar Pieter. We
hebben te doen met een vergissing van den

(1)

r

N 1547 uit het register van 1654.
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priester, die onzen dichter doopte, want overal elders wordt de naam Pieter
opgegeven. Het blijkt reeds uit het inventaris-uittreksel, evenals uit den huwelijksakt,
welke verder volgt en Dr. Lemaire bevestigt dat hij den naam Pieter meermaals
heeft ontmoet in stukken uit het Duinkerksch archief - wij zelf ook enkele malen.
De Swaen's naam wordt in de officieele teksten verschillend geschreven. Nu eens
is het de Swane, dan de Swaene, verder De Swane. De dichter zelf schreef De
Swaen, evenals zijn broeder Lodewijk, zooals blijkt uit beider handteekeningen
onder den huwelijksakt, waarvan verder foto. Wij aanvaarden dus hun schrijfwijze.
De Swaen's vader, Pieter De Swaen, was afkomstig van Kamerijk en zijn moeder
den

van Hulstade. Zij waren weduwnaar en weduwe, toen zij op 6 Mei 1653 in het
huwelijk traden. Hier volgt een uittreksel uit den akt:
‘Die 6 may 1653 infrascriptus, praemissis 3 bannis junxi matrimonio Petrum de
Swane Camerensem, et Catharinam Senlegier hulstadiensem viduos rendentes
Dunk...’.
Pieter De Swaen was te Duinkerke gevestigd als meesterkleermaker en woonde
sten

(1)

op de Houtmarkt nr. 3 . Hij stierf er den 24
Maart 1695 en werd in de Sint
(2)
Elooi-kerk begraven voor de deur van het koor .
Na Michiel had Pieter De Swaen nog minstens drie andere kinderen: Willem,
sten

den

welke geboren werd den 21
Februari 1662; Lodewijk, geboren den 2 Juni
1669; deze trouwde met Willemientje Pidoux, welke hem een talrijk kroost schonk;
Petronella, die trouwde met Pieter Vlesschauwer.

(1)
(2)

ALBERT DARCQ: Annuaire de la ville de Dunkerque pour l'année 1667, Bullet. de l'union
Faulconnier, deel IX, Maart 1906.
Burgerlijke stand, Duinkerke, 1695, nr. 190.
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Buiten deze dorre, perkamentachtige gegevens is ons over De Swaen's familie niets
bekend.

De Swaen's jeugd. Het Duinkerksch college.
Over De Swaen's jeugd weten we niets met zekerheid. Zelfs niet waar hij school
(1)
ging. Alle schrijvers, welke dit onderwerp aanraakten, als Priester Flahault Kan.
(2)
(3)
Looten Dr. Sabbe e.a. veronderstellen nochtans dat het wel het Jezuietencollege
zal geweest zijn, welk te Duinkerke geopend werd in 1612.
Wij treden deze meening bij en beschouwen het als hoogst waarschijnlijk, dat De
Swaen studeerde aan het college zijner geboortestad. Inderdaad, waarom zou hij
elders gezocht hebben, wat hem ter plaatse zelf geboden werd? Er is trouwens wel
een zeker verband waar te nemen tusschen het Duinkerksch college en zijn onderwijs
en opvoeding en de persoonlijkheid en het werk van onzen dichter.
Om zulks aan te toonen, en om verder toe te laten zich een denkbeeld te vormen
over het midden, waar de dichter

(1)
(2)
(3)

Notes et documents pour servir à l'histoire des institutions ecclésiastiques de l'enseignement
secondaire à Dunkerque à partir du 17e s. deel I, bl. 54.
Onuitgegeven aanteekeningen over De Swaen.
M. SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen. (zie hooger), bl. 5.,
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het grootste gedeelte zijner jeugd doorbracht, en waar hij zijn geestelijke vorming
ontving, zullen wij over bewust college een en ander meedeelen. Het ontbreken van
bepaalde gegevens nopens 's dichters jeugd zal er eenigszins door vergoed worden.
(1)
Het college was omtrent het midden der stad gelegen, niet ver van de haven .
Het gebouw bevatte: op het gelijkvloers: de klassen; op de verdieping: de
broederschappen, de kapel en het theater.
Zooals men weet, waren de Jezuietencolleges verdeeld in drie soorten: de kleine
colleges, waar men de letteren onderwees; de middelbare, waar naast de letteren
ook de natuurlijke wetenschappen, rekenen en wijsbegeerte aangeleerd werden en
eindelijk de groote colleges, waar men aan dit alles nog de godgeleerdheid en, zoo
noodig, de oostersche talen toevoegde.
Het Duinkerksch college behoorde tot de eerste soort. Het had een leeraar die
de ‘Rhetorica en de Poësis’ onderwees; een tweeden en derden die de regels der
lagere, middelbare en hoogere grammatica aanleerden. Een rector stond aan het
hoofd van het gesticht.
Die leeraars waren Vlamingen en gehecht aan hun volk en taal. Daarvan gaven
(2)
zij meermaals blijk. Priester Flahault zegt ‘dat de Jezuieten in 1652 met groote
vreugde den terugkeer der stad tot de kroon van Philips IV begroetten. De bevolking
die vlaamsch was van hart, geest en ras, had trouw de herinnering bewaard aan
haar oude meesters en was gelukkig hun weer toe te behooren.’ In 1662 kwam
Duinkerke - na vier jaar van Engeland te hebben afgehangen -

(1)
(2)

L'abbé FLAHAULT: Notes et documents (zie hooger), deel I, bl. 10.
Ibid. bl. 37.
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onder fransch bewind. De Jezuieten namen met hun leerlingen deel aan de
feestelijkheden, welke te dier gelegenheid plaats grepen. Doch dit zal wel meer uit
plicht dan uit genegenheid geweest zijn, zooals dit trouwens bij het grootste deel
(1)
der bevolking het geval was.
In het college te Duinkerke was de moedertaal voertaal van het onderwijs; de
(2)
duur der studien bedroeg zeven jaar, zooals blijkt uit volgenden tekst : ‘Quant à la
manière d'enseigner, on suivra ce qui a été et ce qui est encore en usage par toute
la Flandre. Le temps des études durera sept ans, savoir: deux années dans la figure,
un an en grammaire, deux ans dans la syntaxe, une en poésie et une en rhétorique’.
Er werd in het Duinkerksch college een degelijk onderwijs verstrekt. Over den
aard er van kunnen wij ons een voorstelling maken door een lijst van schrijvers,
welke er werden gebruikt en die we danken aan de opzoekingen van Priester
(3)
Flahault . Wat vooreerst treft is het groot aantal werken: er worden er meer dan 40
opgegeven, en nog teekent de verzamelaar aan dat het slechts om een ‘zeker aantal’
werken gaat, welke hij bij zijn opsporingen heeft vermeld gevonden. Verder hebben
in deze lijst de oude schrijvers het leeuwenaandeel, vooral de latijnsche natuurlijk.
Daaruit blijkt dat het onderwijs door en door humanistisch was: men deed vooral
aan de studie der oude letteren. Als moderne talen werden, naast de moedertaal,
het Fransch en ook het Engelsch en Duitsch onderwezen; althans was er een
spraakleer voor beide laatste talen voorhanden.

(1)
(2)
(3)

A. DE SAINT-LÉGER: La Flandre maritime et Dunkerque sous la domination française. Ann. du
Com. flam. de France 1900, bl. 253.
L'ABBÉ FLABAULT: Notes et Documents, deel II, bl. 96.
Ibid. deel I, bl. 76 e.v.
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We hebben hooger beweerd dat er een verband waar te nemen is tusschen het
Duinkerksch college en Michiel De Swaen. Welnu, we ontmoeten er een eerste in
de overeenkomst welke het onderwijs, dat er gegeven werd, biedt met de
ontwikkeling welke De Swaen bezat. Uit zijn werk blijkt inderdaad dat hij flinke
klassieke studien doormaakte: hij kende Latijn en Grieksch en was vertrouwd met
de oude letteren, en zulks heelemaal niet oppervlakkig.
Zooals gezien, was er in het college een theater voorhanden. De Jezuieten
beoefenden samen met hun leerlingen ijverig het tooneel. Over de stukken die zij
opvoerden schrijft Priester Carnel, die het tooneel in de Jezuietencolleges gedurende
(1)
de 17e eeuw bestudeerde : ‘Het uitzicht dezer stukken leek ons eigenaardig. In
den tijd toen ze opgevoerd werden, had reeds het heidensch grieksch en latijnsch
klassicisme den literairen smaak bemeesterd, zelfs in Vlaanderen. Het tooneel
ontleent dus aan de oude treurspeldichters de handeling en de koren. De handeling
loopt achtereenvolgens over de protasis, de epitasis, de catastasis en eindigt met
de catastrophe. Al is het onderwerp bijbelsch of kristelijk - wat meestendeels het
geval is - toch ontbreekt er het wonderbaar-mythologische niet aan. Men ziet er de
wereldsche liefde strijden tegen de goddelijke, de overwinning uit den hemel op de
aarde dalen, enz.
Doch wat geeft zulks! De gezonde moraal komt altijd helder uit in ieder dezer
spelen en moge er al eens gezondigd worden tegen de waarschijnlijkheid, toch
draait alles rond de zege van het ware.
Zooals men het in onze bewijsstukken zien zal, speelde

(1)

L'ABBÉ CARNEL: Représentations théâtrales dans les collèges des Jesuites pendant le 17e
siècle.
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men in het Vlaamsch en in het Latijn. Somtijds ook in het Fransch; dit gebeurde
vooral wanneer eenig officieel personage het feest voorzat.
We mogen aannemen dat sommige dier stukken werden opgesteld door de
leerlingen.’
Thans nog een woord over de wijze van opvoeren. We worden hierover eenigszins
ingelicht door een ooggetuige, den Heer de Rocoles, fransch geschiedschrijver, die
(1)
een voorstelling uit het Duinkerksch college beschrijft, welke hij bijwoonde . Zij
den

werd gegeven ter gelegenheid van het feest der Geboorte van Maria, den 10
September 1664. ‘Dit feest’, zegt hij, ‘lokte sedert onheuglijke tijden een
buitengewoon grooten toeloop van volk uit. Het treurspel werd geheeten: “De Dochter
van Jephté”, gedicht in drie bedrijven, door de Paters Jezuieten samengesteld. Het
waren vooral de tusschenspelen, welke grooten bijval genoten bij het publiek. In
het eerste stelden de leerlingen schijngevechten voor tusschen Israëlieten en
Ammonieten, welke zij zoo natuurlijk mogelijk nabootsten: Zij brachten elkaar
geveinsde slagen toe, de eene zette den voet op den buik van zijn overwonnen
tegenstrever, de andere hield zijn zwaard op den hals van den vijand en wachtte
maar op het gepaste oogenblik om hem den genadeslag toe te brengen. Al deze
oefeningen werden op zeer ernstige wijze uitgevoerd, onder het aanhoudend geroffel
der trommels en het geschetter der trompetten, met een zekerheid en nauwkeurigheid
die men slechts op vlaamsche feesten ontmoet.
In het tweede bedrijf veranderde het tooneel. Een groep nimfen en herders met
groote stroohoeden op het hoofd, zat op het gras en zong liederen uit de streek,
begeleid door

(1)

DE ROCOLES: Les Entretiens du Luxembourg.
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beltrommels en fluiten, net alsof men in 't land van Bearn of La Biscaye ware geweest
- men weet trouwens welk verband er sinds lang bestaat tusschen Spanje en
Vlaanderen op gebied van zeden en gewoonten.
Het derde tusschenspel was een allegorie, getrokken uit de voornaamste
gevoelens, welke de ziel van Jephté bewogen, wanneer zijn dochter zou geofferd
worden. Lang bestreed zijn vaderlijke liefde de goddelijke. Om dat te verbeelden,
voerde men op het tooneel een dans uit, waarin een jong leerling de vaderlijke liefde
belichaamde, een andere de goddelijke, en alle twee plaagden ze om het meest
den armen Jephté, die onthutst staan bleef.
Eindelijk verbeeldde men in een zeker tusschenspel Koning Midas aan tafel.
Volgens het instinkt, eigen aan het ras, aten en dronken zij in werkelijkheid en niet
in schijn, zooals dit veelal op het tooneel gebeurt; de spijzen waren niet nagebootst,
want dit zou de vlaamsche leerlingen maar heel slecht bevallen hebben. Zij spraken
met geestdrift over de spijs en den drank, deden alsof ze dronken waren en gingen
in dit opzicht tot het uiterste.
Dat gedeelte van het feest sloeg het meest in bij het publiek en oogstte de warmste
belangstelling en de luidruchtigste toejuichingen’.
Zooals vele tooneelspelen uit dien tijd bestond het voorgaande, gelijk men heeft
(1)
opgemerkt, uit een ernstig en boertig gedeelte. Volgens Leroy en Dinaux werd het
ernstige deel in het Latijn, het boertige in het Vlaamsch gespeeld.
Er heerschte in het college te Duinkerke groote belang-

(1)

LEROY et DINAUX: Archives historiques et littér. du Nord de la France et du Midi de la Belgique.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

XVIII
stelling voor het tooneel. Geen gelegenheid lieten leeraars en leerlingen voorbijgaan
om een stuk op te voeren. Voor iedere gebeurtenis van belang, zoo buiten als binnen
het college, werd een geschikt spel gekozen of desnoods vervaardigd. Zooals werd
meegedeeld, schreven niet alleen de leeraars tooneelspelen, doch hoogst
waarschijnlijk zelfs ook de leerlingen.
Wij meenen herinneringen aan 't tooneelleven uit het college te ontdekken in De
Swaen's werk. Nopens dit punt is Kan. Looten, de eenige die, naar ons weten, er
ook over handelde, het heelemaal met ons eens. Zoo schrijft hij in een reeks
onuitgegeven aanteekeningen over De Swaen:
‘Het is ook heel waarschijnlijk dat de jonge De Swaen al heel vroeg belang zal
gaan stellen zijn in de tooneelvoorstellingen, die herhaaldelijk het publiek werden
aangeboden door zijn leermeesters de Jezuieten, zooals het de gewoonte was te
Duinkerke, evenals te Rijsel en de andere steden, waar zij verbleven... Onder de
stukken, waarvan ons zoo niet de tekst dan toch de titel bewaard bleef, ontmoet ik:
“Le Triomphe de la Religion”, waarvan het onderwerp is de zege van Heraclius op
den goddeloozen Chosröé, koning van Perzië, welk gespeeld werd in 1669. In dien
tijd had De Swaen reeds zijn collegestudien begonnen en het schijnt ons niet
onmogelijk dat de herinnering aan dit stuk hem zijn “Mauritius” in de pen gaf, een
drama, waarvan de stof werd ontleend aan een brok geschiedenis der Perzen, nl.
uit hun betrekkingen met het Romeinsche keizerrijk.’
Volgende twee titels van tooneelstukken uit het college bieden een treffende
gelijkenis met dien van De Swaen's ‘Catharina’:

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

XIX
Le Triomphe de la Religion représenté en Héraclius victorieux de l'impie Chosröé,
(1)
roi de Perse...’
Triumphe van het Catholijck Geloof sal vertoont worden in Hermingildus Coninck
(2)
van Spagnien...
Triomf van het Kristen Geloof over d'Afgoderij in de Martelij, en de Doot van de
H. Maget en Martelaresse Catharina... door M. De Swaen.
De Swaen eindigt gewoonlijk zijn werken met volgend vroom onderschrift: ‘Tot
(3)
meerder Eere Godts’. Zoo deden eveneens de Jezuieten . Wij hebben tamelijk uitvoerig gehandeld over het tooneelleven in het Duinkerksch
college. Wij wilden dit gedeelte van ons onderwerp zoo hel mogelijk belichten. Het
is immers hoogst belangrijk te weten welke opleiding De Swaen op tooneelgebied
bij de Jezuieten kan genoten hebben.
Niettegenstaande de Jezuieten, naar wij hebben aangetoond, hun leerlingen een
flink wetenschappelijk onderwijs boden en zelfs zekere mondaine kundigheden als
(4)
dansen en schermen niet uitsloten , ligt het toch voor de hand dat zij in de eerste
plaats dachten aan de godsdienstige opvoeding der hun toevertrouwde jeugd. Dat
is ons dan ook uit heel wat bizonderheden bekend. Zoo hadden zij, ten einde de
godsvrucht onder de studenten te bevorderen, onder hen broederschappen
(5)
ingericht . Er waren er niet minder dan

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

L'ABBÉ FLAHAULT: Notes et Documents... (zie hooger) deel I, blz. 49.
Ibid. bl. 38.
Ibid. bl. 113.
L'ABBÉ FLAHAULT: Notes et Documents... (zie hooger), deel I, bl. 51.
Ibid. bl. 16.
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drie: die van de H. Maagd, van het Kind Jezus en van de H. Engelen. Ieder jaar
greep er een retraite plaats, welke volle 8 dagen duurde. De jaarlijksche
godsdienstige feesten, als de Eerste H. Communie, werden met groote pracht
gevierd. Verder namen de Jezuieten met hun leerlingen deel aan alle openbare
godsdienstige plechtigheden, zooals processies, optochten, bedevaarten. In de
processies voerden de leerlingen, tot stichting van het publiek, voor de rustaltaren
tooneelstukken op in het Vlaamsch - ook wel in het Spaansch en het Fransch, naar
gelang het bewind, waaronder de stad stond.
Het streven der Jezuieten werd met een uiterst bevredigenden, zeer dikwijls met
een schitterenden uitslag bekroond. Hoe het in dit opzicht gesteld was, in den tijd
dat De Swaen aan het college moet geweest zijn - hij studeerde er, zooals we verder
(1)
zullen zien, van 1665 tot 1672 - vernemen we uit volgend citaat :
‘Wij zijn nu aan een tijdstip gekomen dat de goede opvoeding der Jezuieten haar
vruchten begon af te werpen, vooral in het ontluiken der geestelijke roepingen bij
de jongelingen, welke aan hun zorgen werden toevertrouwd. Sedert eenigen tijd
hadden ons de “Jaarlijksche Brieven” met een onverholen blijdschap ingelicht over
de geestelijke roepingen, welke op het einde van ieder schooljaar, de pogingen der
kristelijke meesters waren komen bekronen. Deze van 1675 deelen ons mee dat
van de tien leerlingen der Rhetorica, welke alle verlangden geestelijken te worden,
er vijf werden opgenomen in de verschillende orden der streek en de zesde in het
Gezelschap der Jezuieten te

(1)

L'Abbé Flahault: Notes et Documents... (zie hooger), deel I, bl. 51.
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Duinkerke... Niettegenstaande de “Jaarlijksche Brieven” niet gewagen van de vrije
(1)
beroepen, welke door de leerlingen van het college werden verkozen , mag men
toch veronderstellen dat rond dit tijdstip van dezelfde banken kwamen mannen als
(2)
De Swaen, Faulconnier, de Monin, de Jonghe en andere Duinkerksche
beroemdheden uit het gerecht, de letterkunde of het leger.’
Ligt hier weer geen schakel tusschen de Jezuieten en onzen dichter? Die diepe
godsvrucht en streng-kristelijkemoraal, welke de grondslagen uitmaakten van hun
opvoeding, vinden we terug in De Swaen. Hij was, naar het getuigenis zijner
tijdgenooten, en zooals blijkt uit zijn werk, een vroom-geloovig kristen en
streng-zedelijk mensch. Daarnaast bezat hij nog een stevige en uitgebreide kennis
van den godsdienst, welke een grondige studie er van veronderstelt. Deze kennis
zal hij hebben opgedaan in het college, en waarschijnlijk later nog uitgediept en
verruimd door eigen arbeid, want De Swaen was een studiemensch, zulks blijkt o.a.
duidelijk uit zijn ‘Nederduytsche Dightkunde’.
Na de beschrijving van het midden waar de jonge De Swaen vermoedelijk verbleef,
even een woord over 's dichters zelfbeschuldigingen nopens zijn levenswijze
gedurende zijn jeugd.

(1)
(2)

Dit verklaart waarom De Swaen's naam niet voorkomt in de schriften uit het college.
De Jonghe studeerde niet te Duinkerke. Slechts na afloop zijner studien vestigde hij er zich
als heelmeester. Zie: Meester Domien De Jonghe door DR. K. DE GHELDERE. Verslagen en
mededeelingen der Kon. Vlaamsche Akademie, October 1095, bl. 649.
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Zelfbeschuldigingen.
Uit het werk van Michiel De Swaen valt bitter weinig, om zeggens geen bouwstof
te halen voor zijn levensgeschiedenis. De dichter behoudt een star stilzwijgen over
zich zelf en de zijnen voor alles wat het leven naar buiten aangaat. De uiterlijke De
Swaen blijft dan ook in zijn werk zoo goed als verborgen. Hetzelfde geldt niet voor
den innerlijken mensch, want die treedt helder te voorschijn uit zijn opus: herhaaldelijk
spreekt die zich uit in ontboezemingen en beschouwingen van allerlei aard. Nu
gebeurt het een enkelen keer dat uit deze laatste iets doorstraalt van den uiterlijken
mensch. Zoo ontmoet men in zijn ‘Leven en Dood van Jesus-Christus’ en zijn
‘Godtvruchtige en sedige Rijmwercken’ meermaals bedenkingen en zinspelingen
op zijn levensgedrag tijdens zijn jeugd. Wanneer de dichter het daarover heeft, klinkt
steeds zijn stem bitter en donker van verwijt en berouw. Hij verklaart zich langen
tijd - gedurende ‘twintig jaer’ zegt hij meermaals in het Leven en de Dood - schuldig
gemaakt te hebben aan ontucht, aan overdaad, ja zelfs aan godloochening.
(1)
Betrekkelijk deze zelfbeschuldigingen schrijft Dr. Sabbe :
‘Het staat buiten twijfel, dat wij bij het beoordeelen

(1)

M. SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen (zie hooger) bl. 18.
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van De Swaen's zelfbeschuldigingen, eerst en vooral rekening moeten houden met
de gansch bijzondere schaal, die hij gebruikte om de zwaarte zijner schuld te wegen.
Moesten wij ons De Swaen in zijn jeugd voorstellen als een ontuchtige, een
overdadige en een godloochenaar, volgens de algemeen aangenomen begrippen,
dan liepen wij zeker gevaar hem zwarter te kleuren, dan hij ooit geweest is. De
waarheid wil, dat wij De Swaen tegen De Swaen verdedigen.
Op dertigjarigen leeftijd had onze dichter eene opvatting van het christelijk leven,
die niet ver van het ascetisme verwijderd stond. Al woonde hij in de wereld, toch
dacht en handelde hij als een kloosterling. Hij stelde zich zelf de hoogste eischen
wat godsdienstijver en praktijk betreft.
Het christen leven is versuchten, waeken, strijden,
Het christen leven is versterven, vasten, lijden,
Geduerig in de weir, geduerig op de wacht,
(1)
Noyt rusten, altijd sijn gewapent, dag en nacht.

Met dergelijke levensopvatting moest hij natuurlijk alles wat zijn zieleheil niet
rechtstreeks ten bate kwam, met de uiterste strengheid beoordeelen... Hij streefde
het hoogste ideaal van godsdienstig leven na; het lichtste wereldsche vlekje, dat dit
ideaal kwam bespatten, vervulde hem met ontzetting... De drang der natuur had
den jongen De Swaen wellicht verleid, tot de genietingen van het jongelingsleven,
die naar de algemeene gewoonten der XVIIe eeuw, wel wat losbandig waren, maar
in elk geval niet de minste vlek op zijn goeden naam geworpen hadden.

(1)

e

Jesus Leven en Dood, deel I, 15 gez.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

XXIV
Bekeken met de oogen der wereld zal De Swaen's levenswandel wel vlekkeloos
blijven. Alleen de vorschende blikken van den strengsten godsdienstijver konden
er al de gewraakte gruwelen in ontdekken.’
Dr. Sabbe's meening dat, niettegenstaande zijn scherpe zelfbeschuldigingen, De
Swaen toch een vlekkeloozen levenswandel had, beamen wij ten volle. Alle
gegevens, welke wij over dit punt bezitten, pleiten er voor.
Wij hebben al meegedeeld dat De Swaen van zijn elfde tot zijn achttiende jaar van 1665 tot 1672 - op het college te Duinkerke verbleef. We weten wat voor een
ingodsdienstig midden dit was. Welnu, zoo De Swaen in die jaren een ongeregeld
leven had geleid, ware zijn tegenwoordigheid op het college zeker niet geduld
geworden.
(1)
Op zijn achttiende jaar ging hij voor heelmeester studeeren. Zooals we verder
zullen meedeelen, vergde zulks zes jaar studie, waarvan er drie bij een Duinkerksch
heelmeester moesten worden doorgebracht. De Swaen sleet dus minstens de helft
van zijn studententijd te midden van zijn familie en medeburgers, en onder hun
bewakend en bespiedend oog. Zijn sturm- und drangtijd zal dus wel niet zeer woelig
geweest zijn. Trouwens, pas na afloop zijner studies, in 1678, zien we hem in 't
huwelijk treden en wel met een dochter van goeden huize, want haar vader was
oud-schepene der stad, waaruit we wel zullen mogen afleiden dat zijn goede faam
onaangetast was.
Op dertigjarigen leeftijd, toen zijn eerste kind geboren werd, ontvangt hij een blijk
van hooge achting en genegenheid vanwege den pastoor zijner parochie. Deze
doopte

(1)

Zie hoofdstuk: De Swaen als heelmeester.
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namelijk zelf het kind - een eer die slechts weinigen te beurt viel. Welnu, zoo De
Swaen niet de faam van voorbeeldig mensch en kristen genoten had, ware dit zeer
waardeerend gebaar vanwege den geestelijke wel achterwege gebleven.
Uit dit alles blijkt dat er bezwaarlijk een tijdperk te vinden is in De Swaen's jeugd,
waarin hij zou hebben kunnen geleefd in ontucht, overdaad en goddeloosheid,
zooals hij beweert, zoodat wij met Dr. Sabbe besluiten dat De Swaen zich zelf al te
streng beoordeeld heeft, en er waarschijnlijk heelemaal niets te zeggen viel op zijn
levenswijze. Zulks wordt trouwens bevestigd door wat in dat opzicht zijn tijdgenooten
over hem schreven. Betrekkelijk De Swaen's Zedelijcke Rijm-wercken zegt P. Labus
dat ‘niet alleenelijck sijn Gilde-broeders, maer oock sijn Mede-borgers en andere
(daardoor) niet min gesticht en wierden, dan door sijnen vriendelijcken en
(1)
(2)
deughtsamen Levens-handel’ Verder noemt Labus De Swaen ‘een Man, wiens
(3)
schriften en levens-handel overeenkwamen’. Van Ursel gewaagt van zijn
(4)
‘uytnemende deughden’; Jacobus De Ruyter is niet minder lovend :
Het is den Prins Michiel de Swaen vol soetigheydt,
Die door sijn goedt bestier, den mensch gaf eerbaerheydt.
Het is Mijn Heer de Swaen, die ons heeft komen leeren,
Hoe dat men met oodtmoedt, tot sijnen Godt sal keeren,

(1)
(2)
(3)
(4)

Zedelijcke Rijmwercken (zie hooger). Den Drucker tot den Leser.
Ibid. Slot-Reden.
Den Cid door M. De Swaen, Van Ursel, Duynkercke, 1694. Opdracht.
JACOBUS DE RUYTER: Den Vogel Phenix. E. Laurens, Duynkercke. Grafschrift voor den Phenix
der Dighters (De Swaen).
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Hoe dat men d'ijdelheydt sal vlughten, en met moedt,
Omhelsen deughtsaemheydt, 't quaet stooten met den voet...

In een ‘Lijck-Dight’ welk zijn vriend en collega D. De Jonghe voor hem schreef, komt
hetzelfde uiterst gunstig oordeel over De Swaen voor. Dit gedicht bleef tot hiertoe
zoo goed als onbekend. Wij vonden het samen met een verdwenen rol uit Absolon
in een handschrift met werken van De Swaen, welk berust in de stedelijke boekerij
te Duinkerke. Het gedicht is zeer belangrijk, omdat het zekere nieuwe bizonderheden
over De Swaen meedeelt en allerlei beschouwingen over hem bevat, welke des te
grooter waarde hebben, daar ze komen van iemand die den dichter intiem kende.
Om deze redenen geven wij verder het gedicht in zijn geheel. Hier thans een paar
uittreksels:
Al sijnen handel en den loop van sijn bedrijven,
En waeren anders niet dan op de deught gegrondt,
Men sagh hem meest altijdt met wercken, penn' en mondt,
De menschen helpen en den name Godts verheffen,...
Geheel sijn leven in volmaecktheydt en gebreken,
En was niet anders als een offervlam aen Godt.
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De Swaen als heelmeester.
Over De Swaen's jeugd missen we dus, zooals gezegd werd, alle vaste gegevens.
Eerst in 1674, toen De Swaen dus 24 jaar oud was, ontmoeten we pas de eerste.
(1)
Uit Duinkerksche archiefstukken vernemen we dat hij toen reeds als heelmeester
gevestigd was in zijn geboortestad. We bezitten nog het statuut van het Duinkerksch
heelmeestersgilt. Weliswaar dagteekent het stuk slechts van 1694, doch het lijdt
geen twijfel of de bepalingen welke er in voorkomen, zijn slechts schriftelijk
vastgestelde gewoonten en gebruiken, welke sinds lang bestonden. Uit dit statuut
vernemen we dat men om heelmeester te worden, gedurende 6 jaar in de leer moest
gaan bij een meester, waarvan 3 bij een heelmeester der stad zelf; er dienden 3
bekwaamheidsexamens te worden afgelegd. Zoodat De Swaen zijn
heelmeestersstudies moet hebben aangevangen in 1672 - op 18-jarigen leeftijd
dus. Vermits de duur der humaniorastudies 7 jaar bedroeg, kwam hij op zijn elfde
jaar op het college.
Eenige woorden over De Swaen als heelmeester.
Zooals alle heelmeesters zijns tijds, hield De Swaen een winkel open, waar hij
de gewonden verzorgde, die zich mochten aanbieden en waar ook... de baard
geschoren werd. Het bewijs levert ons volgend citaat uit den Inventaris:
‘Item porte qu'il y a encore à recevoir en plusieurs petites

(1)

DR. LEMAIRE: Michel De Swaen (zie hooger) bl. 243
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parties, tant pour chirurgie que barbe, ce qui suivant en mémoire porte trois cent
cinquante livres...’.
In dien winkel werden ook zekere geneesmiddelen afgeleverd, welke door de wet
stipt bepaald en beperkt werden, want de heelmeesters mochten de bevoegdheden
der apothekers niet te na komen.
De Swaen werd aangesteld als ‘stadtsgesworen heelmeester’. Dr. Lemaire deelt
(1)
mee dat hij zijn naam meermaals heeft ontmoet in archiefstukken In 1694 b.v.
werd hem door het magistraat last gegeven samen met de Heeren Belledalle en
Van Breughe, en Jan Herrewijn, heelmeester, over te gaan tot de lijkschouwing van
den schepene Joris Rijckelin, welke dood gevonden werd in verdachte
omstandigheden. Na eedaflegging verklaarden de artsen dat hij door verstikking
gestorven was - hij had zich verhangen. Daar het lijk in ontbinding was, werden De
Swaen en Herrewijn gelast het te balsemen, ten einde het te bewaren tot na afloop
van het geding.
Van zulken aard waren de opdrachten, welke De Swaen van de stad ontving.
Gedurende de laatste jaren zijns levens werd hij benoemd tot gepensionneerd
stadsheelmeester met een jaarlijksche wedde van 150 pond.
De Swaen werd in zijn taak geholpen door een heelmeestersgezel, evenals door
zijn oudsten zoon Juliaan, die het vaderlijk beroep aanleerde. Na vaders dood
(2)
bestuurde deze gedurende eenigen tijd de zaak .
De Swaen oefende zijn beroep uit tot aan zijn dood. Zulks vernemen we uit de
drie ontdekte oorkonden, evenals uit het ‘Lijck-Dight’ van D. De Jonghe:

(1)
(2)

DR. LEMAIRE: Michel De Swaen (zie hooger). bl. 243.
r

D Lemaire: Michel De Swaen (zie hooger), bl. 244.
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Sijn sterven komt het hert' der krancken soo te treffen,
Die hun gesondtheydt van sijn handen wachten af,...

Zooals we in het hoofdstuk ‘De Swaen's bezit’ gelegenheid zullen hebben met
bewijzen aan te toonen, moet De Swaen te Duinkerke als heelmeester een
schitterende plaats bekleed hebben. Het ontbrak hem nochtans niet aan
mededingers, want in 1685 waren er in die stad niet minder dan 14 heelmeesters
(1)
gevestigd . Deze bijval had De Swaen ongetwijfeld te danken aan zijn bekwaamheid
in het vak, aan zijn rustelooze bedrijvigheid en hoog plichtsbesef - waarvan De
Jonghe zoo warm-lovend gewaagt - en wellicht ook wel aan de faam, die hij als
dichter genoot.
De Swaen moet dan wel een druk bestaan gehad hebben. In een gedicht aan D.
(2)
De Jonghe klaagt hij daarover :
't Is waer uw dichten sijn mij waerder dan de rust,
Maer mijn bediening laet mij niet een uertien erven,
Om die te sien met lust.
Noghtans, hoe weynigh tijd mij heden wort gegeven,...

In de Swaen's werk vindt men meermaals den heelmeester terug. Soms verdringt
de heelmeester den dichter; aldus in volgend deskundig traktaatje over de
(3)
bevruchting :
't Beginsel van den mensch in eene vrouw ontfangen,
Is niet dan weynig slijm met vezeltjens omvangen,

(1)
(2)
(3)

Ann. du Com. flam. de Fr., II, bl. 297.
Antwoorde aen den soetvloeyenden Poëet... De Jonghe... bl. 143, hs. II.
e

Leven en Dood..., deel I, 5 gezang.
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Dat tot den derden dag verschijnt als melk soo wit.
Men vind geen onderscheyd van 't alderminste lit:
Maer slechts een mengel klomp van buyte en binne leden,
Die, niet gelijk een beeld, dat nu en dan gesneden,
Met stucken hier en daer, tot sijnen vorm geraekt;
Maer t' samen op een maend allengskens sijn volmaekt.

Huwelijk en kinderen.
sten

Den 24
Juli 1678 trad De Swaen in het huwelijk met Maria Damast; zij was de
dochter van een oud-schepene der stad.
De vroegere biografen noemen De Swaen's bruid verkeerd Anna Damart. Zij hiet
Maria - zie het uittreksel uit den inventaris - en haar familienaam luidt Damast en
niet Damart. Wij hebben de stukken, waarin de naam voorkomt, nagezien en kunnen
bevestigen dat er Damast geschreven staat en niet Damart.
Uit dezen echt sproten de volgende kinderen:
sten

1) Geraard Juliaan, werd geboren den 31
Maart 1684. Hij wordt in de
archiefstukken steeds Juliaan geheeten. Hierbij den doopakt:
‘Die prima Aprilis, anni millesimi sex cent. octog. quarti infrascriptus, sacra theol.
Baccalaureus, et Pastor Dunkercanus, baptizavi, Gerardum Julianum filium Michaelis
de Swaene et Mariae Damast conjug. natum pridie circa unidecimam matutinam.
Susceperunt Dnûs Jûlianus Vandermeersch Doctor Medicus et Scabinus Civitatis,
et Francisca
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(1)

Van Velsen hic residentes atque signatum erat: G. Desvignes pastor Dunkercanus’
Wij geven bovenstaanden akt, omdat er uit op te maken valt dat reeds in 1684
De Swaen heel wat aanzien moet genoten hebben in zijn omgeving. Inderdaad, we
stellen vast dat de pastoor zelf zijn eerstgeborene doopt, wat - zooals we reeds
meedeelden - als een niet geringe eer moet worden beschouwd. Verder zien wij
dat een schepene der stad, doctor in de geneeskunde, als peter optrad. Welnu, dit
feit is kenschetsend, want in dien tijd bestond er nog een groot standsverschil
(2)
tusschen heelmeesters en dokters ; de eersten behoorden tot den hoogeren
geleerdenstand, de tweeden nog niet: hun beroep werd nog steeds voor een soort
handwerk aangezien, zoodat de geneesheeren uit de hoogte hunner
doctorsvoornaamheid op hen neerzagen. De eer die hem hier te beurt viel eenerzijds
vanwege den pastoor van Duinkerke, anderzijds vanwege den dokterschepene zal
De Swaen wel te danken hebben gehad aan het feit dat hij als een hoogst
voorbeeldig parochiaan en knap heelmeester geboekt stond, en reeds een groote
faam als dichter genoot.
Juliaan wilde, zooals reeds werd vermeld, ook heelmeester worden. Of hij daarin
geslaagd is, weten wij niet. Het is ons enkel bekend dat hij uitweek naar Holland en
te Rotterdam stierf als vrijgezel in October 1710.
den

(3)

2) De tweede zoon, Frans, werd den 11 Februari 1686 geboren
Over dezen zoon vinden we het volgende vermeld:

(1)
(2)
(3)

Arch. Dunk. E 42-fol. 18. - Doopregister.
DR. LEMAIRE: Michel De Swaen (zie hooger) bl. 247.
Doopakt nr. 382. Doopregister 1686.
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In 1710, toen hij dus 24 jaar oud was, bevond hij zich te Ieperen, daarna te Meenen
‘pour avancer ses études’. Het jaar daarop verblijft hij te Dowaai, waar hij misschien
aan de universiteit studeerde. Later wordt men zijn spoor bijster. Hij kreeg van de
stad een studiebeurs. Wij weten dat in 1713 een Frans-Lodewijk De Swaen zijn
geloften aflegde in het klooster van Premonstreit te Veurne. Dr. Lemaire stelt de
vraag of dit De Swaen's tweede zoon Frans is. Hij merkt aan dat de doopakt enkel
den naam Frans vermeldt, doch aanziet zulks als geen afdoende bewijs tegen de
veronderstelling. In ieder geval droeg geen enkele andere zoon van De Swaen,
welke priester werd, den naam Frans. Hij stierf in het klooster te Veurne in 1726.
(1)

Frans Lodewijk gaf in 1722 een aantal gedichten van zijn vader uit . Hij droeg dit
werk op aan ‘Mijnheer Michaël Lieven, eersten burgemeester, Hoofdtman der
Reden-rijcke Gilde “Nu morgen niet” van Dixmuyde’. F.L. De Swaen zegt in zijn
opdracht dat de Heer Lieven hem dikwijls ‘sijne genegentheyt’ voor den ‘af-lijvighen
Konst-minnaer’ - M. De Swaen - heeft ‘kenbaer gemaeckt’.
den

3) Anna-Francisca, De Swaen's eenige dochter, werd den 3
(2)

December 1687

sten

geboren . Den 22
April 1708 trad zij in den echt met Jaak Coppin, die
waarschijnlijk apotheker was.
den

4) Jan-Jaak De Swaen, geboren den 3 December 1688, trad in het klooster. Hij
legde zijn plechtige geloften af in de orde van Sint Franciscus bij de E.P. Capucienen.

(1)
(2)

Zedelijcke Rijmwercken en Christelijcke gedachten boor M. DE SWAEN... Pieter Labus,
Duynkercke 1722.
Doopakt 1462. Doopregister 1687.
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sten

(1)

5) Pieter-Frans, geboren den 8
April 1690 , stierf zeer jong. Hij was reeds
overleden voor zijn vaders dood.
sten

6) Lodewijk-Michiel, geboren den 20
den

Den 15

(2)

Februari 1692 . Hij werd ook Capucien.

December 1710 legde hij zijn geloften af.
sten

7) Pieter-Michiel, geboren den 8
Januari 1694. Werd priester evenals zijn drie
andere broeders. In 1711 was hij nog novice in de abdij te Veurne.
(3)
In 1728 is er een P. De Swaen pastoor te Warhem . Hij doopt dan een kind van
Jan Emmanuel De Swaen, den oudsten zoon van Lodewijk De Swaen, broeder van
Michiel. Zou dat wellicht Pieter Michiel De Swaen wezen? Zoo ja, moet hij wereldlijk
priester geworden zijn.

Waar De Swaen woonde.
(4)

Men wist vroeger niet waar De Swaen woonde. J.J. Carlier heeft wel een straat
en huis opgegeven, doch vergiste zich, wat niet erg verwonderlijk is, daar hij op al
te lossen grond steunde. Hij had namelijk vastgesteld dat er van oudsher in de
Kroonstraat een apotheek gehouden werd door afstammelingen van De Swaen zijn neven, nakomelingen van zijn jongsten broeder Lodewijk, zooals we thans weten
- en besloot daaruit dat dit De Swaen's huis moest

(1)
(2)
(3)
(4)

Doopakt 223. Doopregister 1690.
Doopakt 164. Doopregister 1692.
DR. LEMAIRE: Michel De Swaen... (zie hooger) bl. 236 nota 2.
Bullet. du Com. flam. de Fr., deel V, bl. 246.
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zijn, waar hij leefde en stierf. Het was een zeer gewaagde veronderstelling, die dan
ook onjuist is gebleken.
Dank aan de opsporingen van Dr. Lemaire, kunnen we thans met zekerheid
vaststellen, waar De Swaen woonde en stierf.
In den inventaris staat hierover het volgende te lezen:
‘Une maison... faisant front vers midy dans la rue Nostre Dame tenant d'Orient
la maison du Sieur Guillaume du Gardein, d'Occident la maison nommée le St Denis,
et de bize la maison et cour cy devant appelé les Clefs d'or, appartenant au Sr.
Pierre Faulconnier grand bailly de cette ville quitte et libre de toute charge acquise
par le deffunct de St Nicolas Taverne et damlle Laurence Hauwen sa femme, suivant
les lettres d'adhéritance, cinq novembre mil sept cent. signé: du Thoict.
Cette maison était occupée par le deffunct et l'est encore par la rendante et
héritiers.’
Nopens dit punt bieden de drie ontdekte stukken volkomen overeenkomst. M. De
Swaen woonde en stierf in zijn huis in de Onze Lieve Vrouwenstraat; dit is de naam,
welke vroeger gegeven werd aan het gedeelte der rue des Bassins, welke loopt van
de Sint Elooikerk tot aan de Vischmarkt. De Onze Lieve Vrouwenstraat werd
achtereenvolgens geheeten: rue de la Vierge, rue des Bassins, en nu na den oorlog,
rue de l'Amiral Renarck.
Uit de gegevens, welke voorkomen in hierboven aangehaald uittreksel, kunnen
we opmaken dat De Swaen's huis gelegen was tusschen nrs 4 en 16 der straat.
De oude goedkoope veronderstellingen nopens bewust punt worden dus voor
goed den bodem ingeslagen door deze vaststaande gegevens. Het is niet aan de
Kroonstraat,
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(1)

zooals J.J. Carlier en Güthlin - welke laatste ook over De Swaen schreef voorstelden, dat De Swaen's naam dient gegeven te worden doch aan de huidige
Admiraal Renarckstraat.
Wanneer zullen eindelijk de Duinkerkenaars opstaan uit hun schandige
onverschilligheid tegenover hun grooten stadgenoot De Swaen, en hem die eerste
eer bewijzen?
Het is hier de plaats te handelen over een berucht artikel, dat in 1844 verscheen in
het plaatselijk blad La Dunkerquoise, en waarin over De Swaen's persoon, familie
(2)
en huis wordt gesproken. Dr. Sabbe schrijft hierover :
‘In het blad La Dunkerquoise verscheen op 30 Juli 1844 een brief gedagteekend
17 September 1700 en waarin een en ander over De Swaen en zijn gezin verteld
wordt. Wie dezen brief schreef en hoe hij in het Duinkerksche blad terecht kwam,
hebben wij nergens vermeld gevonden. Zonder om deze redenen, de echtheid van
dit stuk te willen betwisten, meenen wij nochtans, bij het gebruiken er van, zekere
omzichtigheid te moeten in acht nemen.’
Uit dit citaat blijkt dat Dr Sabbe het artikel niet ten volle vertrouwde. Wij weten
thans dat het geheel valsch is. Er komen echte ketterijen in voor. Zoo wordt in den
brief gezegd dat De Swaen in de Klarissenstraat woonde, terwijl het de Onze Lieve
Vrouwenstraat was. Verder staat er in te lezen dat De Swaen verschillende dochters
had, waarvan er eéne Maria hiet. 't Een en 't ander is weer valsch;

(1)
(2)

Mém. de la Soc. Dunkerq. Bullet. Com. flam. de Fr., deel XII, bl. 323.
M. SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen (zie hooger), bl. 6.
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De Swaen had maar eén dochter en die heette niet Maria, maar Anna Francisca.
(1)
Wat er nu eigenlijk van dien brief is, deelt ons nogmaals Dr Lemaire mee :
e

‘In de eerste helft der XIX eeuw, toen er te Duinkerke nog geen geschiedkundige
vereeniging bestond, doorzochten eenige liefhebbers de archieven en lieten in de
plaatselijke bladen de uitkomsten hunner opzoekingen verschijnen, onder vorm van
kronieken. De pastiche was toen in de mode. Aldus verschenen verhalen van
ingebeelde reizigers uit verschillende tijdperken, zonder schrijversnaam of eenige
aanduiding van herkomst. Zij schijnen wel alle van denzelfden schrijver te zijn, die
zoo zijn tijdgenooten bedotte, maar hun tevens een brokje geschiedenis leerde. De
brief, waarin er over De Swaen spraak is, maakt deel uit van deze reeks en hij dient
als verdicht te worden beschouwd. De vergissing betrekkelijk de straat, waar De
Swaen woonde, is trouwens niet de eenige, welke kan aangestipt worden.’

De Swaen's bezit en maatschappelijke rang. Zijn portret.
sten

Den 28
Juni 1698 teekenden Michiel De Swaen en Petronella Francke vòòr den
koninklijken notaris Sachmoortel een huwelijksakt. Hierin vinden we een aantal
gegevens, welke belangrijk zijn voor het bepalen van den toestand,

(1)

DR. LEMAIRE: Michel De Swaen... (zie hooger). bl. 241.
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waarin De Swaen verkeerde in stoffelijk en maatschappelijk opzicht. In dit kontrakt
werd voorzien dat aan de overlevende echtgenoote zou toekomen: twee duizend
pond, naast de kleeren, ringen en juweelen en het beste gestoffeerde bed. Al het
(1)
overige zou onder de kinderen verdeeld worden, nl. :
1) Het huis door M. De Swaen bewoond, met een huurwaarde van 400 pond 's
jaars.
2) Twee derden van een huis, gelegen in de Steenstraat, bewoond door Mr Stival,
heelmeester, met een huurwaarde van 280 pond 's jaars.
3) Een aantal renten ten bedrage van 11.160 p. 17 s.
4) De meubels op 1230 pond geschat.
5) Het zilverwerk door twee goudsmeden geschat op 874.1.8 s.
6) De ijzerwinkel geschat op 2.724 pond
7) De winkel, boeken en chirurgische gereedschappen verkocht voor 427 p.
8) Het liggende geld 215 p.
9) Verder waren er aan de nalatenschap verschillende sommen verschuldigd voor
levering van ijzerwaren, heelmiddelen, enz. ongeveer 4.943 p.
10) Voor verschillende wisselbrieven 5.206 p.

Uit dezen inventaris kunnen we opmaken dat De Swaen's huis nogal rijkelijk
gestoffeerd was, vermits buiten de juweelen, ringen, kleederen en het beste bed,
welke aan de weduwe toekwamen, de meubels nog werden geschat op 1230 p. en
het zilverwerk op 874 p.

(1)

DR. LEMAIRE: M. De Swaen... (zie hooger), bl. 239.
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Zijn kleerkast was eveneens goed voorzien, zooals blijkt uit deze opsomming:
‘Quand à vingt-trois chemises, six caleçons, quatre mouchoirs, quatorze bonnets
(1)
de nuits, six grands mouchoirs dit Steenkercque , neuf cravattes dont les deux
(2)
estaient à dentelles, onze coups six paires de manchettes dont deux avec dentelles,
(3)
deux Roquelaures deux juste au corps, deux camisoles, trois peruques et une
robe de nuit, la Rendente déclare de les avoir délivré tous ces nyppes aux tuteurs
pour en disposer au profit des mineurs.’
Bovenstaande bizonderheden lichten ons in over den geldelijken toestand van onzen
dichter. Er blijkt o.a. uit dat hij 11. 160 p. 17 s. kon leenen aan zijn medeburgers,
wat een waarde vertegenwoordigt van meer dan 30.000 vooroorlogsche franken.
Daaruit blijkt dat De Swaen ook in geldelijk opzicht een goed figuur moet hebben
uitgemaakt onder de vlaamsche burgers van Duinkerke, welke toen nog de kern
(4)
vormden der stadsbevolking
Wij hebben beweerd dat De Swaen een vooraanstaande plaats innam onder de
Duinkerksche heelmeesters. Een niet slechte grondslag voor vergelijking is zeker
wel de huurwaarde der huizen, welke door hen bewoond werden.

(1)

(2)
(3)
(4)

Herinnering aan de schitterende overwinning van Steenkercke in 1692. De fransche prinsen,
die zich ijlings moesten aankleeden voor den slag, hadden hun dassen zorgeloos rond den
hals gebonden, en dit gaf aanleiding tot het vervaardigen van nieuwe halsdoeken, welke men
Steenkerckenaars heette.
Boorden?
Groote mantel welke langs voren van onder tot boven met knoopen sloot.
DR. LEMAIRE: M. De Swaen (zie hooger) bl. 239.
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We weten dat De Swaen's huis een huurwaarde bezat van 400 pond. Welnu, Meester
Francière betaalde slechts 150 p. Mr Stival 280 p. en Herrewijn ‘chirurgien major
de la ville’ bewoonde een krottig huizeken in de Hollandstraat. Wat een verschil ook
tusschen Herrewijn's bezit na zijn dood en dit van De Swaen! Herrewijn was sedert
1662 heelmeester der stad en later ook nog der admiraliteit; hij overleed in 1706
terzelfdertijd als zijn vrouw. Ziehier den inventaris:
‘Le curateur nommé par justice déclara qu'il avait trouvé dans la maison pour tous
meubles, plusieurs pots de terres vuides à mettre de l'ongent deux bouteilles ou
verres à distiller, quatre autre bouteilles, un rabat de cheminée à frange blanche et
violette, un bois de lit avec ses rideaux, des ligatures à fleurs blanches et verdes,
une paillasse de toille grise remplis de paille, un lit de plume avecq un traversin, et
une petite couverte blanche, quatre sièges à fond de paille un fil à percher et une
barre à suer.’ En dat was alles wat de man naliet!
Als te goed was er slechts een som van 20 pond voor zorgen aan een gewond
(1)
matroos. En zijn schulden beliepen tot 5.128 p. 15 s.! De oude heelmeester was,
zooals men ziet, in ellende gestorven.
De Swaen's levenswijze was die van een welingezeten burger. Zulks blijkt uit het
huis welk hij bewoonde, de stoffeering er van, en de kleeren welke hij droeg. Hij
hield er ook een knecht op na, wat we vernemen uit onderstaande verzen, welke
het prozaïsch slot uitmaken van een overigens

(1)

Arch. Dunk. Garde orpheline 99.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

XL
(1)

zeer belangrijk gedicht, gezonden aan een Ieperschen Vriend :
Ick bid u, onderdies, te sorgen, om een knecht,
Voor hem, die, met genucht, sich uwen dienaar seght.

Zijn huishouden moet hem echter veel hebben gekost, want naast zijn eigen talrijk
kroost had hij, na zijn tweede huwelijk, ook nog de twee kinderen van zijn tweede
vrouw te onderhouden. Dit verklaart waarschijnlijk het hooge bedrag zijner schulden
(2)
welk, volgens den eersten inventaris, beliep tot 34.842 pond . Ook laat De Swaen
slechts een bescheiden erfdeel aan ieder zijner kinderen achter. Zoo kwam het
waarschijnlijk dat Frans Lodewijk een studiebeurs ontving van de stad.
Het was dan ongetwijfeld om zijn inkomsten te vergrooten dat De Swaen, na zijn
tweede huwelijk, nog een zaak in ijzerwaren uitbaatte. Naar uit het huwelijkskontrakt
op te maken valt, moet zijn tweede vrouw dien winkel hebben aangebracht. Het was
nogal een aanzienlijke zaak, want volgens den inventaris werd ze geschat op 2.724
p. 91. 7 d. Verschillende klanten waren voor allerlei leveringen 4.124 p. verschuldigd.
Het huis verkocht vooral ijzerwerk, zooals scharen en nagels; den handel in deze
(3)
waren dreef het vooral in 't groot .
M. De Swaen is lid geweest van het magistraat van Duinkerke in de jaren 1688,
1689, 1690, 1691 en 1692. Deze mededeeling werd verschaft door Commandant
Hublé, een

(1)
(2)
(3)

r

Send-Brief, aen Sr. G.D.D., uytnemende Dichtm , hs IV, bl. 140.
DR. LEMAIRE: M. De Swaen (zie hooger) bl. 242.
DR. LEMAIRE: M. De Swaen (zie hooger) bl. 247.
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afstammeling van De Swaen's broeder Lodewijk. De echtheid van dit gegeven wordt
bevestigd door het reeds vernoemd gedicht van D. De Jonghe, waarbij vermeld
staat dat De Swaen ‘in sijn leven Raedt’ was ‘binnen Duynkercke’.
Tot schepene heeft De Swaen het niet gebracht. Dr. Lemaire deelt als zijn meening
mee, dat de Intendent hem waarschijnlijk te vlaamschgezind achtte. Dat is best
mogelijk, want vlaamschgezind, t.t.z. gehecht aan zijn ras en zijn taal, was De Swaen
heel zeker. Wij zullen dit aantoonen waar wij zullen handelen over De Swaen als
dichter.
Zooals we reeds hebben meegedeeld, maakte De Swaen ook gedurende eenige
jaren deel uit van de ‘Garde Orpheline’ der stad. Hij was verder lid van de Sint
Sebastiaansgilde. Daaraan is het bestaan van zijn portret te danken. Een aantal
leden, waaronder De Swaen, werden nl. geschilderd, naar levensgrootte en ten
voeten uit, door Mathias Elias, een zeer verdienstelijk schilder uit den Westhoek,
trouw leerling der vlaamsche school. Het vereenzelvigen der personages valt niet
moeilijk, daar er boven ieder een letter staat, welke herhaald wordt op een
namenlijstje, dat bij het schilderij gevoegd is.
Dit schilderij bestaat niet meer in zijn oorspronkelijken vorm. Het stuk heeft een
(1)
nogal bewogen geschiedenis achter den rug en werd deerlijk gehavend; de onderste
helft werd weggenomen en is verdwenen; wat overbleef werd in twee deelen
gescheiden; deze hangen thans in het Duinkerksch museum. De schildering is op
vele plaatsen erg

(1)

C. LOOTEN: Notice sur le portrait de De Swaen, Ann. du Com. fl. de Fr., deel XXV, 1900, bl.
1.
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beschadigd. De De Swaenfiguur in 't bizonder heeft zwaar geleden, zooals men uit
onze foto kan opmaken.
De Duinkerksche kunstschilder Shelley, bij wien het schilderij aangeland was, nu
zoowat veertig jaar geleden, maakte er een kopie van, toen het nog volledig was,
en ook een van De Swaen alleen. Deze kopies berusten thans in het huis van Dr
Lemaire, hier herhaaldelijk vernoemd. Het zijn weinig trouwe weergaven van het
oorspronkelijke. Van de De Swaen-kopie maakte Shelley nog een reproduktie in
houtskool, welke verloren is, doch waarvan fotos bestaan: het reeds openbaar
gemaakte portret van De Swaen is naar deze fotos; het heeft dus weinig of geen
waarde. Wij geven hiernaast een reproduktie van De Swaen's portret, naar het
schilderij van Elias.
Onze foto, die nochtans met de uiterste zorg gemaakt werd, geeft, jammer genoeg,
slechts zeer onduidelijk de trekken van den dichter weer. Op het doek zelf zijn ze
nog beter te onderscheiden. Dank daaraan kunnen en zullen we beproeven de
gebrekkige beeltenis een beetje bij te werken met het woord, hoe onbeholpen dit
ook moge wezen om de ontbrekende lijn en kleur te vervangen.
Door vergelijking met de andere figuren uit de groep, kunnen we opmaken dat
De Swaen een middelmatige gestalte bezat en kloek gebouwd was. Zijn hoofd is
breed en heeft gevulde, wel eenigszins bolle vormen en een kerngezonde roode
kleur. Men krijgt onmiddellijk den indruk dat men te doen heeft met een ras-echten
vlaamschen kop. Weelderig zwart haar daalt in golvende krullen neer tot op de
schouders. Het voorhoofd dat hoog en breed welft, trekt samen in twee zware plooien
boven de oogen. Deze
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M. DE SWAEN'S HANDTEEKENING. (Akt van het 2 huwelijk).
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zijn bruin en hebben een doordringenden blik en dragen tevens iets weemoedigs
in zich. Voorhoofd en oogen van een werker, denker en droomer. De neus is stevig
en ietwat gebogen, de mond klein en gesloten, de kin rond en fijn. Het gelaat over
zijn geheel getuigt van schranderheid, goedheid en ernst.

Dood van De Swaen's eerste vrouw. Tweede huwelijk.
In 1697 verloor M. De Swaen zijn vrouw Maria Damast. Zij werd den 26sten April
begraven in de Sint Elooi-kerk vòòr het koor, met een dienst, geheeten ‘van de klok
e

(1)

van de H. Maria’, wat overeenstemde met een lijkdienst van 2 klas .
De Swaen bleef niet lang weduwnaar. Het jaar daarop reeds trouwde hij met
Petronella Francke, dochter van Willem Francke en Petronella den Duyts. Zij was
weduwe van Pieter Gotschalck, van wien zij twee kinderen had.
Hierbij een foto van den huwelijksakt. Wij geven ze omdat er een zeer duidelijke
handteekening van De Swaen op voorkomt.

(1)

e

e

Men gebruikte te Duinkerke in de 17 en 18 eeuw 4 klokken om over dood te luiden: Jezus,
Maria, St. Jan en St. Elooi. De 4 verschillende diensten werden aangeduid door den naam
der klok welke er voor luidde. (Ann. du Com. fl. de Fr., XIV).
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Uit dit tweede huwelijk werd een zoon geboren: Michiel Augustijn, die 8 jaar oud
was, toen zijn vader stierf.
Dit is het eenige kind, teekent Dr. Lemaire aan, welk nakomelingen kan
(1)
achtergelaten hebben. Er is hem evenwel geen enkele bekend .

De Swaen's dood.
M. De Swaen stierf te Duinkerke in zijn woning in de Onze Lieve Vrouwenstraat den
den

3 Mei 1707. Over den aard der ziekte, waaraan hij nog betrekkelijk jong bezweek,
weten we niets. Uit het lijkdicht van D. De Jonghe kunnen we opmaken dat hij
herhaaldelijk ziek moet geweest zijn en zelfs levensgevaarlijk, maar steeds genas,
zelfs ‘buyten hoop’.
De Jonghe gewaagt ook van de smart van De Swaen's echtgenoote en kinderen.
‘Maer niet en is er’ zegt hij, ‘dat uyt-beelden kan de pijn van sijne Bedd'-genoot, die
vol van bitter klaghten, haer selven onderhoudt met weenende gedachten, niet
maghtigh sijnde te stillen haer misbaer,...’. In heel het huis hoort men niets dan
klagen, gaat De Jonghe voort, en ‘de kinderen soo wel van minste tot de meest,
staen onberoerlijck, en schijnen sonder geest,...’.
De Jonghe zelf blijkt pijnlijk getroffen door het vroegtijdig afsterven van zijn vriend,
vak- en ‘const’-genoot.

(1)

DR. LEMAIRE: M. De Swaen (zie hooger) bl. 237.
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Wij laten aan het slot van dit hoofdstuk zijn gedicht volgen, zeker niet om zijn
letterkundige waarde, want die bezit het niet - 't is een onbeholpen, voos
rederijkersprodukt - maar, zooals gezegd, om de nieuwe gegevens die het over De
Swaen bevat.
(1)
Hierbij De Swaen's overlijdens- en begrafenisakt :
L'an mil sept cents sept le cinquième jour de mois de May. Je soussigné premier
vicaire aij enterré dans cette Eglise devant le choeur avec les funérailles solennelles
de la cloche de Maria le corps de Sr. Michel de Swaen, âgé d'environ cinquante
quatre ans, mort avant-hier administré de tous les sacrements. Ont estez temoings
de son Enterrement le sieur et maistre Louis de Craecke et le Sr. et Mre Jean
Baptiste Plockijn prestres habitués de cette Eglise qui ont signé.
L.J. De Craecke pbr. J.B. Plockijn pbr. J. De Seck p.
prem. vic.
Naar blijkt uit bovenstaanden akt werd De Swaen, evenals zijn eerste vrouw Maria
Damast, in de Sint Elooi-kerk voor het koor begraven met een dienst ‘van de Klok
van de H. Maria’ of van tweede klas.
We bezitten een volledige opgave van de begrafeniskosten. Daar zij toelaat te
(2)
oordeelen over den aard der plechtigheid deelen wij ze hier mee :
Payé avant tout, pour les droits de
60 H 19.
l'Eglise suivant le mémoire spéculatif de
P. Chamaret bailly de l'Eglise, et
quittance du douziesme de Mai la somme
de soixante livres dix-neuf sols
Item payé Jean Godtschalk pour la
fourniture de cire et

(1)
(2)

Nr 268, jaar 1707.
DR. LEMAIRE: Michel De Swaen (zie hooger) bl. 248.
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lumière à l'enterrement, son compte et
acquit du 23 May 1707

39 H 10. 6.

Payé Michel Pimperneel maçon pour
avoir levé la pierre sepulcrale, fait la
fosse et remis la dite pierre, la somme
de douze livres par acquit du 9 may

12 H

Payé Jean Porret boulanger pour la
fourniture de pain pour la table des
Pauvres par acquit

18 H 15.

Payé Elisabeth Goemaere pour la
28 H.
fourniture de planches pour le buiseau,
la somme de quinze livres, et à Marcus
de Clercq charpentier pour sa façon huit
livres, suivant deux acquits cy
Payé à Nicolas Matteins pour les quatres 18 H 8.
estandars des confréries de l'Eglise par
acquit du 7 may
Payé à deux femmes pour, par la ville 6 H
prier à l'enterrement, chascun trois livres
Payé le serviteur de la confrérie du
Saint-Sacrement quinze sols

15 s.

Payé le serviteur de la Communauté des 15 s.p.
chirurgens quinze sols
Payé aux Pères Récolects et Pères
Minimes pour leur convoy et messe à
l'enterrement

7 H. 2.

Payé à la Communauté des chirurgens 18 H.
pour leur droit ordinaire à la mort, par
acquit de Antoine Boddens dix-huit livres
Payé pour pareil droit à la Confrérie de 18 H
St. Michel par acquit de Bodewijn Crop
du 17 may dix-huit livres
Payé à Bonaventure, tailleur de pierre 1.15.6
pour avoir gravé la date de lenterrement
du deffunct, demy escu neuf
Payé le sieur Louis Vandewalle prestre, 32 H s.
pour avoir dit quarante-trois messes pour
le repos de l'âme du deffunct à quinze
sols chacune, par acquit
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Het graf van M. De Swaen bestaat niet meer. In 1783 bracht men groote
veranderingen toe aan de Sint Elooi-kerk; toen werden vele lijkkisten opgedolven
en naar het kerkhof gevoerd; waarschijnlijk bevonden zich daaronder de overblijfsels
van De Swaen. De steen die het graf dekte en, naar blijkt uit bovenstaande rekening,
(1)
den datum der teraardebestelling vermeldde, is ook verloren.

Lijck-dight ofte herte-wee
Gevoelt over de dood van Mr Michiel de Swaen, in sijn leven Raedt, Deken,
Stadts-heel-meester oft Chirurgyn, en 20 jaer Prince der Rederijcke Gilde binnen
Duynkercke, overleden den 3 Mey 1707.
Ick placht wel eer mijn penn' in soete Nectar-droppen,
Oft honingh van Hymet al menigh mael te doppen,
Om op een Bruyloft-feest te schrijven van de trouw',
Die op der aerde wordt geviert van man en vrouw',
En van den Hemel wordt begunstight en gezegent.
Maer, laes! daer komt nu van mijn oogen af-geregent
Een ziltigh waeter, oft een bitter traenen-vloedt
Gemenght met agh! en wee! die al mijn blijdtschap doet

(1)

Onzen oprechten dank betuigen wij aan Dr Lemaire uit Duinkerke, die ons welwillend
mededeelde wat hem thans bekend is over de woon- en begraafplaats van De Swaen.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

XLVIII
Op eenen oogenblick in herte-wee verkeeren:
Dit droevigh voor-werp schijnt aen mij te willen leeren,
Hoe ick mij draegen moet in soo een ongeval,
Gelijck hier is gebeurt, en ick verhaelen sal.
De doodt, uyt spijt en om haer ongelijck te wreken,
Sagh dat sij van haer winst wierdt dagelijckx versteken,
En al een ruymen tijdt van jaeren was verset,
Dat haer in 't moorden gaf een ongemeen belet,
Ten op sight dat De Swaen haer vreedtheyt quam te stutten,
Die door sijn konste plaght de menschen te beschutten,
Voor 't schendigh woeden van die hongerige raef,
Die van een koningh maeckt haer alderminste slaef,
En hem vernedert om in 't graf te blijven rotten.
Sij sagh De Swaen, segh ick gedeurigh met haer spotten,
En altijdt wercken om haer maght te weder-staen,
Dus neemt sij voor haer van hem selfs te randen aen,
Om te beproeven oft haer dit niet soud'gelucken,
Sij hadd' hem meer als eens gemeynt van hier te rucken,
Maer altijdt was sijn konst haer in den wegh geweest,
Nu waende sij hem doodt, maer buyten hoop', geneest.
Dan meynt sij hem naer 't graf te gaen versellen,
Maer sijn gesontheydt komt sigh wederom t' herstellen,
Waer door de doodt dickwils van hem bedrogen wierdt,
Tot dat sij eyndelijck van enckel vraeck gestiert,
Hem een vergifte pijl quaem door het hert te jaegen.
Naer menigh reys in 't perck 't hervatten sijne slaegen,
Soo treft men evenwel den mensch wel eens op 't hert'.
Een schicht die van sijn boogh' met kraght gedreven wert,
Geraeckt wel eens het wit waer naer men komt te doelen.
Dit hebben hier gesien met pijnelijck gevoelen,
Al die hun laeten aen de Swaen gelegen sijn.
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Maer niets en is er dat uyt-beelden kan de pijn
Van sijne Bedd'-genood', die vol van bitter klaghten,
Haer selven onderhoudt met weenende gedaghten,
Niet maghtigh sijnde te stillen haer misbaer,
Het sterven van haer Man treft haer al veel te naer,
Om haere traenen soo lichtveerdigh op te droogen,
Men kent den weedom van de menschen uyt hun oogen,
De traenen tuygen ons d'ontstellingh' van 't gemoedt.
Gelijck dees vrouw' haer selfs een groot gewelt aen-doet,
Om met verduldigheydt dit hart verlies te dragen,
Soo hoort men in g'heel 't huys geen ander stem' dan klagen'
De kinderen wel van minste tot de meest',
Staen onberoerlijck, en schijnen sonder geest,
Hun Vaders leven bij een droom te vergelijcken,
In heel het huys-gesin en siet men niet dan blijcken
Als eenen rouw', en druck, die geen weergaed' en heeft,
En dat heylaas! om dat de Swaen niet meer en leeft,
Die alle menschen plaght vol-doeninge te geven!
Maer wat verdriet, dit 's al verloopen met sijn leven,
Gelijck een domp oft roock die met den windt vergaet,
En niet het minste van sigh selven achter-laet.
Voor-waer als ick hier op laet mijn gedachten speelen,
Om noyt te sijn van ons op d'aerde meer gesien,
Soo voel ick mijn gemoedt groot ongelijck geschien,
In het verliezen van dien lieven Mede-broeder,
Die dickmael mijnen geest verstrekcte tot een voeder,
Door sijn geleertheydt in de Heel-konst af-gerecht,
Waer aen hij menig-mael de Rijm-konst heeft gehecht,
Om zedelessen aen de menschen voor te schrijven.
Al sijnen handel en den loop van sijn bedrijven,
En waeren anders niet dan op de deught gegrondt,
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Men sagh hem meest altijdt met wercken, penn' en mondt
De menschen helpen en den Naeme Godts verheffen,
Sijn sterven komt het hert' der kranken soo te treffen,
Die hun gesontheydt van sijn handen waghten af,
Maer dit is nu gedaen, dien bij-standt is in 't graf,
Met al de gaven van dien weirden man gedoken
Soo haest en hadde hij niet sijn oogen toe geloken,
Oft alles gingh in hem op eenen stondt te niet.
Wanneer ick over-denck' hoe dat dit is geschiedt,
En hoe De Swaen, is uyt het leven wegh genomen,
En kan ick mijn gemoedt door droefheydt niet betomen,
Als ick gaen dencken op sijn Reden-rijcke konst;
Waer door hij menigh-mael mij toonde sijne jonst',
Om mijn beswaerden geest een weynigh te verlighten,
En mij te leeren door sijn deftige gedighten,
Soo staen ick als een beeldt van het gevoel ontbloodt;
Nu vraeck' ick 't noode lot, nu scheld' ick op de doodt,
Hier stort ick traenen, en daer loss'ick bange sughten,
Al wat ick aen-vat om mijn herte-leet t' ontvlughten,
Is al verlooren moeyt', de gaven van de Swaen,
Die komen in mijn geest soo diep gedruckt te staen,
Dat sij mijn leven noyt daer uyt en sullen slijten.
'k En hop' niet dat men mij die ondaedt sal verwijten,
Van sijn afsterven te verdraegen sonder smert,
Neen, neen, 'k hebb' hem al-ree begraeven in mijn hert;
Om dus te langer sijn geheugen te bewaeren.
Komt hier Heel-meesters en sijn mede-konstenaeren,
Die 't handt-werck van de Swaen hebt dick-wils bij-gewoont,
Dat hier uw' leste plight wordt aen sijn lijck betoont,
Den hemel sal u die bermhertigheydt vergelden,
Voor dat gij-lieden hem ten graeve-waert verselden,

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

LI
En als wanneer gij sult den selven wegh in-gaen,
Beschicken dat u wordt den selven dienst gedaen.
En gij Puick-dighters in de gild' der Carssauwieren,
Die uwen Prince plaght voor desen soo te vieren,
Doen hij met raedt en daedt uw' gilde vooren-stond',
En noyt vermoeyt en was, nogh sigh te groot en vond',
Om d'Edel Reden-konst een luyster bij te setten:
Gij, segh ick, die soo plaght te hooren naer sijn wetten,
En hem in 't leven soo bemint hebt en ge-eert,
Toont heden dat gij hebt van desen Prins geleert,
Hoe dat men naer sijn doodt een weirdigh man moet achten.
De ziele van de Swaen sal desen dienst verwachten,
Die gij bij sijnen Godt kondt doen voor haer geluck,
Maer deze plight en moet niet sijn gevoedt met druck,
Nogh droefheydt om het gonn' gijlieden hebt verlooren,
Op dat den Heer hem daer niet over moghte stooren,
Want hij en wilt niet dat men iemants doodt beklaeght,
Als hij op 's levens eynd' een ziele weder-vraeght.
Maer wie kan sijnen vriendt sien sterven sonder schroomen,
En sijn genegentheydt in-houden en betoomen?
Wat menschens hert 'is soo ver-ijsert oft versteent,
Dat om sijn broeders doodt niet eenen traen en weent?
Voor mij ick ben te swack om sulcke swaere slaegen,
En sonder groot gevoel, oft sonder klaght te draegen,
Mijn boesem is te teer om daer op niet een sucht,
Te laeten vliegen van beneden naer de lucht:
Noghtans ick weet wel dat het leven van de menschen
Op aerd'weer' om gevraeght, zijn vrughteloose wenschen,
Een vrije ziel die eens het nietigh vleesch verlaet,
En heeft niet meer gemeens met onsen krancken staet.
Geluckigh zijn sij die in 't eynde van hun leven,
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Aen Godt een suyv'ren geest met blijdtschap over-geven,
En seggen mogen, siet mijn lieven Bruydegom
Hier geve ick u mijn ziel; in handen wederom;
Ick dancke u voor dat gij mij die hebt willen leenen;
En laet uw' liefde doch weerom met haer ver-eenen,
Oft soo gij haer bevindt nogh eenighsins bevleckt,
Ick bidd' u, geeft tijdt opdat sij 't kleedt uyt treckt,
Dat voor uw 'oogen schijnt nogh vuyl te zijn van smetten,
Op dat sij haer heel schoon voor u magh neder-setten,
En hooren uyt uw' mondt die langh verwaghte stem,
Komt ziel, besit uw' plaets in 't nieuw Jerusalem.
Soo-daenigh heeft de Swaen sigh selven af-geswooren,
En in sijn lesten stondt de sekerheydt verkooren,
Voor d'onstandtvastigheydt van 's weirelts ijdel eer',
Hij hadd' hem lang' hier toe verbonden aen den Heer,
Om desen oogen-blick met hem te mogen spreken,
Geheel sijn leven in volmaecktheydt en gebreken,
En was niet anders als een offer-vlam aen Godt;
Betrouwende in hem te vinden 't hooghste lot,
Waertoe wij allegaer op d'aerde sijn geschapen:
Wij hopen dat de Swaen nu in den Heer ontslaepen,
Als heden desen schat geniet in volle rust,
En al de schoonheydt, vreught, cieraet, vermaeck en lust,
Van Godes heerlijckheydt voor eeuwigh magh aenschouwen.
Vergeten wij dan voor een weynigh onse rouwen,
Om hem te wenschen met dien hoogen staet geluck,
Naer 't overwinnen van des weirelts ramp en druck.
DE JONGHE, chirurgijn.
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De Swaen als dichter.
Wij hebben tot hiertoe gehandeld over De Swaen als mensch; in volgende bladzijden
zullen wij het hebben over De Swaen als dichter en over zijn werk. Ook over die
onderwerpen blijven de gegevens nog steeds karig.
Vooreerst een woord over het midden, waarin de dichter leefde.
Zooals men weet, behoorde de Westhoek met Duinkerke, tot rond de helft der
e

17 eeuw bij de Nederlanden. In 1662 werd de streek, na 4 jaar onder Engelsch
bewind te hebben gestaan, voor goed bij Frankrijk ingelijfd.
De bevolking van den Westhoek was met hart en ziel verknocht aan de
Nederlanden. Ook was ze weinig in haar schik met de aanhechting bij Frankrijk.
Zeker ontving Duinkerke den Franschen koning op schitterende wijze, doch bij de
(1)
overgroote meerderheid van het volk kwam zulks niet ‘uut herten vri’ .
Lodewijk XIV stelde alles in het werk om de genegenheid zijner nieuwe onderdanen
te winnen. Hij liet voorloopig de Vlamingen in het bezit hunner voorrechten en
vrijheden, beschermde handel en nijverheid en toonde zich hoogst ingenomen met
de hoofdstad van het land, Duinkerke en haar haven.
Dit alles maakte, zooals begrijpelijk, een gunstigen indruk op het volk. De afkeer
tegen Frankrijk nam langsom meer

(1)

A. DE SAINT-LÉGER: La Flandre maritime et Dunkerque (zie hooger).
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af, en de Fransch-Vlamingen werden mettertijd gedweeë, ja zelfs goede fransche
burgers.
Vòòr de inlijving genoot de moedertaal in den Westhoek het aanzien en de rechten
welke haar toekomen. Het Vlaamsch was de taal van volk en staat: zij was voertaal
van het onderwijs, taal van het gerecht en de openbare besturen; zij werd beoefend,
met denzelfden drukken ijver als in Vlaanderen, door tal van rederijkerskamers,
welke betrekkingen onderhielden met de zusterkamers uit het Noorden.
Deze streek was dus, zooals men ziet, goed vlaamsch gebleven, spijts de zeer
ongunstige ligging en de onafgebroken indringingspogingen van Frankrijk. Zulks
veronderstelt een sterke zelfstandigheid en een degelijke eigen beschaving.
In dien toestand komt natuurlijk stilaan verandering na de inlijving. Te Duinkerke
gaat het zelfs heel snel. Reeds in 1664 wordt het Vlaamsch er als officieele taal
door het Fransch vervangen. Vele Franschen komen zich in de stad vestigen als
ambtenaars of kooplieden en spelen er een leidende rol. Met hen dringen de fransche
taal, geest en kultuur binnen, vooral in de hoogere standen. De gewone burgerij en
het volk bleven over 't algemeen lang hun taal getrouw, en ten tijde van De Swaen
was er bij hen in dit opzicht nog niet veel veranderd met vroeger. Bij den volksmensch
zal zulks wel te danken geweest zijn aan de kracht der gewoonte, doch bij de
ontwikkelden als De Swaen, was het trouw-blijven aan eigen taal en traditie het
gevolg van een nog krachtig-levend nationaal bewustzijn. In het werk van De Swaen
vinden we daarvan duidelijke sporen. In hem leeft nog een groote liefde voor de
‘Nederlanden’, het oude vaderland; dit blijkt uit de geestdriftig-bewonderende verzen
welke hij er aan wijdde, o.a.:
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O prins! dat Nederlant soo roem en zegen rijk,
Het schoonste en beste deel van gheel het Spaensche rijck,
(1)
De bloeme van Euroop, den pronk van alle landen...

Aan zijn moedertaal was De Swaen eveneens zeer gehecht. Nooit schreef hij wat
in 't Fransch, alhoewel hij die taal zeer goed machtig was, te oordeelen naar de
vertalingen van den Cid en Andronicus. En De Swaen zou er nochtans heel wat
voordeel bij gehad hebben ook in 't Fransch te schrijven, want Duinkerke was niet
langer een gunstig midden voor de vlaamsche poezie, wat blijkt uit de volgende
klacht van P. Labus: ‘De Swaen's wercken, indien sij in steden waeren daer overheyt
en Gemeynte één tale spreken (zouden)'t zedert sijn doodt misschien alree thien
(2)
mael... gedruckt zijn.’
De Swaen moet al vroeg aan 't dichten zijn gegaan. Het college waar hij - althans
vermoedelijk - zijn studies voltrok, was daartoe een uiterst gunstig midden. Het
onderwijs was er hoofdzakelijk literair en er heerschte een warme belangstelling
voor het tooneel, destijds het meest beoefend genre. In zulke omgeving moest een
talent als dat van De Swaen al vroeg ontluiken. Wij stellen ons dan ook voor dat
deze dichter bij-gods-genade als student reeds druk verzen zal vervaardigd hebben,
en mogelijk heeft hij ook wel wat geschreven voor het college-tooneel, vermits, naar
het schijnt, dit wel door studenten placht gedaan.
Immers reeds op twintigjarigen ouderdom begon De Swaen zijn groot werk Het
Leven en de Dood... te schrijven -

(1)
(2)

De Zedighe Dood van Carel den Vijfden. 1e bedr., 1en uytg.
Zedelijcke Rijmwercken, Slot-Reden.
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indien althans de gegevens, die we daarover bezitten juist zijn. In het Bericht tot dit
werk staat vermeld dat de dichter het voltooide in 1694 en in de Slot-Reden tot de
Zedelijcke Rijmwercken zegt de uitgever P. Labus van dat gewrocht: ‘daer dien
vernufte geest 20 jaren op gewerckt heeft...’
Het boven aangehaald citaat uit Labus' Slot-Reden geeft Dr. Sabbe als volgt op:
(1)
‘daer dien vernufte Geest tien jaren op gewerckt heeft’ . Waarom onze geachte
medewerker gewaagt van tien jaren, begrijpen wij niet, want er staat wel degelijk
20 jaren; het getal is met cijfers aangegeven.

De Swaen en de Duinkerksche rederijkerskamer.
Te Duinkerke bestond ten tijde van De Swaen de rederijkerskamer Sint Michiel, met
kenspreuk Verblijdt u in den tijdt. Van deze kamer moet De Swaen al vroeg deel
hebben uitgemaakt, want reeds in 1687 wordt hij tot Prince er van verkozen. Dank
aan het gedicht van D. De Jonghe, waarbij vermeld staat dat De Swaen gedurende
20 jaar Prins der Duinkerksche rederijkerskamer was, weten we zulks thans met
zekerheid. Op 33 jarigen ouderdom dus werd M. De Swaen tot de hoogste
waardigheid in de kamer verkozen, wat bewijst dat hij toen bij zijn ‘const’-genooten
reeds een groot aanzien genoot als dichter. Dat dit aanzien on-

(1)

M. SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen (zie hooger) bl. 20.
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verzwakt voortduurde tot aan zijn dood, getuigt volgend uittreksel uit De Jonghe's
gedicht:
En gij Puyck-dighters in de gild' der Carssouwieren,
Die uwen Prince plaght voor desen soo te vieren,
Doen hij met raedt en daedt uw' gilde vooren-stond',
En noyt vermoeyt en was, nogh sigh te groot en vond',
Om d'Edel Reden-konst een luyster bij te setten.
Gij, segh ick, die soo plaght te hooren naer sijn wetten,
En hem in 't leven soo bemint hebt en ge-eert,
Toont heden dat gij hebt van desen Prins geleert,
Hoe dat men naer sijn doodt een weirdigh man moet achten.

De Swaen speelde in de kamer niet alleen een hoogst gewichtige, maar ook zeer
bedrijvige rol. Hierover laten we maar liever het woord aan Dr. Sabbe, die dit punt
(1)
uitvoerig behandelde :
‘Met het oog op De Swaen's biografie leeren ons zijne werken, dat hij met hart
en ziel verkleefd was aan de Duinkerksche Kamer van rhetorica Sint-Michiel onder
kenspreuk Verblijdt u in den tijdt, en met de ‘Carssouw-bloeme’ op het blazoen. Ten
tijde van De Swaen beleefde deze Kamer haren hoogsten bloei, niet alleen omdat
hij haar met zijn dichtertalent opluisterde, maar ook omdat hij er eene buitengewoon
groote bedrijvigheid ontwikkelde...
De leden van Sint-Michiel, waaronder enkele voorname ingezetenen en
geestelijken van Duinkerke, vereenigden in eene zaal, onder het thans afgebroken
torentje der oude

(1)

M. SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen (zie hooger) bl. 7 e.v.
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(1)

Kaaipoort, op het einde der Kaaistraat . Daar kwamen ze 's avonds bijeen om de
(2)
kunst van Apol te beoefenen ‘en hun gedachten een weynigh te verzetten’ . In den
regel was het De Swaen die deze bijeenkomsten belangrijk maakte. Het getal
gedichten, zooals ‘Uytspraken van Prijskaerten’ en ‘Raedsels’, die hij opzettelijk
schreef om den geregelden gang der Duinkerksche rederijkerswerkzaamheden te
verzekeren, is buitengewoon groot. Het tweede deeltje van de Zedelijcke
Rijmwercken bevat niets anders en nog vinden wij in andere onuitgegeven werken
van De Swaen een gansche reeks soortgelijke stukken...
Niet alleen schreef De Swaen gedichten voor de Kamer, maar hij wist ze er ook
op treffende manier voor te dragen. De drukker Labus geeft ons in zijn Slotreden
op de Zedelijcke Rijmwercken getuigenis daarvan: ‘Soo dat ick gepraemt door
herte-jonst hier moet bijvoegen, d'eere gehadt te hebben hem meest al die voorige
Gedichten te hooren op-seggen, in welcke gave hij soowel uytscheen, als om de
selve te maken: dit konnen getuygen menige treffelijcke, geleerde en Gheestelijcke
mannen in Duynkercke, die hun vereert en vernoeght vonden somtijds op de
Gildekamer te zijn, om uyt dien Guldemont te hooren zijn zedelijcke Gedichten...’.
In hoeverre er verband bestaat tusschen De Swaen's tooneelwerk en de kamer,
kunnen we niet uitmaken. Slechts bij één tooneelspel: De Gecroonde Leersse staat
vermeld dat het door de kamer werd opgevoerd. Verder bezitten we hierover geen
enkel gegeven. Het schijnt ons nochtans rede-

(1)
(2)

J.F. DE LAVAL: Notes pour l'Histoire des Pays-Bas. bl. 48-50, (Bibl., univ., fol. hs. 3522.)
Zedelijcke Rijmwercken, bl. 129.
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lijk te veronderstellen dat wel meer stukken van De Swaen door de gildebroeders
werden gespeeld.

Omgang met andere kamers.
Met verschillende kamers buiten Duinkerke stond De Swaen in betrekking.
‘De Baptisten Royaers, uit Winoksbergen’, aldus Dr. Sabbe, ‘droegen hem eene
(1)
bijzondere genegenheid toe . In 1705 neemt hij deel aan een prijskamp te
(2)
Winoksbergen. . In 1700 gaat hij naar Brugge, om mee te dingen in een wedstrijd,
uitgeschreven door de Kamer De drie Santinnen. Verder maakt hij nog een
(3)
Rondeeldicht op de kenspreuk dezer gilde . Ook aan de Kamer De H. Geest te
(4)
Brugge zendt hij gedichten . Hij was bevriend met den hoofdman van Nu, morgen
(5)
niet, burgemeester M. Lieven, te Diksmuide . Met den factor der gilde Scerp deur
onder 't heiligh Cruus, insgelijks te Diksmuide, den pitancier der collegiale kerk De
(6)
Borde, stond hij ook in betrekking ...
Ook met rederijkers uit Ieperen onderhield De Swaen, vriendschappelijk verkeer,
vooral met een zekeren Sr G.D.D.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

e

Zedelijcke Rijmwercken. Inleiding van den drukker tot het 2 deel.
Hs van het Comité flam. de Fr., 1702, nr. 16.
Idem. Hs 1697, nr 15.
Zedelijcke Rijmwercken, bl. 108.
Ibid. Opdracht: ‘Tot den welcken U Lieden sijne groote genegentheyt aen mij dikwils kenbaer
heeft gemaeckt’.
Hs van het Com. fl. de Fr. 1702, nr. 4.
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wien hij twee berijmde epistels opdroeg, en met de rederijkers Van der Meer en
(1)
Kerel ...
De rederijkers van Veurne telden ook onder De Swaen's bekenden.
In de Zedelijcke Rijmwercken komt een gedicht voor met den volgenden titel:
“Lof-Reden ter eeren der Gilde Broeders van Rhetorica binnen Veurne, geseydt
Kruys-Broeders, Arm in de Beurse, Barbaristen, Van Sinnen jonck; naer dat sij het
spel van Floridaen en Lydie vertoont hadden op den 4 mey 1688, de Gilde van
(2)
Duynkerke daerop dan gevraeght synde ”. Bedoelde vertooning moet De Swaen
wel bevallen hebben, want hij spaart den Veurnaars zijn lof niet...
Namens de Duinkerksche kamer spreekt De Swaen de hoop uit de Veurnsche
(3)
rederijkers ook eens te mogen onthalen . Dergelijke bezoeken waren zeker niet
zeldzaam op de Duinkerksche Kamer. In een huldezang aan den deken der
Rhetorica, Sr Pieter van den Heede, lezen wij immers: “De Kamer wort besocht
(4)
door vreemden en gebueren .”
In Holland was De Swaen ook geweest. Dit blijkt uit een sonnet, getiteld: “Aen
(5)
(6)
den heer Van Steel , mij onbekent, over sijne clacht, op mijn vertrek, uyt Hollant” .
Wie die heer Van Steel was, konden wij niet te weten komen’.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hs van het Com. fl. de Fr. 1702, nrs 5 en 6.
Zedelijcke Rijmwercken, bl. 126.
Ibid. bl. 127
Hs van het Com. fl. de Fr., 1702, nr 10.
Er staat, naar onze meening, niet Van Steel, doch Van Heel in het hs (Dr V.C.)
Hs van het Com. fl. de Fr., 1706, nr 7.
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Betrekkingen met andere genootschappen. De Swaen's vrienden.
‘Dichtte De Swaen in de eerste plaats voor de Rhetorica van Sint-Michiel,’ aldus
nog Dr. Sabbe, ‘toch stelde hij zijn muze ook van tijd tot tijd in den dienst van andere
Duinkerksche genootschappen. Hij was onder andere de tolk van het Schuttersgilde
Sint-Joris om den eersten raadpensionaris Davery te huldigen bij zijne verkiezing
(1)
tot “Coninckstabel” van 't gilde ...’
De andere Duinkerksche genootschappen, die De Swaen in zijn gedichten noemt,
zijn uitsluitend van godsdienstigen aard. De ‘lofdichten’, opgedragen aan de
(2)
Broederschap der Heilige Barbara en aan die van ‘'t Alderheyligste Sacrament
(3)
des Autaers tot de Berechtinge der Siecken ’ opgericht in 1697, leveren het bewijs,
dat De Swaen niet alleen in woorden, zooals uit zijne werken afdoende blijkt, maar
ook in daden een zeer vroom man was. Uit een Lijcksang ter uytvaert van den E.H.
(4)
Joseph de Bousy , eersten kapelaan van de Broederschap, blijkt dat De Swaen
‘medebroeder’ was. Stellig behoorde hij onder de ijverigste en werkzaamste. Priester
De Bousy was een vriend van De

(1)
(2)
(3)
(4)

Zedelijcke Rijmwercken, bl. 147-148.
Zedelijcke Rijmwercken, deel II, nr 24.
Ibid., bl. 130.
Hs van het Com. fl. de Fr., 1697, nr. 18.
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Swaen. Uit den Lijcksangh spreekt een innige droefheid. De sympathie, die tusschen
De Bousy en onzen dichter ontstaan was, grondde zich vooral op
gemeenschappelijke godsdienstige neigingen en gedachten.
De meeste vrienden en bekenden van De Swaen behoorden tot den geestelijken
stand. Den eerwaarden heer Jan Van de Knocke, kapelaan en vader der
(1)
Augustinessen te Duinkerke, herdacht hij bij zijne uitvaart in een Vreugdesangh ,
waaruit blijkt, dat beiden vrienden waren. De eerwaarde broeder J. Coolsaet, uit de
priorij der predikheeren te Winoksbergen, later leeraar in de godgeleerdheid te
Rome, stond ook met den dichter in goede betrekking, zooals blijkt uit een
(2)
Zegenwensch door De Swaen aan Coolsaet opgedragen. Tot De Swaen's bekenden
behoorde nog de ‘deughtrijcke en godtminnende’ jonkvrouwe Isabelle Govaers, aan
(3)
wie hij ook een Zegenwensch opdroeg, toen ze hare belofte sloot in den
vrederijcken hof van de H. Begga’ te Mechelen.
Onder de leeken met wie De Swaen te Duinkerke verkeerde, schijnt de drukker
P. Labus eene gansche bijzondere plaats ingenomen te hebben. Labus noemt zich
(4)
zelf een ‘herte-vriendt’ van De Swaen. In de kamer van Sint Michiel moet Labus
(5)
een der voornaamste leden geweest zijn. Hij schreef al eens een vers en bekleedde
naast zijn drukkerschap nog de waardigheid van ‘vertaelder’ zijner ‘Doorluchtige
Hoogheyd den Opper Admirael van

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hs. van het Com. fl. de Fr. 1697, nr 19.
Idem., nr 15.
Idem, hs 1702, nr 15.
Zedelijcke Rijmwercken, Slotreden.
M. DE SWAEN, Zedelijcke Doodt van Keyser Carel. Duinkerke, P. Labus, 1707. Liminaria.
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(1)

Vrankrijk’ . Bij De Swaen's dood werden lofdichten geschreven door A. de France,
(2)
(3)
M. Bondu, F. Demey, M. de Cocq, C. Droomers en den advokaat P. Looten , allen
rederijkers met wie De Swaen waarschijnlijk op vertrouwelijken voet leefde.’
Een goede vriend van De Swaen was ook de rederijker heelmeester Dominicus
(4)
De Jonghe, zooals blijkt uit een gedicht dat De Swaen hem opdroeg en uit De
Jonghe's ‘Lijckdight’ op De Swaen.

De Brugsche wedstrijd.
Hooger werd meegedeeld dat De Swaen in 1700 naar Brugge toog, om mee te
dingen in den wedstrijd, welke de kamer De drie Santinnen uitschreef. Als onderwerp
moest worden behandeld: ‘De Oorspronck en de Lof der Rijmkonst’. De wedstrijd
wekte een buitengewoon groote belangstelling; de voornaamste kamers uit
Vlaanderen en Brabant, evenals uit den Westhoek, namen er deel aan.
De eerste prijs werd toegekend aan het gedicht van B.H. Speeckaert, factor van
de Ninoofsche kamer: Alvloeyen-

(1)
(2)
(3)
(4)

J. DE RUYTER, Nieuw Liedt-boeck... den Maegde-krans, enz. Duinkerke, approb. 1712, P.
Labus, Titel (cf. Ann. du Com. fl. de Fr. 1853, bl. 41).
M. De Swaen, Zedelijke Doodt van Keysrr Carel. Duinkerke, P. Labus, 1707.
Zedelijcke Rijmwercken, Liminaria.
Hs. van het Com. fl. de Fr. 1697, bl. 90.
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(1)

de bloeyende, de tweede aan dit van M. De Swaen. De Swaen en de Duinkerksche
kamer waren over dezen uitslag ten zeerste misnoegd. De gilde gaf een vlugschrift
uit, vermoedelijk door De Swaen geschreven, waarin zij krachtig protest aanteekent
tegen de uitspraak van den Brugschen keurraad. Dit schrift werd naar alle Vlaamsche
en Brabantsche kamers gezonden en baarde veel ophef.
Hierop stellen de Bruggelingen een uiterst bitsig tegenprotest op. De Swaen's
gedicht, waarvoor zij bij de uitspraak slechts goedkeuring en lof over hadden, wordt
thans op de kleinzieligste en hatelijkste wijze afgebroken en bespot. De rechtschapen
en vrome De Swaen wordt zelfs beschuldigd van oneerlijkheid en letterdieverij, ja
zelfs van ketterij!
Het krakeel tusschen de Duinkerkenaars en de Bruggelingen verwekte heel wat
beroering onder de vlaamsche rederijkers. Welke de meest verspreide opvatting
over den twist was, is niet uit te maken. Wel staat vast dat de dichtersfaam van De
Swaen er niet door geschaad werd.
Dit betreurenswaardig voorval zal zeker het hart van onzen bescheiden en
vreedzamen dichter op de gevoeligste wijze getroffen hebben. In latere gedichten
vindt men nu en dan nog een naklank van het gebeurde, wat bewijst dat de
herinnering er aan hem lang bijbleef.

(1)

r

Over dezen wedstrijd werd het eerst uitvoerig geschreven door D SABBE; zie zijn studie: Het
Leven en de Werken van M. De Swaen (zie hooger) bl. 46 e.v.
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De Swaen en de rederijkerij.
Uit voorgaande bladzijden is gebleken dat De Swaen in nauwe betrekking stond
met de rederijkers - met deze uit zijn onmiddellijke omgeving en met verschillende
uit andere vlaamsche gewesten. Dit mocht bij den lezer het vermoeden doen
ontstaan, dat De Swaen volop rederijker was en wellicht slechts dàt. Nu is zulks
evenwel heelemaal niet het geval. De Swaen's arbeid rijst torenhoog uit boven het
gewone rederijkerspeil; daarenboven voelde De Swaen sterk het holle en
minderwaardige der rederijkerij en zag in dat ware poezie met haar eigenlijk niets
gemeens heeft. Zulks valt licht uit zijn werk op te maken, en hij heeft het zelfs
onbewimpeld verklaard. Zijn Iepersche vriend Sr. G.D.D., ‘uytnemende Dichtmeester’
zond hem een gedicht, waarin hij bitter kloeg over de ‘Redengilde van Ypre’ en
meedeelde dat hij besloten had daarom de poezie vaarwel te zeggen. De Swaen
(1)
drukt in zijn antwoord zijn verwondering uit over het besluit van zijn vriend en
betoogt dat hij om den ‘dwasen hoop’ der rederijkers aan de poezie niet mag
verzaken. Hierbij een paar kenschetsende uittreksels:
Waerheen, vernufte vrient? Waer laet gij u verleyden?
Sal afgonst, haet en nijt u doen van Phebus scheyden?

(1)

Send-Brief, aen Sr. G.D.D., uytnemende Dichtmr., hs IV, bl. 10.
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En harsselt gij te rugh van wijsheyts schoone baen,
Om dat een dwasen hoop u schijnt te wederstaen?...
(1)
Indien de Roos u steekt gij moogt se laten vaeren,
Sij mist, u missende, haer alderschoonste blaeren,
(1)
En geeft de Korenbloem u niet, dan stroy, en kaf,
Trek, met uw milde sorgh, van haer uw handen af.
(2)
Gij hoeft nogh lichtgelaen nogh pronckende Rosieren;
Uw wercken strecken u, tot palmen, en laurieren:...

Ey segh, wat is er togh, in al die Reden-schoolen,
Meer, dan laetdunkentheyt en ijdle waen verscholen?
Een Naer, die nauwelijx twee veersen schrijven can,
Wil daer gepresen sijn, als een doorluchtigh man.
Dien denkt hij weerdigh sij, op Pegasus te vliegen,
Omdat hij somtijts meer als andere derft liegen;
En desen houdt sigh voor een schranderen poeet,
Om dat hij Phebus en der Musen naemen weet.
Daer sijn' er, die, soo ras sij woorden connen dichten,
Verstaen geacht te sijn, als groote sonnelichten:
De konst, hoe kleyn en schrael, blaest ieders boesem op,
En doet den konstenaer uytsteken sijnen krop.
Is't niet belachelijk, dat jonge sang-gesellen,
Sigh bij Ovidius en Maro derven stellen?
En dat een rijm-scholier van sijnen eersten broek,
Sijn schriften hooger acht, dan prins Homerus boek?
Maer 't gene van die school mij soude meer doen walgen,
Is, daer te sijn versaemt met vuyle bacchus-balgen;

(1)
(1)
(2)

Iepersche rederijkerskamer.
Iepersche rederijkerskamer.
Kenspreuken der Iepersche Kamers.
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Met kelen, die men staegh siet swellen, door den wijn.
Met neusen, die beset, met roo karbonkels sijn.
Daer comen, tot die plaets, meer gasten aengetreden,
Om 't dolle druyven-sap, dan om de wijse reden;
En, als de nieuwe most hen in de herssens slaet,
Dan weet Parnassus hof van regel, nogh van maet.
Hoe can een matigh man daer vergenoegen vinden?
Ick weet niet hoe hij sigh soo verre laet verblinden,
Dat hij sijn weerdigen, en kostelijcken tijdt
Bij sulcke ratelaers, en dolle koppen slijt...
O vrient, indien ick daer moest, 't gen gij lijdt, verdragen,
Men sou er mij niet sien, op geen mijn levensdagen;
Ick liet er Zoïlus met sijnen snater-bek,
En bleeve weltevreên, in mijn gerust vertrek.
Daer sou ik, verre van mijn Musa te versaken,
Met haer, en haer gevolgh, nogh nauwer vrientschap maken.’

De Swaen's werk.
Wat in voorgaande bladzijden meegedeeld werd, is nagenoeg alles wat ons thans
aan feiten bekend is over De Swaen als dichter. Veel meer dan eenige alleenstaande
gegevens, waarmee onmogelijk een geheel op te bouwen is, zijn het niet. De Swaen's
leven als dichter blijft dan, even als dit van den mensch, gehuld in een
ondoordringbaren nevel.
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Dit geldt eveneens voor De Swaen's werk. Slechts gedeeltelijk is het ons tot hiertoe
bekend. 't Is waar, de laatste tijd schonk aan De Swaen zijn mooie brok arbeid De
Menschwordingh terug en bracht weer een rol uit zijn verloren treurspel Absolon
aan het licht, doch we bezitten de zekerheid dat nog werk van hem ons onbekend
is.
Een belangrijk gegeven leveren ons hiervoor de eerste verzen uit zijn inleiding
tot Het Leven en de Dood van Jesus-Christus:
Ick die voor desen placht mijn penne te doen queelen,
Met droef of blij geklang in Treur- of Herder-spelen,
Die naer de dwaese lust van mijne dichtens sucht,
Mijn weerden tijd versleet in boerterije en klucht...

Uit deze verzen vernemen we dat De Swaen, naast treur- en kluchtspelen ook
herdersspelen vervaardigde. Van deze laatste is ons geen enkel bekend.
Verder is er nog zeker werk als verloren te beschouwen, nl. een aantal kleinere
gedichten. De eerste welke we bezitten dagteekenen uit 1685. En nu kunnen we
toch niet veronderstellen dat de dichter, die reeds rond 1674 een werk als Het Leven
en de Dood... op het getouw had, geen kleinere gedichten zou hebben geschreven
(1)
vòòr 1685.
Wat nu te denken over het verloren gaan van al dat werk?
Dr Sabbe veronderstelt dat de dichter op lateren leeftijd, toen hij nu eenmaal zoo
streng was geworden in zake gods-

(1)

Zie hierover ook: C. HUYSMANS: Het Geheim van een mysteriespel, Versl. en Meded. der Kon.
VI. Ak. 1926.
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dienst en zeden, heel wat werk te los en te wereldsch zal hebben gevonden en
daarom vernietigd.
‘Wij houden het er voor,’ zegt Dr. Sabbe ‘dat De Swaen op lateren leeftijd meer
dan een zijner jongelingsstukken zal veroordeeld hebben. Al de werken, die wij van
hem terugvonden, zelfs het kluchtspel De Gecroonde Leersse, vooral in zijn jongste
lezing, vertoonen een sterk godsdienstig, zedelijk karakter; het toeval zou al zeer
scherpzinnig moeten geweest zijn om alleenlijk wereldsche werken, zooals de
herdersspelen, waarvan we zeker weten dat ze bestaan hebben, tot de vergetelheid
(1)
gedoemd te hebben’ .
De laatste opmerking uit bovenstaand citaat kon gegrond worden geacht ten tijde
dat Dr. Sabbe zijn studie schreef, thans evenwel niet meer, want de ontdekking van
De Menschwordingh en de rol uit Absolon bewijst dat ook godsdienstige stukken
verloren gingen. Het vernietigen van wereldsch werk als de herdersspelen, wordt
dus minder waarschijnlijk, want dit kan immers bij toeval verdwenen zijn, evenals
de nietwereldsche werken, welke werden teruggevonden.

Dateering van De Swaen's werk.
Met het vraagstuk op welke tijdstippen De Swaen de werken schreef, welke we
thans kennen, komen we weer meermaals in den nevel, ja zelfs in volslagen
duisternis

(1)

M. SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen (zie hooger) bl. 22.
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terecht. Een vaststaande chronologische lijst der werken opmaken kunnen we dus
niet.
We bezitten thans de volgende gegevens:
(1)
Absolon werd misschien vóór 1685 geschreven, want J.J. Carlier deelt mee dat
hij kon vaststellen dat het volgende treurspel te Duinkerke gedrukt werd: De gestrafte
wederspannighen in den eerzuchtigen Absolon.
De Menschwordingh draagt het jaartal 1686.
Andronicus kan niet vóór 1685 vertaald geworden zijn, vermits het stuk van de
Capistron in dit jaar verscheen. De Swaen's vertaling werd opgedragen aan den
Heer Barentin, intendent des konings; deze werd tot dit ambt beroepen in 1699.
(2)
Werd toen het stuk pas vertaald ?
De Gecroonde Leersse werd gespeeld in 1688. Hoogst waarschijnlijk schreef De
Swaen het stuk korten tijd te voren.
Den Cid werd gedrukt in 1694.
Het Leven en de Dood... werd geeindigd in 1694. De dichter werkte er 20 jaar
aan, zoodat hij het begon in 1674.
Het beroepschrift... tegen... de dry Santinnen..., dat denkelijk van De Swaen is,
verscheen in 1701; het werd toen pas geschreven, vermits het tegen den Brugschen
wedstrijd van 1700 gaat.
De Nederduytsche Dightkunde of Rijmkonst kan niet vóór 1700 vervaardigd
geworden zijn, vermits er verzen uit den Brugschen wedstrijd in voorkomen.
De Zedighe Doot van Keyser Carel werd geschreven vóór 1704, naar blijkt, uit
het imprimatur dat voorkomt aan het einde van hs. II en is De Swaen's laatste
omvangrijk werk.

(1)
(2)

Bull. du Com. flam. de Fr. deel V, bl. 60.
Zie C. LOOTEN: Andronicus de M. De Swaen, Bull. du Com. flam. de Fr., 1926.
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Bij Catharina komt op het titel-blad voor: ‘Nieuwelijx overgesien en verbetert....’, wat
bewijst dat het stuk heel wat vroeger geschreven werd dan 1702, jaar in hetwelk
het handschrift (nr. III), waarin het opgenomen is, werd vervaardigd.
Bij Mauritius staat het ‘overgesien en verbetert’ niet vermeld. Dit laatste en de
vergelijking der twee stukken naar inhoud en vorm, doet ons vermoeden dat Mauritius
later dan Catharina geschreven werd.
Tot hiertoe gewaagden wij niet van de kleinere gedichten. Een zeker aantal daarvan
draagt een jaartal of bevat eenige aanduiding, die toelaat nauwkeurig of ten naaste
bij den tijd vast te stellen. Bij vele echter ontbreken deze beide: Hier komen vooral
twee reeksen gedichten in aanmerking: ‘Verscheyde Gedachten op verscheyde
Invallen’ en ‘Meedoogende Bedenckingen op het Bitter Lijden van... Jesus-Christus’
welke voorkomen in het handschrift van 1697 en soortgelijke gedichten uit de twee
andere handschriften.
Wij stellen bij nader onderzoek het volgende vast:
Bewust handschrift houdt 4 afzonderlijk ingedeelde reeksen in. De eerste bevat
gelegenheidsgedichten; de tweede ‘Raedsels’, vervaardigd voor de gildebroeders;
de derde en de vierde ‘Verscheyde Gedachten...’ en de ‘Bedenckingen...’.
Welnu, bij de twee eerste reeksen bemerken we dat de dichter de stukken
rangschikte volgens tijdsorde; hij deed zulks eveneens in het handschrift van 1702
en meestendeels in dit van 1706. Hieruit mogen we besluiten dat het 's dichters
gewoonte was de gedichten uit de twee eerste reeksen chronologisch te
rangschikken.
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Moeten we nu aannemen dat bij de twee laatste reeksen de ‘Verscheyde
Gedachten...’ en de ‘Bedenckingen...’ en soortgelijke gedichten in de verschillende
handschriften de dichter hetzelfde deed? Voor de bedenkingen op het Lijden Christi
valt de vraag weg, vermits hier een natuurlijke orde wordt gevolgd, nl. de ontwikkeling
van Jesus' lijden. Blijft de reeks der ‘Verscheyde Gedachten...’; zou de dichter deze
volgens tijdsorde hebben gesteld? Wij meenen neen en ziehier waarom: vooreerst
is het opvallend dat bij deze lange reeks gedichten geen enkele tijdsaanduiding
voorkomt, wat doet veronderstellen dat de dichter geen belang hechtte aan het
tijdstip van ontstaan dezer stukken. Verder zijn wij van gevoelen dat De Swaen hier
de gewone tijdsorde verwaarloosde bij de schikking der gedichten, omdat we er
een andere orde in meenen te ontdekken, nl. een innerlijke. Daarom is er voor wat
den tijd van ontstaan dezer gedichten betreft, uit de rangschikking niets te halen.
Gelukkig zijn er andere gegevens voorhanden die o.i. toelaten, zooniet een vasten
datum dan toch een zeker begrensd tijdperk te bepalen.
Voor het handschrift van 1697 stellen we vast dat de gedagteekende reeksen
gedichten - de gelegenheids- en raadseldichten - beurtelings beginnen en eindigen,
de eerste in 1685 en 1697, de tweede in 1688 en 1697. Blijkbaar verzamelde De
Swaen in beide reeksen de gedichten van denzelfden aard, welke hij over het
aangegeven tijdsverloop schreef en hij 't bewaren waard achtte. Welnu, het schijnt
ons natuurlijk te veronderstellen dat hij voor de derde reeks - de ‘Verscheyde
Gedachten...’ en dergelijke - op dezelfde wijze zal gehandeld hebben. Het tijd-

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

t.o. LXXII

BLADZIJDE UIT HANDSCHRIFT II.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

t.o. LXXIII

BLADZIJDE UIT DE Nederduytsche Dightkunde.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

LXXIII
perk van vervaardiging zal dan ongeveer te plaatsen zijn tusschen 1685 en 1697.
Wat de bedenkingen op Christus' lijden aangaat, stellen we vast dat ze in zeer
nauw verband staan met de zangen uit het Leven en de Dood... welke hetzelfde
onderwerp behandelen. De vraag rijst nu: zijn deze gedichten vroeger of later dan
deze uit het Leven en de Dood... geschreven? Wij meenen later en steunen op
innerlijke vergelijking.
Het handschrift van 1702 bevat een reeks ‘Zedige Rijmwercken in stercken en
soeten stijl’. Het zijn weer eens als in 't hs. van 1697 gelegenheidsgedichten en
raadsels en godvruchtige stukken in den aard der ‘Verscheyde Gedachten...’. Het
is eenvoudig het vervolg van de gelijkaardige gedichten uit het vorige hs. Zij moeten
dus vervaardigd geworden zijn tusschen 1697 en 1702.
Voor het handschrift van 1706 geldt hetzelfde. Alleen komt er een raadsel in voor
uit 1698 (bl. 129); verder bevat het een gedicht (bl. 199) waarbij vermeld staat dat
het ‘gemaeckt werd over veel jaeren’.

Hoe De Swaen's werk ons werd overgeleverd.
Het werk van M. De Swaen, welk we thans kennen, komt deels in handschrift, deels
in druk voor. Handschriften bestaan er vijf; vier er van zijn van de hand van den
dichter zelf: het volstaat om zich daarvan te overtuigen de hand-
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teekening van M. De Swaen te vergelijken met de handschriften. Het oudste
manuskript van De Swaen - het dagteekent uit 1686 - is in het bezit van Dr. Cam.
Huysmans; de drie volgende behooren toe aan het Comité flamand de France; zij
dagteekenen beurtelings uit 1697-1702-1706. Wij heeten ze achtereenvolgens, naar
tijdsorde, hs I, II, III, IV.
De Swaen's handschriften bevatten:
Hs I : De Menschwordingh.
Hs II : Verscheyden godtvruchtige en sedige Rijmwercken op veelerhande
voorvallen en gedachten. Eerste deel vergadert, en verbetert in Duynkercke
1697.
Godtvruchtige en Zedige Rijm-wercken. Tweede deel te samen vergadert in
Duynkercke 1698.
Verscheyde Gedachten op verscheyden invallen.
Meedogende Bedenckingen op het Bitter Lijden van Onsen Genadigen
Verlosser Jesus-Christus.
Hs III : Triomf van het Kristen Geloof over d'Afgoderij in de Martelij, en de doot
van de H. Maget en Martelaresse Catharina naer het tooneel geschikt ende
nieuwelijx overgesien en verbetert in Duynkercke 1702.
Mauritius. Treurspel. 1702.
Zedige Rijm-wercken in stercken en soeten stijl, 1702.
Hs IV : De Zedighe Doot van Carel den Vijfden.
De Verheerlijckte Schoenlappers of de Gecroonde Leersse tot een
vastenavont-spel tooneelwijs opgestelt.
Verscheyde Rijm-wercken in soeten en stercken stijl te saem vergadert en
verbetert in Duynkerck 1706.

Het overblijvende manuskript bevat de ‘Nederduytsche Dightkunde of Rijm-konst’.
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(1)

Hierover zegt Dr. Sabbe dat het ‘van dezelfde hand (is) als de voorgaande’ nl. die
van den dichter. Wij zijn niet van dezelfde meening: het schrift gelijkt heelemaal niet
aan dat van De Swaen en bij een aandachtige lezing ontdekt men heel wat
slordigheden, zefs foutieve lezingen, welke stellig de hand van een kopist verraden;
ook is de spelling die van De Swaen niet. Dit handschrift berust in de Gentsche
hoogeschoolbibliotheek.
In een handschrift, welk verschillende gekende werken van M. De Swaen bevat
en vervaardigd werd door den onderwijzer J. Blomme, op last van M. Bonvarlet, in
zijn leven voorzitter van het Comité flam. de France, komt een rol voor - die van
Joab - uit het treurspel Absolon. Dit hs berust in de stedelijke bibliotheek te
Duinkerke. Het afschrift is zeer slordig gemaakt; op verschillende plaatsen werd de
(2)
tekst verminkt en ook werd De Swaen's spelling gewijzigd .
Werden ons door den druk bewaard:
Het Leven en de Dood van Jesus-Christus, Den Cid en Andronicus. Terloops
weze hier vermeld dat het Comité flamand de France van Andronicus een afschrift
bezit, afkomstig van de rederijkerskamer der Baptisten-Roeyaerds te Sint
Winoksbergen en gedagteekend 1768. Onbetrouwbare tekst: willekeurige wijzigingen
en geen oorspronkelijke spelling.

(1)
(2)

M. SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen (zie hooger) bl. 40.
Zie hierover onze bijdrage: Un Fragment inédit de l' ‘Absolon’ de Michel De Swaen, Bull. du
Com. flam. de Fr. 1927, deel I, bl. 329.
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Werken verkeerd aan De Swaen toegeschreven.
(1)

De volgende werken worden door sommigen aan De Swaen toegeschreven .: De
vertalingen van Corneille's Cinna en Horatius; de eerste werd gedrukt te Ieperen
door T.F. Walwein; de tweede berustte in handschrift, welk toehoorde aan Serrure;
daar het hs verloren ging kan men niet uitmaken of de vertaling al dan niet De
Swaen's werk is. Wat de Cinna-vertaling betreft, meenen wij met Dr. Sabbe dat ze
niet van De Swaen is.
(2)

In zijn Histoire de Jean Bart geeft Van der Est een treurzang op den dood van Jan
(3)
Bart, welken hij toeschrijft aan De Swaen. Prudens Van Duyse is van dezelfde
meening, alhoewel hij ‘moet bekennen, dat eene merckelijke verzwakking van talent
zich in dit latere gedicht voordoet. Het is den zanger van den Heiland niet waerdig,
hoewel slechts acht jaer later gedicht. Op sommige plaetsen zelfs wordt de Elegie
(4)
half komisch door overdrevenheyd’. Met J.J. Carlier zijn wij van gevoelen dat wij
hier niet

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie voor uitvoeriger inlichtingen: SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen, (zie
hooger)., bl. 41 e.v.
VAN DER EST: Histoire de Jean Bart, Paris 1841. bl. 277.
't Werk van Michiel De Swaen door PRUDENS VAN DUYSE. Belgisch Museum 1845, bl. 392.
Les Oeuvres de Michel De Swaen par J.J. CARLIER. Ann. du Com. flam. de Fr., deel XI,
1870-1872, bl. 152.
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te doen hebben met een gedicht van De Swaen. Daar P. Labus het drukte, zou
deze zeker niet hebben nagelaten met de gewone geestdriftig-lovende bewoordingen
te vermelden dat het een werk van zijn grooten vriend De Swaen was, zoo deze
het werkelijk geschreven had. Verder vinden wij in dit lamme gerijmel geen enkel
der kenmerken van De Swaen's verskunst terug. Een ijverig, maar ondichterlijk
rederijker als D. De Jonghe zou o.i. zoo iets hebben kunnen schrijven, niet De
Swaen.

Lijst der bekende werken van De Swaen.
Hierbij thans de volledige lijst der bekende werken van M. De Swaen met
bibliografische bizonderheden:
De Menschwordingh.
Handschrift in 't bezit van Dr Cam. Huysmans.
Uitgave van A. Van Veerdeghem in ‘Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal en Letterkunde’, Leiden 1892.

De Verheerlijckte Schoenlappers of de Gecroonde Leersse.
Komt voor in Hs. IV.
Uitgave Meyer, 1718. Gent. Een exemplaar in de
hoogeschoolbibliotheek te Gent.
Uitgave C. Looten, Annales du Comité flamand de France 1891.
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Uitgave Standaardboekhandel, Brussel. 1925 (Looten's tekst).

Andronicus.
Druk Van Ursel, Duinkerke, 1700. Een exemplaar in de koninklijke
bibliotheek te Brussel, ook in de bibliotheek van Nederlandsche
letterkunde te Leiden.
Handschrift van Sint Winoksbergen, 1768, in 't bezit van het Comité
flamand de France.

Den Cid.
Uitgave Van Ursel, Duinkerke 1694. Exemplaar in de
hoogeschoolbibliotheek te Gent.

Het Leven en de Dood van Jesus-Christus.
Uitgave Joseph Van Praet, Brugge 1767. Exemplaar in de
koninklijke bibliotheek te Brussel en in de hoogeschoolbibliotheek
te Gent.

Catharina.
Komt voor in hs. III.

Mauritius.
Komt voor in hs. III.
Uitgave C. Looten. Annales du Comité flamand de France, 1902.

Absolon.
Een rol - die van Joab - komt voor in een hs met werken van De
Swaen, welk berust in de stedelijke bibliotheek te Duinkerke.
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Verscheyde Godtvruchtige en sedige Rijm-wercken. (1 en 2 deel).
Komen voor in hs. II.
Afschrift van hs. II in de koninklijke bibliotheek te Brussel.

Zedige Rijm-wercken in stercken en soeten stijl.
Komen voor in hsen III en IV.
Afschrift in de hoogeschoolbibliotheek te Gent. Het Comité flam.
de Fr. bezit daarvan een kopie.

Beroepschrift voor de gilde... van Duinkercke ... tegen de drij Santinnen.
Uitgave Van Ursel, 1701. Verloren.

Zedighe Dood van Carel den Vijfden.
Komt voor in hs. IV.
Uitgave P. Labus, Duinkerke, 1707. Exemplaar in de
hoogeschoolbibliotheek te Gent.
Herdruk van Labus' uitgave door Willems in het Belgisch Museum
1843.
Uitgave C. Looten. Annales du Com. fl. de Fr. 1899.

Zedelijcke Rijm-wercken.
Uitgave P. Labus, Duinkerke, 1722. Exemplaar in de koninklijke
bibliotheek te Brussel. Alle gedichten uit dit werkje komen voor in
de handschriften.
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De uitgave van De Swaen's werk.
De Swaen genoot in zijn tijd en nog lang daarna een groote befaamdheid als dichter.
(1)
Zijn streekgenooten stelden hem naast en zelfs boven Vondel . In zijn voorrede tot
de Cid-vertaling, welke hij uitgaf, zegt de drukker Van Ursel dat De Swaen ‘een poët
(is) die sonder de minste lof-tuyterije bij de Vondels ende bij de Catsen gerekent
(om niet te segghen aen de selve vooren gestelt) magh worden’. De Swaen's
(2)
‘herte-vriendt’ P. Labus verklaart dat 's dichters ‘naem en wercken sijn wel weerd
(3)
(4)
in goudt te drucken’ . Elders beweert hij dat ‘In dicht en zede-stof geen Wercken
(5)
d'uw (die van De Swaen) ghelijcken’ en verder dat De Swaen de Hollandsche
dichters overtreft:
De Ruyter, gij verheft d'Hollantsche dichters sterck
Ick prijs u, want gij kent hun soet en dichtrijk werck.
De Swaen van Duynkerck word hierom geen lof geweygert
Wiens zidbaer werck in konst al dese boven steygert.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie de lofdichten welke Labus' uitgave van de Zedighe Dood van Carel den Vijfden voorafgaan.
Zedelijcke Doodt van Keyser Carel, Duynkercke, P. LABUS, 1707. Liminaria.
Het Dobbel Refereyn-boeck door FRANçOIS FORRET, Duynkercke, P. LABUS, 172 (?).
Zedelijcke Rijmwercken (zie hooger). Liminaria.
J. DE RUYTER, Nieuw Liedt-boek... den Maeghde-krans... Duinkercke. Approb. 1712, P. LABUS.
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In de tweede helft der 18 eeuw wordt De Swaen nog zeer hoog geschat, zooals
(1)
blijkt uit een gedicht van J. De Badts , waarin hij de ‘Vlaemsche Digters’ als na te
volgen voorbeelden stelt de werken van Vondel e.a., maar boven al die van De
Swaen:
Daertoe kan helpen ook 't aendagtig overlezen
Van digters werken, ons tot voorbeelt aengewézen.
den grooten Vondel, Heyns, de Vries, De Buck, Oudaen,
de Decker, Steven, Cats, maer boven al de Zwaen,
die in sijn werken weet van Vondels deftigheden
met Cats zoet-luidentheid als in malkaer te kneden.

De Swaen's tijdgenooten wenschten vurig al de werken van den bewonderden en
geliefden meester gedrukt te zien. Meer dan eens hebben de drukkers P. Labus en
Van Ursel dit verlangen uitgesproken - doch vruchteloos. Tijdens zijn leven stond
De Swaen zelf het drukken van zijn werk in den weg: uit overdreven bescheidenheid
en wellicht ook uit gebrek aan zelfvertrouwen. Voor zoover wij weten, werd slechts
één werk - een vertaling dan nog - met 's dichters toestemming gedrukt: Andronicus
(Van Ursel, 1700). Misschien verscheen, zooals gezegd, Absolon in 1685. In 1694
gaf Van Ursel, buiten wete van De Swaen, Den Cid uit. In 1707, het jaar van 's
dichters dood, drukte P. Labus de Zedelijcke Doodt van Keyser Carel den Vijfden.
In 1722 gaf hij een bundel kleinere gedichten uit: Zedelijcke Rijmwercken en
Christelijcke Gedachten; daarvan bezorgde hij later - de datum wordt niet vermeld
- een tweede ver-

(1)

e

DR. M. SABBE: Fransch-Vlaandersche rederijkerskunst in de 18 eeuw. Versl. der Kon. Vl.
Ak. April-Mei-Juni, 1923, bl. 216.
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meerderde uitgave. De Gecroonde Leersse werd gedrukt bij Meyer te Gent in 1718.
De tekst van dezen druk verschilt zeer met dien uit het handschrift. Hoogst
waarschijnlijk is Meyer's tekst de oorspronkelijke, welke later door den dichter werd
(1)
verbeterd. Meyer's uitgave is ongehoord slordig .
Na De Swaen's dood gingen zijn handschriften over naar de abdij te Sint
(2)
Winoksbergen, waar ze ‘als begraven’ bleven, ondanks het dringend verzoek door
P. Labus gericht tot ‘d'Eerweerdigst' Heer Prelaet’, dat hij zich door ‘Liefde (zou
laten) treffen’ om den schat dien hij bewaarde naar den wensch van heel Vlaanderen,
(3)
aan het licht te laten komen .
Van de uitgave der volledige werken van De Swaen, toen die nog bekend waren,
kwam dus niets terecht. Het is wel jammer, want ware die uitgave verschenen,
zouden we thans het verlies van zooveel werk van De Swaen niet te betreuren
hebben, en ware den dichter, en meteen ook gedeeltelijk onze Vlaamsche letterkunde
e

der 17 eeuw, de miskenning gespaard gebleven, die hun in later dagen, toen men
De Swaen's werk niet meer of onvoldoende kende, ten deel viel.
In 1767 geraakte de Brugsche drukker Van Praet in het bezit van het hs van het
Leven en de Dood... en hij bezorgde er onmiddellijk een uitgave van. Uit de inleiding
van den drukker spreekt duidelijk de groote bewondering, die men in dien tijd nog
gevoelde voor den ‘vermaerden Poeet’ van Duinkerke.

(1)
(2)
(3)

M. SABBE: Het Leven en de Werken van M. De Swaen (zie hooger) bl. 36 e.v.
Het Leven en de Dood... Bericht van den Drucker tot den Leser. VAN PRAET, 1707.
Het Dobbel Refereyn-boeck door F. FORRET (zie hooger).
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In 1844 gaf Vader Willems in het ‘Belgisch Museum’ de Zedelijcke Doodt van Karel
den Vijfden heruit, naar den druk van P. Labus. Willems noemde het werk ‘dit schoon
tooneelspel, naer mijn inzien het beste stuk van al onze Vlaemsche dichters der
e

XVII eeuw...’ Hij wilde door die uitgave belangstelling wekken voor den dichter en
onze vlaamsche letterkunde. Een uiterst loffelijke daad. De uitgave zelf is echter
minder verdienstelijk, want al verklaart Willems dat hij slechts ‘eenige weinige
zinstoorende druken taelfouten’ heeft verbeterd, komen talrijke wijzigingen voor,
die heelemaal geen ‘zin-stoorende druck- en taelfouten’ zijn, maar eenvoudig
tekstvervalschingen, als verbeteringen bedoeld natuurlijk.
Prudens Van Duyse vatte in 1845 het plan op het ‘Leven en de Dood...’ opnieuw
te laten verschijnen ‘doch verbeterd en in 't moraliseerende gedeelte merkelijk
(1)
verminderd’ . Dat het Van Duyse ernst was, bewijst het feit dat hij de hand aan het
werk sloeg: wij vonden in de Gentsche hoogeschoolbibliotheek een exemplaar van
e

het Leven en de Dood... (1 deel) dat toebehoorde aan Van Duyse, en waarin hij
den tekst wijzigde in den geest als hierboven vermeld: verbeterd en verminderd.
Deze uitgave kwam niet tot stand, en het is maar gelukkig ook, want 't ware een
onhebbelijk iets geweest. Inderdaad, niet alleen was natuurlijk de opvatting van een
uitgave met gewijzigden tekst verkeerd, doch de aangebrachte veranderingen zijn
zelfs in de meeste gevallen alles behalve verbeteringen. Willems' wijzigingen zijn
heel wat beter geslaagd.
In 1858 besloot het Comité flamand de France de toen-

(1)

't Werk van M. De Swaen door PRUDENS VAN DUYSE, Belgisch Museum, 1845, bl. 392.
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(1)

maals bekende werken van De Swaen uit te geven , doch het voornemen werd
niet ten uitvoer gebracht.
De gekende De Swaen-vereerder Kan. Dr. C. Looten gaf in de Annales du Comité
flamand de France achtereenvolgens de volgende werken uit: In 1891: De Gecroonde
Leersse; in 1899: De Zedige Dood van Carel den Vijfden; in 1902: Mauritius. Deze
uitgaven bieden niet altijd een betrouwbaren tekst - in De Gecroonde Leersse komen
verschillende verkeerde lezingen voor - doch hebben het werk van De Swaen in
ruimeren kring bekend gemaakt, en in een tijd dat de belangstelling er voor zeer
verflauwd was, deze weer opgewekt.
In 1892 gaf Prof. Van Veerdeghem in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taalen Letterkunde, de Menschwordingh uit, welke eenigen tijd te voren door Cam.
Huysmans ontdekt werd te Bilsen. Men wist toen nog niet dat dit spel de Swaen's
werk was.
Toen wij, nu al geruimen tijd geleden, met het werk van De Swaen nader kennis
maakten, ontstond in ons het verlangen dit volledig uit te geven. Het scheen ons
inderdaad hoogst betreurenswaardig, dat het werk van onzen besten
zeventiendeeuwschen dichter, nog niet eens in zijn geheel het licht had mogen zien.
Doch het gelukte ons niet ons voornemen te verwezenlijken, en zulks om redenen
van stoffelijken aard. Een gelukkige gebeurtenis zou ons eindelijk de langgewenschte
gelegenheid bieden. Het was Dr Cam. Huysmans' ontdekking dat het mooie
mysteriespel De Menschwordingh door De Swaen geschreven werd. Daardoor
kreeg De Swaen nog grooter beteekenis, want dit tooneelstuk stond reeds lang
bekend als het beste in zijn aard uit de

(1)

Bull. du Com. flam. de Fr., deel I, bl. 172.
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17 eeuw; tevens won De Swaen een vurig en machtig vereerder bij met Minister
Huysmans. Ook hij wenschte dat een volledige uitgave van De Swaen's werk zou
verschijnen en dit zoo spoedig mogelijk, en beloofde ons welwillend zijn
medewerking. Wij vonden steeds bij hem, naast daadwerkelijke hulp, warme
aanmoediging en een krachtigen steun.
Ook Prof. Dr M. Sabbe verleende ons gulhartig zijn medewerking. Van groot nut
voor ons werk waren de raadgevingen, welke de geleerde De Swaen-kenner ons
verstrekte.
Aan beide hooggewaardeerde medewerkers bieden wij onzen warmsten dank,
evenals aan Prof. Kan. Dr C. Looten, die ons met de meeste welwillendheid
verschillende inlichtingen nopens De Swaen en zijn werk verschafte en verder nog
allerlei stoffelijke hulp bood.

Onze uitgave
Zooals reeds terloops aan het begin onzer inleiding werd meegedeeld, brengt onze
uitgave enkel het oorspronkelijk werk van De Swaen. De twee drama's die hij uit
het Fransch vertaalde: Corneille's Cid en den Andronicus van de Capistron blijven
dus achterwege.
Mocht evenwel de gelegenheid ons geboden worden, zouden wij beide stukken,
die als voortreffelijk vertaalwerk aangeschreven staan, eveneens in het licht zenden.
Zij zouden dan gegeven worden als aanhangsel bij bewuste uitgave.
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Voor zoover het mogelijk was, hebben wij De Swaen's werken naar tijdsorde
ingedeeld en verschijnen ze aldus. In het eerste deel geven wij de tooneelspelen:
het tweede en derde bevatten het Leven en de Dood en de twee laatste de Zedighe
Rijmwercken en de Nederduytsche Dightkunde.
Bizonderheden over de wijze van uitgeven gaan ieder werk vooraf. Aan het laatste
deel wordt een lijst met woordverklaringen toegevoegd.
DR V. CELEN.
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De Mensch - wordingh
van het Eeuwigh Woort in den schoot van de Heilighe en Onbevleckte
Maget Maria volbracht, onder de boodschap van den Aertsengel Gabriël,
tooneelwijs uijtgebeelt. 1686.
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Het eenige bekende manuscript der Menschwordingh - het is van De Swaen's eigen
hand - draagt het jaartal 1686, en werd door mij te Bilsen gevonden in 1886.
Hoe het daar verzeild geraakte in het huis van een dorpskleermaker heb ik niet
kunnen nagaan. Het is heel waarschijnlijk dat het stuk behoorde tot het archief der
vroeger zeer bloeiende rederijkerskamer, want de man die het op zijn koffietafel als
onderlegger gebruikte was ‘knaap’ van De Veldbloemen.
Ik moet veronderstellen dat het handschrift eerst bij den abt van Winoxbergen
1)
terechtkwam met de andere manuscripten van den dichter , en later aan den een
of anderen prelaat van het land van Loon, waarschijnlijk aan Jan Emerix, den
vroegeren auditeur der Rota te Rome, werd medegedeeld. Deze zou dan het stuk
2)
aan de rederijkers van zijn geboortedorp geschonken hebben .
Het handschrift vormt een schrijfboekje van 22 bladen (20 cm. hoog en 15 cm. 5
breed). Het stuk zelf bestaat uit niet meer dan 39 bladzijden, maar achter De
Menschwordingh komen nog drie gedichten voor: een Dobbel Rondeel tot lof van
het Heilig Sakrament des Autaars, - een ander rondeel

1)
2)

Zie hierover o.a. M. SABBE: Het Leven en de Werken van Michiel De Swaen, bl. 29.
Zoo verklaar ik mij heden de mededeeling van Edward Bartheis aan Prof. Van Veerdeghem
en aan mij in 1887. (Zie V.V.'s Inleiding in het Tijdschrift van Nederlandsche Taal en
e

Letterkunde, 1892, 2 aflev., bl. 94.
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op den dood van Johannes den Dooper - en een vertaling van den lofzang Ave
Maris Stella door P.H. De keerzijden van het schutblad en de eerste twee bladzijden
bevatten, van een andere hand, een afschrift van de Visio Philiberti, het bekend
gesprek tusschen Anima en Corpus Damnatum, toegeschreven aan Wouter Map.
Mijn oud-leeraar in de Nederlandsche taal aan de Hoogeschool te Luik, Prof. Van
Veerdeghem, bezorgde in 1892 de eerste uitgaaf van het stuk. Maar op dit oogenblik
wist niemand dat De Menschwordingh een werk van Michiel De Swaen was: het
handschrift droeg geen auteursnaam. Het oordeel was bijna algemeen dat wij een
e

meesterstuk rijker geworden waren. Vooral de koren van het V bedrijf - een prachtige
paraphrase van Salomo's Hooglied - maakten diepen indruk. Het was slechts in de
maand December 1925 dat ik de studie van de auteursvraag hernam en het geheim
1)
nogal snel vermocht te ontsluieren . In mijn lezing voor de Vlaamsche Academie
heb ik kunnen bewijzen dat De Menschwordingh een tooneelbewerking is van De
Swaen's Leven en Dood van Kristus, - dat de overeenstemming bijna volledig is in
de détails (vorm, uitdrukkingen en zelfs gelijkluidende verzen) - en, eindelijk, dat
het manuscript van de hand van De Swaen zelf is.
Het feit dat De Swaen De Menschwordingh schreef is van groot belang voor de
geschiedenis onzer letterkunde. De dichter staat nu veel hooger, want het
mysteriespel is tevens zijn beste werk en een meesterwerk. En wie van contrasten
houdt zal niet vergeten aan te stippen dat de Vlaamsche zeventiende

1)

Zie Het Geheim van een mysteriespel, in de Verslagen en Mededeelingen van de Vlaamsche
Academie van 1926.
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eeuw in de geschiedenis onzer literatuur voortaan het best vertegenwoordigd is
door een Vlaming uit Frankrijk.
Toen De Swaen zijn Menschwordingh schreef was hij nog geen 32 jaar oud. Hij
werkte reeds aan zijn Leven en Dood van Kristus, een boek dat hij in lyrischen vorm
had opgevat en dat rond 1692 volledig afgewerkt was. Hij ontleende de stof van zijn
spel aan de eerste gezangen van zijn kristelijk epos. Hij concentreerde zijn lyrische
vlucht, en daaraan moet ik de verrassende volmaaktheid van De Swaen's verzen
in De Menschwordingh toeschrijven. Het blijkt niettemin een curiosum in de letteren
dat De Swaen met zijn meesterstuk begint en, ten minste voor wat de ons bekende
werken betreft, later niets beters heeft geleverd.
Het lijdt ook geen twijfel dat De Swaen de groote Fransche dichters kende.
Corneille was in 1684 gestorven en in 1686 had Racine reeds Andromaque (1667),
Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1670), Mithridate (1673), Iphigénie
(1674) en Phèdre (1677) geschreven. In 1686 was Vondel reeds sedert zeven jaar
overleden, en De Swaen kende Lucifer op zijn duimpje, zooals blijkt uit zijn Rijmconst
1)
en ook uit talrijke ontleeningen .

1)

Gabriël zegt in Lucifer (v. 202):
Hoort toe, gij Engelen, hoort toe, gij hemellieden.
Gabriël zegt in De Menschwording:
Hoort toe, gij Engelen, gij trouwe hemelboden.
Ik lees in Lucifer (v. 9):
En stut mijn meesters troon getrouw met hals en schouder.
En, in De Menschwording (v. 618):
(Lucifer die 't hemelsch) rijck, als Godes stedehouder
Bestierde in zijn plaets, en stutte met zijn schouder.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

6
In De Menschwordingh moet de lezer geen eigenlijk dramatisch werk zoeken, met
felle hartstochten en diepe karakter-analyse. Daarvoor staat de stof veel te hoog!
Zij beweegt zich in een wereld waar het goddelijke de laagten en diepten overbrugt,
en de beweging moet men zoeken in den klank en de kleur van de lyriek, - in den
glans der oostersche beelden, - in de heerlijkheid van een verskunst die wellicht in
Vlaanderen werd geëvenaard, maar nog niet overtroffen.
Cam. HUYSMANS.
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Persoonen
GABRIEL, Hemelsgesant.
RAPHAEL, Bescherm Engel.
MICHAEL, Opperhooft der Engelen.
URIEL, sijnen schiltknaep.
MARIA, Bruijt van Joseph.
ALPHEUS, sijnen Broeder.
MARIA CLEOPHAE, Alpheus Huijsvrou.
Reij van Engelen.
Schim van Adam.

Het tooneel gaet open corts nae, toe met den middernacht: de drij eerste bedrijven
worden in den hemel vertoont, de twee leste te Nazareth.
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Inleijding
De schim van Adam gaet de H. Maget in haere rust verwecken, opdat sij voor haere
voorvaders, in het voorgeborght beslooten, bidden sou.

SCHIM

van ADAM

Ick stap, als afgesant der opgesloote schimmen
In 't helsche voorgeborght, uijt 's werelts duijstre kimmen,
Om eene maegt van sond' en alle smette vrij
Te bidden dat sij ons een voorspraeckersse sij,
Te wecken, om den heer van ons verdriet te spreecken,
Soo vierigh, dagh en nacht, voor sijnen troon te smeecken,
Dat hij ons, naer sijn woort, Messiam nedersend'.
O wee! in wat al ramp, verlangen en ellend'
Heb ick met mijne stam tot desen dagh geseten!
Gebannen uijt Godts oogh, in eenen kuijl gesmeten,
Onseecker op wat tijdt daer uijt te sijn verlost.
Wie achterhaelt wat smert, wat ziel-verdriet dit cost?
Mensch, vraeght gij wie ick ben? Ick vrees mijn naam t' ontdecken,
Om u tot mijnen haet en afkeer niet te wecken:
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Ick ben dien snooden vâer van g'heel het aerdsgeslacht;
'k Ben Adam, die u al in duijvels stricken bracht.
Eer gij het licht besat, hebt gij 't in mij verlooren;
In mij wiert gij gedoodt, voordat ge waert gebooren;
Eer u een vrouw ontfingh, wiert gij in mij gedoemt;
Sie of ge mij niet best uw beul dan vader noemt.
Eijlaas! 't geheugt mij nogh, en eeuwigh sal 't geheugen,
Hoe onbecommert ick mijselven cost verheugen
In 't segenrijck genot van mijn onnooselheijt.
Mijn woonplaets was voorsien met overvloedigheijt
Van wellust en vermaeck; geen ongemeene coude,
Geen al te heete son dat soet gewest benaude;
Den hemel wiste niet van donder, blixem, storm;
Het aerdrijck was besaeijt met allerhande vorm
Van bloemen, bij wiens geur en honing-soete waesem
De zephijrs mengelden hun balsem-rijcken aesem;
't Geboomte was gelijck een soet musijcktooneel
Waer duijsent vogelties, met lieffelijck gequeel,
Des Echoos wedergalm staegh aen tot antwoord porden:
Daer leefd'ick, sonder vrees van oijt gestoort te worden,
Van allen ongemack, misnoegen, slavernij,
Vrees, quellingh, sieckte, smert, jae van de doot self vrij.
'k Was schoon, gesont en wijs; den coningh aller dieren
Soo van die hier benêen als in de wolcken swieren;
'k Wiert overal geviert gelijck een cleijnen Godt,
De hemel-lieden selfs verheughden in mijn lot.
O menschen, in dat heijl waer ick altijdt gebleven,
Gerust en ongemoeijt met alle mijn nae-neven,
Had ick mij van een boom, een vrucht alleen besnoeijt.
Eet, seijde Godt, van al wat in den lusthof groeijt,
Maer wacht u van de vrucht die goet en quaet leert kennen,
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Want, op wat dagh gij die sult met de tanden schennen,
1)
Op selven stont sult gij 't besterven met de doot
En sleijpen uw geslacht in een en selven noot.
Och soonen! dat verbont was quaelijck onderschreven,
Of ick, tot spijt van hem, die heer was van mijn leven,
Vergat sijn strengen last en mijn geswooren eedt.
Siet daer den eersten gront van al 't gevolghde leet,
Waernae ick uijt de woonst van AEdens hof gesmeten,
In 't sweet mijns aenschijns moest des aerdens vruchten eeten,
En keeren weer in d'aerd van waer ick eertijds quam,
Gevolgt in 't duijster graf van mijn heijl-loose stam.
Maer iemant (en soo 't schijnt met reden) sal mij vraegen
Waerom des vaders feijl de kinderen quam plaegen?
Wat deel had hij, die naer tien eeuwen op moest staen,
In 't geen den eersten mensch had tegen Godt misdaen?
Och kindren! uwen wil was in mijn wil beslooten
Als, tegen Godts bevel, ick heb die vrucht genooten;
En nu gij tot de sond met mij toestemmingh gaf,
't Is recht dat gij met mij oock mededeelt de straf.
Den heer wou dat w'een proef van trouheijt souden geven
Eer ons wiert toegestemt onsterffelijck te leven;
Hij koos mij uijt den hoop van g'heel het aerdsgeslacht
Tot een soo wichtigh stuck; hij gaf mij meerder cracht,
Beleijt en wetenschap, hij gaf mij rijper reden
Dan eenigh ander mensch naer mij op aerd getreden:
Dogh, nu 'k met al mijn cracht de neerlaegh heb' ontfaên,
Wie hadde desen strijt geluckiger doorstaen?
Wien had' men, door de hoop van Godt te sijn, door 't vleijen
Van een beminde vrou niet van den wegh sien leijen?

1)

morte morieris (in margine)
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Als liefde en hoveerdij het herte vallen aen,
Hoe sal dat swacke deel die stormers wederstaen?
Och soonen! Satan quam met dees twee legercrachten
En sijn arglistigheijt bespringen d'aerdsgeslachten:
Hij daeghde uijt g'heel den hoop den cloecksten tot den strijt;
Den hoogsten Godt vondt mij bequaemst' tot sulk een feijt,
Hij gorde mij het sweert van vrijen wil op sijde,
Beloofde grooten loon, soo 'k Satan nederleijde,
Soo 'k overwonnen wiert, bedreijghde met de doot:
Ick gaf, dus aengeport, mij selven in den noot,
Dogh, met bespreck dat, 't sij ick boven bleef of onder,
Mijn lot het lot sou sijn van ijder in 't bijsonder:
Dus trock ick nae den camp; had' gij 'er bijgestaen,
Gij sou uw luck voor 't mijn oock hebben afgegaen.
Ick vocht; ick dee mijn best; ick wiert in 't velt vertreden;
'k Besweeck voor Satans list met al mijn dapperheden;
En gaet gij nu 't bespreck van mijnen lijfcamp af?
Beroemt gij u, soo Godt u 't selve voorrecht gaf
Van voor het aerdsgeslacht met Lucifer te vechten,
Dat gij met meerder eer dat groot geschil soudt slechten?
Bedaer, laetdunckend kint! legh dat vermeten neer,
En, met uw dwaesen vâer, keer liever tot den heer,
Wiens goetheijt (selfs toen ick hem had geport tot tooren)
Beloofde, dat uijt mij, een maegt sou sijn gebooren,
Die, met haer cloecken voet, sou pletteren de slangh,
Wienst list mij met u bracht in 't onderaerds bedwangh.
Och! soude dees, wiens stem ick tot gebêen gae wecke',
Misschien, tot onser wraeck, vertrêen dien helschen necke?
Soo dees' misschien, dien vorst en heijlant brengen voort
Die van ons weeren moet d'erf-smetten der geboort?
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Die ons ontsluijten sal de poort der hemel-saelen,
En trecken met zijn arm uijt dees verschoolen daelen?
'k Vergeete van nu af hoe langh ick heb' gesnaeckt,
Soo ons dien vrede-vorst van soo naebij genaeckt.
O hoop! hoe soet bevalt gij aen mijn druckigh herte!
O hoop! hoe sachties streelt gij mijn verhoolen smerte!
Het sij ge vleijt of niet, ge troost me voor een tijdt,
Och waer het togh, voor al, hoe wiert mijn ziel verblijdt!
Wijl ick dat heijl verbeij, volherd in mij te vleijen,
Ick sal met meerder rust volherden in 't verbeijen;
Dogh 't schijnt dat mijnen geest inwendighlijck voorseijt
Dat gij niet ongegront mij met die soetheijt vleijt.

(Vertoogh van eenige huijzen, en Mariaes slaepcamer).
Hier woont sij die tot u, mij desen wegh quam baenen:
Ick gae haer in den slaep tot mijne voorspraeck maenen.
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Eerste bedrijf
Gabriël en Raphaël, verwondert over de stilte des hemels en vrede des aerdrijckx,
ondersoecken derselver oirsaeck en wenschen uijt den naem der outvaders naer den
Messias; Uriël, hier onder verschijnende, daegt Gabriël voor Godts troon.

Gabriël, Raphaël
GABRIËL

Wat ongewoone stilte omhelst het hemelrijck,
Getrouwe Raphaël! Wij schijnen algelijck
Met een inwendige stilswijgentheijt bevangen.
De blijde lof-musijck en hemelsche gesangen,
Die engel-melodij, waer mee wij in dit hof
Ophaelden overhants des alderhoogstens lof,
Waerdij en heerlijckheijt, en laet sigh niet meer hooren:
Verbaestheijt houdt in toom de vierigheijt der chooren;
De Seraphijne veel, de Cherubijne luijth,
Al 't snaer- en orgel-spel verwecken geen geluijt.
Dien heldren segen-roep, hosanna! die 't gewemel
En praelende gewelf van desen wijden hemel
Soo lange dav'ren dee, houdt sijne galmen in.
In dees gesteltenis van 't saligh hof-gesin
Munt uijt de diepe rust van 't eeuwigh alvermoogen.
Dien grooten Godt is in sigh selven opgetoogen,
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En schijnt inwendiglijck te raemen eenigh werck
Dat g'heel sijn macht vereijscht. De stichting van het perck
Tot 's menschen woonst geschickt; het maecksel van dit wonder
En wel geregelt al; de vormingh van wat onder
Of boven d'aerde leeft, van ijder plant en dier,
De schepping van den mensch en stont hem noijt soo dier.
Dit alles, sonder sijn Almogentheijt te reppen
Cost hij uijt enckel niet tot die volmaecktheijt scheppen,
1)
En stichten met een woort al dese wonderhêen.
Volbracht hij dit soo licht, wie achterhaelt waerheen
Dees overleggingh wil? Mijn oordeel bot daertegen,
Niet wetende wat hem dusdanigh magh bewegen.
RAPHAËL

Soo is het oock met mij, hoogwaerde Gabriël.
Hoe vlijtigh mijnen geest dit overdenck; hoe snel
D'inbeeldingh wesen magh, om alles t' achterhaelen,
Ick blijv' in 't ondersoeck van dese stilte dwaelen,
En stae nogh meer verbaest, wanneer ge mij soo naeckt
De diepe besigheijt des Godtheijts kenbaer maeckt.
GABRIËL

Daer moet iedt ongemeens en wichtighs sijn op handen;
Te meer, nu d'heerschappij van Romen alle landen
En volckeren te saem vereenight door de vree.
Den toomeloosen Scijth, in woestheijt, ijs en snee,
En wreetheijt opgevoedt, versoeckt door afgesanten
De vrientschap van August. De kem'len, olyphanten,

1)

fiat (in margine).
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En dromadaeren, met gesteenten overlâen,
Bewijsen door hun gift, hoe lief den Indiaen
't Verbond met Cesar sij. De noijt gedwongen Parthen
Wiens wapens Romens macht soo lange derfden tartten,
Omhelsen mee den peijs; sij leggen 't harnas nêer,
En senden d'Adelaers van Crassus benden wêer.
De duijtsche volckeren die Rijn en Elbe boorden,
Verkennen selve macht; de vrede voegt het noorden
Met 't suijen, oost met west, van waer de son opstaet
En uijt de kimmen rijst, tot daer sij ondergaet.
Van d'eerste monarchij gesticht door Nemroths soonen
Tot heden, quam den peijs het aerdrijck noijt bewoonen.
De volcken tegen een om heerschappij gecant
Vernieuwden crijgh op crijgh: den graegen oorloogs brant
Ontvonckte weer uijt d'asch der afgebrande steden.
Chaldeeuw en Assijrier besweecken voor der Meden
En Persen coningen; die, voor Philippus soon,
Den Macedoonschen vorst, voor wiens verheven troon
Het alderbeste deel des werelts scheen te buijgen:
Maer een geringe hant smeet desen bouw in duijgen
En schuerde wêer door twist dat groote rijck van een;
Tot dat Augustus quam den keijser-stoel betrêen,
En met een vollen peijs het aerds geslacht verblijden.
Och Raphaël! och sou den stont der lieve tijden,
Tot 's menschen heijl geschickt, wel naecken? Sou den helt
Messias d'aertsche stam, uijt 't onderaerds gewelt,
Naevolgens het verbont met Abram comen rucken?
RAPHAËL

O mocht dien segen hen, en ons met hen gelucken,
Hoe ras ontweckten wij uijt dees verwonderingh!
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Wat vroijelijck geschal! Wat melodij bevingh
Tot 's alderhoogstens lof de negen Engel-chooren!
Hoe sou hosanna sigh op nieuw dan laten hooren,
En galmen door ons hof veel blijer als voorheen!
Wat blijde maer waer dit de vad'ren, die benêen
In 't duijster voorgeborgt geslooten en gevangen
Naer dien gewenschten tijdt soo vierighlijck verlangen!
Met Adam suchten daer Seth, Noë, Abraham,
Sem, Isac, Israël, en sijn getrouwe stam;
Daer doen sij anders niet, dan bidden, snaecken, weenen:
Hun droevigh kermen dringt door d'alderhartste steenen,
En port wie reden heeft tot een gelijcken rouw.
Maer geen van alle treurt als Jesses soon: men souw
Veel eerder al het vocht der woeste zëen uijtputten,
Dan Davids ongeneucht, gekerm, en hartseer stutten.
Hij sucht, hij bidt, hij roept: O heer, ick send mijn clacht
Tot u, uijt desen gront, uijt desen diepen nacht!
Och heer! Almachte Godt! och keer tot mij uw ooren,
Om mijn benaude bee, en droef versoeck t'aenhooren!
Ontferm u mijns, o heer! en ruck mijn ziel van hier!
Mijn ziel die naer u haeckt, gelijck een vluchtigh dier,
Gelijck een dorstigh hart naer coele waterbeecken!
Mijn Godt! ick roep tot u door puure min ontsteecken;
Ick teer! ick brand! ick blaeck! mijn ziel is buijten raet.
Och com! Och spoeij, mijn heijl! och toon mij uw gelaet!
GABRIËL

Storten wij op selven toon
Ons gebêen voor Godes troon.
Hemelen ontsluijt uw saelen
Laet den heijllant nederdaelen,
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Heijllant van het aerds geslacht
In het voorgeborgt verwacht.
Hoort hoe vierigh die gevangen
Om verlost te sijn verlangen;
Och sij sijn van smeecken moe,
Hemel, staet hun beede toe.
BEIJDE

Daegh Messia! daegh o oosten!
Com die droeve stam vertroosten.
RAPHAËL

Hoor Messia, hoe die schaer
Vol verlangen en misbaer
Tot u kermt, opdat g'hun handen
Soudt bevrijen van doots banden.
Adam roept: O levens boom!
O waerachtigh licht! O stroom,
Lustiger dan dien van AEden,
Vloeij tot onsen troost beneden!
Strael op ons in desen nacht,
En beneem de doot haer macht!
Noë claegt: O regenbooge
Magh ick u nogh niet beooge'?
O mijn vrede-duijf! mijn Arck
Com tot uwen patriarck!
BEIJDE

Daegh Messia! daegh o oosten!
Com die droeve stam vertroosten.
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GABRIËL

O mijn goddelijcken Ram,
Roept den grootvâer Abraham,
Com ons, uijt de slavernijen,
Uijt der sonden jock bevrijen;
Com; mijn ziele tot u brandt,
Leij ons in 't beloofde lant.
Isac kermt: moght mij gebueren
Dat den reuck der acker-geuren
Die 'k uijt Jacobs cleet vernam,
Nu ten vollen tot mij quam!
Jacob: hemel-hoogen leeder,
Dael tot mij van boven weder,
Opdat dees' begraeven schim
Tot u, sijne ster, opclim!
BEIJDE

Daegh Messia! daegh o oosten!
Com die droeve stam vertroosten!
RAPHAËL

Och, seght, Joseph, mijnen staf,
Com togh, tot mijn steunsel af;
Com, o vruchtbaer graen! Wilt laeven
Door uw voedsel uwe slaeven!
Moijses bidt met groot getier:
Braembosch en colom vol vier,
Laet uw licht en gulde straelen
In dien duijst'ren kercker daelen;
Coperen serpent, com neer
En geev' ons het leven weer;
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Paesch-lam, manna, voorstel-brooden
Doet ons tot uw tafel nooden;
Druijven-tros, dat door uw wijn
Onse dorst gestilt magh sijn!
BEIJDE

Daegh Messia! daegh o oosten!
Com die droeve stam vertroosten!
GABRIËL

Staende son, seijt Iosuë,
Deel ons uwe straelen mee!
Gedeôn: o soeten regen!
O! com over ons gesegen!
Com, o schrickigh garsten-broot
Ons verlossen uijt den noot!
's Vijants heir-cracht treckt ons tegen;
Keer op hem sijn eijgen degen.
O! roept Davids droeve stem,
Regen-back van Bethlehem,
Mocht ick van uw water drincken!
O! wat laef'nis sou' er sincken
In mijn uijtgeteerde borst,
Tot vercoelingh van een dorst,
Die mij nu soo menigh jaren
Met haer hitte comt beswaeren!
O mijn Soon! mijn heer! mijn al!
Help mij uijt dit treurigh dal!
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BEIJDE

Daegh Messia, daegh o oosten!
Com die droeve stam vertroosten!
RAPHAËL

Hoor hoe Job in 't duijster kot
U aenroept, sijn waeren Godt:
Com, seijt hij, wit van mijn' hoopen,
Mijn verlosser! Doe mij open
'k Heb op u staegh aen betrouwt;
Dat mijn oogh sijn licht aenschouwt,
Dat mijn hert sijn heijl ontvange!
Com, gij toeft ons veel te lange.
O! kermt Isaias keel:
Jesses wortel schiet een steel;
Doe die schoone bloem opstijgen,
Op wie 's heerens geest sal sijgen.
Daniël, niet min bedruckt,
Roept: o heer, com af en ruckt
Mij uijt desen kuijl, de weecken
Van uw comste sijn verstreecken;
Steen stort van 't geberghte neer,
Em smijt Babels beelt omveer.
BEIJDE

Daegh Messia! daegh o oosten!
Com die droeve stam vertroosten!
GABRIËL

Jonas in die duijsternis
Sucht als eertijdts in het visch;
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En Micheas met verlangen
In sijn ballinghschap bevangen,
Bidt, dat hij verschijnen magh
Over wiens geboorte-dagh
't Cleijne Bethlehem sal roemen,
En sigh self geluckigh noemen.
Zacharias roept: com, woon
In uw Rijck-stadt, coninghs soon,
Opdat Sions maeghde-Reijen
Sigh in uwe comst verbleijen;
Com, o Godt van Abraham,
Heersch in 't midden van uw stam.
BEIJDE

Daegh Messia! daegh o oosten!
Com dat droef geslacht vertroosten!
GABRIËL

Soo suchten dagh en nacht die afgestorve vad'ren,
Opdat gij, hunnen heer, hun heijl en Godt soudt nad'ren;
Soo kermen sij om troost, gebannen uijt uw oogh;
Soo senden wij met hen ons stil gebedt omhoogh.
Aenhoor, rechtveerde Godt! aenhoor hun bede en kermen,
En volgens uw genae, wilt over hen ontfermen.

(Uriël comt te voorschijn.)

RAPHAËL

Waer stapt Uriël heen soo ijverigh en snel?
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URIËL

Heer Gabriël, ick com, door 't opperste bevel,
U maenen, om aenstonts ten hove te verschijnen.
Den Vader, Soon en Geest, omheijnt met seraphijnen,
Sijn nu, soo 't schijnt, t'en end van hun besluijt geraeckt:
Het Eeuwigh woort heeft sijn stilswijgentheijt gestaeckt
En sal u, soo ick gis, iedt ongemeens beveelen.
Gae, hoor sijn last, en com ons dien dan mededeelen.
GABRIËL

Wijl ick gehoorsaem, blijft volherden in gebêen;
Ick hoop met blijde maer tot u terugh te trêen.
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Tweede bedrijf
Terwijl Uriël en de Reij uijt den naem van Menschen en Engelen naer Messiam
verlangd, comt Gabriël uijt, en vertelt den last, hem door den Alderhoogsten gegeven:
Michaël schickt Uriël met die lieve tijdingh naar het voorgeborght.

Uriël, Reij van Engelen
URIËL

Ick twijffel schier niet of de volheijt van de jaeren
Geschickt, om 't eeuwigh heijl de menschen t' openbaeren
Is hier, nu Gabriël ten hove is ingemaent.
REIJ

Wat reden ondersteunt uw' hoop?
URIËL

De sesde maent
Der traege swangerheijt van Zacharias gade
Loopt om; een wonderwerck, dat uijt dien ouden sade
Een mannelijcke vrucht sal werden voortsgebracht:
Een vrucht, die op sijn tijdt versterckt door 's hoogstens cracht
Veel volck door sijn vermaen sal tot de waerheijt leijden,
Om aen den opperheer de wegen te bereijden.
Bemerckt wat steunsel dit aen mijne hoope geeft:
Want, nu heer Gabriël dat werck vercondight heeft,
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En weder is gedaegt voor Godts geheijmenissen,
Soo dunckt mij, dat m'hieruijt waerschijnelijck magh gissen
Dat Godt sijn soones comst door hem verconden sal.
REIJ

Wat vreught genaeckt ons rijck! Wat blijschap 't aerdsche dal!
URIËL

Hemel-dauw, comt neergesegen
En met u den soeten regen,
Regen, die door overvloet
Alle lant verrijcken moet.
Milde wolcken, stort op aerden
Den verwachten, den rechtvaerden
Die door sijne comst, dit Al
Seg'nen en verheugen sal.
Send het lam, o heer der heeren,
Dat het aerd-rijck moet regeeren
Uijt de rotse der woestijn,
Tot de bergen, waer, door pijn
En verlangen afgesleten,
Sions dochter is geseten.
Och, sij claegt, sij bidt, sij weent
Wenscht en haeckt, versucht en steent;
Sonder eijnde blijft sij kermen
Heer, wilt over haer ontfermen.
REIJ

Send den vorst, den heijllant af!
Vreemde voeren Judas staf.
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URIËL

Goede Godt, sie naer beneden,
Sie tot wat rampsaligheden
Satans loosheijt heeft gebracht
't Meeste deel van 't aerdsgeslacht.
Alle volcken, alle landen
Doen dien hel-hont offerhanden;
Hij ontleent den naem van Godt,
Uwe Maiesteijt te spot.
Laes! hoe menigh menschen-zielen
Sien wij dagelijckx vernielen!
G'heel de stam van Adam is
In volcomen duijsternis.
Leent gij ons gebêen geen ooren,
Och! de werelt gaet verlooren!
Weijgert gij den mensch uw licht,
1)
Wie verheldert sijn gesicht ?
Wie ontbindt sijn slaefsche handen,
Soo gij hem verlaet in banden?
REIJ

Send den vorst, den heijllant af!
Satan voert des werelts staf.
URIËL

Hoor den mensche vol gebreecken,
U om hulp en bijstant smeecken!

1)

Eerst stond er: Och, wie opent sijn gesicht?
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Och! sijn quaelen sijn soo groot!
Vreeselijcker dan de doot
Is sijns zielens vuijle wonde
Onderhouden door de sonde.
D'aerde geenen middel weet
Voor een soo verkanckert leet,
Schoon uijt haer aen alle canten
Stoffen, dieren, steenen, planten
Wonderlijck in aert en cracht,
Stadigh worden voortsgebracht;
Schoon haer borgers veel secreeten
Tot verscheijde sieckten weten,
Soo door vonden van 't verstant,
Als bewegingen der hant.
Meer dan mensche moet hij wesen
Die dees wonde sou genesen.
REIJ

Och! den mensch is buijten raet,
Soo g'aen hem geen handen slaet.
ENGEL UIJT DE REIJ

Sou van al de Cherubijnen
Niemant dese ziele-pijnen
Stillen connen? Sou niet een
Middel weten voor die ween,
Middel weten, om die herten
Te verlossen van hun smerten?
D'Eng'len sijn doorgaens geacht
Diep in wijsheijt, groot van macht:
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Alles wat benêen of boven,
Soo op aerd' als in dees hoven
Is geschaepen en gesticht,
1)
Kennen sij door eijgen licht:
Sij doorgronden d'eijgendommen
Van de dieren, stoffen, blommen,
Sonne, sterren, firmament,
Alles is aen hen bekent:
Boven dien geen sonden-smetten
Hen vervuijlen nogh beletten;
En sou geen van altemael
Middel weten voor die quael?
URIËL

Meer dan Engel moet hij wesen
Die dees wonde sou genesen.
REIJ

Och! den mensch is buijten raet,
Soo g'aen hem geen handen slaet!
URIËL

's Menschens sonden en ellenden
Die sijn beijde sonder enden,
D'een' in boosheijt, dees' in pijn.
Och! Wie sal den trooster sijn,
Soo gij, o oneijndigh wesen,
Uijtstelt van hen te genesen?

1)

Natuerelijck (in margine).
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Alle schepselen der aerd'
Hebben niet in const of aert,
Of het heeft begin genomen
En sal tot sijn eijnde comen,
Uijtgenomen 's menschens ziel
Die in dese rampen viel.
Al des hemels hierarchijen
Sijn geschaepen in de tijen;
Hun begin is u bekent;
Gij alleen sijt sonder end,
1)
Gij alleen den Arts cont wesen
Om dees' wonde te genesen.
REIJ

Och! den mensch is buijten raet,
Soo g'aen hem geen handen slaet!
URIËL

Sie dan, heer van groot vermoogen,
Naer beneden met meedoogen,
Sie dien grooten crancken daer
Liggen op de doode-baer:
Hoor hem kermen, hoor hem smeecken;
Sie hem d'handen tot u steecken;
Sie hem, heer! hij is schier doodt!
Help hem! help hem uijt den noot!
Los hem uijt der sonden stricken,
Los hem uijt de helsche blicken

1)

Medicus (in margine).
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Van dien boosen Belial,
Die verheught in 's menschens val,
U verwijt, dat soo veel zielen
Hem aenbidden, voor hem knielen;
U verwijt, dat g'hen verlaet
In dien hulpe-loosen staet!
Heer, wilt uwen arm uijtsteecken
Om die tijrannij te wreecken.
REIJ

Och! den mensch is buijten raet,
Soo g'aen hem geen handen slaet!
URIËL

Slae daernevens oock uw oogen
Op de negen hemel-boogen,
Sie, wat glans-gebreck daer sij
Van dien tijdt dat hooveerdij
Uijt dees hoogh-verheven saelen
Soo veel sonnen deede daelen.
Och! wat ongeluck was dat,
Voor die schoone Engel-stadt,
Als de waeckers van haer vesten
Vielen in des afgrondts nesten!
Goeden heer, erstel die schae
Door uw eeuwige genae,
Opdat die soo lang vervallen
En verdelghde Sions wallen
Weder werden opgericht
En verciert met meerder licht,
En vervult met nieuwe benden
Die u loven sonder enden.
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REIJ

Send den vorst, den heijllant neer,
Soo erstelt gij Sion weer.
URIËL

Sacht bedroefde Engel-schaeren,
Laet geclagh en kermen vaeren,
Godt heeft ons gebêen verhoort,
Hier ontsluijt de hemel-poort.

Michaël, Gabriël
MICHAËL

Stil, luijstert, hierarchij, naer's opperstens gebooden.
GABRIËL

Hoort toe, gij Engelen, gij trouwe hemel-boden;
Uw bee vercrijgt gehoor, genade houdt het velt,
Gerechtigheijt stemt toe, de Godtheijt lijdt gewelt,
En sal sigh heden met de menschheijt laeten paeren.
Het ongrondeerbaer werck, waermee ontelb're jaeren
Godt besigh was, becomt ten lesten sijn besluijt.
Een onbevleckte maegt, gaet dochter, moeder, bruijt
Van haeren stichter sijn, en aen de werelt geven
Een mensche-Godt, voor wie de hem'len sullen beven,
Aen wie den seraphijn, troon, prinsdom, cherubijn,
Geheel het Engelsheir sal onderdanigh sijn.
Sij sal voortaen, als 's vaders dochter en vriendinne,
's Soons moeder, bruijt des Geests, der Eng'len coninginne
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Geseten in dit rijck, benevens haeren soon,
De hemel-schaeren sien geboogen voor haer troon.
Den hoogsten heer heeft haer ver boven alle chooren
1)
Met sijn genae voorsien, voor alle vrouw vercooren,
Om moeder van het woort, sijn eijgen soon, te sijn.
Sij sal hem baeren sonder weedom, sonder pijn,
Geheel en onbevleckt, en altijdt maget blijven.
Den geest des opperstens sal in haer lichaem drijven
Sijn onbepaelde cracht en goddelijcken gloet,
En voegen 't Eeuwigh woort met 't suijver maeghde-bloet.
Daer weet gij mijnen last; verheugt u Engel-reijen,
Terwijl ick alles gae tot mijn vertreck bereijen,
Om met den middernacht de maget, sonder smet,
Te draegen dese maer in 't saligh Nazareth.

(Gabriël binnen.)

MICHAËL

Roept Hosanna! doet met psalmen,
Blijde schaeren, 't hof weergalmen.
REIJ

Godt sij lof, prijs, heerlijckheijt,
Nu en in al eeuwigheijt!

(Dese erhaelingh van de Reij moet in musijck geschieden.)

MICHAËL

Laet uw stemmen, Engel-chooren,
Laet uw luijth- en snaer-spel hooren,

1)

Eerst stond er: mensch.
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Denckt op uw verlies niet meer;
's Hoogstens soon daelt selver neer,
Om, waer d'Engelen uijtvielen,
In te stellen menschen-zielen;
Om door 't werck van sijn genae
Te vergoeden onse schae
En t' erbouwen Sions wallen
Door de hooveerdij vervallen.
ERHAELINGH

Godt sij lof, prijs, heerlijckheijt,
Nu en in al eeuwigheijt!
MICHAËL

Aerde, wilt u nu verblijden!
Sie, den stont der lieve tijden
Waer nae gij dus hebt gehaeckt,
Dees aenstaende nacht genaeckt.
Godt, door deerenis bewoogen,
Buijgt tot u vol mededoogen;
Uw oneijndelijcke smert
Quetste sijn onquetsbaer hert.
Sie den vorst van peijs en vrede
Comt tot uwen troost benede',
Comt om u te maecken vrij
Van de helsche slavernij.
Uwe vrijheijt is voor handen,
Sucht niet meer om uwe banden.
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ERHAELINGH

Godt sij lof, prijs, heerlijckheijt,
Nu en in al eeuwigheijt!
MICHAËL

Springt op, afgestorve vad'ren!
Uwen Godt comt tot u nad'ren!
Springt op Abram, Israël,
Juda, Jesse, Samuël;
Desen nacht wort hij ontfangen
Die sal blusschen uw verlangen,
En u leijden, bij der hant,
Nae 't beloofde vaderlant.
David, slae uw harpe-snaeren,
Wil niet meer van rouw gebaeren;
Sie, hij comt die uijt dat dal
U al t' saem verlossen sal.
Dat de hel om u gesangen
Met verbaestheijt sij bevangen,
Wijl het aerdrijck vol van vreugt
Met den hemel sigh verheugt.
Hemel, voorgeborgt en aerde,
Denckt niet op wat u beswaerde.
ERHAELINGH

Godt sij lof, prijs, heerlijckheijt,
Nu en in al eeuwigheijt!
MICHAËL

Soo moet men eeuwighlijck, o Engelen, hier boven
En op en onder d'aerd sijn jonst en goedtheijt loven,
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En met oodmoedigheijt volbrengen sijn gebôon.
Soo wil den heer dat wij sijn ongeschaepen soon,
Terwijl hij sigh soo laegh voor schepsels gaet verneeren,
Als onsen waeren Godt aenbidden, vieren, eeren.
D'aennemingh van den aert der broose menschlijckheijt,
Sal geenen hinder doen aen sijne majesteijt,
En ons verbintenis, tot hemwaerts, geensints krencken.
Wat wesen hij aenveerd', het past ons te gedencken
Dat wij sijn schepselen en onderdaenen sijn;
Hier onder buijge sigh den hoogsten seraphijn
Met soo veel ned'righeijt als een der laegste chooren.
Het comt de dienaers toe hun meester nae te spooren:
1)
Nu Godt den wegh intreedt van slavernij en smart,
Wie denckt 'er nogh dat hem verheventheijt wel staet?
Neen, hierarchijen, neen, leert u met hem vernêeren,
Temt uwen moedt, houdt in de vlucht der snelle veeren,
Indachtigh van den val des trotsen Lucifers.
Waer bracht de hooveerdij dien schoonen geest! hoe dwers
Beviel dien steijlen vaert aen sijn verwaende wiecken!
Hij, welckers aenschijn bloosde en blonck, gelijck het kriecken
Der somers morgen-stont; door d'hoogste Godt gesticht,
Om door het firmament te voeren 's hemels licht;
Die claere floncker-star, wiens Diamante glanssen
Soo schoon ophelderden de negen Engel-cranssen;
Voor wiens verheven troon geheel de hemel-reij
Eerbiedigh nederboogh; die 's hemels heerschappij
En onbepaelde rijck, als Godes stede-houder,
Bestierde in sijne plaets en stutte met sijn schouder;

1)

Slavernij, in plaats van het uitgeschrapte nedrigheijt
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Dien grooten Engel soo verheerlijckt, soo volmaeckt,
Is door hoogmoedigheijt tot sijnen val geraeckt.
Gepraemt den mensche-Godt voor sijnen heer te kennen,
Ontseij gehoorsaemheijt, stack op sijn trotse pennen
En wou sigh, nevens Godt, verheffen in dit hof:
Dat hooge rijsen dee hem vallen in het stof,
De cracht des blixemviers versenghde sijnen veder,
En smeet hem uijt dit rijck in 't slot der hellen neder:
Daer siet ge waer dien trots den prins der chooren bracht;
Gij, spiegelt u aen hem, getrouwe hemel-wacht,
En schick vol nedrigheijt u naer den wil des Heeren,
Wiens Godtheijt sigh soo laegh gewilligh gaet verneeren.
REIJ

Wat wesen hij aenneem, wij kennen hem voor Godt,
En onderwerpen ons geheel aen zijn gebodt.
MICHAËL

Uriël, gae aenstonts naer 't helsche voorborgt vaeren,
Om 't naeckend wonderwerck de vaders t' openbaeren,
En boodschap mij hoe hen beviel die blijde maer.

(Uriël eerbiedingh bewesen hebbende, vertreckt.)
Volherdt gij in Godts lof te melden, Engelschaer.
REIJ

Hosanna! Sabaoth, hosanna! Heer der heeren.
Dat alle schepsels u aenbidden, vieren, eeren!
Uw glorij! uwen naem! uw roem en heerlijckheijt,
Sij door geheel dit al, eeuw uijt eeuw in, verbreijdt.
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Derde bedrijf
Behelsende de uijtleggingh van 't Misterij der Menschwordingh: Uriël van 't voorgeborgt
terugh keerende, boodschapt der Outvaderen blijschap.

Raphaël, Michaël
RAPHAËL

Wat geest ontdeckt den gront van die verholentheden,
O hierarchijen prins? Verstandigheijt en reden
Staen stom in 't overlegh van een soo diep besluijt.
MICHAËL

'k Beken dat mijn begrijp daer tegen mede stuijt:
Want, wie can vatten hoe het onbepaelde wesen
In 't lichaem van een Maegt bepaelt sal connen wesen?
Wat middel om van Godt en mensch te maecken een,
1)
Jae sonder mengelingh van hunne wesighêen;
Soo echter dat men hem waerachtiglijck magh seggen
En Godt en mensch! Wie can sigh self voor oogen leggen,
Dat eene magets vrucht sal wesen Godes soon,
Tweevoudigh in natuer, eenvoudigh in Persoon?
Dat sijne menschlijckheijt sal Godt sijn? Sijne moeder,
Voortteelster van een Godt, haer vader, heer en hoeder?
O hem'len, staet verstelt, uw stichter wort gesticht!
Uw' coningh, eenen slaef! uw schepper, een cleijn wicht!

1)

Essentiae (in margine).
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Uw' Godt wordt eenen mensch! Uw opperhooft, versteecken!
O aerde, stae verbaest! Godts arm is uijtgesteecken
Tot 't grootste wonderwerck dat oijt wiert uijtgewrocht!
Een maget gaet ontfâen, en uijt haer suijver vocht,
Alleen en sonder man een waeren mensch voortsbrengen.
Natuere, wijck van cant, wil met gedult gehengen
Dat Godt uw ordeningh, gewoonte en zegel breeck',
In eene magets schoot sijn eijgen soon opqueeck',
En met de maegde-bloem de vruchtbaarheijt doe bloeijen.
Vlucht Reden, vlucht van hier! Godt gaet geteelt sijn, groeijen
Sijn voedsel trecken uijt sijn schepsels jeugt en bloet.
RAPHAËL

Meer ick 't bedenck, meer mij onmooglijckheijt ontmoet:
't Begrijp van sulck een werck behoort aen 't Alvermogen;
Geen Seraphijnschen geest can dit geheijm beoogen.
MICHAËL

't Schijnt dat dien grooten Godt met lust heeft aengeleijdt
Tot wercken boven aert en vol verholentheijt.
Hij, enckel in Natuer, drijvuldigh in Persoonen,
Gaet in de mensch-wordingh van sijnen soon vertoonen
1)
Een enckelen Persoon met drij selfstandighêen.
Gelijck de wesentheijt sijn God'lijckheijt, in een
Natuer, den Vâer, en Soon, en Geest begrijpt; daer ijder
Een waeren Godt is, en niet een van drijen wijder
Sijn wijsheijt, mogentheijt, nogh heerlijckheijt uijtstreckt,
Soo sal het Eeuwigh Woort met vleijs en bloet bedeckt,
Sijn Godtheijt, lichaem, ziel, soo echt en vast vereenen,
2)
Dat hij dees alle drij bepaelen sal in eenen;

1)
2)

Substantien, te weten Godtheyt, ziele, lichaem (in margine).
Persoon (in margine).
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Soo echter, dat hij blijv' een waeren mensche-Godt,
En Godt te samen mensch, begreepen in een slot,
En ondersteunt door een eenvoudigen persoone.
Hij sal waerachtiglijck sijn eene magets soone
En Godes! sij soo wel Godts moeder, als dien Heer
Godts vader is.
RAPHAËL

Een maegt, een schepsel broos en teer,
Godts moeder sijn? Dat gaet mijn snel vernuft te boven.
Begrijpen can ick 't niet, maer wil het vast gelooven.
MICHAËL

Sijn vader blijft den Heer, naer sijne Godlijckheijt;
Sijn moeder wort de maegt naer sijne menschlijckheijt:
Maer sijne menschlijckheijt sal Godt sijn, als gesteven
Door den persoon van 't woort, die sijn natuer sal geven
En dringen door en door de ziele, 't vleijs en bloet;
Soo echter dat hij geen veranderingh ontmoet,
En geen vermengelingh nogh oock verdeelingh lijde.
Sijn waere menschheijt sal berooft sijn aen haer sijde
1)
Van menschlijcken persoon, noghtans een mensche sijn
In volle wesentheijt, niet in gedaent of schijn,
Dogh als een ander mensch, waerachtigh en volcomen.
Sijn bloet en vleijs sal hij uijt 's magets jeugt becomen,
En uijt haer groeijen als een bloem uijt haeren steel
Ten opsicht van elck lit soo wel als van 't geheel.
RAPHAËL

Maer hoe sal in het vleijs die Godtheijt sijn ontfangen?
2)
Hoe wort de stof geschickt die haer eerst sal omvangen?

1)
2)

Variante: Hij noghtans mensche sijn.
Godtheyt te wesen (in margine).

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

42
In wat gesteltenis, wat vormingh en gedaent
Sal 't aldereerst begin sijns oirsprongs sijn gebaent,
Gelijck doorgaens geschiet in menschlijcke voort-teelingh?
Sal hij, wiens wesentheijt vermengingh nogh verdeelingh
Can lijden, sijn vereent met weijnigh vochtigheijt,
Die in den eersten staet van haer oirsproncklijckheijt,
1)
Ses daegen melck gelijckt , in bloet is negen daegen,
Jae ruijm vier weecken in het lichaem wort gedraegen
Berooft van menschlijcke gelijckenis en vorm:
Die in 't begin gelijck een omgedrongen worm
Sigh in- en uijt-treckt, als een mengel-clomp van zêenen,
Bloet, aedren, vlies, en vleijs, niet ondersteunt met beenen,
Maer door malckanderen geweven en verwert.
Dan siet m'alleenelijck omtrent de plaets van 't hert,
Van breijn en lever, drij seer cleijn verheventheden
Gelijck aen bobbelkens, uijt wie alle and're leden
Onordentlijck gevormt voorts comen, soo door een
Met duijsent fijberkens gevlochten, dat men geen
Vertooningh van de vorm eens menschs can achterhaelen.
Sou 's Alderhoogstens soon in sulck een schepsel daelen?
Sou Hij, die ijder dingh sijn maet en orden gaf,
In soo verwerden clomp en maecksel comen af?
MICHAËL

't Waer ongeriemt 't volmaeckt met 't onvolmaeckt te paeren.
Op selven oogenblick als 't Woort sal nedervaeren
In d'onbesmette maegt, sal 's Alderhoogstens cracht
Uijt weijnigh suijver bloet van 't Maegden-hert gebracht,
Opstellen een cleijn lijf, volmaeckt in alle leden,
Al ordentlijck geplaetst, al op het netst besneden,

1)

Principia embrionis (in margine).
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Soo dat van 't meeste deel tot 't minste niet ontbreeckt.
Geen water-spruijt soo snel uijt sijne spring-bron breeckt,
Als dien Almachten Godt in dit gestel sal storten.
Hij treckt sigh in, hij schijnt sijn langhte te vercorten,
Om g'heel sijn wesentheijt te sluijten in die vrucht:
De ziele vergeselt hem met gelijcke vlucht
En doet op selver stont het cleijne lijf bewegen:
't Verstant gaet open, 't hert tot sijnen Godt gestegen
Verkent, bemint, aenbidt, en eert sijn maiesteijt,
Op éénen oogenblick, met gelucksaligheijt,
Door 't Goddelijck gesicht bejonstight en omvangen.
Soo wort des Vaders Soon in 's magets schoot ontfangen,
Soo neemt hij 's menschens vleijs, natuer en wesen aen,
Op selven tijdt bezielt, volschaepen en ontfaen.
Geheel natuer sal door verbaestheijt stom en stijf staen
Wanneer dien grooten Godt sal in dat cleijne lijf gaen;
Een lijf, het cleijnste dat tot heden wiert geteelt,
Dogh tenemael volmaeckt in ijderleij gedeelt.
1)
O grootsten van de Gôon, o cleijnsten van de menschen!
Begrijp van 's hemels macht, begeert' van 's werelts wenschen!
O groot' en cleijnen mensch! o cleijn' en grooten Godt!
O schepper sonder cracht! o schepsel, heer van 't lot!
Och! waerom uijt uw rijck soo nedrigh afgecomen,
Soo broos, soo cleijn gestel en wesen aengenomen?
Waerom gij, die dit al met uwen vuijst versaemt
In een soo cleijn begrijp gedrongen en gepraemt?
Ick merck, o grooten Heer, waernae uw driften trachten,
Gij wilt dat elck naer u sigh selven leer verachten;
Dit was uw eerste wit, dit wort uw eerste leer,
En daerom daelt gij self soo cleijn ter aerden nêer.

1)

Hemel-lieden (in margine).
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O onbepaelden Godt! O Opperheer der heeren!
Hoe meer gij u verneert, hoe meer wij u vereeren!

(Uriel verschijnt van verren aencomende.)

RAPHAËL

Hier comt Uriël van het voorgeborgt terugh,
Hij stijght, door 't hemels swerk, als eenen valck soo vlugh.
MICHAËL

Sij welcom, wack're boo! hoe wiert uw maer ontfangen?
URIËL

O Prins, met duijsenden van vreughde- en lof-gesangen.
MICHAËL

Vertel ons in het cort der vaderen onthael.
URIËL

Mijn comst was nauwelijckx in die verborgen sael
Vernomen door den schijn der heldere Engel-straelen,
Of dadelijck versaemt uijt d'afgelege paelen
Van 't wijde voorgeborgt, der schimmen schaer bijeen.
Een ijder van den hoop, op mijn verschijningh, scheen
Door een voorgaende vreugt d'aenstaende voor te spellen;
Ick, connende niet langh soo lieve maer uijtstellen,
Verclaer hen 't groot besluijt van Godts bermhertigheijt.
Mijn mont had uwen last nogh schier niet uijtgeseijt,
Of een verdubbelingh van duijsent blijde tongen
Quam tegen mijne stem uijt d'hoolen aengedrongen,
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Met soo verheughden galm, verheffingh, en geschal,
Dat g'heel den hemel scheen vergadert in dat dal.
Hosanna Davids soon! hosanna! duijsent maelen
Weergalmden heen en weer die nieuw-verblijde saelen:
‘Gesegent die daer comt uijt 's Alderhoogstens naem
(Riep Adam) met een maer soo lief soo aengenaem!
Dat ons vernederde gebeenten sigh verheugen!
Nu sal dees oude stam voortaen, met vreugt, geheugen
Het knaegende verdriet, gesnaeck, verlangenis,
Waerdoor sij wiert gepraemt in dees gevangenis.
Propheeten weest verheugt, verheugt u, oude vad'ren,
Den lang-gewenschten vorst, den heijlant comt ons nad' ren.’
Hier onder scheijdt den hoop in tweederhande Reij,
Propheeten kiesen d'een, oudtvaders d'ander sij;
Aen die songh Abram voor, aen dese Jesses soone:
Sij songen 's Hoogstens lof, verheften sijnen troone,
Naem, grootheijt, prijs, en eer, erhaelden overhant
Die blijde lofmusijck aen d'een en d'ander kant.
Den goeden David in het melden van Godts wonder
Vermenghde nu en dan sijn harpe-spel daer onder,
En sprongh somwijlen op als eertijdts voor de Arck!
Sijns blijschaps voorbeelt gingh d'oudtvad'ren tot in 't marck,
Verweckte roep op roep, gesangen op gesangen,
Soo dat door 't groot getal der stemmen en der clangen,
De rotsen daverden, het aerdrijck wiert ontroert,
En hunnen wedergalm tot in de hel vervoert.
MICHAËL

Maer, segh ons, hoe beviel de tijdingh van die maeren
Aen dien vervloeckten vorst en sijn verdoemde schaeren?
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URIËL

Ick sagh door eene spleet der duijstere spelonck
Dien trotsen Lucifer te midden in den vonck
Der swavel-vlammen op sijn ijsselijcken setel,
Soo nijdigh, soo verwoedt, halsstarrigh, en vermetel,
Als op den eersten stont van sijne wederspalt.
‘Doe (schreeuwd' hij), hemel-vorst, al wat ge cont; ick sal't,
Soo maecken, dat de proij die gij mij denckt t' ontrucken,
U niet geheel beval: het sal niet al gelucken
Naervolgens uwen wensch; ick heb nogh moedt en cracht,
Schoon uw verwaeten soon mij sijnen voet-banck acht.
Send, dwingelant, send neerdien trouwen lammer-waecker,
Dien grooten vrede-vorst, dien menschen saligh-maecker,
Send af, en laet eens sien wat hij uijtrichten sal.
Ick weet nogh middelen, om 't aerds gebroet ten val
Te brengen; al mijn list gebruijcktt' ick niet in Aeden;
1)
Men sal mij niet soo licht dees heldencop vertreden,
Gelijck ghij hebt gedreijgt: geen vrouwe mij vervaert
Hoe wijs, hoe cloeck se sij, hoe nauw gij haer bewaert;
Send, Dwingelant, send neer, laet ons dien helt aenschouwen.’
MICHAËL

Verwacht dat u dien trots eer lange sal berouwen.
URIËL

Dus sprack hij tegen Godt sijn lasteringen uijt,
Waerop al t'effens volghde een schroomelijck geluijt,
Van menigh naar getier, gehuijl, geschater, vloecken
Versamelt onder een uijt al de helsche hoecken.

1)

Er staat des.
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Een deel van 't swerte rot, spijt hunnen meesters moedt,
Verbergt sich self uijt schroom nogh dieper in den gloet;
Den roep van 't voorgeborgt slaet door hun ingewanden
Gevoeliger dan 't vier; sij schreeuwen, knarsseltanden
1)
En jammeren soo naar, als of uw strenge hant
Hen eerst van boven stortte in 't midden van den brant;
Haet, wraecksucht, nijt en spijt doen duijsent rasernijen,
Doen duijsent dôon naer een in d'helsche schimmen glijen:
De wanhoop woedt en wroet en knaegt de herten door,
Terwijl de vaderen in hun verheughden choor
Hosanna duijsentmael, en duijsentmael erhaelen.
MICHAËL

Erhaelen wij met hen hosanna in dees' saelen.
Godts glorij, roem, gesagh, prijs, lof en heerlijckheijt
Sij door geheel dit al, eeuw uijt eeuw in verbreijdt!

(erhaelingh.)

1)

Variante: Als of der hoogstens hant.
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Vierde bedrijf
Alpheus met sijn huijsvrou wenscht de Bruijt van sijnen broeder veel geluckx; Maria
vertelt de wondere volbrengingh van haere ondertrou.

Alpheus, Maria, Maria Cleophas
ALPHEUS

Aenminnelijcke bruijt van onsen lieven broeder,
Wij wenschen dat den heer en oppersten behoeder
Van Abrahams geslacht u door sijn sorg bescharm!
MARIA

O vrienden! 't Is met vreugt dat ick u beijd' omarm!...
Ick wensch uijt gantscher hert dat u des Hoogstens segen
In allen overval met sijne hulp beiegen!
M. CLEOPHAS

Dit wenschen wij u mee.
MARIA

Wie in sijn segen leeft
Voor geenerleij geval nogh ramp te vreesen heeft.
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ALPHEUS

Ick acht mijn broers geluck ten hoogsten top gestegen,
Nu hij soo wijse maegt heeft voor sijn bruijt vercreegen.
MARIA

Nogh meerder acht ick 't mijn nu een' soo trouwen man
De sorge van mijn eer en suijverheijt nam an.
ALPHEUS

Hoe doet uw lief aensien en hert en ziel bewegen!
MARIA

Sagh mijnen bruijdegom hoe gij mij sijt genegen,
Met wat vernoegen wiert hij in den geest geraeckt!
O Joseph, waert gij hier, uw blijschap waer volmaeckt!
M. CLEOPHAS

Hij wiert door u te sien tot meerder vreugt gedreven.
ALPHEUS

Maer suster, segh, waer is dien lieven broer gebleven?
MARIA

Naer d'ondertrou vertrock hij uijt Jerusalem,
Om sijner saecken noot nae huijs te Bethlehem,
En sal eer corten tijdt tot mij te rugge trecken.
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MARIA CLEOPHAS

Wat wil sijn comst in ons al nieuwe vreugt verwecken!
Wat valt hem 't bijsijn van soo lief geselschap soet!
MARIA

'K wensch dat mij Godt eerlangh dien troost genieten doet.
ALPHEUS

Toen ick van uw verbont had d'eerste maer becomen,
Wiert door verwonderingh ons huijs gants ingenomen;
't Scheen ons ten hoogsten vreemt, want nogh ick, nogh mijn vrou
Dacht oijt dat onsen broer gesint was tot de trouw;
Dienvolgens wenschten wij dat gij ons wout ontdecken
Hoe gij den ondertrou quaemt t' samen te voltrecken.
MARIA

'k Was mede tot dien bant in geenen deel gesint!
Want midts ick van mijn jeugt de cuijsheijt had bemint,
En Godt mijn maegdebloem voor eeuwigh opgedraegen,
Had' ick voor 't houwelijck een ongemeen mishaegen.
Maer 't schijnt den Heer heeft naer een ander wit gemickt,
Sijn wil gaet haeren gangh, hoe seer den mensche schickt;
Dees waerheijt wort genoegh door ons verbont gesteven.
Ick (soo u is bekent) die van mijn kintsche leven
Des Hoogstens tempel had, met vlijt, ten dienst gestaen,
Wiert end'lijck, toen mijn jeugt sijn rijpheijt had ontfaen,
Door 't priesterlijck besluijt en raet geschickt ter trouwe.
Och vrienden! och wat bracht dat voorstel mij in rouwe!
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'k Vertoond' oodmoediglijck de priesters hoe 'k wel-eer
Naer mijner oud'ren doot, den Alderhoogsten Heer
Mijn maegdom had verlooft; dienvolgens was bij eede
1)
Verplicht het eensaem padt der reijnheijt in te trede',
Sij om soo vreemde saeck verstelt, gaen Godt te raed';
Hij antwoordt op hun vraegh, dat m'al het manlijck saet
Van Juda, op dien tijdt, in Sions wal beslooten,
Om mij tot eene bruijt t' aenveerden, sou doen looten.
Ick in den geest gemaent tot onderdanigheijt
En niet bevreest te sijn voor mijne suijverheijt
Stem toe, vol hoop dat Godt mij sou van smet bewaeren.
Men daegt al Judas jeugt: veel jonge lien vergaeren
Op een soo vreemt besluijt in 's Heerens woonst bijeen.
De priesters, om mij, naer Godts uijtspraeck, te bestêen,
Doen ijder van den hoop een houte roeijken langen,
Met voorstel, dat ick hem tot bruijgom sou ontfangen
Wiens taxken door 't autaers aenraecken bloeijen sou.
De looters gaen in 't rond door 't goddelijck gebouw
Tot d'aengewesen plaets met d'houte roeij in handen.
Veel gasten vierigh om hun vrijheijt te verpanden,
Verlangen naer hun beurt: veel raecken den autaer,
Maer sonder dat hun roeij d'aenraeckingh wort gewaer.
In 't end comt uwen broer, dogh met seer traege schreeden,
En schier daer toe gepraemt, ter lootplaets aengetreden;
Hij steeckt sijn hant uijt, raeckt den Aut'er met sijn roeij,
En siet! aenstonts verschijnt een tros van menigh bloeij
Aen 't versgebotte hout; waer bij een glans van straelen
Tot tuijgen van Godts keur, op hem, quam nederdaelen.
Een ijder stont verbaest om dese wonderheijt;

1)

Het eensaem padt, in plaats van het uitgeschrapte den engen wegh.
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Hij selver wiert ontstelt door innerlijcken strijt,
Sigh siende, tot de trou, door Godts verkiesingh, dwingen,
Ick wiert, dier tijdt, tot hem van weerdige ouderlingen
Geleijdt als eene bruijt, verciert en opgeschickt.
Ick stont door eerbaerheijt verslaegen en verschrickt,
Een coude grillingh gingh door buijte- en binne-leden,
Te meer toen voor het volck den priester quam getreden
Om mij met uwen broer te voegen hant aen hant.
‘Neem, Joseph, (seij dien heer) dit onbesmette pant
Tot een getrouwe bruijt uijt 's Alderhoogstens orden;
Noghtans, niet om van u als vrou gebruickt te worden,
Maer op dat gij haer eer en maegde-bloem bewaert;
Leef soo met haer alsof gij broer en suster waert.’
MARIA CLEOPHAS

O openbaere blijck van Godts Almogentheden!
ALPHEUS

't Schijnt Jesses roede bloeijt, Messia com beneden.
MARIA

Mijn bruijgom, gants erstelt door een soo schoon besluijt,
Ontfingh op die voorwaerd' mij tot sijn echte bruijt:
Dus wiert ons alle vrees en twijffelingh benomen.
Daer siet gij hoe wij sijn tot d'ondertrou gecomen.
M. CLEOPHAS

Gelooft sij d'hoogste Godt die aen soo suijver hant
Uw reijne maegde-bloem en trouheijt heeft verpandt.
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ALPHEUS

Die mijnen broeder wil de suijverheijt en trouwe
Geheel en ongeschendt met u doen onderhouwe'.
MARIA

Geen vreese voor mijn eer stel mij voortaen in pijn,
Nu sulck een bruijdegom moet haer bewaerder sijn.
M. CLEOPHAS.

Begaefde suster, wilt in 's hertens vrede leven
't Wort laet, lij dat wij ons te saem nae huijs begeven.
MARIA

Uw bijsijn is mij lief, dogh 'k laet u ongepraemt.
ALPHEUS

Uw heusheijt, wijse maegt, ons vrijigheijt beschaemt;
Wij houden u te langh uijt d'hemels oeffeningen.
MARIA

Verlof, gij oeffent mij in Goddelijcke dingen.
MARIA CLEOPHAS

O! hadden wij 't geluck u t'onsent eens te sien.
MARIA

Dat sal eer corten tijdt met mijne vreugt geschien.
ALPHEUS

Blijf tot dien stont gegroet, o suster!
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MARIA

's Hemels segen
Versel u, lieve twee, op allerhande wegen,

(Gordijnen toe.)
(Alpheus en Maria Cleophas uijt.)

ALPHEUS

Noijt sagh ick meer verstants en sed'lijckheijts bijeen.
M. CLEOPHAS

'k Beken dees beijde sijn in haer gants ongemeen;
Begaefder quam er noijt aen mijn gesicht te voren.
ALPHEUS

Sij schijnt tot maiesteijt en heerschappij gebooren:
Haer wesen dient tot proef van 't conincklijck geslacht,
Self doen sij haer soo cleijn en soo onweerdigh acht.
M. CLEOPHAS

Voegh hier de schoonheijt bij: wat lieffelijcke straelen
1)
Laet s'uijt den cuijschen glans van haer swart oogen daelen!
De bruijnigheijt waermee haer voorhooft is bedeckt
Tot een vermeerderingh van haeren luijster streckt.
Sij segh' vrij met de bruijt der conincklijcke sangen:
‘'k Ben swert, maer schoon; daerom is met mijn min bevangen
Den koningh, mijnen heer, o Sions maegden-reij!
Hij vindt sijn ziel-vermaeck en hertelust in mij,

1)

Later vervangen door bruijn.
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En heeft mij ingeleijdt in sijn vergulde camer.’
Och suster, niemant past dien minneroem bequaemer,
1)
Dan u in wie de deugt met schoonheijt is versaemt .
ALPHEUS

Mijn gemalin, dat 's wel van haere schoont' geraemt;
'k Sie tegen uw besluijt niet 't minst te wederleggen;
Maer van haer eerbaerheijt valt vrij wat meer te seggen.
S'is schoon, ick stem het toe, jae soo, dat, waer sij schijnt,
Nootwendigh alle schoont' van andere verdwijnt:
S'is schoon, jae niet alleen in uijterlijcke leden,
Dogh selver in verstant, geheugen, wille, reden;
Maer als ick opmerck neem van haere suijverheijt,
Dunckt mij soo veel dan niet al wat'er is geseijt.
Want (om van haere jeugt en jonckheijt niet te spreecken)
Waer sagh men onder ons een maget soo ontsteeken
Tot eerbaerheijt, dat sij haer maegdelijcke slot
Voor eeuwigh heeft verlooft aen haeren heer en Godt.
S'is d'eerste van de stam uijt Abraham gesprooten;
En, om met meerder lof haer reijnheijt te vergrooten,
Hoe schoon en lief gelonck uijt haer gesichte daelt.
Het wederhoudt de min terwijl het ons bestraelt.
De liefde en maiesteijt beheerschen 't selve wesen;
Wijl d'een beminnen doet, doet d'ander ijder vreesen,
Beminnen vol eerbiet, en vreesen vol genucht;
U suijver liefdens end! O soete vreesens vrucht!
O liefde die ons doet in haer Godt self begeeren!
O vreese die ons doet in haer Godts schoonheijt eeren!

1)

Werd later vervangen door: In dees Pandora is de schoonheijt gheel versaemt.
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O wondre liefd' en vrees! beij even soet en groot!
Wel saligh die bij haer magh blijven totter doot!
M. CLEOPHAS

Och Salomon! waert gij op desen tijt hierboven,
Wat dee uw penne niet om dese bruijt te loven!
Die bruijt, een cort begrijp van al wat is volmaeckt,
Gelijck aen die, waernae gij eertijdts hebt gesnaeckt.
Of is het sij misschien? Is 't sij, die is geschaepen,
Omdat den hoogsten heer in haer genucht sou raepen?
Ick weet niet wat mijn ziel tot dees voorseggingh praemt,
Noghtans, ick segh niet meer dan haere deugt betaemt.
ALPHEUS

Com, Joseph, com, mijn broer, mij lief voor alle menschen,
Dat ick u veel geluckx met sulck een bruijt magh wenschen.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

59

Vijfde bedrijf
Behelsende de Bruijloft-sangen op d'aenstaende versamelingh van de Gode- en
Mensch-lijckheijt, alsmede de Boodschap des Aerts-Engels Gabriëls.

Reij van Engelen
e

1

ENGEL

Comt neder, opgepronckte maets,
Comt neder tot de bruijloftsplaets,
Waer d'oppervorst der hemelschaeren
Sigh selven met het vleijs gaet paeren.
Hier woont de maegt, die haeren Godt
Sal draegen in haers lichaems slot,
En hem, die geen begin verkende,
Uijt haeren schoot op aerden sende';
Hier woont de maegt wien Gabriël
Gaet groeten, volgens Godts bevel,
En haer daer nevens openbaeren
Dat sij haer eijgen Godt sal baeren.
ERHAELINGH

Com, hijmen, stap ten hemel uijt
En leij den bruijgom bij de bruijt.
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e

2

ENGEL

Siet, Engelen, hoe d'avont-sterre
Dit stil gewest belonckt van verre!
De son is t'eijnde van haer baen,
Den soeten tijdt, de nacht comt aen,
Een tijdt van bruijloft en versaemen;
Dan comen d'echte lieven t' samen;
Dan roept de bruijgom aen de door:
‘Mijn tortel-duijf, mijn bruijt, com voor.’
Dan comt de bruijt met vlijt geloopen,
En doet hem haere camer open;
Dan rijsen vree en vreugt in top;
Dan houden clacht en suchten op;
Dan singt m'in 't ront met open keelen;
Dan raeckt men luijthen, harpen, veelen;
Dan hoort men niet dan melodij,
Dan siet men niet dan vrijerij;
Dan comt den minnelijcken hijmen
Der lieven herten 't samen lijmen;
Dan maeckt hij van de twee maer een;
Dan wort al 't beijder goet gemeen;
Dan roept de blijde maegden reije
O hijmen! hijmen! hijmenije!
ERHAELINGH

Com, hijmen, stap ten hemel uijt
En leij den bruijgom bij de bruijt.
e

1

ENGEL

O hijmen! onder al die minden
Was sulck een bruijgom niet te vinden
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In schoonheijt, liefde, suijverheijt,
In grootheijt, rijckdom, maiesteijt.
1)
Hij is den schoonsten aller menschen
Waernae een bruijt sou connen wenschen.
2)
Al 't vocht, dat uijt de beecken vliet ,
En bluschte sijne liefde niet.
3)
De witte lelijen der daelen
En connen niet bij hem ophaelen.
4)
Als eenen reuse treedt hij voort
Tot haer die sijne ziel bekoort.
5)
Hij comt, gelâen met al de schatten
Die aerd' en hemel can omvatten;
6)
Sijn glorij is oneindelijck ,
Het hof des hemels is sijn rijck.
Hij snaeckt, hij roept naer sijn beminde:
‘Mijn hertie! waer sal ick u vinde?
Stae op, mijn duijve! mijn vriendin!
Stae op, laet uwen bruijgom in!
Eij spoeij, mijn liefste, spoeij, mijn schoone!
De lent begint sigh te vertoone!
Den rouwen winter is van cant;
Den regen valt niet meer op 't lant;
De bloemen rijsen uijt haer wortel;
Men hoort de stemme van de tortel;
Men siet alree de wijn-gaert spruijt;
Och com, mijn schoone, spoeij, mijn bruijt!’
Soo snaeckt, soo sucht hij, Engel-reije:
Roept hijmen, hijmen, hijmenije!

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schoonheijt;
liefde;
suijverheijt;
grootheijt;
rijckdom;
maiesteijt (alle zes in margine).
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ERHAELINGH

Com hijmen, stap ten hemel uijt
En leij den bruijgom bij de bruijt.
e

2

ENGEL

Geen schooner bruijt in geest en leden
Verscheen er, hijmen, hier beneden;
Niet d'alderminste vleck of smet
Haer schoon en suijver lijf beset;
Uijt duijsent is sij uijtvercooren;
Als eene lelij in de dooren,
Steeckt uijt dit suijver minne-pant
Bij al de maegden van het lant:
Uijt haer vloeijt niet dan honingh neder;
Gelijck op Libanus een ceder,
Of een cijpres op Sions top,
Soo heft sij haere schouders op:
Sij bloeijt als palm in Cades weijen;
En als in Jerichoos valleijen
Een vers ontloocke roode roos,
Soo schiet sij haer coraele bloos;
Als eene der olijven boomen
In 't velt, of langst de waterstroomen
Een wijdtgetackte wilge op straet,
Soo is 't dat sij verheven staet.
Och hijmen! Bij haer maegde-geuren,
En can caneel nogh balsem dueren;
Als uijtgelesen mirrhe-vocht,
Vult sij met soeten reuck de locht;
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Haer voorhooft is met gout behangen;
Granaten bloeijen op haer wangen;
Haer mont omringelt root corael;
Haer spraeck munt boven Engel-tael;
De gracij doet uijt haere lippen
Een overvloet van soetheijt slippen.
Och! van wat cant men haer beoogt,
't Is al volmaeckt wat sigh vertoogt:
Hef op, hef op dan, Engel-reije,
Roept hijmen, hijmen, hijmeneije.
ERHAELINGH

Com, hijmen, stap ten hemel uijt
En leij den bruijgom bij de bruijt.
e

1

ENGEL

Wat sullen twee soo schoone deelen,
O hijmen! schoone vrucht voortteelen!
Een vrucht, een proef van Godes cracht;
Een cort begrijp van sijne macht;
Den heer van vier, vocht, aerd' en wolcken;
Den salighmaecker aller volcken;
De hoop van die in twijffel sijn;
Den troost van wie er leeft in pijn;
Der swacken moedt; den arm der stercken;
De rust voor die in onrust wercken;
Het ancker midden in tempeest;
De ree aen hem die schipbreuck vreest;
Den banden-breecker voor de slaeven;
De spijs om hong'rige te laeven;
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Belegerden een stercke wacht;
Een noort-star voor wie zeijlt bij nacht;
Een sonne tegen duijsternissen;
Een leijdtsman voor die 't voet-pad missen;
Een leeraer den onwetenden;
Een rijckstoel den oodmoedigen;
Een vasten stut aen allen mancken;
1)
Een artsenij aen allen crancken;
Versoender voor wie heeft misdaen;
Verlichter van wie is gelâen:
Oogh-meester voor de blint gebooren;
Naespoorder van wie was verlooren;
Erkooper van wie was verkocht;
Lichtgever aen wie waerheijt socht;
Ontsluijter der gesloote monden;
Weghnemer van des werelts sonden,
Bijstaender voor die sijn in noot;
Verwecker van wie was gedoodt;
O Bruijt! wil met uw' bruijgom paeren
Om een soo grooten soon te baeren!
ERHAELINGH

Com, hijmen, stap ten hemel uijt
En leij den bruijgom bij de bruijt.
e

2

ENGEL

Maer stil ick, sie de boogen dreunen
Die d'Engel-wooningh ondersteunen!
Gesellen, hoort! den hemel kraeckt!
Het aerdrijck beeft! wijl Godt genaeckt,

1)

Medecina (sic), (in margine).
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Om met de menschelijcke leden
Te voegen sijn Almogentheden!
't Is tijdt, hef op, o Engel-Reij,
Roept hijmen, hijmen, hijmeneij!
ERHAELINGH

O hijmen! hijmen! hijmeneij!

(Gordijnen op.)

MARIA

(verschijnt in haer slaepcamer in 't gebedt.)

Wegh slaep-lust! Eer mijn hert sigh tot de rust begeeft,
Sucht ick nogh eens naer hem die mij geschaepen heeft;
Sucht ick nogh eens naer hem, die ijder stont mijn leven
Genadighlijck bestraelt en nieuwe cracht comt geven;
Want nu hij ijder stont mij waerneemt en bestiert,
't Is recht dat ijder stont mijn hert sijn jonsten viert.
Al laet ick, sonder sijn genade te belijen,
Niet eenen oogenblick van mijnen tijdt ontglijen,
Eijlaes! wat richt ick uijt! Mijn lof-sangh wort verstomt
Nu hij met duijsenden weldaeden haer voorcomt.
O mocht ick met mijn stem al d'Engeltongen paeren
Om sijn waerdij en mijn verbint'nis t' openbaeren,
Ick dee des werelts ront weergalmen sijnen lof,
En songh sijn weerde roem door gheel het hemelshof;
Ick liet door selve hulp, de ballingen, geseten
In droevigh voorgeborgt, sijn jonstigheden weten;
Ick porde David self te spelen op sijn luijth,
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1)

Te melden, onder d'aerd', Godt eer-naem overluijt .
Bedruckte ballingen! wat hebt ge niet geleden,
Soo lang uijt Godes oogh gebannen daer beneden!
Och, vader Adam! och! hoe heeft uw droef vertoogh
En beede, desen nacht, ontstelt mijn slaepend oogh!
Uw teere clacht doorsneedt de gronden van mijn herte
2)
Door 't levendigh verhael van uw verdriet en smerte .
Och of mijn stil gebedt bij Godt soo veel vermocht,
Dat gij in 't voorborgt wiert door sijnen troost besocht!
Almogenden, ontferm u over dees ellenden,
En doe de heerschappij van dien arts-vijant enden!

1)

Na dit vers zijn in het handschrift de zes en twintig volgende verzen blijkbaar door den dichter
zelf doorgeschrapt:

Comt, Engelreijen, comt; comt, menschen, planten, dieren;
Comt, alle schepselen, sijn prijs en grootheijt vieren;
Noijt doet gij altemael, hoe langh gij loven sult,
Of volgens sijn verdienst, of volgens uwe schult.
Verdorve schepselen! waer sijt ge toch vervallen!
Hoe weijnigh onder u hoor ick sijn lof uitschallen,
Hoe weijnigh onder u, o menschelijck geslacht,
Soo seer van Hem bemint, soo lief van Hem geacht!
Gij moest, door Hem begaeft met ziel, verstant en reden,
U, voor wat reden mist, tot sijnen roem besteden!
Gij moest, voor sijne jonst, hem loven sonder end'!
Maer ach! hoe qualijck wort sijn minlijckheijt erkent.
In plaets van uwen Godt met danckbaerheijt te groeten,
Gij tergt sijn vaders hert, gij stoot het met de voeten,
Veracht sijn deerenis en goedertierentheijt,
Bejegent sijne min met wederspannigheijt!
Met wederspannigheijt! Ha, smet! Ha, eersten vader!
Hoe gulsigh suijgt uw stam die pest uijt uwen ader!
Het schijnt dat gij op aerd' in ijder mensch erleeft,
En ijder mensch uw schult tot een geboort-gift geeft.
Soo is 't hij wort soo ras niet in de vrouw ontfangen
Of dese erf-sont comt sijn cranck gestel omvangen;
Op selven oogenblick valt hij uijt 's hemels erf
In 's duivels slavernij en eeuwigh ziel-verderf.
Och vader Adam! och! de clacht comt mij nogh voren
Waer mee gij heden mij in mijne rust quam stooren.
2)

Deze zes laatste verzen zijn door den dichter op een strookje papier geschreven, dat de in
voorgaande nota laatst aangehaalde verzen bedekt.
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Het is soo langh gelêen dat gij aen Abraham
Den heijllant hebt belooft te senden uijt sijn stam;
Het is soo langh gelêen dat Jacobs cleeders geuren
Aen Isac spelden voor dat dit eens sou gebeuren;
En Jacob self daernae, voor hij in u ontsliep,
Door dese hoop vervult tot sijn verlosser riep;
Het is soo langh gelêen dat David, vol verlangen,
Tot sijn Messias comst, in sijne ziel bevangen,
Versuchtte naer dien tijdt, gelijck een vluchtigh hert,
Wanneer het naer de beeck door dorst gedreven wert!
Eijlaes! hoe menige oudtvaders en propheten
Sijn met den selven wensch in 't voorgeborgt geseten!
Hoe vierigh haecken sij naer dien gewenschten dagh!
Wat senden s'onderdies al suchten en geclagh
Nae boven, uijt den gront van die geslooten hoolen,
In Beelsebubs gebuert, uijt uw gesicht verschoolen!
Sie neder, goeden Heer, sie neder, grooten Godt!
Erbarm u over hen, die in dat doncker slot
Naer uwe deerenis en hun verlossingh haecken!
Erbarm u over hen die hier op aerden waecken,
Berooft van uwe jonst en hunne zielen-rust;
Dogh over hen vooral, die voor de dwaese lust
Van hun begeerlijckheijt en inborst voortsgedreven,
Niet weten wie ge sijt, en tot wat end' sij leven.
O Heer! verbergt gij hen de claerheijt van uw licht
In sulck een duijsternis, wie opent hun gesicht?
Comt gij niet selver af om hunnen Arts te wesen,
Wie sal hun herte-quael en vuijle wond genesen?
Och! och! het meeste deel sijn naer de ziele doodt;
Com, oeffen uwe macht en help hen uijt den noot.
O mocht uw dienstmaegt nogh soo langh op aerden leven
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Tot ons dien heijllant wiert uijt uwen schoot gegeven!
Mocht ick toch eens aensien dat hemels vrede-pant,
Of slechts maer sijnen rock genaecken met de hant
En tuijgen met een woort de driften van mijn minne!
Dat waer te groot geluck en eer aen een slaevinne!
Ick leefde vergenoegt, soo ('k) haer maer eens aensagh
Die dien verlosser ons sal brengen voor den dagh;
Ick leefde vergenoegt, mocht ick dees teere leden
Maer eens in haeren dienst oodmoediglijck besteden;
Mocht ick met dese hant ontschoeijen haeren voet
En wat een dienstmaegt meer aen haer meestersse doet.

(Den incomenden Engel maeckt gerucht.)
Maer sacht! wat vreemt gerucht verneem ick aen mijn ooren?
Wie sal mij hier bij nacht in mijne rustplaets stooren?
Wat siet mijn oog bij 't licht? O hemel! stae mij bij!
Wat vreemden jongelingh comt hier soo laet tot mij?
GABRIËL

(stil)

Mijn tongh is door eerbiet met sijnen last verlegen!

(Mariam naederende, seght:)
Ick groet u, Reijne Maegt, vol gracie en vol segen!
Den Heer der Heeren is met u in alle tijdt;
Voor al het vrouw-geslacht sijt gij gebenedijdt.
MARIA

(stil)

'k Ben innerlijck ontstelt door achterdocht en vreesen.
O Heer! wat voor een boo, wat boodschap magh dat wesen?
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GABRIËL

Vrees niet, Maria, want gij gracij hebt voor Godt
Gevonden: Sie, gij sult in 't suijver lichaems slot
Ontfangen en een soon voortsbrengen, en hem geven
Den naem van JESUS. Hij sal groot sijn en verheven,
De werelt door genoemt des Alderhoogstens soon.
Den Heere Godt sal hem sijn vaders Davids troon
Oprichten, en hij sal in Jacobs huijs regeeren
In allen eeuwigheijt. Sijn rijck-stoel sal in eeren,
Gesagh en mogentheijt volherden sonder end.
MARIA

Hoe sal dit wesen? Want mij geenen man bekent.
GABRIËL

Den Heijl'gen Geest, o maegt, sal daelen in uw leden,
En 's Hoogstens cracht sal u omlomm'ren; om die reden
Sal 't heijligh dat uijt u nae dien wert voortsgebracht,
Genoemt sijn Godes soon. Bemerck hier uijt sijn macht:
Elisabeth, uw nicht, naer ongemeen verlangen,
Heeft endelijck een soon in ouderdom ontfangen;
En sij, die tot nu toe onvruchtbaer wiert geacht,
Is in de sesde maent getrêen van haere dracht:
Want het oneijndelijck en goddelijck vermoogen
Sal niet onmoogelijck aen sijnen wil gedoogen.
MARIA

Ick onderwerpe mij aen al wat ('k) heb gehoort;
Sie 's Heerens dienst-maegt, mij geschiede naer uw Woort.
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(Naer dese woorden gaet den hemel open: Godt den Vader omheijnt met Engelen
send sijnen geest onder de gedaent van eene Duijve schielijck met grooten
glans over de h. Maget, die met Gabriël eenige oogenblicken verbaest en
onbeweegelijck overbrengt; waerop het vertoogh van de h. slaepcamer toegaet
onder 't volgende gesangh)
Glorij! roem! prijs! eer! en lof!
Gode in des hemels hof!
Vree op aerden aen de menschen
Die naer sijn behaegen wenschen.
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Sluijt reden
(Gedaen door Gabriël met de Engel-Reij.)
Daer is het Eeuwigh Woort van eene maegt ontfangen!
Daer is de Godlijckheijt met vleijs en bloet omvangen
De broose menschlijckheijt geworden eenen Godt,
Beij onder een persoon bepaelt in 't maegde-slot!
Het werck, waermede Godt was besigh voor de tijden,
Is in den tijdt volbracht! Hij selver gaet nu lijden;
Die eeuwigh was, begint; den vormer is gevormt;
Der hem'len oppervorst gelijckt een cleijn gewormt;
Den Schepper is geteelt, d'Almogende gedwongen,
D'Alwetende verdwaest, d'Oneijndige gedrongen;
Een veertien-jaersche maegt haer eijgen stichter draegt,
Die met drij vingeren den aerd-boom onderschraegt.
Vraegt iemant waerom Godt twee wesens dee vereenen,
En met de Godlijckheit versaemen vleijs en beenen?
Ick antwoord: om aldus, door een volcomen soen,
Voor 's werelts groote schult en sonden te voldoen.
Het lijden van een mensch cost niet voldoenigh wesen,
Godt was onlijdelijck in sijn natuer en wesen;
Dies moesten Godt en mensch te saem vereenigt sijn,
Den eersten om den prijs, den tweeden om de pijn.
Soo sal Godt self, als mensch, de lijdlijckheit gedoogen;
Soo wordt het menschlijck leet van goddelijck vermoogen;
Des menschens vuijle ziel, gesuijvert door Godts bloet,
Des menschens swaere schult, door Godes straf geboet.
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O mensch geworden Godt! O minnaer van de zielen!
Sie ons voor uwen troon eerbiedigh nederknielen!
Uw miltheijt, uw genae, uw goedertierentheijt } erhaelingh
Sij onophoudelijck door g'heel dit al verbreijdt! } erhaelingh

GABRIËL

Heft op, heft op Engel-chooren!
Laet triomph-gesangen hooren!
Raeckt nu snaeren, maeckt geschal!
Raeckt nu snaeren, maeckt geschal! } algemeene erhaelingh
Segen! Segen! overal.} algemeene erhaelingh
GABRIËL

Segen hier en in ons hoven, } erhaelt door drij engelen.
Segen onder, segen boven! } erhaelt door drij engelen.
GABRIËL

Segen levenden en dôon! } erhaelt door drij andere.
Segen in des Hoogstens troon! } erhaelt door drij andere.
GABRIËL

't Eeuwigh Woort is neergesegen: } algemeene erhaelingh.
Glorij! Lof! Danckseggingh! Segen! } algemeene erhaelingh.
GABRIËL

's Hoogstens bruijt heeft in haer slot
't Eeuwigh Woort, een waeren Godt,
Vastgehecht aen mensche-deelen
Om een mensche-Godt te teelen,
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Wien des hemels hierarchij
Dienstbaer en gehoorsaem sij,
Wien de menschen sullen eeren
Als den hoogsten Heer der Heeren.
Segen! Segen! overal! } erhaelingh.
Boven en op 't aerdsche dal. } erhaelingh.
GABRIËL

Toon nu vreughde, menschlijck wesen!
Hij die eeuwigh was geresen
Voor de werelt, voor den tijdt
Uijt sijns vaders wesentheijt,
Is gecomen hier beneden
Sigh vervoegen met uw leden,
Om nae dien in sijn persoon
U te stellen op Godts troon,
Opdat gij daer soudt gebieden
Over al de hemel-lieden.
Segen! Segen! overal! } erhaelingh.
Boven en op 't aerdsche dal. } erhaelingh.
GABRIËL

Grooten Godt! Almachten vader!
Die soo milt uijt uwen ader
Uw' almachten soon sond neer
Tot der menschen heijl en leer,
Eeuwigh sal men hier en boven
Lieven Heer, uw goetheijt loven;
Eeuwigh sal den seraphijn
Van uw min getuijge sijn;
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Eeuwigh sullen cherubijnen
Uwe wijsheijt doen uijtschijnen;
Troonen in het saligh hof
Hoogh verheffen uwen lof;
Machten, crachten, heerschappijen
Uw almogentheijt belijen;
Eeuwigh sal het vorstendom
Roemen van uw keijserdom;
Eeuwigh Eng'len en Aertseng'len
t' Uwer eer hun sangen meng'len:
Eeuwigh! Eeuwigh! melden wij
Uwe macht en heerschappij.
Heft op, heft op, hemelreijen,
Wilt sijn segen-prael verbeijen.
Eeuwigh lof, triomph, en eer }erhaelingh.
Sij den Alderhoogsten Heer! } erhaelingh.

TOT EEUWIGE DANCK-SEGGINGH AEN HET MENSCHGEWORDEN WOORT
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(1)

De verheerlijckte schoenlappers of de
gecroonde leersse
2)

tot een vastenavont-spel tooneelwijs opgestelt.
3)

Amant Alterna Camenae.

4)

Veranderingh past noyt soo wel, dan, in Parnassus sangh, en spel.

(1)
2)
3)
4)

ofte.
in de plaats van dit onderschrift komt enkel: clucht-spel.
en
ontbreken.
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Van het kluchtspel ‘De Gecroonde Leersse’ bezitten we:
1) Den tekst van den dichter, welke voorkomt in handschr. IV.
r
Van dezen tekst bezorgde Kan. D C. Looten een uitgave in de Annales du Com.
Flam. de France, 1891.
Kan. Looten's uitgave werd herdrukt door den ‘Standaardboekhandel’, Brussel,
1925.
r
2) Een ouden druk, in 1904 door D M. Sabbe ontdekt in de Gentsche
hoogeschoolbibliotheek: ‘De Verheerlijckte Schoenlappers ofte de Gecroonde
Leersse, Cluchtspel uitgegeven tot Ghent bij Cornelis Meyer in 1718.’ Buitengewoon
slordig werk.
Wij benuttigen voor onze uitgave 's dichters tekst. De varianten uit Meyer's druk
geven wij aan den voet van iedere bladz.
De spelling-varianten hebben wij niet aangegeven: zij zijn zoo overtalrijk, dat het
praktisch onmogelijk was.
DR. V. CELEN.
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(1)

Waerschouwingh

De vermakelijcke geschiedenis der gecroonde Leersse is soo bekent, dat het
onnoodigh is die hier t'erhalen.
De versierselen, daerby gevoegt, sijn ieder, voor sijn bedrijf, aengetekent.
Dit spel is vertoont geweest op de saele van Rethorica binnen Duynkercke in den
vasten-avont-tijdt des jaers 1688.

(1)

ontbreekt gansch.
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(1)

Persoonagiën
TEUNIS, schoenlapper.
MAEY, sijn wijf.
JAQUELIJN, hunne dochter.
JOOREN } Teunis knapen, en Jaquelijnes vrijers.
KOSEN } Teunis knapen, en Jaquelijnes vrijers.
KEYSER CAREL.
AMBROOS, sijn lijfwacht.
Eenen hovelingh.

Het Tooneel is te Brussel.

(1)

staat vóór de ‘Voor-reden’ als volgt:
KEYSER CAREL.
AMBROOS, sijn lijfwacht.
THEUNIS, den Lapper.
MAEYE, sijn wijf.
JAQUELIJN, hun dochter.
KOSEN } Vrijers van Jaquelijn en knechten van Theun.
JOOREN } Vrijers van Jaquelijn en knechten van Theun.
Hovelingen.

Het Tooneel is te Brussel gaet open 's morgens en eyndight des anderdaegs noenens.
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De gecroonde leersse
Clucht-spel
Voor reden
Wij spelen Carel: niet, met 't wapen, in den vuyst,
(1)
Waer voor den grooten Turck van Weenen is verhuyst;
Niet met den Saxenaer aan sijn triomphe-wagen:
(2)
Neen, sulcke grootheyt past niet wel, op dese dagen;
't Is Vastenavont; tijdt van vreught, en soete clucht,
Tijdt van gesangh, en spel, en danssen en genucht.
Dit doet, op ons Tooneel, het treurgedicht verstommen
Om, met dien grooten Vorst, bij lappers te gaen mommen:
Hij selve vreest niet, voor den stank, van d'oude schoen,
Op hope, dat hij sal mee eeten van 't kappoen.
't Is waer, daer sullen veel, van die hier sijn geseten,
Ook riecken desen stank, en van 't gebraet niet eeten;
Den hoop is veel te groot, dies, bid ik, vrienden, weest
Te vreden met den geur, van een soo lecker beest;

(1)
(2)

Waer door.
Van vers 4 tot en met 3 der volg. bl. komt voor:

Geen sulcke grootheyt past op vasten avond dagen,
Want dan is 't tijd van vreugt, van blytscap en genucht,
't Welk 't eenig oogwit is, van dees gemaeckte Clucht.
Het Treur-spel nu niet past, en moet voor dit verstommen,
Nu Keyser Carel wil selfs bij de lappers commen,
Hij vreest in genen deel de reuck der oude schoen,
Op hope dat hij sal mé eten van 't Capoen.
Aenschouwers oft gij quaemt misschien te waeter tanden
Wacht u van aen de spijs te steecken uwe handen,
Uyt vrees oft Theunis U met sijnen spanriem sloeg.
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Of, soo u Teun misschien, of Maey doet watertanden,
Wacht u van spijs of drank te trecken uyt hun handen,
Van vrees, of Teunis u, met sijne spanriem sloegh,
(1)
(2)
Of Maeye vol gebaer van haere kelder joegh.
(3)
(4)
Vooral, ik bids u , brengt hier geene schoen te lappen,
(5)
(6)
(7)
Terwijl dien braven baes sal , met sijn gasten knappen:
(8)
Hij houdt van desen dagh sijn vasten-avont-feest,
Dan waere 't groote sond te raken leêr of leest.
Gij sult eer langh hem sien door toornigheyt ontsteken,
Als Keyser Carel comt van sijne leerssen spreken,
Ook sou die vraegh den vorst seer sorgelijk vergaen,
Quam hij niet dadelijk hant aen de beurs te slaen.
Hier mede stilt hij Teun en alle sijn gesellen,
Die om sijn miltheyt hem aen hunne tafel stellen.
Hoe 't vorder lucken sal, wort u, daer na, beduydt;
Aenschouwt, en lacht; daer comt den lapper Teunis uyt.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

oft.
haeren.
ick bid u.
nu geene schoens.
den.
gaet.
cnechten.
Met de twee volgende verzen eindigt de Voorreden (verzen 7 tot 16 ontbreken dus):

Hoe 't voorder sal vergaen, wort u hier naer beduydt,
Aenschouwt, en lacht; daer comt den lapper Teúnis uyt,
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Eerste bedrijf
1)

2)

3)

Teunis opgestaen synde, bereyt sigh tot de feest. Hij geraekt met Jaquelijn en
4)
Maey in twist over Kosen en Joren; endelijk gebiedt naer de mert te gaen om te
koopen wat noodigh is.

TEUNIS
5)

Alleen uyt , al hoesten en rocchelen, syn sweetrock toerijgende met de muylen aen de
voeten en slodderende koussen.

6)

Spou uyt gij rotsak!... wat... het soume wel verdrieten...
7)
8)
Mijn longepijpen sijn gelijk versluysde rieten...
9)
Ick rocchel, en ick spouw, en daer en comt niet uyt...
't Is schier een uer, dat ick mijn drooge neuse snuyt:
10)
Mijn hooft is soo verstopt, dat ick niet uyt can krijgen...
Wat last is 't oudt te sijn! 't is quijlen, snuyten, hijgen,
11)
En hoe men quijlt, en snuyt, en rocchelt ende spouwt
12)
't Is altijt even na ...
13)

(hij haelt een fles

14)

Mijn hert is soo

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

uyt.)

benout...

Theun.
opstaende.
Jaquemyn.
wat volgt ontbreekt.
Theunis uyt.
soud my.
longerpijpen.
Hij hoest.
Hij hoest en snuyt sijn neuse.
'k en kander niet.
hoest en.
naer.
Flesje.
heel.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

86
(1)

(2)

Me dunkt ik soude wel een brandewijnke drincken...
(3)
Maer, dat ons oude Maey mijn aessem niet riek stincken:
Sij is het vieste wijf, dat ick mijn leven sagh.
(4)
'k Wed, wort se dit gewaer se preutelt gheel den dagh...
(5)
Maer preutelen of niet... geen preut'len can in 't lijf gaen
(6)
Gelijk dit soopken doet...

(Hij drinkt.)
(7)

Dat doet mijn beenen stijf staen
(8)
'k Ben als een ander maen ...

(Hij hoest uyt).
Daer rijst die taeye fluym,
Die in mijn gorgel sat, soo dik gelijk een duym...
Ick voele mij verlicht, door dese stercke kruyden,
(9)
De beste medecijn, voor sulcken oude luyden,
Als ik en mijns gelijk... geen apotekers goet
(10)
En maekte mij soo fris, gelijk dit sloxie doet...
(11)

(Hij sit op een drijpeckel neêr, en trekt sijn koussen op.)
(12)

Maer, wat schort mijn frioen?... sou
wel slapen?...
(14)
Dat is het niet gewent
(15)

Hij schuyffelt en

(13)

't beesie

nogh

spreekt het aen

(16)

Hoe sit ie soo, al gapen,
(17)
Mijn soete bexke ?...
(18)

Hij schuyffelt
(19)

Nu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

volgh uwen meester naer,

Mij.
brandewijntie.
'k vrees mijn oude Maey, mijn aessem soud licht stincken.
sij.
oft.
soopje.
Hij drinckt nog eens.
man.
sulcke.
soopje.
Hij sit neer en treckt sijn Coussen op, spreeckt tegen sijn vogeltie.
souw.
beestje.
gewoon.
ontbreekt.
staye.
beckje.
ontbreekt.
Van af: Nu volgh... tot vers 11 der volg. bl komt voor:
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Mijn manneke... Hoe comt gij desen dagh soo swaer?...

Com en volgt u meester naer

(Hij schuyffelt noch eens.)
Hij kan niet; 't arrem beest; is 't mantie sonder eten?
Oft is 't plantijne saet al wederom vergeten?
't Is seker dat het beest is in sijn maeg verhit
Dat sijn de reên waerom het nu soo treurig sit...
Maer 'k salder in voorsien soo haest als ick gecleet sijn...
Waer sijt gij Jacquelijn, gij moest altijt gereet sijn,
Soodra gij d'eersten hoest van uwen Vaeyer hoort.

(Jacquelijn uyt.)
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Gij placht van 's morgens vroegh altijt te tierelieren...

hij schuyffelt
O liefste vogelken! o bloem van alle dieren...

hij schuyffelt
Courage dan... ga' i' an... wat is 't dat U behoeft?...
Nogh drank... nogh saet... wat dan?... gij maekt mijn hert
bedroeft...
Mij dunkt ghebt gisteren niet naer gewoont geeeten...
Of is 't plantijne-zaet al wederom vergeten?...
't Is zeker dat... het beest is in syn maegh verhit
Dat sijn de reên, waerom het nu soo treurigh sit...
Maer 'k sal daer in voorsien soo ras ik sal gecleedt sijn.

hij roept.
Waer sijt gij Jaquelijn?...

Jaquelijn uyt.
Gij moest altijt gereet sijn,
Soo dra gij d'eersten hoest van uwen vaeyer hoort.
JAQUELIJN
Dagh vaeyer.
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TEUNIS
Jaquelijn, wel aen dan, com dan voort.
(1)
(2)
(3)
Brengh mijne sondagh schoen... dat 's wel... gespt mijne hosen...
JACQUELIJN
Com vaeyer.
TEUNIS
Wel, hoe gaet?... denkt gij niet meer op Kosen?
(4)
Waer is uw tongh?... wat 's dit? mij dunkt gij stueremuylt?
(5)
(6)
(7)
(8)
Siet voor u, eer die hant heur aen ie vel vervuylt
(9)
Niet spreken?... hé?...
JACQUELIJN
Och! doet mij eer in 't rasphuys steken.
TEUNIS
In 't rasphuys slok? wien? gij?... gij doet mijn bloet ontsteken.
Daer gaen geen dochters in van soo een man als ik...
(10)

sij huylt

.

(11)

Hou op van huylen, of 'k geev u de schoonste klik
Die oyt een nieuwe sool heeft aan den blok gegeven...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

mij mijn.
sondags.
geef mij mijn.
u.
sie
mijn.
sich.
niet aen u.
verzen 6 en 7:

Gij bothooft, wel hoe is 't? belieft u eens te spreken.

(Jacquelijn huylt.)
Och Vaeyer swijg van hem oft doet m'in 't Rasphuys steken.
(10)
(11)

ontbreekt.
houd.
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Waer sijn wij?... sal ik u nogh moeten leeren leven?
Ik weet wel wat u schort: 't is Joren die u quelt,
(1)
En daerom is 't dat gij om Kosen u ontstelt ...
(2)
Maer ik versta dat gij sult mijn geboden volgen
(3)
(4)
(5)
En niet uw sotten sin: of maeck je mij verbolgen
(6)
Vrees voor mijn muylen... ga, en brengh mijn beste kraegh.
TEUNIS (alleen)
(7)

Ick houde met mijn volk, de ganse-feest van daegh,
(8)
Die moet ick, naer gewoont, met mijne beste kleeren,
(9)
(10)
En lijwaet, net gepapt, gelijk 't behoort, vereeren...
Maer is 't niet droevigh dat de jonkheyt noyt den wil
(11)
(12)
Van haere ouders volgt, en altijdt na haer gril,
(13)
(14)
Wil huwen ? wat...il sou van spijt mijn knevels branden...
Mijn Jaquelijn, soo flux van voeten, en van handen,
Een brave smulle tas daer manne-vreugt in steekt,
(15)
Sou die soo jeughdigh voor dien kalaert sijn gequeekt?...
't Is waer den knecht is gauw, en schoon gewent te klappen,
(16)
Noghtans de tongh belet sijn handen niet te lappen:
(17)
Maer, wat is gauwigheyt, ontbreekt er duyme-kruyt?
(18)
Een blijk aan mijn gebeur , die blijft een aermen guyt
(19)
Bij faut van weynigh gelt om pik en leer te koopen.
(20)
En daerom wil ick dat sij Joren laete loopen ,
(21)
Om Kosen aen te bien, het gen een eerlijk man

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

alleen dat Koosen.
verstaan.
u.
oft.
maeckt gij.
vreest.
Jaquelijn binnen.
dus.
lijnwaet.
gestijft.
sijne.
sijn.
trouwen.
soud.
kaelhart.
En oock belet syn tong.
duymkenskruyt.
gebuer.
Peck.
oock dat sy laet Joren loopen.
Van af. het gen... tot en met vers 3 der volg. bl. staat:

want hij heeft ronde schijven,
En daar mé kan een vrouw haar huysgesin beclijven.

(Hij siet om.)
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Van sijn aenstaende bruyt, met recht, verwachten can.
Al is sijn hooft wat plat, sijn beurs is ront van schijven,
Daer mede can een vrou een huysgezin beklijven.
(1)
Waer blijf ie Jaquelijn.
JAQUELIJN

(uytcomende)

(2)

Mijn moeyer con de kist
Niet open krijgen.
TEUNIS
(3)

Is dat hooft al weer vergist ?...
(4)
(5)
Met cleyne dingen sijn de wijven strax verlegen:
(6)
(7)
Soo veel beslagh als of het vroedwijf was gelegen,
En dat om eenen gans, of een kappoen te braên:
Daer mee is d'oude vrou in d'herssens meer belaen,
(8)
Dan hertoogh Carel was om 't Luycksche volk te dwingen.
JAQUELIJN

(lacchende)

Maer vaeyer...
TEUNIS

Wel? gij lacht!... behagen u die dingen
Meer dan voorgaende kout van Kosen?... Siet, daer staet
(9)
Dat bakhuys weder scheef... hoor Jaquelijn, verlaet
(10)
U op dien Joren niet, nogh peys niet op sijn vrijen,
(11)
(12)
Of 'k weet op wat manier uw koppigheyt castijen:
Ik schik u Kosen toe: 't is Kosen wien ik min;
(13)
Soo steek vrij Joren, met een spel uyt uwen sin.

(binnen)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

blijft gij.
ontbreekt.
vergift.
vrouwen.
licht.
de Vroedvrouw.
waer.
als.
het.
peynst.
u.
koppig hooft.
steekt.
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JAQUELIJN

(alleen)
(1)

(2)

Bij gommen ! al moest ik mijn rocks om broot verkoopen,
(3)
(4)
Gaan wasschen voor de kost, ja achter lande loopen
'k Begeire Kosen niet... mijn vaer doe wat hij wilt,
'k Waer liever levendigh gebraden, en gevilt,
Gekapt tot hutsepot, dan met dien mof te trouwen.
(5)
Wil vaeyer soo voortgaen 't sal hem en mij berouwen,
(6)
(7)
Want , met een lossen sin, bedrijft men dikwijls iet,
Het gene men daer na betaelt met groot verdriet...
Mijn herssens staen soo los dat ik niet weet waer keere'...
Ik sweere, waer het niet, uyt insicht van mijn eere,
Ik speeld' hem sulk een pert, dat hij wel tienmaal sou
Beclagen, mij gepraemt te hebben, tot die trouw.
Ik trouwen met dien mof?... ik Jaquelijn, met Kosen?...
Dien Jan?... dien koelt-de-pap?... dien cauwaert?.. dien vervrosen?....
Met mij!... met Jaquelijn?... ik heb geen man van doen,
Die eene stoof behoeft om sijne leên te broen...
Met Kosen Jaquelijn?... 'k waer liever noyt gebooren
Dan ik, om Kosen, sou verlaten mijnen Joren...
Och Joren! 'k liet voor u tien sulcke Kosens staen;
En, soo gij maer begeirt, 'k sal liever met u gaen
Naer Keulen aen den Rijn, of waer gij heen wilt trecken,
Dan voor die tirannij mij selven neer te strecken.
Maer, of hij niet en wou, en soo mijn vaer ontsagh,
Dat hij, van liefde, mij voorts maekte geen gewach?...
Dat hij niet meer en quam, voor mijne deur verschijne'?...
Dat hij de leepe gaf, aen sijne Jaquelijne?...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

gommel.
mijne Rocks.
schoyen.
en.
dit alsoo.
want ick waer liever doot.
van af: bedrijft... tot vers 16 der volg. bl. ontbreekt.
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De leep aen mij!... sijn lief?... sijn troost?... sijn ziel?... sijn hert?...
Maer dat sijn woorden, die de vrijers in hun smert,
Soo los versieren, als lichtveerdelijk uytspreken:
De tonge praet van 't gen, in 't hert, noyt heeft gesteken;
Uytwendigh is 't al soet, maer, wat van binnen schuylt,
Ontdekt men niet voor dat de vrijheyt is geruylt,
En dat den vrijer eens, tot meester, is geworden.
Dan is het: wijf, pas op... blijf daer... ga... volgh mijn orden...
Soo lange naer de mart... soo lange hier... dan daer....
Wasch dese hosen... schreep mijn schoenen... kamt mijn haer..
Waer blijft gij platmuts?... is mijn kraegh wel uytgestreken?..
Sa fraey dan... knort gij slok... wacht u van tegenspreken,
Of gij krijgt desen vuyst wel dapper tegen 't hooft...
Och! sou dit ook soo gaen met Joren, die belooft
Mij aen te bidden?... mij als sijn meestres te vieren?...
Sou hij dit, tot hij mij in 't nettien heeft, versieren?
Dan waer ik liever doodt... (sij huylt)
MAEY

(uytcomende)

(1)

Wat schort u Jaquelyn?...
(2)
Wat is er?... spreek... sult gij voor mij gesloten sijn?
Voor mij, die u bemin als d'appels van mijn oogen?...
JACQUELIJN

(al snicken)

Ach, moeyer!...
MAEY

Lieve Meyt!...

(1)
(2)

uytcommende.
sij blijft huylen.
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JAQUELIJN
(1)

Och

hebt met mij meedoogen!...

MAEY

Waer over?... och Jaqlijn wat leet is u geschiet?...
JAQUELIJN
(2)

Och! vaeyer wil

(3)

dat ik met Kosen...

MAEY

Geensins niet...
(4)
Is 't daerom dat gij huylt?... hou op, droogh uwe kaken...
(5)
(6)
Dat sou ik moeten sien... wien? hij den meester maken?
Hij mijne Jaquelijn doen knoopen met een vent,
Die schier geen onderschil van man en vrouwe kent?
Sou moeyer u daerom soo langh gekloestert hebben,
Besorgt, van op tot neer, met wol- en linne-webben?
Soo deughdelijk geleert, navolgens onsen staet?...
Soo rijckelijk voorsien, met allerley cieraet?
Met ringen aen de hant, aen d'ooren met pendanten,
Met kraegen sonder ploy, en neusdoecken met kanten?...
Sou 't voor dien dikkop sijn, dat uwe jeught soo bloeyt?
Soo quam' er Kosen al gekoust in en geschoeyt,
Soo soud' al het geluk voor dien Jan-hen wel wesen.
Neen dochter, houd u stil, en wilt daer voor niet vreesen
Soo lang ik leven sal, en sal dit noyt geschien:
'k Sou liever u gestrekt voor bey mijn oogen sien,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hebt met mij doch medogen.
wilt.
sij huylt.
houd.
soud.
Verzen 6 tot 10 der volg. bl. ontbreken.
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Ja schey eer van uw vaer, dan dit te moeten lijen.
Wat laet dien ouden grol hem voorstaen?... Wie van beijen,
Dat is, van mij, of hem, heeft 't meeste deel in u?
Of ik, die soo vol pijn (waer van ik nu nogh gruw)
U in mijn lichaem droegh; met meerder smerten baerde;
Opvoedde met mijn sogh; voor ongeluk bewaerde;
Gekuyst, geegent heb tot huyden desen dagh;
Of hij, die noyt naer u, hoe seer gij klaegde, sagh;
Bij nacht de hant niet eens wou naer de wiegh uytsteken;
En als gij kreet nie dee dan onverduldigh spreken?...
(1)
Bij git! is 't dat hij nogh daer van sijn tonge roert
(2)
'k Wil dat den hagel...
JAQUELIJN
(3)

Och !
MAEY
(4)

Mijn kop is soo ontroert,
(5)
Dat ik me selven sou in gramschap overloopen...
TEUNIS

(uytcomende)

Wat voor getier is dit?... wat is hier te verkoopen
Dat gij soo roept en schreeuwt?...
MAEY
(6)

Com hier, eerwaerde Teun,
(7)
Is 't gij, die Kosen kiest, voor uwen liefsten seun?...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

hier af.
(sij maeckt eenige grimacen)
Och! Moeyer!
'k Ben.
mijn.
eerweirde.
lieven.
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TEUN

Wien beter?
MAEY
(1)

Die hem 't woort alrede hebt

gegeven?

TEUN

Met reden...
MAEY

Die hem stelt voor Joren en voor Steven?...
TEUN

Soo is 't.
MAEY

Die Jaquelijn wilt binden aen dien knecht?...
TEUN
(2)

Voorseker.
MAEY

(3)

Die haer wilt

(4)

bedwingen tot dien

echt...

TEUNIS
(5)

'k Beken 't.
MAEY

(6)

Die haer bedreygt

met schelden en met slagen?

TEUN

't Is waer...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

heeft.
'k Bekent.
met cracht wilt dwingen.
den.
Voor seker.
dreygt.
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MAEY

En die dit al doet sonder mij te vragen?...
TEUN

Ick loochen 't niet.
MAEY

En die wel weet, dat ik niet wil?...
TEUN

'k Heb daer niet tegen...
MAEY
(1)

Ick uw vrou ?
TEUN

Ick swijge stil...
MAEY

Haer moer?...
TEUN

En ick haer vaer?...
MAEY
(2)

Gij koos uw soon een vrouwe
En ick wil, naer mijn sin, Jaqlijn mijn dochter trouwe'!
(3)

TEUN

En ick wil dat se mij hier in gehoorsaem blijf.

(1)
(2)
(3)

wijf.
u.
Hier komt volgend vers:

Al soud' het mij op eet, mijn leven dagen rouwen.
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MAEY
(1)

En ick verbie 't haer op verbeurte van haer

lijf.

TEUN
(2)

Swijgh... Bij den ackerment gij sult uw
Of...

backhuys sluyten

MAEY

Dreygh niet, of ik loop met Jaquelijn naer buyten,
(3)
En laet u hier alleen, met Kosen, uwen baes,
Kookt dan soo g'eeten wilt.
TEUN

Houd op van dit geraes,
En wacht u desen dagh, mij nogh daer van te spreken,
Of ick sal dochters mal, op moeyers rok-lijf wreken...
(4)
Trekt aenstonts naer de mert en koopt wat ons behoeft,
't En sy gij liever, van mijn taeye spanriem proeft.
(5)

(Teun binnen)

MAEY
(6)

(7)

Ga, knorpot, trek vrij heen: wij lacchen met uw dreygen
Com, gaen wij Jaquelijn, mijn hoogste troost, mijn eygen
(8)
(9)
Afbeeltsel, peys niet meer op vaeyers nortse kop;
(10)
Wij geven met' er tijdt dien koelt-de-pap de schop.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

het.
dat.
uw.
mart.
Binnen.
trekt.
u.
peyst.
norsche.
gaen.
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JAQUELIJN

Och moeyer! sonder u mijn hope viel in duygen.
MAEY
(1)

Ick sal dien stijven hals naer mijnen wil

(1)

doen buygen.

sin.
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Tweede bedrijf
(1)

Ambroos bespiet waer Maey, met het kappoen van de mert comende, ingaet. Kosen
claegt over Jaquelijn, hij ontmoet haer, en laet sigh wijs maken, dat hij bemint wort;
(2)
hij wijkt voor den aencomenden Joren, wien Jaquelijn gehoor geeft. Ambroos, van
(3)
sijne afspiedingh terug gekeert, gaet sijne boodschap volbrengen.

AMBROOS

(uytcomende al lacchen)

(4)

Wie heeft er oyt soo ver gesworven om den Noort!...
(5)
Voor mij, ich hebbe noyt gelesen, nogh gehoort,
(6)
Dat in een grooten vorst soo vreemde lusten reesen.
(7)
'k Geloof nu evenwel dat sulckx ook waer can wesen,
(8)
Al schijnt het wonder vreemt ick twijffel daer niet aen.
(9)
(10)
(11)
Soo aenstonts comen wij, dwers door de mert gegaen,
Met sijne Majesteyt, die, wijl wij voren loopen,
(12)
Een vrouwe besigh sagh, met een kappoen te koopen;
(13)
(14)
Het stuckie stont hem aen als weerdigh sijnen disch,
Sijn lust was wonder groot: maer op de merten is
Het goet niet voor die 't lust, maer voor die 't eerst betalen.
De vrouw, die, soo het scheen, niet langer wilde dralen,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

van de mart commende met het Cappoen ingaet.
hij maeckt plaets aen Joren.
bespieding.
ontbreekt.
of.
vremde.
'k En geloof.
vremt.
commen.
deur.
marckt.
capuyn.
stuckje.
weirdig.
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Sprak 't boere wijf in d'oor, en telde haer het gelt.
(1)
Den Keyser stont hier op een weynighie verstelt,
(2)
(3)
En, mits hij van 't kappoen seer geeren had geeeten,
Gebood mij dese vrou te volgen om te weten,
(4)
Waer, haere wooningh is, op dat hij nogh van daegh
(5)
Een deel van 't stuckie vleys doe sincken in sijn maegh.
(6)
Voorwaer een viese lust: men spreekt van sware vrouwen
(7)
(8)
Die somwijl in hun lijf veel vreemde dingen brouwen,
En hebben moeten, waer het herte naer verlanght;
(9)
Maer, wat de sinlijkheyt van mijnen vorst belangt,
(10)
Ick weet niet, wat geval men dese toe sal schrijven:
(11)
Voor eerst het praemt hem niet, gelijk de ducke wijven;
't Ontbreekt hem aen geen macht: de beste spijs van 't lant
Wort dagelijx bereyt, voor sijnen gragen tant;
(12)
En als hij was gesint kappoene-vleys te eeten,
Men stak' er dadelijk drij, vier, aen sijne speeten...
Wat is 't dan, dat hem drijft, om, in een borgers huys,
Misschien bij lappers of nogh hatiger gespuys,
Te soecken, wat hij t'huys can nutten met sijn heeren?
Wat, sou men seggen, can een keyser meer begeeren,
Dan hem sijn grooten staet en overvloet aenbiedt,
En die, in volle maet, al, wat hem lust, geniet?
Sal 't borgers huys hem doen de spijse beter smaken?
Of sou een lappers kout of praetie meer vermaken,
Dan prinssen onderhout? Ik weet niet wat het sij;
Dit sie ik, dat men self in d'hoogste heerschappij
Het herte niet versaet; geen staet, hoe seer verheven
Can aen des menschens ziel vol vergenoegen geven.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

weynig wat.
cappuyn.
geiren.
Waer dat haer woning was
stuckje.
mê.
lust.
vremde.
sinnelijckheyt.
ick.
dicke.
cappuyne.
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(1)

Versaetheyt heeft men noyt behaelt , uyt overvloet,
Maer uyt genoegsaemheyt; 't is dese, die voldoet...
Waer woont genoegsaemheyt, ontbreekt sij in de wooningh
Van eenen grooten vorst, een sege-rijcken koningh?
Heeft desen niet genoegh, die, als hij maer gebiedt,
(2)
Den schat, van oost en west, voor sijne voeten siet?
Ontbreekt aen desen iet, om welcken te versaden,
(3)
Met dieren , en gewas men schepen vol siet laden?
Ja, daer ontbreekt hem veel, in desen overvloet,
(4)
Van eeren, rijkdom, macht, en allerhande goet...
Hoe veel wel?... recht soo veel als hij nogh can begeiren.
(5)
Die vergenoegt wil sijn moet sijn begeirten weiren,
(6)
Soo langh hij nogh begeirt ontbreekt hem altijt iet
Al sit hij in den troon van 't opperste gebiet.
Gemeene lien sijn meer vernoegt, dan groote vorsten,
Als, buyten hunnen staet, sij nergens naer en dorsten:
Den aermen, wel tevreên, geen rijkdom locken sal,
(7)
Soo langh hij niet begeirt hij is den heer van al.
Vorst Carel sal van daegh misschien meer sijn tevreden,
(8)
Met slechte borgers kost, als hij oyt in 't voorleden
Met keysers spijse was... maer 'k blijf hier lange staen...
(9)
Siet 't wijf van ons kappoen, comt met haer dochter aen.

(Ambroos blijft ter sijden)
MAEY, JAQUELIJN
(10)

Wat dunkt u van dien koop?

(1)
(2)

gehaelt.
Na vers 5 volgt:

Heeft desen niet genoeg, die op een winck der oogen
Geheele Legers siet voor sijnen Troon gebogen?
Heeft desen niet genoeg, voor wie wordt afgesnoeyt
De beste Wijngaert vrucht die in de weirelt groeyt?
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Indiaens.
eere.
begeerten.
begeert.
begeert.
als dat hij.
die comt daer ginder aen.
ontbreekt.
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JAQUELIJN
(1)

Ik sagh, mijn levens dagen,
(2)
Geen leckerder kappoen ... Ey Moeyer, laet mij 't dragen,
Eer dat gij u vermoeyt.
MAEY

Geen noot.
JAQUELIJN

Gij trok van pas,
In 't toeslaen van den koop, het gelt uyt uwe tas,
Want eenen grooten heer quam achter ons, al sluypen,
Ten uytersten gesint, om u te onderkruypen:
Ook scheen hij wat verstoort, toen gij er meê vertrok.
MAEY

Daer lach ick mee, mij lust soo wel een goeye brok
Somwijlen t' eeten als die opgepronkte heeren,
(3)
(4)
Die dikwils staen te pronk met andre liedens kleeren:
(5)
Een ieder draeghe en eet hetgen hij heeft betaelt.
(6)
Voor mij, ick hebbe noyt iet op den kerf gehaelt
En 't waer mij groote pijn geborghde spijse t' eeten.
(7)
Gemeene liedens lust heeft rijcke altijt gespeten:
Dogh, spijten ofte niet, ik spotte met dien heer;
Al lapt uw vaeyer schoen hij heeft geen mont van leêr,
(8)
't Kappoen sal hem soo wel, als eenen keyser smaken.
Maer, daer ontbreekt nogh wat om ons gerecht te maken;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

leve.
cappuyn.
dikwijls.
alderliedens.
draegt.
heb' nog noyt.
lieden.
Cappuyn.
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(1)

Gaet naer de groenselmert en koopt wat roode beet,
(2)
En kool, en van dat groen dat vaer soo geiren eet.

(sij geeft haer gelt)
Neemt wat ajuyn daer bij; een mande versche knollen,
Karstangnien vijf ses pont om ons kappoen te vollen,
Wat peeren om te braen, gelijk u is bekent,
(3)
Dat wij op desen dagh van vreughde sijn gewent.
JAQUELIJN
(4)

Ick weet wat ons behoeft; ey, laet me

(5)

slechts

betijen.

MAEY

Maer wacht u, Jaquelijn, van op den wegh te vrijen,
(6)
En maekt uw mert-ganck cort.
JAQUELIJN

Ik keer op staende voet.

(binnen)

MAEY

(alleen)

Ick trek, langs dese straet, naer mijnen ouden bloet,
(7)
Die seker op mijn comst sij selven sal verblijden
(8)
Al scheen hij tegen mij aenstonts soo fel te strijden
Wanneer m'iet medebrengt m'is altijdt liefgetal.

(binnen)

AMBROOS

Ick lette neerstigh waer dit wijf in kruypen sal. (binnen)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

groenselmerct.
geeren.
vreugden.
mij.
slechs.
merctganck.
verblijen.
strijen.
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KOSEN

(alleen)

(1)

(2)

Segh Kosen... is 't wel weert, dat gij soo veele pijne
(3)
Bij daegh en nachte lijdt om uwe Jaquelijne,
(4)
(5)
Om eene lichte tuyt?... me dunkt ie sijt wel sot
(6)
Is 't dat ie vrijen wilt, vrijt 't glaesien en de pot,
(7)
(8)
Daer krijgh ie deught van; die en sal ie noyt verstooten,
(9)
En is se somtijdts leegh, se wort weer vol gegooten.
(10)
(11)
Wat krijgh ie van de min, als quaelkten, aen het hert,
En pijnen in het hooft?... 't is altijt droefheyt, smert,
(12)
Benautheyt, schroom, en angst en hondert duysent sorgen,
(13)
(14)
Die mij gedeurigh aen verdreygen te verworgen.
(15)
Als ik haer niet en sie ik ben in hartseer groot,
(16)
En als ik bij haer com, se jaegt mij in de doot;
(17)
(18)
Se schelt mij of ik in 't oudt leder waer gevonden.
(19)
Het is... ‘wel slappe Klaes, wie heeft ien schoen gebonden?
(20)
(21)
Wie nestelde ien broek? hoe sie ier weer soo uyt
(22)
(23)
Gijn slobberaer, gij mof, gij quijlebab?.. Ga snuyt
(24)
Ien rotten neus van hier; gij doet mijn maghe walge'
Slavoen!... Daer hangend' er daer buyten aen de galghe
Veel jeughdiger dan gij!... Vertrek terstont van hier.’
(25)
Daer is het lief onthael, 't gen mij dat soete dier
(26)
(27)
(28)
Schier alle dage doet; en waer 't niet, om haer vaeyer,
(29)
'k Geloof men had me langh verkocht aan Jan den Draeyer,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

alleen uyt.
ick wel weet.
dag.
mij.
gij.
gij.
krijgt gij.
u.
sij.
crijgt men.
't
vrees.
gedurig.
en.
hertseer.
sij
sij.
waer in 't oude leer gevonden.
u.
uwe.
van hier gij vuyle guyt.
gij.
snuyt uyt.
uw.
dat.
dagen.
het.
ontbreeckt.
mij.
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(1)

Al heeft hij wat meer snaps, al weet hij aen haer ooren
(2)
Te vleyen, en somwijl te maken harlequijn ;
Al draegt hij aen sijn das een letse van satijn;
Al loopt hij dagelijx naer Pier den Danssers schoolen;
(3)
Al maekt hij voor sijn lief, Jaqlijn , veel kabrioolen;
Wel, sou hij daerom moeten sijn gestelt voor mij?...
(4)
Men sie niet wie best klapt of lacht van ick, of hij,
Maer, wie best muylen, schoen en leerssen weet le lappen:
(5)
(6)
Men queekt sijn kinderen en vrouwe niet met snappen.
(7)
(8)
Dogh 't is nu soo gestelt, dat al de meysies sien,
(9)
Naer 't schoone hair en partigh lijf der jonge liên:
Die best met 't kakebeen can spelen, wat can liegen,
Om 't wel staen, en daer bij een suchtie laten vliegen,
(10)
(11)
Met eenen ooge-slagh , al duwen in de vuyst,
(12)
Al waer hij uyt sijn stat, met noorder son verhuyst,
(13)
Hij sal dat lichte volk meer, dan gebeurs behagen.
(14)
(15)
Dat is 't waer na nu al de jonge vrijsters vragen,
Van deught en spreekt men niet, al waer hij Turk, barbaar,
(16)
Soo hij maer blasen can, hij vindt sijn saken klaer.
Genomen, 'k was wat swaer van leden en van sinnen,
Is mijne beurs niet weert dat sij mij sou beminnen?
(17)
(18)
De beurs, die 't al bekoort?... Daer sijn er meer dan tien
(19)
Degene mij daerom wel geiren souden sien...
Bij gommen 'k wil niet meer soo sot sijn als voor desen...
(20)
Ontseght se mij nogh eens ik wil geen Kosen wesen
(21)
Soo ick se weer aenspreek.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

naer.
Arlequijn.
Jaquelijn.
danst.
vrouw.
met te.
dus.
meyssiens.
oock naer 't.
oogenslag.
douwen.
selfs sonder son.
gebuers.
Daer.
die hoofsche.
vindt hij.
sijnder.
als.
degene die.
sij.
hier.
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JAQUELIJN
(1)

(2)

(van achter uytcomende)

Wel Kosen, lieve maet!...
KOSEN

Hoey!...
JAQUELIJN

Hoe vind ick u hier soo suchten, op de straet?
KOSEN
(3)

(4)

Och Jaeqsie ! vraeg
JAQUELIJN

ie dat?

(stil)
(5)

Ick moet den bloet wat vleyen ...
(6)
(7)
Wat schort ie dan; ie siet, als of ie quam van schreyen.
KOSEN

Eylaes! ik sie gij peyst niet veel op mijn verdriet.
JAQUELIJN
(8)

Ick? waerom segh ie

dat?

KOSEN
(9)

Al kakx ien

weet het niet.

JAQUELIJN

Wat sou ik weten?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

en
ontbreken.
Jaeckje.
vraegde.
fleyen.
u.
gij.
gij.
gij.
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KOSEN
(1)

Dat het hert, van uwen Kosen,
U siende, weer ontdoyt, hoe seer het was vervroosen.
JAQUELIJN

Ja... Kosens hert ontdoyt!...
KOSEN

Het gloeyt mijn Jaquelijn,
(2)
(3)
Soo ras het maer verneemt uw lodderlijcken schijn.
JAQUELIJN

Vervrosen, en ontdoyt, en dadelijk aen 't gloeyen!...
KOSEN

(stil)
(4)

Sij sprak me

noyt soo soet, haar vrientschap schijnt te groeyen

JAQUELIJN
(5)

Wat seght mijn

lieve vrient?

KOSEN

Dat gij soo minsaem sijt,
Dat sonder u mijn hert noyt wesen sal verblijdt.
JAQUELIJN

Dat 's liefde.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

uwe.
haest.
loderlijcken.
mij.
mij lieven.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

108

KOSEN

Dat ick eer geen boekweyt-brij sal eeten
(1)
Dan mijne Jaquelijn een uertie te vergeten.
JAQUELIJN

O groote vierigheyt.
KOSEN

Dat Kosen liever sou
(2)
Veranderen van muts dan missen uwe trou!
JAQUELIJN
(3)

Ick hadde

't noyt gelooft

KOSEN

Dat ick voor al mijn leven,
(4)
U Jaeqsie heeten sal, wilt gij mij 't jawoort geven.
JAQUELIJN

O suycker-soete naem!
KOSEN

Dat, als wij sijn gepaert,
Gij alles hebben sult het gen ik heb gespaert.
JAQLIJN
(5)

Wanneer verschijnt dien

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

dagh?

uyt mijn gedacht.
hoet.
hadt het.
Jaeckje.
die.
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KOSEN

Dat, als gij sijt gelegen,
(1)
(2)
(3)
Ick 't jonge popie selfs sal pappen , ende vegen.
JAQLIJN

Een engel van een man!
KOSEN

Dat, met uw eerste kint,
(4)
Gij 't alderschoonste paer oud-nieuwe muylen wint
JAQLIJN

Uw miltheyt wort te groot.
KOSEN

Dat ick u noyt sal wecken
(5)
Bij nacht, als 't kintie krijt, maer selfs de wiegbant trecken.
JAQLIJN

Hoe luckigh sal ik sijn!...
KOSEN

Dat ik, van 's morgens vroegh,
Tot 's avonts, sonder u, noyt gaen sal naer de kroegh.
JAQLIJN

Dat is getrouwigh sijn.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

popje.
self.
paeyen.
vint.
kintje.
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KOSEN

Dat Kosen noyt sal eeten,
(1)
Ten sij gij bij hem, op een peckel sijt geseten.
JAQLIJN

Gij rukt mijn herte wegh.
KOSEN

Dat ick noyt loopen sal,
(2)
Waer een getrouden man licht crijgt een ongeval.
JAQLIJN

Dat sal een leven sijn!... O Kosen!... lieve Kosen!...
KOSEN

O liefste Jaquelijn!...
JAQLIJN
(3)

Uw woorden sijn, als roosen;
Uw tongh is honingsoet, uw sprake leckernij:
Wie wiert' er niet bekoort van soo een vrient, als gij?
JOREN

(4)

(comt uyt van ver)

KOSEN
(5)

Wien sie ik ginder ver?... me

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

dunkt 't is onsen Jooren!

op een stoel bij hem zijt neergeseten.
den.
u.
van verre uytcommende.
mij.
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JAQLIJN
(1)

Wel, of het Joren waer: geen Joren can ons

stooren.

KOSEN

't Is waer, maer, niet te min, 't is best dat hij niet weet
Wat tusschen ons geschiet.
JAQLIJN

Vreest gij, voor eenigh leet?
KOSEN

Neen, maer hij mocht misschien jaloers sijn.
JAQLIJN

Hoe sal 't wesen
Als wij eens sijn getrout?.....
KOSEN

Dan is 't proces gewesen:
(2)
Ick ga... mijn Jaquelijn, hou Kosen in ien hert.
JAQLIJN
(3)

Blijf: 'k

(4)

wete niet waerom dat

gij verlegen wert.

KOSEN

Ick sal eer corten tijdt u weer tot vaeyers vinden.
(5)

(binnen)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

u.
u.
ick weet.
gij dus.
Treckt binnen.
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JAQUELIJN

(alleen, soo Kosen wegh gaet)
(1)

Versteven laffaert 'k wensch u voor de noorde winden...
(2)
Siet, wat daer huwen wilt, aenschouwt eens dat fatsoen...
Wat sou een jeughdigh hert, met soo een kneukel doen?
Ick, trouwen, met dien uyl,... dien loen,... dien Jan-tast sochte:
'k Had liever, dat men mij met eenen ruyter knochte...
Maer hier is Joren...
(3)

(sij spreekt hem aen)

Waer comt gij soo vroegh van daen?
JOREN
(4)

Ick dee, dees morgenstont, die blecken plaeties slaen
(5)
Van Pieren ons gebeur , gelijk men op de scheenen,
(6)
Gemeenlijk dragen siet van oude blie-beenen.
JAQLIJN

Gij sijt vol boerterij... Ik denke gij wort gek;
(7)
Wat wilt gij, Joren, met die plaeties doen van blek?
JOREN

Om tegen al wat stoot, mijn scheenen te bedecken.
JAQLIJN
(8)

Sijt gij ook

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

scheene-rot?

lafhert.
wat dat houwen.
ontbreekt.
plaeten.
gebier.
voor de gequetste beenen.
plaeten.
dan.
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JOREN
(1)

Ick krijgh soo veele trecken
En kloppen tegen 't een en tegen 't ander been,
Dat ik het minste niet can lijden op de scheen.
JAQLIJN

Gae hene vent; gij sult noyt uwe perten laten.
JOREN

Van perten weet ik niet te seggen nogh te praten;
(2)
Dit weet ick, dat van daegh een grouwelijcke stoot
't Been van mijn scheenen schier geheelijk heeft ontbloot.
JAQLIJN
(3)

Wie gaf u desen

stoot?

JOREN

Uw vaeyers lieve Kosen.
JAQLIJN
(4)

Sa

is 't maer dat? Gij spreekt gelijk een hersseloosen.

JOREN

Dat heb ik wel gehoort....
JAQLIJN

En wat hebt gij gehoort?

(1)
(2)
(3)
(4)

soo veel te.
grouwelijcken.
dese.
Jae.
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JOREN

Hoe seer uw vaeyer is, door Kosens beurs, bekoort,
(1)
(2)
Hoe straf hij u beveelt hem, als uw vrient, te vieren.
JAQLIJN

En wat sey moeyer?
JOREN

Of uw moeyer al comt tieren,
(3)
(4)
Daer past den baes niet op; dit heb ick wel verstaen ...
(5)
Om alle vorder leet en swarigheyt t'ontgaen
Bind ik die platen vast van buyten op mijn hosen...
(6)

(hij bindt se vast)
Dat 's wel... nu vrees ik niet... com Kosen... stoot nu Kosen
(7)
Klopt, smijt, slaet achter uyt, met uw getatste schoen;
Die platen sullen mij, voor uw gewelt behoen.
JAQLIJN

Nu sijt gij net gestelt gelijk Jeroon den kuyper,
(8)
Die roo karbonkelneus, dien droncken keldersluyper,
(9)
Wiens scheenen sijn geverft gelijk als rotte kaes.
JOREN

Dat Kosen stoote, en smijt...
JAQLIJN
(10)

Wel Joren sijt ie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

dwaes?

uw.
uwe.
mijn.
gesien.
Om tegen voorder leet mijn scheenen te voorsien.
Hij bindt de plaeten op sijn Kousen.
getaste.
rood caek-boukelneus.
verrotte.
gij.
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JOREN

Of dwaes, of wijs; ik wil geen blaeuwe scheenen loopen
Al moest ik al mijn gelt besteên in blek te koopen.
JAQLIJN

Ey!... laet dat mallen daer.
JOREN

Wat?... mallen?... neen Jaqlijn
k' Wil, om geen souvereyn. nogh soo gestooten sijn.
JAQLIJN
(1)

Nogh al?.. 'k gebie

(2)

u van die sotternij te swijge' ...

JOREN
(3)

Soo is 't uw wille, dat ik nogh veel stooten krijge ?
JAQUELIJN

't Is mijnen wil, dat gij die platen nederleght.
JOREN
(4)

Ik ben uw minste slaef, uw dienaer, uwen knecht,
(5)
Dat uwen wil geschie... Hoort scheenen, niet te klagen;
(6)
(7)
Al moest gij nogh soo veel voetschoppen , stooten , slagen
En smeeten onderstaen, gedenkt, in uwe pijn,
Sulkx is 't behagen van die schoone Jaquelijn,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

gebied.
swijgen.
krijgen.
u.
Hij maeckt de plaeten los.
schuppen.
stooten en slaegen.
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Die lodderlijcke meyt, die bloeme een uyt hondert;
(1)
Dat puykien over wie gheel Brussel staet verwondert;
Die perel van de jeught, dat lieve minnepant,
(2)
Die roose, die karssouw , die schoone tuyleplant.
JAQLIJN

Daer gaet die tonge los.
JOREN

Die soete Engelinne...
Mijn troost, mijn toeverlaat, mijn hulpe, mijn vriendinne,
(3)
Mijn kroost, mijn tortelduyf, mijn lief, mijn hert, mijn lam ,
Mijn rust, mijn suyckerdoos, mijn jeught, mijn vier, mijn vlam
Nu 't haer behagen is, dat Kosen sla en smijte,
Lijdt scheenen, lijdt, en swijgt, schoon dat gij moeste splijte'!
JAQLIJN

Mijn harssens worden los door al die malle praet.
JOREN
(4)

Maer, segh nu eens recht uyt hoe mijne sake staet:
Heeft Kosen niet met al, tot achterdeel, van Joren?
JAQLIJN
(5)

Hebt gij mijn vaeyers last soo fraeyties konnen hooren,
Soo hebt gij ook gehoort, wat Jaquelijne sey.
JOREN

Magh ik daer vast op gaen?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

geheel.
Kassouw.
vlaem.
uwe.
fraeytiens.
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JAQLIJN

Gij sijt mij al te vrij,
(1)
Ick moet naer huys, ga heen: mijn moeyer mochte kijven.
JOREN

Ach! gaet gij Jaquelijn! gij doet mijn hert verstijven.
(2)

(binnen)

AMBROOS

(alleen uyt)

Heb ick niet wel geraen?... de koopster van 't kappoen
Is een schoenlappers wijf; het aerdigste fatsoen,
(3)
Dat ik, mijn leven sagh te Brugge in d'eselstrate.
(4)
Voor die was 't, dat mijn vorst sijn apetijt moest late' ,
(5)
Al was se nogh soo groot... Wat segh ie van Janlap,
(6)
Dien roesten elsen, dien verdroogden hiele-tap,
Die leeren-muyl, die keel verhart in toebak dampen,
Weet ook, op sijnen tijdt van leckerlijck te slampen,
Soo wel als heeren doen... Het is nu soo gestelt,
Hoe slecht de tijden sijn, hoe seer men schraeft om gelt,
(7)
(8)
Hoe raer die munte sij , men siet se noyt ontbreken
(9)
(10)
Op markten. Ieder comt daer moedigh aengestreken
Met gelt in d'hant... hoeveel dat braetvercken?... dat hoen?...
Dat koppel haenden?... dien faysant?... die kallekoen?
(11)
Hoe veel die quackels?... die bosch-snippen ... die partrijsen?
(12)
Hoe veel dat brugs kappoen?... soo jaegt te diere prijsen
(13)
Den een den ander op... Veel houden 't wilt in d'hant

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Binnen.
Binnen van d'ander cant.
Brug.
laeten.
segde.
vers 8 ontbreekt.
de.
is.
ider.
uyt gestreken.
sneppen.
door.
de.
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En staen met open beurs, gereet om 't lecker pant
Waer na hun herte gaet, met silver op te wegen.
(1)
Niet schijnt'er hen te dier, om hunne lust te plegen:
(2)
't Sij kook- of ambachts-man, 't sij rijk of aerm gesel,
Elk past op leckernij... Dien seght, 't smaekt mij soo wel
Als 't aen de groote doet; en, als ickt can bestellen,
Ik wil mijn mage niet van lusten laten quellen...
(3)
Verfoeyelijke drift, die al de werelt stookt
Waer sijn de tijden nu, wanneer men met gekookt
(4)
(5)
Karoot- en rape-moes, met peen, en pastenaken ,
En groen, en kruyden wiert gevoedt; niet om de smaken
Te strelen, maer om 't lijf in cracht te houden staen?
Wat breek ik hier mijn hooft? dien tijdt is langh vergaen;
Men peyst nu niet meer op wat aen het lijf can kleven,
(6)
Maer op wat aen de smaek can vergenoegen geven.
Men siet nu niet meer in, nogh stam, nogh staet, nogh macht,
Elk volgt sijn leckernij, in overdaet, en lacht,
Met d'oude zeden van voorleden eeuw en tijden...
Siet, eenen lapper can se selven niet verblijden,
Of moet kappoene-vleys op sijne tafel sien...
Hoe hoort den keyser op, als ik hem sal bedien,
In wat gesteltenis de luyden sijn geseten,
Met wie hij geerne sou van desen avont eten?
Ick sagh 't wijf neergaen in een kelder, als een kuyl,
Waer uyt mij tegenquam een stank van out en vuyl

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

hun.
arm.
weirelt.
of.
pasternaeken.
de

Hier eindigt, met volgende 4 verzen, het 2

bedrijf. Zij ontbreken in het handschrift.

Doch hoe het is oft niet 'k sal trachten dat ik dan
Den Keyser desen lust uyt sijne herssens ban,
Want waerlijck hier geseyd; 't is bij Jan hagel volck
In eenen kelder, vuyl gelijck den tover colck.
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Verbrande schoenen-leer! 't Scheen mij een hol te wesen
Waer in de toveraers en kollen t'samen lesen
Vulcanus jaergetij. Den meester, van 't gesin,
Lijkt doctor Faustus wel, met sijnen scherpen kin,
Schreep aenschijn, hol gesicht, en ingevalle kaken....
Dit hatelijck vertoogh bedwong me schier te braken,
Mijn herte draeyde, als een topie voor 't klesioor.
Maer stellen wij dit al, aen keyser Carel voor,
En sien wij of de lust hem niet en sal ontbreken,
Van sigh, om een kappoen, in sulk een kot te steken.
Navolgens ik hem ken, is hij van sulk een aert,
Dat hem niet tegensteekt, becommert, nogh beswaert,
Wanneer hij, om de clucht, een voorval heeft voor handen.
't Is soo gelegen met verhevene verstanden
Als met de gulde son; sij daelt somwijlen neer
Uyt haeren middagh in een nevelachtigh weer.
Soo sal den vorst misschien van daegh sijn grootheyt staken,
Om aen een lappers disch sigh selven te vermaken.
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Derde bedrijf
(1)

Joren claegt over de smerten van sijne liefde. Maey is in beslagh met haere kokerij;
(2)
den Keyser met Ambroos, op weegh, naer Teunis. Hij wort ingelaten, en qualijk
(3)
aengesproken, dogh geraekt endelijk aen tafel. Sijne gasten slapigh geworden
(4)
sijnde, hij vertreckt. Joren spot met den droncken Kosen en wort ook gevat.

JOREN

(alleen)
(5)

Een elsen is seer fijn, en geeft een cleenen steek,
(6)
Maer dikwils volgen daer veel qualen op; dit bleek
Aen mijnen macker Klaes, wien, soo hij schoenen lapte,
In 't steken door de sool den elsen soo ontsnapte,
(7)
Dat sij , ter sijden af, dwers door sijn vinger schoot;
(8)
Waer een soo swaer geswel op volghde, dat de doot
(9)
Tot op den durpel quam, om hem in 't graf te steken.
Och! een veel minder scherp heeft mijne borst doorsteken.
Soo hevigh en soo fel, dat geene smert, nogh pijn
Van onsen Klaes, daer bij can vergeleken sijn:
(10)
Een smert een pijn soo groot, soo moeyelijk om stelpen
(11)
Dat geen aptekers salf nogh plaester mij can helpen.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

in 't beslag van de knechten.
op de weg naer huys.
doch op 't voorstel van vier potten Wijns aen Taefel gestelt.
daernaer.
cleene.
dikwijls.
hij.
Soo dat het mager dier, ick seg de bleecke doot.
dorpel.
onmogelijck te.
plaesters.
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'k Dacht in 't begin, dat dien ervaren meester Jan,
Die, soo men seght, uyt 't graf, half doode trecken can,
(1)
En, door wiens wondre konst, mijn macker wiert genesen,
Ook wel, met papperij, mijn qualen af sou lesen:
Dies gingh ik hem te raed. Eerst tastte hij mijn hant;
(2)
Dan vraegd' hij: heb je pijn in keel of ingewant?
(3)
Of schort het in de zij, of lenden , of gewrichten?
Of hebt gij u misschien t'Antwerpen, met de nichten,
(4)
(5)
Der Lepelstraet vervuylt ? Ick wiert, op dese vraegh
Tot achter d'ooren root, en sey hem neen... Wat plaegh,
Sprak hij dan wederom, magh u soodaenigh quellen?...
(6)
Hoe voelt gij meerder wee, al liggen, sitten, hellen,
(7)
(8)
Of staen?... Wanneer?... bij daegh ?... bij nacht ?... waer sit de smert?
(9)
(10)
Toon met de hant... Ick ley de sijn', recht op mijn hert,
En riep: daer meester Jan... Hij trok mijn wambays open,
Hij sagh, hij tastte, en douw, al schreeuwen; g'hebt gesopen
(11)
(12)
Geloov' ik, Joren, of ge sijt verdrayt van kop...
Hier onder streek hij eens sijn spaensche knevels op,
(13)
En vraegde hoe mij eerst de pijn had overvallen?...
Ick wederom: 't is nu een jaer, dat ik al mallen
Met onse Jaquelijn, van haer, een oogslagh kreegh,
(14)
(15)
En zint dien oogenblik was ik noyt op mijn deegh.
'k Had nauwelijx Jaqlijn en oogslagh uytgesproken,
(16)
Of pik en swavel scheen in sijn gesicht te koken;
Waer op hij tierde: bruy van hier naer Jaquelijn
Gij schobbejak, en vraegh van haer uw medecijn.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

wack're.
vraegde.
leeden.
vermaeckt.
'k wierd op de selve.
meest de pijn.
nacht.
dag.
toont.
leyde sijn' recht.
geloof.
gij.
die.
Want s' in 't.
en wil nu noyt ter deegh.
Peck en Olye.
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Dit buld'ren sloegh, gelijk een donder, in mijn ooren;
Ick liep ten huysen uyt als voorts gejaegt met sporen;
(1)
(2)
(3)
Het docht mij dat't geraemt', 't gen in sijn winkel stont,
Met al de dieren en gedrochten, die in 't ront,
Van boven hingen, mij te saem, op d'hielen saten.
Dus liep ick, sonder 't hooft te keeren, drij, vier straten,
(4)
Nogh min nogh meer, dan eenen hont, wien aen de steert
Een fles gebonden is: noyt was ik soo verveert.
In die benautheyt quam ik aen den hoek gelopen,
Waer Cupido, gheel naekt stelt al sijn dingen open,
(5)
(6)
En, sonder stilstant , streult als of hij, met dat vocht,
(7)
Vercoelen wou den brant, van ieders liefde-tocht.
Dan, dacht ik, of dat wicht ook, niet sijn heete voncken
In mij geschoten had, met Jaquelijnes loncken;
Dies ley ik muyl aen boort, en soop soo veel ik kon
Van 't water, dat hij stort, uyt sijne coele bron:
(8)
Maer ach! ick hadde schoon te suypen of te drincken
Den brant bleef, aen het hert, en wou van daer niet sincken,
Waer over ik besloot te sien, of meester Jan
Mij wel geraden had; soo veele was daer van,
(9)
Dat, hoe ik Jaquelijn quam naerder bij getreden,
(10)
Hoe meerder pijn, en smert ontstak, in geest en leden;
Want, sagh sij soet door vreught was 't herte weghgerukt;
(11)
En, sagh sij suer, het wiert door wanhoop onderdrukt ...
Och! beter hadden dan tien elssens mij doosteken,
Als eens, van Jaquelijn, aldus te sijn bekeken.

(van binnen)

MAEY
(12)

Hou

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

, Joren, Jaquelijn, Teun, Kosen... niemant niet?...

Mij docht dat.
't hol geraemt.
dat.
een.
stilstaen.
stroelt.
iders.
en.
nader.
heel mijn.
g'heel verdruckt.
Kom.
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De drommel hael het volk; niet een die omme siet.
(1)

(uytcomende)

Als alles is gereet elk comt seer vlijtigh eeten,
Maer niemant, die eens sorgt, naer potten, pannen, speeten.
(2)
...Hoe, Joren, sijt gij daer?
JOREN

Can ik u dienen vrou?
MAEY

Com, dekt de tafel... tapt wat bier... besorgt de schouw
(3)
Van branthout... Draeyt het spit... Sa ras, snijd roode kolen...
Loop... vliegh...
JOREN
(4)

Wat doe ik eerst?
MAEY
(5)

Het gen

u is bevolen.

JOREN

Al had ik dobbel lijf, en handen seven paer,
(6)
Hoe wilt gij, dat ik dit volbrenge al te gaer?
MAEY

Wie seght u al te gaer? Eerst 't een, en dan weer 't ander...
(7)
Com, volgh... daer slaet het ses... Ras, helpen wij malckander

(binnen)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

uytcommende.
aen Joren.
snij.
't eerste.
geen.
allegaer.
mij slechs maer naer en helpen.
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KEYSER. AMBROOS
(1)

Uw soete boerterij behaegt mij soo, Ambroos,
(2)
Dat ik u, om de klucht, uyt gheel het hof, verkoos;
Ik moet mij heden, op sijn lappers, wat vermaken.
AMBROOS
(3)

Uw wachten sullen, aen den hoek der strate, waken
Gereet, tot uwen dienst, in allerley gevaer.
KEYSER
(4)

(5)

Ick ken hun trouwigheyt, en goede sorgen ; maer
Die sijn in dese stadt mij noodigh, slechts tot luyster,
Niet tot bewarenis: in 't klaer of in het duyster,
Met wacht, of sonder, 'k vind mij seker overal.
(6)
Een vorst, die liefde voedt, en vreest geen ongeval,
Elk onderdaen is als een borghe, voor sijn leven:
(7)
Den troon, waerop mij Godts genade heeft verheven,
Vermogen, rijkdom, pracht, staet, glory, majesteyt
Vernoegt mijn ziele min, dan dese sekerheyt,
Van d'ondersatens trou: gerust, en, sonder wapen,
Sou ik in d'armen van den minsten borgher slapen.
(8)
(9)
Ook ben ik hen soo lief, dat mij een ieder , niet
Als vorst en keyser, maer als sijnen vaer aensiet.
(10)
Maer segh, wat dunkt u van dees à la mode kleeren?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Keyser Carel uyt met Ambroos.
in.
u.
u.
sorge.
vrede.
Hierna komen volgende verzen, die in het handschrift ontbreken:

Het goud dat Oost en West laet sacken in mijn schoot,
De wijd berichte macht van mijne Oorlogsvloot,
De fiere Leger cracht voor die de Ketters beven,
En die den Sultan self van Weenen heeft gedreven.
(8)
(9)
(10)

hun.
ider.
die.
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AMBROOS

Mijn vorst, gij sijt gelijk een van die groote heeren,
Die in het lant van Waes, de diensten doen van schout
Of boer balliuw.
KEYSER

't Is waer, Ambroos, maer segh mij, soudt
Gij ook wel racker sijn? want als ik schout wou wesen,
(1)
Denk, gij mij dienen moet, gelijk gij dee voor desen.
AMBROOS
(2)

Seer geiren , heer, daer toe heb' ik all' eygendom;
Ick heb een bakhuys stijf als marmer; krom en slom
(3)
Staen mijne vingeren: ik loop gelijk een hase.
(4)
Ick sie gelijk een valk: 'k ontsie nogh slijk nogh wase:
Ey, laet mij, om de proef, eens uwen racker sijn;
Dan siet gij peerden in arreste, bij dosijn.
KEYSER
(5)

Per

naesten; gaen wij eerst dat vet kappoen besoecken
(6)

(Joren en Kosen uyt , geladen met kruycken, vol bier. Keyser Carel en Ambroos ter
sijden.)

AMBROOS

Sie daer twee gasten soo gelaen, dat hunne broecken

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ded'.
geerne.
de Haesen.
en kan geweldig blaesen.
Daer naer.
uytcommende.
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(1)

Van 't dragen kraken... Hoey!... sy stincken van 't out leer...
(2)
't Is van dat volk, met wie gij eeten gaet, mijn heer.
KEYSER

Stil, luystren wij, Ambroos...

(sij rusten en besien de kannen)

KOSEN

Wat segh ie van die pullen?...
Och! Joren! niemant weet, hoe brave wij gaen smullen...
Gantsbloet! elk houdt voor 't minst een vaen.
JOREN

Die is voor mij
En dese voor den baes.
KOSEN

Voor Kosen?
JOREN

Wel, sijt gij
(3)
Den baes, gij lompert ?...
KOSEN

Ick verstont u qualijk, Joren.
JOREN

Ick weet, men magh er vrij een koppel aen ien ooren

(1)
(2)
(3)

naer.
het.
lompen Kosen.
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Vast maken; want daer is geen bierbalgh in het lant
(1)
Als d'uwe. 'k Wed, gij wel een viertien op sijn kant,
(2)
Soudt stellen .
KOSEN

Met besprek van toebak ende pijpen?
JOREN
(3)

Al schoonties ick en laet mijn neus
Wij kennen u wel vrient.

alsoo niet knijpen,

KOSEN
(4)

Wel? moogh ie dan niet sien,
Dat ick een potien drink?
JOREN

Een potien? spreek van tien,
(5)
Dan sit ge nogh soo koel, als eenen nuchtren reeuwer.
KOSEN
(6)

(7)

Sa , Joren, is 't maer

dat? ie sijt een rechten schreeuwer.

JOREN
(8)

Nu, hou

(9)

ie smoul, en drink van daegh, soo veel ie

wilt.

KOSEN
(10)

(de kan

omhelsende)

O mijne vreugt! mijn troost! mijn lust! mijn hoop!...
AMBROOS
(11)

Wat brilt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

quartien.
leggen.
neuse soo.
mocht gij.
Dat siet noch soo koel als eenen nuchtren reeuwer.
Jae.
waer.
houd u.
gij.
omhelsende de kanne.
(stil).
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(1)

Ons desen slobberaer ?...
KEYSER

Ambroos, sluyt uwe kaken.
KOSEN

Mijn lief, mijn toeverlaet, mijn opperste vermaken.
JOREN
(2)

Bemin

ie dan de pul nogh meer, als Jaquelijn?

KOSEN
(3)

Wien? uw

aenstaende bruyt?

JOREN

Aenstaende bruyt van mijn?
(4)
Gij jokt , sij mint u meer dan haere beste krage.
KOSEN
(5)

Is 't meuglijk ! sou se mij soo groote liefde drage'?
JOREN

Het is om u, dat sij bij dagh en nachte sucht.
KOSEN

Om mij?
JOREN

Om u.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

stobberaer.
Bemint gij.
uwe.
sot.
mogelijck.
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KOSEN
(1)

O

maet! wat doet gij mij genucht!

JOREN
(2)

Om u...
(3)

(aen 't volk )
Want om u is 't dat Teunis haer comt quellen.
KOSEN

Och liefste Jaquelijn! wilt u niet meer ontstellen
Om mijnentwil, gij sijt versekert van mijn trouw.
JOREN

Maer, Kosen, soo gij haer wilt hebben, tot uw vrou,
(4)
Gij moogt voortaen nogh bier nogh brandewijnties drincken.
KEYSER
(5)

Dat is een rechten snaek.
KOSEN

Waerom?
JOREN

Sij can het stincken
Van geenen stercken drank verdragen; voegt daer bij
Den toebak.
KOSEN
(6)

Toebak ook? dat 's al mijn leckernij
Hoe sal ik, sonder bier, en toebak, connen leven?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Och.
(stil).
ontbreekt.
mocht.
(stil).
dat is mijn.
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JOREN

Begeert gij Jaquelijn, gij moet dit al opgeven.
Soudt gij, om soo een meyt, niet willen afstant doen
(1)
(2)
Van dese lussies ?... Segh... gij sijt een rechten loen.
Bijgommen, kost ik haer, soo veel als gij, believen,
(3)
Ick sou mij t'haerder min van t'onbijt self ontrieven.
KOSEN
(4)

Van 't onbijt ?...
KEYSER

(stil)

Sulk een spook sagh ik mijn leven niet.
KOSEN

Van 't onbijt, Joren? stil...
JOREN

Ja, en daer nevens liet
Ik haer altijt, voor uyt, d'helft eeten van de soppen.
JAQLIJN

(al luystren uyt)

(5)

KOSEN

'k Bemin Jaqlijne wel, maer moet mijn darmen proppen
(6)
Want anders valt mijn min geheel in d'oude schoen.
JAQLIJN
(7)

(8)

't Is wel gij droncke-neus, gij laffaert , gij kappoen,
Com weer, ik sal u naer de pijp en 't glaesie stieren.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

lustjens.
rechte.
ontbijt.
Neen, neen.
ontbreekt.
moet.
hier op uyt.
luyfter.
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AMBROOS
(1)

(aen den Keyser)

Daer is 't juweel.
KOSEN

Mijn lief...
JAQUELIJN

Wegh vrijer van de bieren...
KOSEN

Ey, sijt niet quaet.
JAQLIJN

Van hier... licht dese pullen op...
(2)
Helpt Joren, vaeyer wort door dorst gheel los van kop...
JOREN

Ras Kosen.
KOSEN

Jaquelijn, sijt gij nogh gram op Kosen?
JAQUELIJN

Dat Kosen brandewijn en Mechels bier gaet hosen,
(3)
Soo lange tot het hem sijn blaeuwe neus uytloopt.
KOSEN

Maer liefste...

(1)
(2)
(3)

altijt stil aen den Keyser.
heel.
dat 't.
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JAQLIJN
(1)

Swijgh

(2)

segh ik, eer

(3)

mijne gal meer

kookt.

JOREN
(4)

g'Hebt ongelijk, ge sult haer galle

meer ontsteken

JAQLIJN

Daer tonnestrijcker, draegh, dat u de beenen breken.

(binnen)
(Den Keyser en Ambroos lacchen)
Neen in gheel Brussel is geen sulcke Jacquelijn
AMBROOS

Mijn darmen splijten.
KEYSER

Volgh: 't vertoeven doet mij pijn;
(5)
Ick moet dat schoon gesin eens t'samen hooren prate' !
Waer woonen sij Ambroos?
AMBROOS

Hier in de naeste strate.

(binnen)
(6)

(7)

Binnen gordijnen open; vertoogh van den kelder.
TEUN, JOREN, KOSEN

Soo! wellecom die brengt... is 't van een volle ton.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

swijg stil.
eer dat mijn.
weer.
gramschap.
praeten.
ontbreekt.
Joren, Kosen commen in met het bier.
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JOREN

Jae 't meester.
TEUN
(1)

Schenk, laet sien... 't is claer gelijk de son...
Het smaekt spijt spaensche wijn... Comt, Jaquelijne... Maeye...
Waer sijt gij?... Brengt de spijs, gij doet mijn herte draeye'
Met wachten.
MAEY

(van binnen)

Hebt gij haest loopt voren....
TEUN

Wat gedult
Heeft eenen man van doen met soo een wijf... Gij sult
(2)
U haesten, of ick sal het selver comen halen.
JAQLIJN
(3)

Daer is salaey...
TEUN
(4)

Dat 's wel; sit aen , niet langh te dralen,
Roep moêr.
JAQLIJN

Sij comt terstont, begint maer vaeyer...

(Men klopt)

JOREN

Sacht
Ick hoore kloppen baes.

(1)
(2)
(3)
(4)

Hij drinckt.
commen.
uytcommende.
sit bij.
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TEUN

Men lapt geen schoen bij nacht:
(1)
(2)
Laet kloppen... Is de deur te degen toegesloten?
JOREN
(3)

Jae 's

en gegrendelt.

TEUN

Goet...

(Men klopt stercker)
Wat... sijn dat esel-pooten?
Sij stampen om de deur te breken... Joren siet
Wie daer is.
JOREN

'k Wou dat hij bij 't hooft hingh tusschen 't spriet
Aen d'oude haven-poort... Wie daer?... Wie daer?...
KEYSER

(van buyten)

Doet open...
KOSEN

Ick wenschte dat dien guyt van gister waer versopen.
KEYSER
(4)

(incomende Ambroos ter sijden.)

(5)

Och meester, set me
(6)
'k Ben natschoey

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

togh een lap op dese leers,

deure.
ter degen.
Jae en
uytcommende.
mij.
nat voet
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TEUN

Wat comt gij ons brillen bij de keers?
Het is nu buyten tijdt, om leerssen te vermaken.
KEYSER
(1)

(2)

Ick soude mergen vroegh nogh geeren t'Alst geraken,
(3)
Ick bid's u, help mij, 'k geev'u, wat gij vraegt, tot loon.
JOREN

(stil)

De drommel sla de vent.
TEUN
(4)

(4)

Uw gelt, nogh uw persoon
(5)
Nogh Alst, nogh reys, nogh wat gij vorder weet te seggen,
Sal desen avont mijn servette neer doen leggen;
Bruy met uw leerssen heen....
KOSEN

Soo baes, dat 's wel geseyt.
JOREN
(6)

Of

soo gij 't minste nogh daer tegen wederleyt...

KEYSER
(7)

Och vrienden, 't is mij leet dat ik u
Maer seker 't is uyt noot.

(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(8)

come

stooren

morgen.
geirne.
'k geef u al wat gij wilt tot loon.
u.
u.
breeder.
En.
uw.
comme.
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TEUN

Sa, drijf hem buyten, Joren.
KEYSER

Ick bid's u.
JOREN
(1)

(2)

Kreunt gij nogh gijn
Naer buyten, of...

kalen

Joncker? Sa

KEYSER
(3)

Waer wilt gij dat ik hene

ga?

TEUN

Ga voor den hagel...
KOSEN

Voor den regen en de winden....
AMBROOS
(4)

Is dat de sausse

van dat schoon kappoen?

KEYSER
(5)

Maer vrinden ,
En sijt soo hevigh niet. Soo u den honger quelt
Ick sal vertoeven: eet, en sijt soo niet ontstelt;
Of soo gij mij als vrient aen tafel wilt gehengen,
(6)
(7)
Ick sal voor mijn gelach tien potten wijn doen brengen.
(8)

(Sij staen alle op van tafel)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

gij.
kaele.
henen.
cansse.
vrienden.
vier
wijns.
alle staen zij van Tafel op en vliegen den Keyser toe.
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TEUN

Waer sijt gij, Maey, Jaqlijn, comt voort... wat seght mijn heer?
KEYSER
(1)

(2)

Ick geef tien potten wijn , is 't dat ik bij u neer
Magh sitten.
TEUN
(3)

Sa , mijn heer, gij doet ons groote eere.
AMBROOS

Hoe ras doet die beloft de lappers gramschap keere'!
MAEY

en JAQLIJN

(4)

(5)

Weest wellecom, mijn

heer....

TEUNIS
(6)

(7)

Ruymt jongens, ruymt , maekt

plaets.

JOREN

Het kijven is nu uyt.
KOSEN

Wij sijn de beste maets
Van Brussel.
AMBROOS

Groote maets, soo groot als olyphanten:
Wat heeft den Keyser daer eelmoedige trouwanten!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

vier.
wijns.
Jae.
te samen.
Heer schout.
ontbreekt.
hem.
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TEUN

Com heerschop, set u neer aen mijne groene zij;
(1)
Gij Maey te rechter hant.
KEYSER

Benaut u niet, voor mij,
'k Ben wel.
AMBROOS
(2)

Ja ruym soo wel als in een kuypers setel;
't Is puer als of hij waer geseten op een ketel.
TEUN
(3)

Jaqlijn, geef
AMBROOS

een servet.

(altijt ter zijden)

't Is van dat fijn damast.
Ten minsten brengt een bak dat hij sijn handen wast.
KEYSER

Ey, maekt togh geen fatsoen; best vallen wij aen 't schaffen.
JAQLIJN

('t kappoen brengende)

Daer is het feest-stuk.
TEUN

Soo, dat nu al d'honden blaffen,
(4)
Dat op de kelder klop, die wilt , geen ooren meer.

(1)
(2)
(3)
(4)

ter.
Conincks.
geeft.
wil.
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AMBROOS

'k Sey dit soo wel als gij, sat ick bij heerschop neer.
KEYSER

(gelt langende)

(1)

(2)

Siet meester; doet daer voor wijn naer uw

(3)

smake

halen.

TEUN

Neem Kosen...
KOSEN

Ik?... ja wel...
JOREN
(4)

Du Drijdarm van Westfalen...
Geef baes; ik ga daer mee, hier naest, in d'halve maen.
TEUN
(5)

(6)

Dat Fransien ons gebuer tap uyt de
(7)
Seght dat 't voor mij is .

volle kraen,

JOREN
(8)

Goet.
AMBROOS
(9)

Wat brilt ons desen snapper ?
TEUN

Ga Joren, segh aen Frans, het is voor Teun den lapper.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

gevende.
u.
smaeken.
gij.
Vrouwtjen.
een.
gaet.
ontbreekt.
clapper.
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MAEY
(1)

(2)

Wat dunkt u, heerschop van dat waesterlants

kappoen.

KEYSER
(3)

Ick at

noyt beter.

KOSEN

't Is de feest van d'oude schoen.
AMBROOS

Had ik mijn oude schoen, van daegh, meê aengetrocken,
Misschien proefd' ick nu ook van dese lecker brocken.
KEYSER

Jaqlijn een glaesie bier.
TEUN

Soo heer, dat 's naer mijn sin...
(4)
Wel, heeft 't wat smaeks ?...
KEYSER

Gij siet, ik lap het suyver in.
AMBROOS

Dit lijkt geen Keyser meer, maer eerder Teunis macker.
JOREN
(5)

(6)

(incomende met den wijn)

Daer is van 't beste vat.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Joren binnen.
waeterlants.
sag.
smaeck.
incommende.
ontbreekt.
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TEUN

Com Joren, schenk ons wacker
(1)
In 't ronde... Sa, dat gaet op uw gesontheyt, heer...
KEYSER
(2)

Ervatten

wij dit, op uw welvaert, nogh een keer...

AMBROOS
(3)

'k Wou, dat dien feyaert waer verkocht in 't lant van Kempen
Ick leed nu geenen dorst terwijl, die lappers slempen.
TEUN
(4)

Wat segh

ie van dien wijn?

KEYSER
(5)

Gij hebt een leckre

tongh.

TEUN
(6)

Dat is mij meer geseyt, mijn heer: ick was nogh jongh
En lapte met Paskier, compeer van Klaes den kuyper
In welckers kelder ick al menigh stiller sluyper
Gemaekt heb; ook kreegh ick daer kennis van den wijn.
KEYSER

Gij dunkt mij, meester, van goey borgershuys te sijn.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

u.
Hervatten.
reckel.
segt gij.
lecker.
jonck.
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TEUN
(1)

(2)

Den hertoogh Maxmiliaen is van mijn vader lange
Geschoeyt geweest; ook heb ik somtijds d'eer ontfange'
Van Prins Philippus schoen te passen aen sijn voet.
Maer als dien jongen vorst moest trecken, met'er spoet,
Naer Spagnien, om van daer een spaensche vrou te halen,
(3)
Mits niemand van ons huys kon spaensche talen,
(4)
Men liet ons achter, en men nam een vreemden aen.
Mijn vaeyer wiert hier door met droefheyt, soo bevaên,
(5)
Dat hij 't bestierf , en liet, naer hem, vier jonge weesen.
(6)
(7)
(8)
De tollen , om die reys, dier tijdt seer hoogh geresen,
(9)
(10)
Die maekte ons soo aerm, dat ick schoenmakers soon,
(11)
Tot lappen wiert gepraemt, en dat voor kleynen loon.
Men wilde mij als dan 't mosket in handen geven;
(12)
Maer ick, die altijt had bemint het borger-leven
Was 't eerlijk van gemoet, om hant daer aen te slaen:
Den edlen elsen stont mijn oogh veel schoonder aen.
AMBROOS
(13)

Wat of

dien schoenlap sigh laet voorstaen.

KEYSER

Eens gedroncken
(14)
Eer gij vorder gaet.
MAEY
(15)

Ick rake wel aen 't roncken
(16)
Soo dit nogh lange duert.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Hertog.
heeft.
kost.
vremde.
toen stierf.
Te queken.
en.
dien.
maecten.
dat ick doen arm.
cleenen.
borgers-leven.
dan.
voorder.
raeckte.
ontbreekt.
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AMBROOS

En ick verstik van dorst.
JOREN
(1)

Soo, Kosen, kloestert
KOSEN

(2)

wel ien

oude coude borst.

(aen den Keyser)
(3)

Ick breng 't ie

speciael

AMBROOS

Wel speciael van 't bakhuys!
(4)
Och! moet dien schoonen wijn gaen in dat stinckend bakhuys?...
KEYSER

(aen Kosen)
(5)

Sa Kosen, 'k groet

u weer

JAQLIJN

Mijn heere den balliuw...
AMBROOS

Heb ik 't niet wel geseyt?
JAQLIJN
(6)

Mijn moeyer brengt

het u.

KEYSER
(7)

Ick brenge

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

't moeyer weer.

cloester.
u.
u.
ontbreekt.
't gaet uw.
bringe 't u.
bringe.
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TEUN

Sa, sa, met open monde...
JOREN

In uw goe gratie, heer.
TEUN

Men drink nogh eens in t' ronde.
KEYSER
(1)

(2)

Met uwen oorlof, baes, 'k versoeke dat Jaqlijn
Uw dochter, drincken magh met mij, een glaesie wijn...
Ick breng 't u Jaquelijn.
JAQLIJN
(3)

Godt segen ie

mijn heere.

MAEY
(4)

Gij botte moet gij u

(5)

soo voor de lieden keere' ?

AMBROOS
(6)

Wat dat de swerte
KOSEN

(7)

kauw

(8)

de bonte kraey

verwijt...

(een glas voor Joren nemende)

(9)

Ick blaes u Joren.
JOREN
(10)

'k Blaes u mee op sijnen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

tijdt.

versoeck.
Jaquelijn.
u.
uw.
keeren.
swarte.
schouw.
raef.
ontbreekt.
mijnen.
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AMBROOS

Wat drommel sou ik niet een glaesie connen blasen,
(1)
(2)
Soo wel als desen loen ?... mijn ijdle darmen rasen,
Als dol, mijn maghe knort gelijk een volle seugh...
(3)
Och sellement! daer sie ick sulk een schoone teugh
Voor Kosen.
(4)

(Ambroos licht het glas sonder gesien te worden)

KOSEN

(aen den Keyser)
(5)

Speciael,

hebt gij mijn wijn gesopen?

AMBROOS
(6)

(wegh gaende)

't Can wesen speciael.
KEYSER

De glasen staen wijdt open,
Hij magh vervlogen sijn.
JOREN
(7)

Sa , Kosen, blaest nogh eens.
KEYSER
(8)

Ga i an dan, meester Teun, gij peuselt altijt beens,
Spoelt uwe tanden wat.
TEUN

't Is wonder, ouwe kaken
Beminnen niet soo seer, dan peuselen en kraken.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

doen.
dermen.
schoonen.
Hij kruypt en licht het Glas.
Wel speciaal.
ontbreekt.
Jae.
gae aen.
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AMBROOS
(1)

Gelijk de kreupele geduerigh willen gaen...
Maer ginder lacht mij nogh een helder glaesien aen,
(2)
Ick moet het lichten, al sou mij den vorst ontdecken.
(3)

(Ambroos licht het glas voor Maey, met een talioor)

MAEY

Wel vaeyer Teunis, dat sijn ommers loose trecken;
Mishaegt u dat ik drinck? hebt gij nogh niet genoegh?
AMBROOS
(4)

Geen mussches

poeper oyt soo als mijn herte sloegh...

TEUN

Wat seght gij Maey?
MAEY

Quansuys ick heb den man belogen.
KEYSER
(5)

Den uwen is misschien ook in den wint
Schenkt, Joren, weder vol...
AMBROOS

gevlogen,

(van sijn buyt eetende)

(6)

(7)

Bloet, dat 's een lecker beet,
(8)
En weert dat sulckx de wacht van Keyser Carel eet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

kreupelen.
moest.
ontbreekt.
menschen proefden oyt hoe dat.
in de locht.
ontbreekt.
en.
weet.
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MAEY
(1)

Sa, Joren, danst een reys met mijne Jaquelijne
Ter eer van onsen gast.
JOREN
(2)

Com: singt de grideleyne
Van Schotlant.
MAEY

Sa
(3)

(Maey singt, sij danssen)
(4)
(Hier onder can gespeelt worden)

KEYSER
(5)

Dat is een halve bale

weert.

AMBROOS
(6)

Pots tausent , Joren danst gelijk een engels peert.
KEYSER
(7)

Sa vrienden elk eens ront het glaesien opgenomen;
(8)
Daer mede keer ik weer van waer ik ben gecomen.
JOREN

Uw leerssen heerschop.
KEYSER

'k Denk nu op geen leerssen meer.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

danckt.
gordelijne.
ontbreekt.
ontbreekt.
Daelder.
Dien gauwen lapper.
in 't.
daer.
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TEUN

Sa, viva d'oude schoen, en gij daer bij, mijn heer.
(1)

(Dit veers erhaelt ieder en drinkt er op)

AMBROOS
(2)

(3)

De schoey moet voren staen, 't is tienwerf meer dan
(4)
reden ,
Maer eer wij heenen gaen, ick kruyp nogh eens beneden.
KEYSER
(5)

Nu vrienden, goeyen

(6)

nacht; ick dank u van de

feest.

(binnen)

MAEY
(7)

Teun, leyd den man dan

uyt.

TEUN

Ick can niet staen...
MAEY
(8)

Du beest!
(9)
Du swijn!...
AMBROOS

Geen swijn heeft oyt soo veele wijn gedroncken...
Ick volgh den Keyser nae.
JAQLIJN

Hoor Kosen daer eens roncken.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Op dit versken drincken sij ront, en erhaelent.
schoen.
voorê.
rede.
goeden.
uw.
ontbreekt.
die.
dat
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MAEY
(1)

Com Joren, help

met ons uw meester naer sijn bed.

JOREN

Hoe weegt dat oudt geraemt.
(2)

(sij sleypen Teun)

MAEY

Ick ben wel opgeset
Met desen dronckaert... Soo... nu ga ick mede slapen...
Volgt Jaquelijn, hier valt niet lange meer te gapen.
(3)

(binnen)

JOREN

(alleen bij den droncken Kosen)

Wat vercken lagh oyt soo versopen in het slijk
Gelijk hier Kosen leyt...
(4)

(hij stoot hem)

Op swijn... 't is als een lijk.
Hij heeft nogh reuk nogh smaek, nogh oogen meer, nogh ooren,
(5)
Ja geen gevoelen self ... Op Kosen... sit bij Joren,
(6)
En vult met wijn, en bier uw darm vol tot de keel...
Wat roep ick?... Stom, en doof, en droncke is even veel,
(7)
Al loste men 't kannon hij soude niet eens porren....
(8)
Hoor sijn versluysde strot, en droncke neuse snorren ...
(9)
't Is of den rommelpot, in sijnen keeldarm sat...
Maer 'k moet eens in sijn oor wat gieten, van het nat,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

helpt.
ontbreekt.
Joren en Jaquelijn groeten malcander met oogen.
Hij stoot hem met den voet.
selfs.
ontbreekt.
hem niet porren.
sorren.
syn gedarmte.
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Dat hij soo gulsigh heeft in sijnen buyk gegoten.

(Hij giet wijn in sijn oor)
Hij roert min als een steen... 't is alles toegesloten
(1)
Of liever, opgevult... Ick ga nu, met gemak
(2)
Eens drincken, eer ik kruyp in mijne hange-mak...
Ick breng 't u Kosen... Soo, dat is een brave teuge...
(3)
(4)
Nogh eens van 't selve sop om 't herte te verheuge'
Dat smaekt als koeckies... Frans, gij sijt een braven weert;
Avous...

(hij drinkt)
(5)

,

(6)

een glas is meer dan een bierpot weirt .
(7)

(hij singt en danst)

(8)

Dat 's braef... dat 's excellent... 'k moet nogh een glaesie

drincken...

(9)

(hij singt...)

Nogh een...
(10)

(hij

drinkt wederom)

Dat doet mijn keel gelijk een klocke klincken...
(11)

(hij wil nogh singen en danssen, en begint te slingeren)
(12)

(13)

Hou voeten... stae ie , of niet... hoe comt dat gij soo swaeyt
Ben ick dan Joren niet?... Wat of voor mij soo draeyt?...
(14)
De kelder?... 't schijnt dat ja... of is mijn herssebecken?...

?....

(hij voelt)
(15)

Neen 't is nogh vast... sta stil... of comt gij met mij gecken?..
Staet kelder... waer?... waerom?... 't en is de kelder niet...
Neen... wat dan?... Kosen?... neen... 't is 't glaesie... daer... ey siet,
(16)
Het draeyt gelijk een top... ick moet het weer uyt lichte' ,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

gaen.
Kosen sa, Kosen dat gaet u krack.
uyt.
verheugen.
ontbreekt.
weert.
Tierantiery, tieran, tieriere. La la lera, lera, leray.
glaesken.
Hij danst en singt nogh eens. Tieran, tiery, lera, leriere.
ontbreekt.
ontbreekt.
staet gij.
waeyt.
is 't.
staet.
lichten.
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(1)

Want anders 't soude

mij wel springen in 't gesichte.

(2)

(hij drinkt)

Courage Joren, gij sijt 't haentie van de baen...
Waer is den baes?... Waer is mijn Jaquelijn gegaen?...
Mijn Jaquelijn... die meyt... die soete labertoote...
(3)
Och waer se nu bij mij, ick gaf se sulk een toote...
(4)

(hij struykelt en valt op Kosen)
Sijt gij dit Jaquelijn?
(5)

(hij grijpt Kosen bij de heup)
't Is sij, ick riek het wel...
(6)

(hij tast)

't Is mijne Jaquelijn...
(7)

(hij streelt Kosen met de hant)

ick voel haer poesel vel...
(8)
Fraey, Jaquelijntie, fraey... gij sult met Joren trouwe' ...
(9)
Ick, Jaquelijnes man... Jaquelijne, Jorens vrouwe...
Met Joren... Joren is... Jaquelijne... morgen... com...
Bruyt... Joren... Jaquelijn... ick... sij... den bruydegom...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

andersints soudt mij.
ontbreekt.
je.
suyckelt.
sijn billen.
ontbreekt.
ontbreekt.
trouwen.
Jaquelijnens.
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Vierde bedrijf
Ambroos trekt uyt, om Teunis met sijn volk, ten hove te dagen. Joren en Kosen doende
(1)
(2)
met Jaquelijn. Teun, daer op uytcomende, berispt sijn dochter en spreekt voor
(3)
Kosen. Ambroos comt in de kelder, en ontstelt geheel 't gesin door sijne uitdagingh.
(4)
Kosen verlaet sijnen baes in de benautheyt en vertrekt. Joren blijft getrouw .

AMBROOS
(5)

(alleen uyt als een deurwaerder opgeset)

(6)

(7)

Wat bril me dat kappoen, 't gen in soo veele vormen,
(8)
(9)
Mijn heer, en mij, van daegh, en gister , quam vervormen
Want hij, van Keyser, wiert gelijk een boere-schout,
(10)
(8)
Om t'eeten van dat beest: en ik, die gister , kout
En stijf voor deure stont, terwijl het wiert geeeten,
(11)
(12)
(13)
Ga nu, van dage , de doorluchtige ingeseten,
Van 't onderaerds kasteel als absiaer, of huyssier,
(14)
Uytdagen voor den vorst... Hoe staet mij die rappier,
En hellebaert?... mij dunkt ick hadde groote reden,
(15)
Mij gist'ren aen de schout voor dienaer te besteden,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

hierop.
staet.
compt.
getrouwig.
eenen Hussier of.
brilt mij.
't geen.
gistren.
verwormen.
Om van een Brugs Capoen te cnappen, ick die cout.
gistren.
moet.
daeg.
al de.
dit.
den.
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Want al dit dienaers tuygh past mij ten hoogsten wel.
(1)
(2)
Vrees Teunis, Maey, Jaqlijn, ik come naer je vel;
(3)
Vrees Joren, Kosen vrees: daer hangen maerte-buyen
U over 't hooft: den wint trekt tenemael uyt 't zuyen,
Naer 't Noorden. Gister was 't, tast toe, snijt, schenkt, drinkt uyt
Van daegh veranderen wij van woorden en geluyt;
(4)
Van dage sal men u, met omgecromde muylen,
En d'handen in het hair sien krijten ende huylen,
Op dat gij andermael, te midden in de vreught,
d'Aenstaende swarigheyt indachtigh wesen meught.
Want, waer van comt het, dat de menschen, uytgelaten
(5)
(6)
Tot weelde , en wellust, sonder regel, sonder maten
(7)
(8)
Steeds geven vollen toom, aen hunne sinlijkheyt ?..
(9)
Daer van, dat niemant, dan, de nasmaek overleyt,
(10)
(11)
Die op de malle vreught gemenlijk pleegt te volgen.
(12)
Wanneer den wijn, en 't bier sijn door de keel geswolgen,
(13)
En 't buykxie volheyt heeft, de mage haeren lust,
(14)
Dan sluymt het herte, soo tevreden, soo gerust,
(15)
Bewierookt met den damp van Bacchus soete geuren,
Alsof die vroylijkheyt voor eeuwigh moeste dueren.
Sorgh, vrees, becommernis verjaegt men uyt den geest,
Opdat den mensche, dan de rolle van een beest,
(16)
(17)
Met meerder vrijheyt speel , en sijne lussies streele.
(18)
Anteun, die gistren met sijn gasten, tot de keele,
(19)
Gedompelt lagh in drank, sal heden connen sien,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

comme.
u.
want den wint treckt teenemael uyt Zuyen naer 't Noorden. Gisteren was 't snijt, schenkt, tast
toe, drinkt uyt;
ongecromde.
In wild'en wellust, staeg.
en.
geven den.
sinnelijckheyt.
naersmaeck.
naer.
gemeenelijck.
is.
't buyckxen.
schijnt.
dauw.
speelt.
lusten.
gister.
commen.
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Hoe seer een iegelijk, van overdaet, moet vliên,
(1)
Als ick hem schroom, en schrik sal in de herssens jagen,
En, met sijn huysgesin, voor Keyser Carel dagen.
(2)
Niet dat dien grooten vorst hem quaet wil... neen, den tijdt
Des jaers, brengt mee, dat elk sigh, naer sijn staet, verblijdt.
(3)
Ook sult gij Teun , van daegh, naer ongegronde schroomen,
Misschien, vol vroylijkheyt, weer sien te rugghe komen;
Maer of dit weder langh sal dueren, weet ik niet.
Dies doet hij wijselijck, die in 't geluk voorsiet
(4)
(5)
Hoe licht den goeden wint van voorspoet, om can keeren..:
De miltheyt van fortuyn is jonst van groote heeren,
Is, als een schoonen dagh, een hantvol rook en wint,
(6)
Een vogel in de lucht, een lachie van een kint:
(7)
(8)
Nu schijnt sij aerm , en schaers, dan blinkt sij, als een wonder;
Dat onder lagh klimt op, dat boven was raekt onder;
Geen staet 't sij groot of cleen, verheven of versmaet,
Die somtijts niet en proeft, hoe los hier alles staet.
(9)
Maer met die sede-lees vergeet ik 's keysers orden:
(10)
Ben ick dan van huyssier een predyker geworden?...
(11)
Wat wilt gij?... dit gebrek bevangt er meer dan mij:
Te smallen op 't gemeen lijkt nu een ieder vrij,
En, twijl een iegelijk dus op 't gemeen blijft smallen,
Daer betert sigh, in hert, nogh zeden, geen van allen:
't Is al 't gemeen... 't gemeen... en niemant overleght,
Dat d'algemeene saek aen hem is vastgehecht.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

herssen.
sijn Majesteyt.
hem.
lichte dat den wint.
des.
lachtje.
hij.
arm.
door dees.
Predecant.
Verzen 19 tot 18 der volg. bl. ontbreken.
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Dien seght: mijn buerman moest dit soo doen, en dat late;
Mijn buerwijf moeste wat meer swijgen, en min praten.
Een tweeden smalt op 't hair, de kleeren, of den baert;
Hij spot als desen quist, hij knort als d'ander spaert.
Veel sijn' er, die wat hen bevalt, als wijsheyt prijsen,
En, wat hen tegensteekt, als sotternij verwijsen:
Mishaegt het hun, het stinkt al waer 't van gout gemaekt,
't Riekt beter als civet, wanneer het hun maer smaekt.
Wel, viese neusen, is uw reuke dan den regel?
Wel, dwersse hoofden, is uw vonnis dan den zegel?
Voor gij dus oordeelt, van uw evenmenschs gebrek
Steekt uwe neusen eerst in uw vermuft vertrek,
Daer sullen sij misschien beseffen vuylder geuren,
Dan, in de beste zael, of kamer der gebueren.
Dogh wat breek ick mijn hooft, met dit verwaent geslacht,
Dat al soo wel met mij, als met veel ander lacht?
Het lacche soo het wil, 't en sal mij niet mishagen,
Al moest het, tot in 't graf, twee Midas ooren dragen.
(1)
(2)
Ick ga naer Teunis toe, en daegh hem, in een hof
(3)
Waer geenen Midas oyt behaelt den minsten lof.
(4)

(Al de gordijnen open)
JOREN, KOSEN

JOREN

(gegaept en gegeeuwt hebbende)

Oy!... ick en can mijn hooft niet lichten... is dat recken...
Mijn oogen sijn nogh toe... wie comt soo vroegh mij wecken?
(5)
(6)
Het can pas minnacht sijn... Wat drommel, gheel mijn lijf

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

gaen.
het.
behaegt.
Joren en Kosen uyt.
mid'nacht.
heel.
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Is als versworen... bey mijn beenen sijn soo stijf,
Als of ick, voor de deur, had in de vorst gelegen...
(1)
(2)
Waer ligh ick hier?... ick sie mij selfs nogh niet te degen...
Is dat mijn bed?... is dat mijn kussen?
(3)

(hij tast toe, en grijpt Kosen bij sijn vodden)
Sacht, het leeft
Het roert...
KOSEN
(4)

Oy ! Oy!
JOREN

(opspringende)

Och! och! al mijn gebeente beeft,
(5)
Is 't toverij, of spook?... Och Joren! aermen Joren.
Waer sijt gij?... hebt gij dan uw eygen self verlooren?...
En sijt gij Joren niet?... ick Joren?... ja, ick ben 't...
(6)
'k Ben Joren selve ... ja... waer ben ick dan belent?...

(hij siet om naer Kosen, en de tafel)
(7)

Wel... daer 's de tafel nogh van gister; daer leyt Kosen,
(8)
Wiens lijf, tot kussen, mij gedient heeft, als vervroosen...
(9)
Ja vastenavont... ja, beur Fransie... ja kappoen!...
Ja fransse wijn... mijn kop, mijn lenden, mijn fatsoen,
(10)
(11)
(12)
(13)
Mijn nek , mijn steerte-been gevoelen wel te degen
Dat ick, van desen nacht, op d'aerde heb gelegen:
(14)
Gij hebt mij, soo verheugt, soo fraeyties opgeset,
Dat ick niet heb gedacht te kruypen in mijn bed...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

sien.
ter.
ontbreekt.
ay! ay!
armen.
selver.
is.
voor.
buer.
hert.
sterte-been.
gevoelt het.
ter.
fraeytjens.
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Maer, placht hier niet een fles met brandewijn te wesen?
(1)
Een soop waer goet, om mijn verzeeuwtheyt te genesen...
Sij moet hier ergens sijn, want Teunis, onsen baes,
(2)
Gebruykt dat dierbaer vocht, om 't water uyt sijn blaes
Te drijven...
(3)

(hij soekt )
'k Heb se vast...

(hij suypt)
Dat doet mij weer becommen.
(4)
(5)
(5)
Hou Kosen... slaep ie nogh? gijn stijven, gijn verklommen...
(6)

(Hij schenkt een weynigh brandewijn in een glas, en Kosen opgelicht hebbende
hij steekt het aen sijn neus)
(7)

(7)

Riek , riek ...
KOSEN

O soeten geur!...
JOREN
(8)

Nu suyp

eens slappen Jan.

KOSEN

O goeden drank...
JOREN

Sa rijs... rijs, Kosen...
KOSEN

Ick en can
Niet rijsen...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(6)
(7)
(7)
(8)

stoop.
dien stercken dranck.
ontbreekt.
slaept gij.
gij.
gij.
oplichtende.
riekt.
riekt.
suypt.
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JOREN

Rijs, segh ick
KOSEN
(1)

Ey laet me

nogh wat slapen...

(gerucht van binnen)

JOREN

Maer stil... wat hoor ick? Wie comt mij soo vroegh betrapen?.

(hij steekt de fles wegh)
Gans bloet, had onsen baes mij met sijn fles gesien
Ick was verloren... hoey!... daer comt hij mij bespien...
JAQLIJN

(uyt)

Wel Joren, hoe becomt u onse gansse feeste?
JOREN

Seer wel mijn Jaquelijn.
JAQLIJN

(naer Kosen siende)
Hoe? light die droncke beeste
Daer nogh versopen, en versmoort in sijnen drank?
JOREN

Gelijk gij siet, mijn lief.
JAQLIJN

Foey, wat een vuylen stank

(1)

mij.
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(1)

Comt uyt sijn bakhuys... op, gijn
(1)
Gijn gulsigaert.

dronkaert, op, gij vercken

(2)

(Sij schopt hem)

KOSEN

Oy! oy!
JAQLIJN

Spoey, Joren, hael een bercken,
(3)
(4)
Of eycken serviet , dat ick dien vuylen vraet
Sijn lenden smeer...
KOSEN

(5)

(kruypende en vallende)

Oy! oy!
JAQLIJN

'k Weet niet waerom ik 't laet
(6)
(7)
Dat ick u niet bij 't hair te kelder uyt doe sleepen
KOSEN
(8)

(knielende )

(9)

Genade, Jaquelijn! heb
Ick bid, vergeef het mij.

(10)

ik mij self

(11)

vergrepen

JAQLIJN
(12)

(13)

Van hier, gijn slodderbroek
(14)
Ga uyt mijn oogen, kruyp in eenen donckren hoek,
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

gij.
gij.
schupt.
serveet.
verraer.
opstaende, kruypende, enz.
uw.
doen.
ontbreekt.
ick heb.
selfs.
vergeten.
gij.
flodderbroeck.
duyst'ren.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

161
(1)

Dat ick u

gheel de week niet meer en sie nogh hoore.

KOSEN
(2)

(3)

Hoe can uw herte sigh op Kosen soo verstoore' ?
Hoey! hoey!
JAQLIJN

't Is wonder want gij sijt afgrijsigh soet.
KOSEN
(4)

Erroep dat vonnis togh ...
JAQLIJN
(5)

Van hier, gijn
KOSEN

(6)

lompen kloet

(wegh gaende)

Mijn hert is soo benaut, als of ick moest gaen hangen.
JAQLIJN
(7)

Seght als gij hangen wilt, ick sal den

strop doen langen.

JOREN

't Is wel geseyt, wat past' er beter, dan de galgh
(8)
Aen sulk een morssigh beest, soo vuylen swijne-balgh ?
(9)
(10)
Maer , Jaquelijn, dit maekt mijn hert niet min verlegen,
Soo langh uw vaeyer, tot sijn beurs, soo is genegen.
Vermaledijde beurs.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Dat ick geheel de week u niet meer sien noch hoore.
u.
verstooren.
doch.
gij.
bloet.
de.
swijnen balg.
mijn.
dat.
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JAQLIJN

Wat wilt gij dat ick doe,
Het is mij leet genoegh.
JOREN
(1)

Ick sterv' van onrust... Hoe?
Sal, om een hantvol gelt, dien onbeschoften Kosen,
(2)
Dien hatigen slavoen, voor Joren sijn verkosen?
(3)
Voor mij?.. voor Joren, die u als sijn ziele lieft
En altijdt lieven sal?... Om 't gelt hij sijn gerieft
En ik verstoten?... 'k wou dat d'eerste muntevinder,
Voor hij, dat duyvels gelt, dien deught- en eer verslinder,
Met sijnen hamer sloegh, met silver en met gout
In d'aerd versoncken waer!... is 't daerom dat men trout,
Of is 't om kinderen, in eeren, op te queeken?
JAQLIJN

Ick hou voor 't lest.
JOREN

Waerom dan soo naer 't gelt te steken?
JAQLIJN

Om dat men, sonder gelt, geen eten krijgen can.
JOREN

Geen eten sonder gelt?... soo veele is daer van,
Dat ik, op staende voet, u anders sal betoonen.
Can ick den backer, en den brouwer niet beloonen

(1)
(2)
(3)

sterf.
baetigen.
uw.
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Met schoen te lappen?... en, als dit soo can geschien,
(1)
Waerom dan altijdt naer dat pestigh gelt te sien?
JAQLIJN

Wel, hebben wij niet meer, dan broot, en bier van nooden?
JOREN

'k Wou dat ik, staende voet, gevoegt wiert bij de dooden;
Ick ben mij selfs niet meer, wanneer ik daer op peys...
(2)
(3)
Dat gelt, dien werelt godt, den troost , den wil, den eysch
Van alle menschen, daer veel kofferen van vol sijn,
(4)
Dat velen overschiet!... Jaqlijn, ick soude dol sijn,
(5)
Om dat mij, nu gij 't mint , dat drommels gelt ontbreekt..
Kan ick u dienen, met mijn bloet, mijn ziele? spreekt;
Waerom sijt gij versot op 't gen ick niet can geven?...
(6)
Och! nu dit soo is, 'k wil niet eenen stont meer leven;
'k Weet middel om den dood te vinden... Trout dan, trout
Met Kosen, met sijn gelt, sijn silver, en sijn gout
En met sijn bierbalgh ook...

(hij wil wegh gaen)

JAQLIJN

(hem vast houdende)

Gij sijt wel ras te peerde...
(7)
Ick achte Kosens gout, om Kosen, min dan eerde,
Maer, wat ick van u maek dat siet gij met 'er tijdt.
TEUN
(8)

(uytcomende)

(9)

Soo, Jaquelijne, soo, gij slove , 'k sie, gij sijt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

heftig.
weirelt.
wensch.
veele.
bemint.
dat.
Al soet... 'k acht.
uytcommende
sloeve.
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Al weer in vrijerij, tot over hals, en ooren;
Met uwen harlekijn uw welbeminden Joren.
JAQLIJN

Och vaeyer!...
TEUN
(1)

Stop jen

mont

JOREN

Maer baes...
TEUN
(2)

Brilt gij van hier,
(3)
En set u, op uw werk, gijn stooker van een vier,
Dat endelijk Jaqlijn geheel in brant sal steken...
(4)
Waer sijt gij Kosen?...
KOSEN

(van binnen)

Baes!...
TEUN

Waer hoor ik Kosen spreken
KOSEN

Ick come, baes, ick com...
JOREN

(stil)

't Is om verwoet te sijn.

(1)
(2)
(3)
(4)

ie.
sart.
gij.
ge.
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TEUN
(1)

Mijn Kosentie , com hier... hoe gaet? hebt gij geen pijn
In 't hooft?
KOSEN

Neen baes.
JOREN
(2)

Hebt

(stil)
(3)

gij geen tantsweer in jen

darmen

TEUN
(4)

Hoe sie'

jer soo uyt dan!

KOSEN

Ick sliep nogh baes
TEUN

Och armen
Den bloet heeft gisteren wat laet te bed gegaen.
JOREN

(stil)

(5)

Met twee, drij potten biers, en soo veel wijn geladen.

TEUN

Mijn Kosen, sit wat neer; com Kosen, sit bij Teunis:
Gij sijt mijn hert soo lief, als mijnen oudsten seun is.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

vrindt hoe is't.
noch oock.
ie.
siet gij soo dan?
Verzen 5 tot 1 der volg. bl. (tot: uwe beurs) ontbreken. In de plaats komt het volgende:

KOSEN

Het geen gij gister seyd sult gij dat houden staen.
(stil)
Hij mint maer uwe beurs.
JOREN
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JOREN

(stil)

Niet gij maer uwe beurs.
TEUN

Jaqlijne, sit daer neer
Bij Kosen.
JAQLIJN

'k Ben niet moey.
TEUN
(1)

Vrees, soo ik

nogh een keer

Moet seggen.
JAQLIJN

Foey!... hij stinkt gelijk een rotte prije
JOREN

(stil)

Sijn gelt en stinkt niet.
TEUN
(2)

Swijgh gij van die sotternije
(3)
Ick segh u, sit
JAQLIJN

Ick sit,... wat nu?
TEUN

Geef hem uw hant.

(1)
(2)
(3)

ick 't.
mij.
dit.
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KOSEN
(1)

Ey Jaeqsie
JOREN

(stil)

Ick ben doodt
TEUN
(2)

Doet geenen
Of wel...
JOREN

wederstant

(stil)

Can hij Pastoor en vaeyer t' samen wesen?
JAQLIJN

Siet voor je vaer, hij can sijn vader-ons, niet lesen.
TEUN
(3)

Dat 's niet geef
JOREN

gij uw hant.

(stil)

Sal ick dit moeten sien?...
Neen; 'k waere liever doodt.
TEUN

Wel, wat sal hier geschien?
(4)

(Joren sluypt van achter, en trekt de drijpeckel van onder Kosen, weghloopende)

(1)
(2)
(3)
(4)

Jackje.
geen.
geeft.
loopt.
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KOSEN

Och meester! help mij! help...
TEUN

Wat drommel, sijn hier spoken?
KOSEN

Och! Och! mijn leen.
JAQLIJN

(stil)

'k Wou dat hij waer den hals gebroken.
TEUN
(1)

Hoe drommel val

je soo?

KOSEN

Ay! ay! mijn heup, mijn leen!...
MAEY

en JOREN uyt; JOREN aen MAEY
(2)

Och! sonder u , wij sijn, voor al gescheyt van een.
MAEY

Wat is hier weer te doen?
JAQLIJN

Och moeyer!

(1)
(2)

valt gij.
uw.
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MAEY

Och Jaquelijne!
(1)
Mijn kint! mijn liefste kroost! ...
JAQLIJN
(2)

Ey! help

mij uyt mijn pijne

KOSEN

Och Maey...
MAEY
(3)

Brilt gij van hier, gijn

hatelijken loen.

TEUN

'k Segh dat hij blijven sal.
MAEY

'k Segh dat hij 't niet sal doen.
TEUN

Swijgh of ik snoer jen mont...
MAEY

Laet sien, wilt eens beginnen...
(4)

(Ambroos comt in de kelder)

JOREN
(5)

Och baes! och vrouwe! daer comt een deurwaerder binnen!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

troost.
helpt.
gij.
ontbreekt.
vers 5 luidt:

't Is u ghelijck ick sien daer comt hier jemand binnen.
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AMBROOS
(1)

Waer sijt gij, goutsmeder,
In schoen en oudt leder,
(2)
Gijn stinckenden roker
(3)
Gij schoelappens stoker....
Leent ooren, leent ooren,
Naar 't geen u, met tooren
En gramschap, beseten
Den Keyser doet weten...
Omdat gij sijn wetten
(4)
Soo derfde besmetten,
Versmaên en onteeren
(5)
Sijn last , en begeeren
Om dat gij, met guyten
Soo binnen, dan buyten
Dees machtige stede,
(6)
Sijn wil hebt vertrede' ,
Sult gij sonder falen,
Vertoeven, nogh dralen
Met Maey, en Jaqlijne
Ten hove verschijne',
Om reden te geven
(7)
Van 't gen is misdreven...
TEUN

Mijn heere! mijn heere!
AMBROOS
(8)

Van 't gen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

tegen d'eere,

Ambroos komt in de kelder.
Gij.
schoelappers.
durfde.
lusten.
vertreden.
't geen.
't geen.
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Der Keysersche troonen,
En scepters, en kroonen,
Gij stinckenden stijven,
(1)
Hebt derven bedrijven...
Kruyp uyt uwe stove
Met Maey, en die slove,
Begeeft u op wegen,
Om tegen den negen
Ten hove te wesen;
Daer sal men u lesen,
(2)
In weynige reken,
(3)
Wat straf uw gebrecken
En feyten. en sonden
Sijn weerdigh bevonden
(4)
Aen 't gen ick uytspreke,
Men salder u sleepen
Gekoord en geknepen.
D'uer is nabij; past op, en volgt mij al-te-gader.
(5)

(Ambroos binnen)

TEUN

(neersitttende)

Och! wat heb ik gedaen?
MAEY

Och Teun!
JAQLIJN

Och vader!
JOREN

en KOSEN

Och baes!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

durven.
met.
u.
't geen.
ontbreekt.
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TEUN

Och knapen! ick beswijk... geeft wat asijn...
(1)
Mijn herte swijmt... och! och!
MAEY

Och haest u Jaquelijn...
Mijn man! mijn lieve Teun...
TEUN

(becomende)

Wat heb ick togh misdreven?...
Rampsaligh mensch!...
MAEY

Och! siet sijn oude handen beven...
Mijn lief! mijn cameraet!
JAQLIJN
(2)

Och vaeyer! schep

(2)

togh

moedt...

JOREN
(3)

Courage

baes.

TEUN

De schrik bevangt mijn hertebloet...
MAEY

Och Godt! wat sal dat sijn?...

(1)
(2)
(2)
(3)

Hij valt.
schept doch.
schept doch.
corage.
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TEUN

Mij spannen ende vangen!
(1)
Mij, in mijn ouden dagh, doen geesselen of hangen?...

(sij huylen al te mael)
(2)

Heb ick daerom soo langh soo heerelijk

geleeft?...

(3)

(sij huylen)

Soo, voor 't gestrenge recht eerbiedelijk gebeeft?...
(4)

(wederom)

(5)

Soo langh, dien grijsen kop in eer, en deught gedragen?...
(6)

(wederom)

Had mij de dood gehaelt in mijne jonge dagen!...
(7)

(wederom)

JAQLIJN
(8)

Eylaes ! mijn boesem scheurt.
MAEY

Mijn herte splijt van rouw.
JOREN

Ick ben gelijk een steen...
MAEY

Och lieve man!
TEUN

Och vrouw! ...
Wie sal in desen noot, mij bijstaen, voor mij spreken?...
Och knapen! gaet met mij...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

oude.
eerelijck.
en
ontbreken.
sij huylen weder.
en
ontbreken.
Och Godt wat sal dat sijn.
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KOSEN

Ick, in dat gat, mij steken?
(1)
Neen... hebt gij u daer gebracht, help u daer uyt.
TEUN
(2)

Och Kosen! sta mij bij; mijn liefste knecht! ontsluyt
Voor mij nu uwe beurs, stelt uwen koffer open.
KOSEN

Neen, dat verstaet sigh niet...
TEUN

Ick vest op u mijn hopen;
(3)
(4)
Misschien can, met een cleyn , mijn sake sijn erstelt
JAQLIJN
(5)

O Kosen! help , in noot, mijn vaeyer met ie gelt;
(6)
Ey doe soo veel voor mij.
KOSEN

Met gelt?... neen Jaquelijne,
Waer ick dat pantje quijt, ick sou van droefheyt quijne!...
(7)
De saek en raekt mij niet.
TEUN

Ten minsten gaet met ons...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

helpt.
staet.
cleen.
herstelt.
helpt.
doet.
saecke.
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KOSEN

Neen, ick vertrek van hier, met kiste, beurs, en dons,
(1)
En wat mij aengaet, eer mijn goet wort aengeslagen,
En ick deelachtigh word' van uwe schult en plagen.

(binnen)

TEUN

Och Kosen, gaet gij deur?...
MAEY

Laet dien verrader gaen.
JOREN
(2)

Ick, baes, sal tot'er doot, aen uwe sijde staen:
(3)
Ick ga met u, naer 't hof; en wilt u niet ontstellen,
Is 't noodigh 'k sal mijn lijf, voor u te pande stellen.
TEUN

Och Joren! mijnen troost.
MAEY

Ons hulp, ons toeverlaet.
JAQLIJN

Ons hope!
TEUN
(4)

Sonder u en wist ick geenen

(1)
(2)
(3)
(4)

raet.

waer.
totter.
gaen.
geen.
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JOREN

'k Sal, tot den lesten snick, u mijne trou betoonen.
TEUN
(1)

Och Joren! waermee

(1)
(2)

(2)

sal ick u, daer voor , beloonen?

waermed'.
naer.
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Vijfde bedrijf
(1)

Teun met de sijne, op weegh, naer den Keyser, wort van Joren getroost. Voor den
Keyser gecomen sijnde, hij geraekt in een groote ontsteltenis. Endelijk door des
Keysers minsaemheyt versekert, en gevraegt sijnde, wat hij voor sijn onthael versocht,
hij vraegt en vercrijgt d'eere van de gecroonde leersse, onder sijn ambacht te dragen
in den ommegangh. Waer door verheugt, verlooft hij sijne dochter aen Joren.
JOREN, TEUN, MAEY, JAQLIJNE
(2)

Schep

(3)

moedt, mijn baes, het lukt wel beter dan

ie meent

TEUN

Dien absiaer heeft mijn moedt en herte soo vercleent,
(4)
(5)
Dat ick niet dan gerecht en galgen sie voor oogen.
MAEY

O Heer! hoe sal 't vergaen?

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

den Keyser doet hem binnen commen. Theunis en de sijne sijn in wonderlijcke gesteltenisse
in de tegenwoordigheyt des Keysers. Den Keyser versekert hun met sachtmoedigheyt, en
vraegt Theunis wat hij voor sijne onthaeling versoeckt, hij vraegt en vercrijgt d'eere van de
gecroonde Leersse onder sijn Ambacht in den Ommeganck te draegen, waer door verblijt,
belooft sijn Dochter aen Joren.
schept.
als gij.
als.
sien.
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JOREN

Die ijdele vertoogen,
(1)
En spruyten niewers uyt, dan uyt de vrees; ey stelt
Uw sinnen wat, en jaegt den schrik wegh die u quelt;
g'Hebt op uw lever niet waerom gij soo soudt schroomen.
TEUN

't Is waer, ick hebbe noyt een anders goet genomen;
(2)
Ik heb noyt peerde-leer voor koeyen-leer verkocht;
(3)
'k Heb noyt bedorven sool nogh randen ingewrocht;
Nogh d'oogen, voor 't bedrogh van knapen toegeloken.
(4)
Ik heb nooit, dat ik weet, den vorst te na gesproken,
(5)
(6)
Nogh oyt geweygert tol, of rechten of excys ,
Nogh (is 't niet waer, Maey?) oyt geeyscht te hoogen prijs,
Van lappen?
MAEY

Ja 't, mijn man, dat stak mij selver tegen.
TEUN

Ook heb ik noyt mijn wijf onredelijk geslegen,
Dat weet gij wel.
MAEY

Dat raekt 't recht nogh den Keyser niet.
TEUN

'k Ben niemant schuldigh, dan alleen, aen buurwijf Griet,
Voor bier en brandewijn, naer mij geheugt, ses blancken.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

door.
koeye-leer.
of.
naer.
geblauwt in stadt van.
acsijs.
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JOREN

Wel waerom dan, soo seer te beven, en te jancken?
(1)
(2)
(3)
(4)
Dat beev', en jank en schroom , en schrik en huyle en tier
Die vuyl van binnen is.
TEUN

Wat weet ik, of Passchier
Den touwer, die op mij soo nijdigh is ontsteken,
Mij dese pert niet speelt, om hem, van mij, te wreken?
MAEY

Wat can hij doen? hij is maer eenen man als gij:
TEUN

't Is waer, maer hij verwint mij ver in fielterij,
En, als hij is gesint sijn boosheyt uyt te wercken,
(5)
(6)
Hij can de selve wel met valsche blijcken stercken.
JOREN
(7)

Met valsche blijken?
TEUN

Ja, want, tot een valschen eedt,
(8)
Sijn hedendaegs al veel, om cleyn gewin, gereet.
(9)
Sij souden onsen Heer als Judas self verkoopen,
(10)
Schoon of m'hun maer de helft van Judas loon dee hopen.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

jankt.
schroomt.
schrikt.
huylt.
sal.
hem.
Maey.
cleen.
selfs.
deed.
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MAEY
(1)

Ick denk niet dat

er twee, van die in Brussel sijn.

TEUN
(2)

Och Maey! daer sijn er veel van dien geveynsden schijn.
Met sulcke sou Passchier mij lichtelijk beliegen.
JOREN

Maer meent gij dat den vorst soo licht sigh laet bedriegen?
(3)
Sijn oordeel is te snel in handelingh van recht;
Hij denkt en overdenkt, al wat een ieder seght:
Hij vonnist geene saeck, dan in den rechten regel,
En, voor de waerheyt blijkt, hij drukt noyt sijnen segel.
Geen uytsicht van sijn baet, geen vrient, nogh maegschappij,
Geen staets nogh lants verschil, geen oogen-luykerij

(1)
(2)

datter.
Tusschen verzen 2 en 3 komt:

Och Maey! der sijnder veel die met een valschen schijn,
Langs straete gaen, het sijn van buyten goede lieden,
Maer als men neerstig hun van binnen gaet bespieden,
Men vint den wolven aerd bedekt met lammer vel,
Ick ken niet verr' van hier soo een geveynsden wel,
Een heyligen in schijn, een bijter van Pilaeren,
Die daegelijckx maeckt soo veel Cruysen als hij hairen,
Op 't hooft en kinne heeft, wiens uytterlijck gesicht,
Al wie hem niet en kent door sijne seden sticht,
Maer 't is een loosen vos becleet met duyve pluymen,
Hij trekt dat wesen aen om beterder te luymen,
Op winst en eygen baet, en blijft daer med' bedeckt,
Tot hij 't geen hem lust, in sijne netten treckt.
(3)

en.
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Comt in de vierschaer waer hij neder is geseten.
Steunt op dien rechter, en op uw oprecht geweten
Soo gaet gij naer het hof gerust en onbevreest.
TEUN
(1)

(2)

(3)

Och Joren! trouwe knaep ! hoe troost gij mijnen geest;
(4)
Com dan, in 's Heerens naem, laet ons ten hove trecken.
MAEY

Courage, Teun, Godt sal d'onnooselheyt ontdecken.
JAQLIJN
(5)

Soo vaeyer, draegt u kloek, ons

sal geen leet geschiên.

JOREN

Is 't noot, dan sult gij, baes, de trouw van Joren sien.
TEUN
(6)

O mijn getrouwe

(7)

knecht

MAEY

O mijnen lieven Joren!

(1)
(2)
(3)

trouwen.
knecht.
Tusschen verzen 4 en 5 komt:

Al 't geen gij segt is waer, den Keyser is rechtveerdig,
En wijst een ieder toe naervolgens hij is weerdig,
Oock stelt hij nevens dit de ruste van 't gemoet,
Waer geenen gragen worm van onrust binnen vroet.
(4)
(5)
(6)
(7)

's Heeren.
u.
getrouwen.
knaepe.
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JAQLIJN

Soo, Joren, gaet soo voort.
MAEY
(1)

Gij sijt voor ons geboren.
(2)

(3)

(Al de gordijnen op . Vertoogh van 't keyserlijk hof.)
KEYSER, AMBROOS, HOVELINGH
(4)

(5)

Soo hebt gij onse Teun, ten hove, ingedaegt:
(6)
(7)
Hoe houdt hij hem?
AMBROOS

Hij sucht, hij krijt, hij kermt en klaegt,
Alsof hij om een moort, waer van den schout gevangen,
En morgen op de mert moest wesen opgehangen.
KEYSER

Gij moest hem soo veel schrik niet jagen in het hert,
(8)
Dat was mijn orden niet.
AMBROOS

'k Nam vreugt in sijne smert,
Om dat de selve quam, uyt sulcke losse gronden.
Maey, Jaquelijn, en wie daer binnen was gevonden
Verschrikten soo, wanneer ick quam de trappen af
Met d'hellebaert in d'hant, al tieren, met een straf

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

binnen.
open.
Keysers.
en Hovelingen.
onsen.
vont.
gij.
Dit.
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En toornigh aengesicht, en promoteurs gerommel,
(1)
Als of voor hun verscheen den schrikkelijksten drommel,
(2)
(3)
Wien oyt Anteuns patroon in sijne celle sagh.
Mijn opgemaekte spraek geleek een donderslagh,
Mijn oogh, vol blixems, aen dien moedeloosen ouden.
Hij comt, met sijne Maey en dochter en vertrouden
Ten hove, tot'er doot benaut in sijne ziel.
KEYSER
(4)

Gij sijt een oolijcken en afgerichten fiel:
Waerom dien ouden man soo in 't gemoet te prangen?
AMBROOS

Waeromme heeft hij u soo onbeleeft ontfangen?
KEYSER
(5)

Ick was hem onbekent : maer 'k sal u, met'er tijdt
Ook stellen in de proef van 't gen hij door u, lijdt,
En sien, of gij dan min, als hij, benaut sult wesen.
AMBROOS

Als 't u behaegt, mijn vorst; maer als gij mij doet vreesen
't Moet ook sijn op die wijs.
KEYSER

Misschien op slechter. Gaet
Nu heen, en siet of Teun nog niet in 't voorhof staet;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

schrikkelijcken.
Die.
Auteurs.
oylijcken.
niet bekent.
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Vertoeft hij langh, 'k sal hem van daegh niet connen hooren;
Dies, soo hij daer is, brengt hem dadelijk met Joren,
En vrou, en dochter in.
AMBROOS
(1)

Ik pas op uw

bevel.

(binnen)

HOVELING
(1)

Uw

majesteyt bereyt ons daer een aerdigh spel.

KEYSER

Het is den rechten eysch der vasten avont tijden:
Den besten middel om sigh selven te verblijden
(2)
(3)
Is jock en boerterij van veynsen ongeraekt .
(3)

(4)

(Ambroos uyt , met Teun, Jaqlijn, Maey en Joren )

(1)
(1)
(2)

u.
u.
Hier komt volg. tekst, welke in het hs. ontbreekt:

Ick walge van de pracht,
Waer nae den Edeldom in sijn verheuging tracht,
Het schijnt of nu voortaen sich niemant kan vermaeken,
Dan in de mommerij, waer Venus diertiens blaecken,
Door 't mommers bachuys als serpentiens vol fenijn,
Waer beursen vol van gout op kaert te stellen sijn,
En ander wulpsheyt meer, met welcke sij verquisten,
Meer dan hun toebehoort, dan raecken zij aen 't twisten,
En 't schelden, en daer op een ider in 't geweer,
Ick gaen soo onverdacht die mommers soo te keer,
Dat sij die dertelheyt voor eeuwig achter laeten.
HOVELINGEN

Gelukkig grooten Heer sijn alle d'ondersaeten
Voor wie soo wijsen Vorst, soo goeden Herder waeckt.
(3)
(3)
(4)

ontbreekt.
ontbreekt.
uyt.
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AMBROOS

Siet hier den lapper, wien den wijn soo lecker smaekt.
(1)

(Alle vallen sij op 't aensicht neer, roepende)
Genade!...
KEYSER

Is dat Teun, die gistren heeft geseten
Tot aen den middernacht, om leckerlijk te eten?....
ALLE

Genade!...
AMBROOS

Ja 't mijn vorst.
KEYSER

Die van den besten wijn
(2)
(3)
Geduerigh glaesies dronk, en schaeltjes bij dosijn?
ALLE

Genade!...
AMBROOS
(4)

't Is hij self .
KEYSER
(5)

Is dat die leck're Maeye
(6)
Die sulk een schoon kappoen wist aan het spit te draeye'?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

alle vallende op hun knieen en aensicht neder, roepende.
glaesjens.
schaeltjens.
selfs.
lecker.
draeyen.
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ALLE

Genade!...
AMBROOS

Ja, die is 't.
KEYSER

Is dat die Jaquelijn
Die gister altijdt moest bij haeren Joren sijn?
ALLE

Genade!...
AMBROOS

't Is die sloof.
KEYSER

Is dat dien cuyschen Joren,
(1)
(2)
Die altijdt vis'len gingh in Jaquelijnes ooren?
ALLE

Genade!...
AMBROOS

't Is dien quant, dien selven guychelaer.
JOREN
(3)

Is 't

(stil)
(4)

keyser Carel self , of eenen toveraar?

KEYSER

Anteunis, antwoord mij, maer wacht u van te liegen,
Want gij nogh niemant can mij in dat stuck bedriegen.

(1)
(2)
(3)
(4)

sprecken.
Jacquelijnens.
't Was.
selfs.
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JOREN

(stil)
(1)

Daer speelt de

drommel mee.

TEUN

(2)

(met de sijne 't hooft opheffende)
(3)

Vraegt vrijelijk

mijn heer.

KEYSER
(4)

Sat niemand meer dan

(5)

dees'

bij u ter tafel neer?

TEUN
(6)

Nogh eenen knaep, mijn heer, die, als gij ons dee
Van mij gelopen is, uyt vreese van de plagen.

dagen,

KEYSER

Geen ander?... Siet wel toe...
TEUN
(7)

Daer quam een vreemden in.
Terwijl ick nedersat, met gheel mijn huysgesin.
AMBROOS

(stil)

(8)

Sijn kelder noemt hij huys.
KEYSER

Wat wilde desen seggen?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

den.
ontbreekt.
mij vrij al.
den.
die.
ded'.
vremden.
ontbreekt.
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TEUN

Hij wou, dat ick een lap sou op sijn leerssen leggen,
Waer op ick wat ontstelt, door dorst en hongers noot,
(1)
(2)
(Ick segh 't mijn heer, recht uyt) in mijnen key uytschoot.
KEYSER

Heeft desen ook, met u, aen tafel neergeseten?
TEUN

Hij gaf ons, op dat hij, met mij, sou mogen eeten,
(3)
Acht potten wijns
KEYSER
(4)

Kent gij dien milden vreemden

niet?

TEUN

'k Sagh hem voor boer-balliuw...
JOREN

(5)

(den Keyser besiende)

Och Meester Teunis, siet
(6)
Eens op, het is den vorst, voor wien wij sijn gebogen,
Die gister met ons at.
(7)

(Sij sien alle op, en vol verbaestheyt neervallende, roepen)
(8)

Genade!... toont

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

meededoogen...

seg mijn.
mijne.
vier.
vriendschap.
ontbreekt.
wie.
ontbreekt.
toont ons.
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KEYSER
(1)

Rijs, Teunis, rijs op Maey, Jaqlijne, Joren, rijst;
't Is reden, dat men u ook wederjonst bewijst,
(2)
Nu gij mij gisteren soo smakelijk dee eeten.
Soo langh ick desen troon, als Keyser heb beseten
En heeft mij geen kappoen soo hertelijk gesmaekt.
MAEY

't Was goet ook, vorst.
KEYSER

Oprecht.
JAQUELIJN
(3)

Ick hadde

't schoon gemaekt.

KEYSER

Gij sijt een brave meyt.
JOREN
(4)

Hoe smaekten Frans den tappers
Bordeeusen, heer?...
KEYSER

Seer wel.
AMBROOS

(stil)

Wat brillen mij die lappers?
Sij maken met den vorst compeer en cameraet.

(1)
(2)
(3)
(4)

rijst.
ded'.
had het.
smaeckte.
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KEYSER

't Was alles wonder goet, salay, bier, wijn, gebraet,
Geselschap, al om best.
TEUN

't Verheugt mij boven maten.
KEYSER

Maer segh mij, Teunis, 'k wil die feest daer bij niet laten;
't Is reden dat ick u, naer mijne schult, betael:
(1)
Segh, wat gij van mij vraegt, voor een soo goet onthael
TEUN
(2)

(bij se selven wat gepeynst hebbende)

Op dat men, 't alle tijdt, d'eer sou indachtigh wesen,
Die uwe Majesteyt een lapper heeft bewesen,
(3)
Jon , dat ons ambacht, op sijn feestelijcken dagh,
(4)
Een leersse, met de croon daerboven, dragen magh.
AMBROOS

(stil)

Een rechte lappers vraeg.
KEYSER

't Verlof is u gegeven.
TEUN
(5)

Ick dank uw

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Majesteyt.

Wat gepeyst hebbende.
ontbreekt.
Jont.
een.
u.
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ALLE
(1)

Langh

moet den Keyser leven!

(2)

(Gordijnen toe)

TEUN, MAEY, JAQUELIJN, JOREN

Bijgommen, sulk een eer is 't ambacht noyt geschiet.
MAEY
(3)

Ick ken

door vroylijkheyt mijn eygen selven niet.

JAQLIJN
(4)

't Is weert sulk

(5)

eenen gast sijn eten

voor te stellen.

MAEY

Waer is dien Kosen nu, die ons niet durf versellen...
Had ick hem hier, ick krabd' hem neus en kaken op.
TEUN
(6)

Ey Maeye, spreek niet meer van desen dasen kop;
Ick liet mij al te los, door sijne beurs bekoren;
Maer nu is gheel mijn hert, voor onsen trouwen Joren.
En mits den Keyser ons, soo milt, sijn jonsten biedt,
'k Wil, Joren, dat de vreugt, die ick hier door geniet,
(7)
U mede, sij gedeelt; ick ken uw minne-pijne
Dies geev' ick u, van daegh mijn dochter Jaquelijne,
Ter eeren van de Leers, tot loon van uwe trouw;
Ick neem u aen, tot soon, neemt Jaquelijn tot vrouw.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Lanck.
Vertrecken op Theater en de achterste Gordijnen toe.
ben.
soo.
spijse.
bosen.
u.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

192

MAEY
(1)

Daer spreekt gij, weerde man, een voort, naer mijn behagen
JAQLIJN

Och vaeyer!...
JOREN

Och mijn baes!...
TEUN

Ick sal u liefde dragen
(2)
Ter doot, en wil, dat gij nogh voor den dagh verloopt
Met mijne Jaquelijn u, door belofte knoopt.
JOREN

Och Jaquelijn mijn lief!...
JAQUELIJN

Och Joren!
TEUN
(3)

Dat 's gesloten ...
Maer, om dees vreugde-feest, en blijdschap te vergrooten
Gaet, Joren, uyt mijn naem, als deken van de konst,
Der oude lapperij, vercondigen de jonst
Des Keysers desen dagh, door mijn versoek vercregen,
Aen gheel het ambacht: sulk een ongemeenen segen,
En heerlijkheyt vereyscht, dat elk sijn werk laet staen:
(4)
Drij guldens geev' ick hen tot teire in d'Halve Maen.

(1)
(2)
(3)
(4)

naervolgens mijn behagen.
altijd.
gestooten.
hun.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

193

JOREN
(1)

Ick ga

aen ieglijk uw lief bevel ontlede'.

TEUN

Als gij te rugghe keert, brengt een Notaris mede,
(2)
Op dat men, met geschrift, uw ondertrouwe sluyt:
Soo wort gij bruydegom, en Jaquelijn de bruyt.
JOREN

Ick vliege meester.
MAEY
(3)

Ga, maer keer in

haesten weder.

TEUN

Langh blijf de leers gecroont tot roem van 't oude leder.

(1)
(2)
(3)

gaen.
in 't.
nu haestig.
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Nae-reden
(1)

(2)

Een ieder oeffent sigh met 't voorval van vandaegh.
Veel lacchen overluyt met onsen Teunis vraegh,
(3)
En seggen: hadde mij den vorst die keur gegeven
Ick waere nu bevrijt van sorgen, voor mijn leven.
Een trotschaert, die den wint van eer heeft in sijn geest,
Roept uyt: ick had nu voogt van 't Gentsche slot geweest.
Een gierigaert: wou mij den Keyser soo bedancken,
Ick had' een rent gevraegt op Antwerps wisselbancken...
Belacchelijck besluyt! Anteun heeft niet van doen
(4)
Nogh slotvoogdij, nogh rent... Hij blijft bij sijne schoen,
En als hij elders sou sigh selven gaen besteden,
(5)
't Waer of men eenen aep, in zij en gout, sagh kleden.
(6)
Wat raekt het gelt, of d'eer een lapper, die tevreên,
(7)
(8)
Met sijnen elssen leeft, versaden met een cleen,
En als hij eens in 't jaer van een cappoen magh eten
(9)
Al sijn voorleden roy en aerbeit heeft vergeten.
Te vreden sijn is veel, te vreden sijn is meer,
Dan al den schat en roem, van een gecroonden heer
(10)
Die, in sijn overvloet, nogh wil naer vorder trachten.
Dat alle gierigaerts en trotsaerts Teun verachten,
Sijn vraege toont ons claer, dat hij tevreden leeft,
Dienvolgens, meer besit, dan eer en rijkdom geeft.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ider.
in 't.
de.
in.
zijd.
wel te vreên.
sijne.
versader.
pijn.
voordeel.
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Geluckigen Anteun! gij gaet geruster slapen,
(1)
Dan eenen focker die sijn kassen heeft vol gelt,
(2)
Waer mee hij sigh, bij daegh, en gheele nachten quelt.
Gij slaept bij 't oude leer, bevrijt van duysent sorgen,
Voor geenen dief bevreest, tot aen den lichten morgen:
Uw kelder, uwe Maey, en uwen schralen heert
(3)
(4)
Voldoen aen uwe lust, vernoegen uw begeert;
En soo gij desen dagh wat eersucht quam betoonen,
(4)
(5)
Het was niet om uw hooft, maer eene leers te croonen.
Soo langh het Brussels hof en wallen sullen staen,
Sal uw gecroonde leers met 't ambacht ommegaen.
(6)

(7)

Tot meerder eer Godts Ende van den H. Aertsengel Michael (17 Ap. 1706)

(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)

Jonker.
med'.
uwen.
u.
u.
om een.
Tot meerder lof en glorie van 't doorluchtig en goedertieren Huys van Oostenrijck.
ontbreekt. In de plaats staat enkel: Ende. Vòòr de Nae-reden staat:
Den Drucker tot den Leser.

Waerde Leser die de cluchten
Soeckt en mint met groot genuchten
Hier is aengenaeme stof
Tot Antheun den Lappers lof,
Die het ambacht doet verrijcken,
Vraegt van Keyser Carel, dat
Men mag draegen ront de stadt
Eenen Leers gecroond van boven,
't Welck is waerd om Theun te loven,
Want hetgene dat hij vraegt
't Lappers ambacht seer behaegt.
Keyser Carel groot van jonste
Gaf aen d' Edel Lappers Conste,
Op 't versoeck van Theun en Griet,
't Geen men alle jaeren siet
In den Ommegang nog dragen.
Dus die wil aen Vorsten vraegen,
Vraeg iets voor 't gemeene best,
Maer niet voor sijn eygen nest.
Leert dan aen ons Lapper Theunis,
Schoon hij maer een lompen cleun is
Dat men door de eygen baet
Raeckt in aller menschen haet.
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Triomf van het Kristen geloof over d'afgoderij

In de Martelij, en de doot van de H. Maget en
Martelaresse Catharina
Naer het Tooneel geschikt ende nieuwelijx overgesien en verbetert in
Duynkercke
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Het martelaarsspel ‘Catharina’ komt voor in handschr. III. Geen andere tekst is er
van bekend.
DR V. CELEN
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Personagiën
MAXIMIJN, Rooms Keyser.
PLACIDIA, Keyserin.
CATARINA, Kristene Maeght.
PORPHIER, hopman van 's Keysers lijfwacht.
JUSTINUS, Kristen Priester.
TERMOGENES, Afgoden-Priester.
Philosoofen.
AEMILIA, Staetdochter van de Keyserin.
Eenige wachten.

Het Tooneel is t' Alexandrien.
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Eerste bedrijf
en

1 Uytgangh
Maximijn, Placidia, Termogenes, Porphier, AEmilia, Lijfwacht.
Vertoogh van d'Afgodendienst

TERMOGENES

Buygt neder aerds geslacht uw ziel met uwe leden
En offert Godt Jupijn met wierook uw gebeden;
't Is hij, die onsen vorst en gheel het Rijk bewaert,
Het licht aen son en maen, de vruchten geeft aen d'aerd'

en

2 Uytgangh
Maximijn, Placidia, Catarina, Termogenes, Porphier, AEmilia, Lijfwacht.
CATARINA

O godeloosen slaef van onderaerdsche spoken,
Sult gij den wierookgeur, voor eenen afgodt, stooken?
Sult gij een offer-eer, die Godt met niemant deelt,
Ontseggen aen sijn dienst, en geven aen een beelt.
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't Mishage Cesar self, ik sal het niet gedoogen:...
Ick ben met 't Kruys gemerkt... vertrek u, uyt mijn oogen,
Verleyder van het volk, doortrapte Wichelaer,
Neemt wegh dat helsche Vier, dien schendigen Autaer,...
Maekt plaets, ik sal dien Godt tot pulver gaen verpletten.
TERMOGENES

Moet mijn gewijden arm sigh aen dat stuk besmetten?
MAXIMIJN

Trouwanten, stut de drift van die verwaende meyt...
Wie sijt gij, die Jupijns en mijne Majesteyt
Met sulk een lasteringh, en moetwil derft onteeren?
CATARINA

Ick ben een Kristen Maegt, gewent den Schepper t'eeren
Van hemel en van aerd', den levendigen Godt,
Bestierder van den Al, en heer van 't eeuwigh lot,
Die uyt een puere min, tot heyl van alle volcken,
Sijn ongeschapen Soon sondt uyt de hoogste wolcken,
Op dat hij, door sijn doot, ten vollen sou voldoen,
En voor der menschen schult, en sijnen Vaders soen.
Aen dese wort met Recht het wierook aengeboden,
Niet aen een Jupiter en and're valsche goden.
TERMOGENES

Hoe lange lijdt den Vorst die godeloose spraek?
MAXIMIJN

Laet, Vader, mij de sorgh van onser goden wraek,
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En wil met d'offerhand en wierookgeur voort varen,
Terwijl men dese sloof sal in mijn hof bewaeren.

Vertoogh van den afgodt toe.

TERMOGENES

Neen, neen, geen offerhand behaegt aen godt Jupijn,
Soo langh hij van dat feyt niet sal gewroken sijn:
Dees heyligschenderij gaet soo sijn godtheyt stooren,
Dat hij, nogh uw versoek, nogh mijn gebeên sal hooren;
En wort hij niet voldaen voor een soo grooten hoon,
Ik vreese voor den staet, ik vrees voor uwe kroon.
Men heeft de goon weleer veel Rijcken sien verdrucken
Door honger, vier, en sweert, om minder schellemstucken.
Sie Cesar dat gij u door goetheyt niet beswaert;
't Misdaet valt hem te last die een misdoender spaert.
MAXIMIJN

Geheymen hemels tolk, ik wil geen goden tergen;
Segh, wat zij mij, tot soen, van dese schennis, vergen.
TERMOGENES

Het springend hertebloet van die verwaten sloor.
CATARINA

Dat wil ick voor mijn Godt uytstorten; com, doorboor
Dees boesem die soo langh door ijver wiert gedreven,
Om 't leste van mijn bloet voor mijn geloof te geven:
Maer, dat op selven tijt daerdoor genesen wert
De wonde van uw ziel, de blintheyt van uw hert.
Hoe Cesar? laet gij dan uw oordeel soo verdoven,
Dat gij dien logenaer, dien valschaert cont geloven?
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Denkt gij, dat uwe kroon staet voor Jupijn te recht,
Omdat Termogenes, een huychelaer dat seght?
Te weten een stom beelt, dat hant nogh duym can roeren,
Sal tegen 't roomsche Rijk de pest en oorlog voeren,
Verderven 't aerds gewas, vergiftigen de locht,
Besmetten mensch en beest door hunnen adem-tocht:
Indien dat alles is gehecht aen sijn vermogen,
Hoe can hij dit verwijt van eene Maegt gedogen?

Men geeft stoelen aen den Keyser en de Keyserin.

MAXIMIJN

Schoon u op desen stont sijn snelle blixem spaert
Hoop niet, dat uwen Godt u voor mijn sweert bewaert.
CATARINA

Dat voert gij nimmermeer is sijnen wil daertegen.
MAXIMIJN

'k Sou die verwaende tong haest anders doen bewegen,
Maer uwe jonge drift en onervaren moedt
Betoomt mijn rechte wraek en stilt mijn siedend bloet.
Hoe reukeloos gij sijt tot lasteren gedreven,
Ik weet hoe eenen Vorst met eene Maegt moet leven.
En hoe gevoeligh gij mij ook verbelgen meugt
Ik geef dit alles toe aen uwe losse jeugt.
Terwijl ik mijnen moedt en gramschap laet bedaeren
Neem acht op uwen staet, op uwe teere jaeren;
Bedwing mijn oordeel niet tot een te wreet besluyt,
Voor een genadigh Prins en een soo jonge spruyt.
Verset dat bijgeloof uyt uw verdwaelde sinnen,
Mijn weerde Keyserin, ik self sal u beminnen:
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Gij wort van gheel het hof omhelst, geviert, geeert,
Soo ras gij uwen wil naer mijn bevelen keert.
CATARINA

Geen vrientschap, geene lust can mijne ziel bekooren,
Dit al heb ik versaekt voor mijnen uytvercooren;
Hem blijv' ik tot' er doot gehoorsaem en getroû,
Spijt allerhande leet, vervolgingh, smert en roû.
MAXIMIJN

Eer wij van uw beleyt u vorder onderhouwen,
'k Gebied' u uwen naem, en uw geslacht t'ontvouwen.
CATARINA

Mijn naem is Catarijn, mijn stam van Conings bloet,
Nadien gij 't mij gebiet, en ik 't u seggen moet.
Maer 't geen bovendien ik hooger acht in weerden,
Is, dat mij Christus wou voor sijne bruyt aenveerden.
Dit is mijn hoogste roem, dit is mijn rijkste kroon,
Mijn wenschens eenigh wit, en mijnen aerbeyts loon.
Ik ging van d'eerste jeugt den steylen wegh instappen
Die leydt, tot Redenkonst en hooger wetenschappen,
Maer endelijk verliet dat ijdel school gedruys,
En volgde, vol begeert, de leeringh van het Kruys.
Daer sagh ick dat den Mensch hier niet en is geschapen
Om in de schepselen verdorven lust te rapen,
Maer, om, met needrigheyt, tot een verheven lot,
Te dienen sijnen heer, te minnen sijnen godt.
Daer toonde mij 't geloof in eenen boek beschreven
Hoe ons een corten tijt leydt tot het eeuwigh leven,
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Hoe blindelings een ziel, die altijt leven moet,
't Vergankelijk omhelst voor 't onverganklijk goet.
Ach! als dat helder licht in mij quam nederdalen,
Wat con ik minder doen, dan volgen sijne stralen,
Dan openen mijn hert met een verliefden tocht,
Op dat die klaerheyt mij geheel doorschijnen mocht.
Ik ben aen dese plicht ook niet te cort gebleven,
En voegde mij naer 't licht dat quam in mij gedreven;
'k Verkoos met vierigheyt het bitter voor het soet,
Voor eer verworpentheyt, voor 't aerds het hemels goet.
MAXIMIJN

Prinsses, waer mede wilt gij uwe jeugt beswaeren?
Mishandelt gij aldus uw nieu-ontloken jaeren?
Verwijst gij desen glans, die schoonheyt, tot een graf,
Die u, tot uw genucht, der goden miltheyt gaf?
Waertoe besit gij dan al die bevalligheden,
Indien gij dese wilt uyt onlust gaen vertreden,
En door een koppigheyt die reden wederstaet,
U halen op den hals geheel des werelts haet?
Wie achterhaelt het wit van die verdraeyde sinnen?
Soekt gij gehaet te sijn wanneer men u wil minnen?
En als men u tot vreugt, tot staet en glory noodt
Kiest gij, voor dit genot, een schandelijke doot?
Sijt gij dan afgedaelt uyt Koninklijke vorsten
Om naer de slavernij, naer schande en smaet te dorsten,
Te stooten met den voet den scepter en de kroon,
In 't end vervloekt te sijn van Menschen en van goôn?
Wat godtsdienst magh dat sijn, waer op gij derft beroemen,
Die gheel de werelt comt verwijsen en verdoemen.
De teere Maegden doet opsluyten in een kluys,

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

211
En haere glory stelt in een verworpen Kruys?
Neen, neen, misleyde Maegt, laet uw verstand versetten
Verlaet die dwase leer, met hare wreede wetten,
Voegh u naer mijnen wil en leef als een vorstin
- Gelieft van uwen Vorst en uwe Keyserin.
CATARINA

Soo raedt een afgodist, die vast aen d'aerdsche saken,
Niet weet hoe Godes min en reyne deughden smaken;
Soo spreekt een weeligh mensch, die in het vleys versmoort,
Sijn vuyle wellust volgt, naer geen verstervingh hoort.
Wel, is de Kristen' leer soo hatigh voor uw oogen,
Sijt slaef van uwe lust, blijf voor Jupijn gebogen,
Maer, twijl gij, dus verblint, voor valsche goden buygt,
Lij dat m'in onse Kerk den waeren Godt getuygt.
Maekt onse lijdsaemheyt dan uwen moedt verbolgen,
En can het u misdoen dat wij de Waerheyt volgen?
Verdienen wij door min uw onversoenb'ren haet,
En straft gij met de doot die bidden voor den staet.
Heeft tegen uw gesach een Kristen ondernomen
Omdat hij niet en wilt voor uwen Afgodt comen,
En moet gij, omdat hij den waeren Godt aenbidt,
Hem villen, martelen, ontleen van lit tot lit?
Wat salmen voor een naem aen sulk een wreetheyt geven?
Een mensch in handel recht en onbesmet van leven,
Die sijnen vijant self bemint als sijnen vrient
Moet sterven als een dief, omdat hij Christus dient.
Daar is de stale wet waer Romen op derft roemen,
Die alle volckeren barbaren pleegt te noemen,
En soo hoogdravende met Arents vlercken vloog
Dat s'allen Vorst aensagh met een versmadend oogh.
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Die aerdsche Keyserin heeft sigh soo ver vergeten,
Dat s'op onnooselen verstoort is en verbeten,
En door onmenschlijkheyt uytsinnigh en verwoet
Haer eersten roem becladt met zuygelingens bloet.
Ga voort dan Maximijn, hou staen de woeste wetten
Die dees bloetdorstige quam in uw handen setten,
Schend, martel, en verniel, en spaer nogh jonk nogh out,
Bevestigh 't heyligh Recht waer Romen op betrout.
Maer 't wijl gij tegen Recht, dit Recht sult ondersteunen
Vrees voor den Opperheer, die d'hemelen doet dreunen,
En vonnis vellen sal ten last van uwe saek
Beweegt door 't Kristen bloet dat stadigh roept om wraek.
MAXIMIJN

Te weten desen heer, die als een dief gevangen,
Wiert tusschen moordenaers aen eene galgh gehangen;
Bedreygt de kinderen met dien beroemden Godt.
Dogh, over uwe clacht van mijn te streng gebodt,
'k Wil u, hoe seer gij schelt, nogh dese jonst bewijsen
Dat gij, voor uwe wet, moogt twisten met de Wijsen
Die in Alexandrien van daegh vergadert sijn...
Porphier ick legh op u de sorgh van Catarijn.

en

3

Uytgangh
TERMOGENES,

alleen

Help Jupiter! wat magh dat uytstel togh bedieden?
Hoe comt den vorst soo traegh om straffen te gebieden?
Hij, die als eenen leeuw ontsteken, en verwoet
Soo dikwijls heeft sijn sweert gedoopt in 't Kristen bloet,
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Wanneer der goden roem hem quam daer toe verwecken,
Verslapt in sijne drift en schijnt te rugh te trecken?
O schand! o hoogste spijt!... verdragen dat een meyt
In sijn bijwesen smaedt der goden mogentheyt,
Ja self sijn hooft bedreygt?... wat wil die lafheyt seggen?.
Ick ga hem sijne plicht en feyl voor oogen leggen.

en

4 Uytgangh
Placidia, AEmilia
AEMILIA

Mevrou ick sta verbaest, en weet niet wat bediet,
Dat u myn droevigh oogh soo buytenspoorigh siet.
't Wijl gy soo lange stom hebt by den vorst geseten
Wat heeft u daer mishaegt, wat heeft u daer gespeten?
Der goden voorstant heeft u nimmer soo vervoert;
Vergeef myn vryigheyt, gij syt te seer ontroert.
PLACIDIA

Wanneer een tragen vorst geen acht neemt op de wetten,
Magh een vorstinne niet op syn versuyming letten?
AEMILIA

Dit sy haer toegestaen in borgerlyk beleyt,
Maer nimmermeer tot straf en tot gestrengigheyt.
Hoe? omdat mynen heer niet haestigh is in 't woeden,
Roept gy naer vier en stael, begeert gy te doen bloeden,
Wort uw gemoet ontstelt, uw ingewant doorknaegt,
Om dat hij deernis heeft met eene teere maegt?
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Wat vreemt besluyt is dit? wie sal dien gront versinnen?
Als Vorsten staen naer bloet, dan smeken de Vorstinnen,
Dan eyschen sy gena, dan bidden sy om soen,
En is Placidia met moorden te voldoen?
Hoe syt gy soo verkeert, die eertyts sonder grouwen
Geen vonnis hooren mocht, geen wonden cost aenschouwen?
Moet dan om uwe lust vandaeg te sien gepaeyt,
Het vleys van Catarijn syn aen het vier gebraeyt,
De tanden uytgerukt, de borsten afgesneden,
De beenderen gekraekt, de litten gheel ontleden,
En endelyk verschuert, gemalen op een Rat
Of snickende versmoort in 't siedend oliebadt?
PLACIDIA

Gij steekt my door het hert.
AEMILIA

Dit sou alree geschieden
Waert dat gy heden mocht door Cesars mont gebieden;
Geen pynbank, geene smert, geen hongersnoot, geen leet,
Geen moortpriem, geene doot, en waer voor haer te wreet.
PLACIDIA

'k Beken AEmilia, die Maget steekt mij tegen.
AEMILIA

Te weten omdat sy tot Christus is genegen,
En met haer hertebloet wil zegelen syn wet!
Uw drift is wonder groot.
PLACIDIA

Gij siet wel wat mij let.
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AEMILIA

Ik sie het, Keyserin, maer derv' het qualyk seggen.
PLACIDIA

Neen, neen, gy moogt my vry myn feyl voor oogen leggen,
Verwyt het my recht uyt; 't is belgsucht, die my quelt,
't Is wreede minne-nyt, die myn gemoet ontstelt,
Die mij niet minder pijnt dan ketenen en boeyen,
Dan geessels, vier en stael, pynbancken, haeken, roeyen,
En al wat Maximyn voor Martelaers bereyt.
'k Beken, ik ben jaloers; maer is 't niet met bescheyt?
Gij kent de wankelheyt van mynen ongetrouwen;
Die nieuwe schoonheyt dee syn plicht alree verflauwen;
Ik heb genoegh gevat en al te wel gesien
Wat syne vleyery, en streeling wil bedien....
O spyt!... Wat sult gy my daer tegen connen spreken?
AEMILIA

Dat ik voor u, Vorstin, door schaemte ben ontsteken,....
Ach! verre sy van u soo schandelyk gedacht:
Den Keyser is verdoolt indien hy dit betracht.
Ik weet hoe die Prinses van haere jonge jaeren
Besorgt was om haer eer en achtingh te bewaeren,
En hoe getrouwigh sy aen Christus is gewijt.
PLACIDIA

Hebt gy geen ander troost ik ben den Keyser quyt.
Den glans van eenen troon, van grootheyt, staet en eeren,
Kan licht een eerbaer hert een kristen ziel verkeeren.
Sou eene jonge Maegt ontseggen eene kroon?
De glory is te soet, dien luyster al te schoon.
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Gy hebt die Cateryn soo moedigh hooren praten,
Terwijl den loosen Vorst tot veynsen uytgelaten
Haer, in ons bysyn, heeft arglistelijk gevleyt:
Maer wacht, tot hy alleen in volle vryigheyt,
Sal sonder achterdocht, en verre van getuygen
Syn scepter en syn kroon voor haere voeten buygen:
Wacht, tot hy vol eerbiet, en t'samen vol van min
Vergetende syn trou, met syne Keyserin,
Verslingert op haer jeugt, met toegesloten handen,
Haer syne trouwigheyt en liefde sal verpanden.
Dien roem van eerbaerheyt, die drift voor Christus wet,
Dien fieren hoogmoet sal licht worden omgeset.
Der Vorsten minne can de reynste zielen prangen,
De Grootheyt is een net, dat herten weet te vangen.
AEMILIA

Misschien sou eene maegt van nederigh geslacht
Door sulk een lokaes syn in slaverny gebracht
En door den ryken glans van eenen troon bedroogen
Den vrydom van haer hert verliesen door haer oogen:
Maer, was een Vorstens min den wensch van Cataryn
Sy sou niet moeten sien naer uwen Maximijn.
Sy heeft haer liefde niet aen Christus opgedragen
Omdat geen werelts Prins haer sochte te behagen;
Neen, haer genegentheyt siet naer geen aerds gewin,
Sy geeft aen haeren Godt een onbesmette min.
Alexandriën sagh veel prinselijke helden,
Die gheel hun hertens lust op haere schoonheyt stelden;
Dogh, schoon sy wiert uyt deugt en eerbaerheyt versocht,
Daer was niet een van al die haer bewegen mocht.
Vervreemt van alle lust, en t'samen van de menschen,
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Sy onderhiel haer hert met goddelyke wenschen;
Sy overlas by daeg de kristelyke wet,
En bracht de nachten door in suchten en gebedt.
Sou naer een anders man soo reyne ziele trachten?...
Maer, schoon dit conde syn, waer loopen uw gedachten
Mevrou? waer heen verleyt u desen achterdocht?
Gy syt met uwen vorst soo hecht en vast verknocht,
Dat u van desen kant niet 't minste staet te duchten.
PLACIDIA

Gedenkt gy dan niet meer den smaet en d'ongenuchten,
Die ik om synentwil heb moeten onderstaen?
AEMILIA

Dat ongenoegen is nu langen tyt vergaen.
PLACIDIA

Syn tegenstrydigheyt doorknaegt nogh myn gevoelen.
Syn ongestadigh hert by daeg en nacht aen t' woelen
Sluymt tusschen haet en min in onverscheydentheyt.
Ik dompel in een zee van gal en bitterheyt.

Sy weent.

AEMILIA

Verset dit droef gedacht door krachten van de Reden,
De deught van Cataryn stelt u eerlang tevreden.
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Tweede bedrijf
en

1 Uytgangh
Maximijn, Catarina, Philosophen, Porphirius, Lijfwacht.
MAXIMIJN

Sie dese wijsen, hier om uwentwil vergaert
Opdat u onse wet en leeringh sy verclaert.
CATARINA

Als ik myn oogen sla op soo veel grijse koppen,
Die voor den waeren Godt hun hert en ooren stoppen,
'k Sie naekter, dan voorheen, hoe 't goddelijk beleyt
Niet achterhaelt can syn, door aerdsche wetentheyt.
Men sagh my myne jeugt in uwe school besteden
Tot kennis van Natuer en Stellinge der Reden,
Maer Reden en Natuer en heeft my niet ontdekt
Hetgene tot den wegh der waere wijsheyt strekt.
Dees heb ik, om myn ziel niet vorder te verblinden,
In Christus reyne leer en needrigheyt gaen vinden,
Daer vond ik in het cort hetgen ik lange socht,
En 'tgene geenen mensch mij immer wijsen mocht.
Daer quam het waer geloof my eenen Godt vertoonen
Eenvoudigh in Natuer, dryvoudigh in Persoonen,
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Dry hebben eenen wil, en voeren een gebodt,
Dry, Vader, Soon, en Geest, maer eenen Heer en Godt.
Den Vader is de bron, den Soon syn levens ader;
Den Goddelyken Geest spruyt uyt den Soon en Vader:
Den Soon is t'onser heyl gedaelt uyt 't hemelryk
Gebooren uyt een Maegt geworden ons gelyk,
En onder Pontius, als een der booste slaven,
Gehangen aen een Kruys, gestorven, en begraven:
Ten derden daeg is hy weer levend opgestaen,
Daernae syn Vaders Ryk vol glory ingegaen.
Dit is dien lieven heer, die wy den Christus noemen,
Van wiens oodmoedigheyt en lyden wy beroemen;
Hierin bestaet de wet die yder volgen moet,
En die ik ben bereyt te vesten met myn bloet.
PHILOSOOPH

Laet varen, wijse Maegt, al die verholentheden,
Soo lastigh aen Natuer, soo strydigh met de Reden;
Verdraeg u, nevens ons aen d'algemeene leer,
Gehoorsaemt uwen Vorst en toont de Goden eer.
Waertoe met uw verstant te willen gaen bemercken
Des Godtheyts wesentheyt en wonderlyke wercken;
Die dryven boven u en boven uwen geest,
En die'r beschouwing maekt den wijsten mensch bevreest.
Wie die geheymen oyt betracht heeft t'achterhalen,
Meer hy doorgronden wou, meer hy begon te dwalen:
Den glans der Godlykheyt is een verheven licht
Dat met een enkel strael verdooft het aerdsch gesicht.
CATARINA

Waerom betracht gy dan, in uw verdichte boecken,
Dien openbaren Godt, die claerheyt op te soecken,
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Gy, die door ongeloof de waerheyt onderdrukt?
Indien aen uwen geest die kennis is mislukt,
Dat wort niet aen het licht maer aen uw oogh geweten.
Gy kont 't onsienelijk door 't sienelijk afmeten,
En in den grooten Al soo wonderlyk gebouwt
Den wijsen Schepper sien die alles onderhoudt.
Maer uw verydelt hert versuymt die heldre stralen,
En blijft in duysternis, met vryen wille, dwalen;
Gy stelt de Majesteyt van een Almachten Godt
Voor een verdorven Romp een stinckend dier te spot,
En doet den offergeur, voor hem gewent te rooken,
Voor wormen, vogelen, ja voor serpenten stooken
PHILOSOOPH

't Gebruyk van lant en volk, door d'ouders bygeset
Wort in den Tempeldienst en 't Raedshuys eene wet.
Wy volgen de gewoonte als eenen Vasten Regel,
Sy dient in Kerk en Staet voor orden, maet, en zegel.
CATARINA

Gy volgt dan de gewoont? van wie?... van een geslacht
In godeloos misbruyk, en vuyle lust versmacht,
Besmeurt met tovery, en ander helsche smetten....
En waerop steunen togh al uwe tempelwetten?
PHILOSOOPH

Op d'opperheerschappy en Majesteyt der goôn.
CATARYN

Wat goden? Jupiter, Saturnus, Mars, Belloon,
Pan, Venus, en Vulcaen?... Syn dit der wetten stichters
Van Godtsdienst, Staet, en Recht? O ydele verdichters
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Van valsheyt, logentael, bedrogh en dobbelheyt;
Is 't soo dat gy den Vorst, dat gy het volk verleyt?
Syn dit de groote goôn, o redenloose wysen
Aen wie het aerds geslacht moet d'opperst' eer bewysen?
Te weten Jupiter en Pan syn onbekent,
Men heeft van Venus niet vernomen hier omtrent!....
En schaemt gy u dan niet, die derft op wijsheyt roemen
Voor eene Kristen Maegt dat godendom te noemen!
PHILOSOOPH

Schaemt u, gij die voorheen met wijsen hebt verkeert
Dat gy voor Cesar self de goden dus onteert.
Dogh om u eene proef van hun gesach te geven
Sie Romens heerschappy door hen soo hoog verheven
En spyt den woeden storm van allerley gevaer
Verdedight en bestiert soo menigh hondert jaer.
Dat haeren Adelaer met uytgespreyde wiecken
Den eernaem overvliegt van Meden, Persen, Griecken,
Dat Oost en West te saem met Suyd en Noorder Pool
Sigh voor de wetten strekt van 't heyligh Capitool,
Wort aen de godendienst van Romen toegeschreven,
En sal een jonge Maegt de selve wederstreven?
CATARINA

Gy sult eer langen tyt dat prachtigh Keyserdom
Gheel onderworpen sien aen Christus heylighdom,
Niet met gewelt van stael, van lanssen, ende speeren,
Een menschelyken vondt en volcken te verneeren;
Neen, neen, de Kristen wet gaet ander wegen in
Sy overwint het al, door lydsaemheyt en min.
Wat hebben togh gedaen soo menige Tirannen
Geheel de werelt door met vangen, koorden, bannen,
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Vervolgen, pynigen, met dorst en hongersnoot,
Met duysent perssingen veel wreeder dan de doot?
Is door al dese ween, dat moorden en vernielen
Die goddelyke leer gedreven uyt de sielen?
Belet den Roomschen haet, de Wraek van Maximyn,
Dat hier en overal veel kristen helden syn?
Ha neen!... terwijl m'hun vleys siet door de vlammen broeyen
Het vier der liefde doet van binnen d'herten gloeyen:
Het edel martelbloet is een vruchtbarigh zaet
Dat stadigh hooger wast, hoe seer men 't nederslaet,
En verder dan 't geklank van Romulus schalmeyen
Geheel den Aerdboom ront syn vruchten gaet verspreyen.
PHILOSOOPH

't Gebodt van Maximyn roeyt die met haesten uyt.
CATARINA

Geen aerds gewelt vermagh iet tegen dese spruyt
Wiens yver machtigh is Tirannen t'overtreffen,
Ja boven de Natuer den mensche te verheffen.
Hier blykt het wys beleyt van onsen grooten heer,
Die, selfs in eene Maegt, een schepsel broos en teer,
Uytschynen doet de kracht van syne Almogentheden.
Waer wiert by eenigh volk een godsdienst oyt beleden
Met 't uyterste gevaer van eere, goet en bloet?
Waer sagh men eenigh mensch soo dapper van gemoet
Dat hy om eene wet, een leeringh in te volgen,
Geheel de werelt wou sien tegen hem verbolgen?
Een voorbeelt gaf daervan de Machabeysche stam,
En 't is den selven Godt die door syn liefdens vlam
Het bloet der kristenen soo hevigh op doet sieden,
Dat sy voor synen Naem het hooft den beul aenbieden,

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

224
Den alderhoogsten noot de wreedste grousaemheên
Met onberoerlykheyt en vreugde tegentreên.
De vorst der hellen self en alle de gedrochten,
Waerdoor 't onsaligh rot wort eeuwiglyk bevochten
En hebben geene macht op 't kristelyk gemoet,
Gewapent met het Kruys, geoeffent in oodmoet.
PHILOSOOPH

Nadien d'oodmoedigheyt en 't onderworpen leven
Aen yder Kristen wort soo krachtigh voorgeschreven
Waerom gehoorsaemt gy uw Vorst en Keyser niet
Die voert in Godes plaets het opperste gebiet?
CATARINA

Omdat hy aen den Heer my wilt ontrouwigh maken:
Ik sou voor synen wil myn hertens wensch versaken,
Maer als die wederstreeft aen d'eer van mynen Godt,
Ik ken geen Keyser meer en smaede syn gebodt.
PHILOSOOPH

Dat is tot muytery der menschen sinnen scherpen,
Om 't jok van hunnen Prins en Keyser af te werpen
Een schadelyk besluyt van uwen Christus leer
Die in gelykheyt stelt den Slave by den Heer.
CATARINA

Derft uw onwijse tong dus van myn Heylant spreken
Die door gehoorsaemheyt is aen een Kruys besweken?
En seght gy dat syn wet de muytery verwekt
Die alle volckeren tot liefde en vrientschap trekt?
Wat godtsdienst leert den mensch sigh selven overwinnen,
Beloonen quaet met goet, syn vyanden beminnen,
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Versoecken Godts gena voor die syn bloet vergiet,
Gelyk de kristen Kerk haer kinderen gebiedt?
In een vervolginge van dry volcomen eeuwen
Gedreven uyt het Ryk, geworpen voor de leeuwen,
Gelastert en vervolgt, mishandelt en gekoordt
Wie heeft 'er onder hen den Roomschen Staet gestoort?
Dien, twijl een wreeden beul syn borst gingh open rucken,
Wenscht in syn toornigh hert de liefde Godts te drucken;
Die, twijl haer 't bloedigh stael de holle strot afsneet
Riep, heer vergeef het hem die my bereyt dit leet.
Te midden in de smert van kerven ende kappen
Verschueren, geesselen, doorbooren, bloet aftappen,
Versengen, roosten, braên, met 't eygen bloet bemorst
De liefde alleen beweegt de kristen tonge en borst.
Och! of ik heden mocht myn herte bloet vergieten,
Om u myn Heylants min daerdoor te doen genieten,
En, die genietende, omhelsen eene wet
Die 't opperste geluk de menschen overset!
Hoe geerne sou myn ziel dit lichaem laten schueren,
Ontleên van lit tot lit, opdat dit mocht gebueren!
Hoe willigh liet ik nu doormalen myn gebeent,
Opdat gy soude syn met mynen Godt vereent!
PHILOSOOPH

Myn reden staet verbaest!
ANDER

Nu open ik myn oogen!
CATARINA,

knielende

O Christe! toon van daeg uw goddelyk vermogen,
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Gebruyk, gebruyk van daeg de tong van uw slavin,
Om in d'omstaende schaer t'ontsteken uwe min!
Gij syt uyt 's hemels troon op 't aerdsche dal gesonken,
Om in der Menschen hert uw liefde te doen voncken,
Doe heden dit door my, indien het u behaegt
Bewijs uw groote macht, door eene swacke maegt.
PHILOSOOPHEN

Daer is geen waeren Godt dan in de Kristen Kercken.
MAXIMIJN

Vervloekte boeven! schuym dat sult gy haest bemercken;
Porphier, dwingt desen hoop te buygen voor Jupyn,
Wie weygert sal terstont door 't vier verslonden syn.
PHILOSOOPHEN

't Is onsen hoogsten wensch voor Christus leer te sterven.
CATARINA

O Vaders! heden gaet gy 't eeuwigh leven erven:
Vernietigt door berouw uw vorige misdaen,
Soo sult gy in uw bloet den kristen doop ontfaen.

en

2

Uytgangh
MAXIMIJN,

alleen

Myn hert hoe voelt gij u? met wat verdeelde tochten
Wort gy inwendiglyk besprongen en bevochten?
Hier wreetheyt, daer gena... hier liefde, ginder haet
Ontroeren, perssen my, beroven my van raet.
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In desen fellen strijt van myn gestoorde sinnen,
Wat moet ik doen myn hert?... wie haten?... wie beminnen?
Hier wederhouden my recht, reden, trou, en rust,
Daer wackeren my aen min, schoonheyt, weelde en lust.
Hoe? moet dan eenen vorst doorstaen die wreede strijden,
En om een Redentwist soo groot misnoegen lyden?
Terwijl het gantsche Ryk gehoorsaemt syne wet,
Magh hy geen meester syn van syn vertrek en bed?
Stil liefde! voor gy my meer lust comt oversetten
Bemerk wat swarigheên uw soet besluyt beletten,
De godtsdienst dreygt myn hert met d'alderhoogste noot,
Sy wapent mynen arm tot myne liefstens doot.
Voldoe ik haeren last waer sult gij togh bevaeren?
Versuym ik haer bevel sy sal myn hooft niet sparen,
Haer opsicht overweegt den vorst met gheel den staet;
Wie met de Goden twist vervalt in menschen haet...
Maer hier verschijnt Porphier....

Porphier uyt.

en

3 Uytgangh
Maximijn, Porphier
MAXIMIJN

Hoe dragen sigh die wijsen
PORPHIER

Sy willen geen eerbiet aen Jupiter bewijsen,
En syn, naer uw besluyt, geworpen in het vier.
In 't heetste van den brant, met vrooyelijk getier
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Beleen sy Christus wet, verwenschende de Goden.
De felle Cataryn, tot spyt van uw geboden,
Verschijnt vol moedigheyt, te midden in 't gedrangh,
En met een vlammigh oogh, als een vergifte slangh,
Vervloekt den Roomschen dienst, met beelden en autaeren,
Opstokende den moedt, der fiere Martelaeren,
Met mannelyk gebaer, en woorden vol van gloet,
Om voor den Nazarey te geven lyf en bloet.
MAXIMIJN,

by sigh selven

En sal ik voor dat stuk, met deernis ingenomen,
Uytstellen haere straf, en myne gramschap toomen?
Sal ik, lafhartelijk bekoort door haer gesicht,
Verdragen haeren trots, versuymen myne plicht?...
Neen, neen, myn liefde is uyt, sy sal myn haet gevoelen.

Hy spreekt aen Porphier.
Waerom haer niet gestut, in dat kerkschendigh woelen,
Met boeyens vastgeset, met ketens overlaên?
PORPHIER

Ik hadde van den vorst daertoe geen last ontfaen,
Dogh conde haer verwyt en moetwil nauw gedogen.
't Volk wiert er door ontsticht, en lasterde 't vermogen,
Dat Romens Tempel-rey de hemel-goôn toeschrijft.
MAXIMIJN

Wie houdt u, mynen arm, dat gy soo vreedsaem blyft,
Gy, die om minder hoon den Donderaer bewesen
Soo menigh duysenden ten viere hebt verwesen?
Wie stilt myn toornigheyt in dese goden-smaet?
Myn herte weyffelt gy nogh tusschen liefde en haet?
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Neen mynen haet gaet vast; voer uyt myn strenge wetten,
Eerst sult gy haer het lyf met peesen doen verpletten,
Dan sluyten in een kot geperst door d'hoogste noot,
Waer sy verwachten magh een schroomelyke doot.

en

4 Uytgangh
Placidia, AEmilia
PLACIDIA

AEmilia sult gy myn vrees nogh tegenspreken?
Ontdekt gy nu den gront van Maximinus streken,
Syn snoode vleyery, syn ontrou, en verraet?
AEMILIA

Mevrouwe, keert gy dan noyt tot de middelmaet?
Sult gy uw hartens tocht altijt soo veel toegeven,
Dat uwe ziele wort van 't reden-pat gedreven?
Waerom u selfs gemaekt ellendigh voor den tijt?
Sy lijdt een dubbel wee, die door vermoeden lijdt.
PLACIDIA

Denkt gy dat myn verstant sighselven laet verdoven,
En 'tgen ik hoor en sie en magh ik 't niet geloven?
De Wysen syn verbrandt, en Catarina leeft,
En wilt gy dat my dit geen achterdencken geeft?
Dien vorst soo yverigh voor goden en godinnen,
Door dienst, nogh maegschappy, nogh deernis t'overwinnen
Geduerigh even streng, verbolgen, fel, en gram
Bespat met breyn en bloet, omringt met vier en vlam:
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Dien schroom der kristenen, door ijver soo ontsteken,
Dat hy een lasterwoort pleegt met de dood te wreken,
Lijdt heden onbeweegt, dat een verwaende schuyt
Den oppersten der goon, met syn hoogweerde bruyt
Derft smaden, lasteren, onteeren, en versaken,
Als of nogh Tempeldienst, nogh wetten hem aenraken.
Wat ongestadigheyt verandert synen moedt?
Hoe wiert hy eerst soo gram? hoe wort hy nù soo goet?...
Hy, die door 't blakend vier vernielt heeft vijftigh wijsen,
En derft voor godt Jupyn niet eene sloor verwijsen?
AEMILIA

Hy houdt syn vierigheyt en rechte gramschap in,
Om d'onervarentheyt van uwe vijandin.
Is 't wonder, dat een vorst gewilligh soude spaeren,
Een edele Prinsses, een maegt van sestien jaeren?
Al swaeyt hy 't sweert van 't Recht in syn gevreesde hant,
Al is syn troon omvaen met radders, vier, en brant,
Om 't Galileys geslacht te pynigen t'ontleden,
Hy draegt een menschlyk hert in 't binnenst van syn leden,
Een hert dat menigmael door deerenis ontroert
Wanneer hij 't wreed besluyt van Romens wet uytvoert.
PLACIDIA

Een onmedogend hert, gewent in 't bloet te baden,
Geduerigh even wreet, verhit en onversaden:
Slaef, edel, jonk, en oudt syn dagelijx gevilt
Gebraden voor dat hert, en nimmer is't gestilt.
Is dit dan d'eerste maegt die voor hem wiert betegen?
't Is d'eerste die syn hert inwendigh maekt verlegen,
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Niet om haere teere jeugt of Adelyk geslacht,
Maer om de minne-jonst die hy van haer verwacht.
Dit moet Placidia nog van haer man verdragen,
Dat om een kristen pop haer zuchten hem mishagen.
AEMILIA

Gij doet de trouwigheyt van uwen vorst te cort.
PLACIDIA

'k Wil dat hy nogh van daeg daer van versekert wort,
En om den tyt niet lang met clachten te verslyten,
Ik ga hem in 't gesicht syn dobbelheyt verwijten.
AEMILIA

Mijn lieve Keyserin, dat hoede Godt Jupijn.
PLACIDIA

Dien heeft voortaen genoegh te doen met Cataryn;
'k Ontsla hem van dien sorg, en ga mijn lust volbrengen.
AEMILIA

Mevrou, vergeef het mij, ik sal dat niet gehengen:
Sult gy soo onbedacht met opgesette sin
Gaen stellen in gevaer uw trouwe, rust, en min?
Rampsalige Prinsses! waer gaet gij u begeven?
PLACIDIA

Ik heb geen sorge meer voor myne rust nogh leven:
'k Wil dien ontrouwen sien; hy neme 't qualyk af;
Hy woede, en belghe sigh: hy schicke t'mijn'er straf
Pynbancken, vier, en stael, moortpriemen, stale wielen
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Waer mee hy 't kristen vleys gewent is te vernielen;
De doot benaut my min dan die verraderij.

en

5 Uytgangh
Placidia, AEmilia, Catarina
Eenige crijgsknechten, voorsien met geessels.

AEMILIA

Vorstin, betoon de drift van uwe jalousy;
Hier comt de kristen maegt geketent en gebonden
't Schijnt of den hemel haer heeft t'uwer troost gesonden.

Crijgsknecht aan Catarina.
Sie Galileysche bruyt, wat lieffelijk gerecht
U hier wort opgedischt.
AEMILIA,

aen de Keyserin

Hoort gij wat desen seght?
PLACIDIA,

aen de crijgsknechten

Waer leydt gy dese maegt?
CRIJGSKNECHT

Mevrou, sy is verwesen,
Om gheel verplet te syn met taeye bollepeesen.
AEMILIA,

aen de Keyserin

Vreest gy nogh dat sy u den vorst ontroven sal?
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PLACIDIA

Ik duchte voor bedrog.
AEMILIA

'k Beclaeg haer ongeval.

en

6 Uytgangh
Catarina, Crygsknechten
CATARINA

Terwijl men haer handen bindt.
O soete! o aengenaeme banden!
Gy doet myn minnend herte branden
In d'overdenckingh van myn lief
Voor my gebonden als een dief...
O liefste lief! Sie uw slavinne
Hier ook gebonden t'uwer minne!
Hoe troost het my op desen dagh
Dat ik voor u iet lyden magh!...
Syt wellecom o Minnereepen!
Nu wensch ik naer de taeye sweepen,
Om mynen Godt, myn hoogste goet
Te schenken 't beste van mijn bloet.
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Derde bedrijf
en

1 Uytgangh
Maximijn, Porphier
MAXIMIJN

'k Moet tegen mijnen wil, Porphier, haer schoonheyt minnen.
PORPHIER

Maer Cesar, hoopt gij dus haer soete jonst te winnen?
En onderneemt uw min door honger, pyn, en smert
Te locken t'uwer lust een teere magets hert?
Wat minnaer sagh men oyt soo vreemden wegh intreden?
MAXIMIJN

Wat minnaer sagh men oyt soo minnen tegen reden?
Wet, godtsdienst, trou, en recht verdrucken myn begeert,
Twijl myn gedwongen hert door liefdens vlam verteert.
Dogh hoe geweldigh my die vlamme comt ontsteken,
De reden van den staet tracht haer gewelt te breken;
Soo voel ik myn gemoet by daeg en nacht ontrust,
Nu door myn wreede plicht, dan door de soete lust.
Maer, als de leste my een weynigh laet bedaeren,
Dwingt d'eerste my tot straf en bloetdorst voort te varen,
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En doet my, tegen dank, uytvoeren eene wet
Die myne min bedroeft, en mynen wensch belet.
Door dese dolheyt was myn yver aengedreven
Wanneer ik tegen haer dat vonnis heb gegeven;
Blint voor haer schoon gelaet en siende voor het Recht
Wiert ik van haer vervreemt, en aen myn plicht gehecht.
En t schilde weynigh of d'onteering van de goden
Had uyt myn mont geperst 't besluyt van haer te dooden.
Maer desen wreeden dwang was dadelyk vergaen;
Soo ras de wrake sweeg de liefde sprak my aen:
De liefde stelde my de schoone weer voor oogen
Met gheel haer minsaemheyt en goddelyk vermogen;
De Liefde deede my vergeten godt Jupyn,
En Rome met haer wet besweek voor Cataryn.
Myn ziel, die voor een stont had' haere doot geswooren
Verstak dien droeven eedt, en voelde geenen tooren,
Verbolgen tegen my, medogend over haer,
'k Verwees myn eygen self, myn vonnis viel mij swaer.
PORPHIER

Con sulk een swackigheyt een grooten vorst beswaren?
MAXIMIJN

De liefde sal geen vorst, om syne grootheyt sparen.
PORPHIER

O Cesar, waer verleyt u die verblinde min?
Vergeet gy dat gy lieft der goden vijandin?
MAXIMIJN

Houd op van myne min met Reden te weerleggen,
De liefd' heeft d'overhant en lydt geen tegenseggen.
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Ga, stel voor haer in 't werk al uwe Redenkonst,
Denkt hoe u desen dagh vervordert in myn jonst
Indien gy Catarijn cont t'mijner wil bewegen.
PORPHIER

'k Neem u bevelen aen, dogh vreese voor den zegen.
'k Beken het minnepant van een soo grooten heer
Is seer bekoorelijk en maekt de herten teer.
Maer Catarinaes hert, dat gy hier soekt te vangen,
Is vrij van eygenbaet, en tydelyk belangen:
Sy trapt voor haeren Godt de werelt met den voet,
En haekt om t'syner min te geven al haer bloet.
Twijl in haer jeugdigh lyf de peesen en de sweepen
Door 't ongeduldigh slaen 't vleys morselden en kneepen,
Stont sy onroerelyk met een ontsteken oogh
Vol liefde en vierigheyt getrocken naer om hoogh.
't Scheen dat het lyden haer verstreckte tot vermaken;
Haer hert gevoelde niet der beulen wreet aenraken
En haer begaefde tongh in 't loven noyt gerust
Ontdekte met haer vreugt haer yverige lust.
De knechten die op haer de geessels moesten smyten
En konden haere spraek niet hooren sonder kryten:
Dus sagh men wedersyds uytstorten onder een,
De maegt haer vierigh bloet, de beulen hun geween.
MAXIMIJN

Dees edelmoedigheyt in d'eerste smert gebleken
Sal door de Duersaemheyt ten deele syn geweken.
Ga, stry voor uwen vorst met die manhafte maegt
Denk dat gy myn geluk in uwe handen draegt.
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Ten sy gy my vertroost myn lyden sal vermeeren,
Of myne liefde weer in eenen haet verkeeren.

en

2 Uytgangh
Vertoogh van den Kercker.
Catarina, Justinus
CATARINA

O Vader! hoe begeeft gij u in desen noot?
JUSTINUS

Een kristen leerling heeft de wacht; de liefde noodt
My, Dochter, om u in den kerker te besoeken,
En door een hemeltroost uw herte te verkloeken.
CATARINA

O weerde man, geen smert beswaert my in dit kot;
'k Verlange naer de doot ter liefde van myn Godt.
JUSTINUS

O wonderlijke cracht der goddelyke minnen
Door geenen Dwingelant nogh lyden t'overwinnen
O edelmoede maegt! ik ken in uwen gloet
De vierige begeert van 't kristelyk gemoet.
Uw mannelyke drift stelt heden my voor oogen
d'Onblusschelyke vlam waer door wiert opgetogen
Den Heylant van myn ziel, die aen de swaerste straf
Aen d'aldermeeste smaet voor ons sigh overgaf.
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Soo suchtte syne borst, soo bloosden syne wangen,
Soo vlamde syn gesicht, vol liefde en vol verlangen
Wanneer hy op Calvaer de galghe sagh gerecht,
Waer aen hy moeste syn tot Vaders soen gehecht.
Den selven geest die hem quam op dien tyt vervoeren
Comt heden uw gemoet ontsteken en ontroeren,
Verwekt u, drijft u voort, en laet u niet gerust,
Voor in uw suyver bloet uw liefde sy gebluscht.
Och! Och! ik can dien brant en yver niet aenmercken,
Of voele myne ziel in haere plicht versterken,
Myn herte brant en blaekt, myn killigh bloet ontsteekt,
Myn aders spannen op, als Catarina spreekt.
Hoe seer den ouderdom myn leden comt verkelten
De vlammen van uw oogh doen my door liefde smelten,
Ik wensch te syn verteert, verslonden, en vernielt
Door 't Serafijne vier, dat uwe borst bezielt.
Och! waer is Maximyn? waer syn de wreede beulen
Die soo erbarmeloos bestonden u te feulen?
Waer syn sy? Comen sy met al hun raserny,
'k Wil heden syn verschuert, gedoodt aen uwe zij.
CATARINA

O Vader! wil u self voor Christus kerk nogh sparen;
Het is der oud'ren ampt de jonge te bewaren:
Den yverigen moedt, de kristelyke Deught
Van sulk een ouderlingh, verwekt de jonge jeught.
Wat maget soude 't kruys niet schicken op haer leden
Als sij daer mede siet een grijsen helt voortreden?
Och! Och! ik ben beschaemt siend hoe uw coude borst
Soo vol van vier en vlam naer smert en lyden dorst.
Hoe? een stokouden heer, door jaeren afgesleten,
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Door quellingen verswakt en van d'ellend beseten,
Ontsiet voor Christus wet nogh smaet, nogh ramp, nogh pyn,
En sou ik, jonge spruyt, coel en slaphertigh syn?
Neen, neen, de liefde die uw killigh bloet doet kooken,
Comt in myn bloeyend hert haer reyne vlammen stooken,
En mynen brant vermeert, myn yver wort vergroot,
Wanneer gy voor het sweert uw styve borst ontbloot.
Terwijl door vierigheyt uw dorre beenders kraken
Ik voel het vochtigh margh in myne pypen blaken,
Uw voorbeelt dryft en jaegt my soo geweldigh voort
Dat ik voor Christus wensch geheel te syn doorboort.
Comt Roomsche knechten, comt bloetdorstige tirannen
Bereyt 't vernielend rat, doet myne leên uytspannen,
Verschuert my, martelt my, verplettert my tot gruys,
Voor mynen bruydegom, gestorven aen het Kruys.
JUSTINUS

O Maegt! betoom de drift van uw genegentheden:
Gij sult, gy sult van daegh het martelperk intreden
En in den overvloet van lyden, ramp en smert
Voldoen de vierigheyt van uw ontsteken hert.
Gy sult van daeg, voor u, met vliemen, messen, swaerden
Den wreeden Maximyn gebogen sien ter aerden;
Gij sult van uwen Godt ontfaen, tot eenen loon,
Den palmtak in de hant, op 't hooft de gulden kroon.
My dunkt ik hoor alree de blyde hemel-reyen,
Tot uwen zegenprael gesangh en spel bereyen;
'k Sie midden onder hen uw liefsten minnevorst
Die u met open arm comt drucken aen syn borst:
O mocht ik nevens u in syn omhelsing loopen.
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CATARIJN

Gy sult eer langen tijt syn armen vinden open
O Vader, uwen loop is t'eynde van de baen.
Gij hebt seer wel gestreen en hiel 't geloove staen;
Den Heer bereyt de kroon om uwe kruyn te decken.

gerucht.
Maer, stil, ik hoor gerucht, wil u van hier vertrecken.
JUSTINUS

Ik sal naer corten tyt u wederom besien.

en

3 Uytgangh
Placidia, AEmilia, Catarina
PLACIDIA,

ter syden aen AEmilia

Ik moet Porphirius van desen hoek afspiên;
Hun t'samenhandelingh en sal my niet ontsnappen.
'k Verstont des Keysers last in 't afgaen van de trappen;...
Beschuldigh my nogh meer van blinde jalousy....
Hier comt hij, houd u stil, en luyster toe met my.

en

4 Uytgangh
Placidia, AEmilia, Porphier, Catarina
PORPHIER,

aen Catarina

O Koninklyke spruyt van Ptolemeus Neven,
Hoe lange sult gy nogh, in die vervreemtheyt, leven?
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Hoe lange sult gy nog omhelsen eene leer,
Soo lastigh aen Natuer, soo strijdigh tegen d'eer?
Volgt gy op dese wys de vorstelyke schreden,
Die uw voorsaten syn soo deftigh ingetreden?
Is 't in dat duyster kot, die schande, smert, en smaet,
Dat gy uytschynen doet uw Prinselyken staet?
Moest uw heer Vader u in desen noot aenschouwen,
Hoe sou hem uw geboort en syne sorgh berouwen?
En in wat pynlykheyt sou uwe Moeder syn,
Waer 't dat s'in dese plaets sagh haere Cataryn?
Syt gij, verleyde maegt, uyt edel bloet gesproten,
Om alle roem, en eer, en glory te verstooten?
Syt gy in desen glans en Adel uytgeset,
Om uw doorluchte stam te geven sulk een smet?
CATARINA

De plichten der geboort syn in my menighvuldigh,
Maer ik ben nogh veel meer aen mynen Heylant schuldigh,
En als Nature seyt wat myn geslacht behaegt,
't Geloove leydt my voor wat mynen Schepper vraegt.
't Geloove doet my sien des werelts ydelheden
Soo hatigh aen de ziel, soo twistigh met de Reden.
Ach! verre sy van my den eernaem van myn huys,
Den pronk van mynen stam te stellen voor het kruys:
Hier in wil ik alleen, soo lang ik leev', beroemen,
Dat ik my kristen magh naer een gekruysten noemen.
PORPHIER

Wie socht oyt eer in schand, voldoening in den noot,
Vernoegen in de smert, het leven in de doot?
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Door wat verblintheyt syn uw sinnen overtoogen?
Heeft dan een grooten vorst op u soo cleyn vermogen,
Dat gy, spyt syne sorgh genegentheyt en raet,
Aen 't uyterste verderf u overgeven gaet?
Sult gy een rechter self verbelgen, smaden, tergen,
Die u wil voor 't gerecht in synen schoot verbergen?
Hy wederhout het sweert, dat naer uw herte steekt,
En vloekt gy tegen hem omdat hy voor u spreekt?
Can dese goetheyt uw versteentheyt niet bewegen,
Hoor toe, verdoolde Maegt, hoor naer een vorder zegen:
Hij kiest u voor syn lief, syn eenigste vriendin,
Hy biedt, door mynen mont, u syn getrouwe min.....
PLACIDIA,

stil

O schendigen verraer!
AEMILIA,

stil

Ik durf het noyt gelooven.
PORPHIER

En tgen in weerdigheyt dit alles gaet te boven,
Hij biedt u...
CATARINA

Eenen niet, een rook, een hantvol wint,
Die op een oogenblik ontsnapt aen die se mint.
Denkt gij door vleyery myn herte te besmetten,
Myn trouw te wickelen, myn liefde te versetten?
Denkt gy dat vorstens min, jonst, goetheyt en gesach
Dat gheel syn grootheyt iet op myne ziel vermagh?
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Indien ik aen een mensch op aerden wou behagen,
Ik sou vergeefs den naem van Christus dienstmaegt dragen;
Neen, neen, vertrek van hier laet myn gemoet in rust,
O vyant van de deught en dienaer van de lust.
Myn hert, myn kristenhert en laet sigh nimmer vatten,
Nogh door een Keysers min, nogh door al d'aerdsche schatten;
'k Heb van die ydelheen my lange quyt gemaekt,
Ik heb het valsche goet des werelts langh versaekt.
AEMILIA,

stil

O goddelyke drift!
PLACIDIA,

stil

Haer woorden doen my weenen.
CATARINA

Geen eersucht, geene lust can mynen moedt vercleenen.
PORPHIER

Wie heeft oyt van een Maegt soo vreemt besluyt gehoort?
CATARINA

Porphier, een ander goet, heeft myne ziel bekoort,
Een goet soo minnelyk, soo schoon, soo groot van waerden,
Dat synen glans opweegt geheel den schat der aerden:
Een goet dat altijt blyft in een gelyken staet
Dat nimmermeer verveelt, en eeuwiglyk versaet.
Dat ongemeten goet, dat eyndeloos vermaken,
Porphier, is mynen Godt, den oirsprong aller saken,
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Den Vader van myn Vorst die Christus wort geseyt,
De bron van alle goet van alle soetigheyt.
't Is desen wien ik wil met alle myne sinnen,
Met gheel myn hert en ziel in eeuwigheyt beminnen:
Dien stookt in myne borst die vlam, dien brant, dat vier
't Gen al de vleyery de streelingh van Porphier
d'Aenbiedingh van den Prins sal nimmermeer vermind'ren.
Geen tydelyk gewin can reyne liefde hind'ren.
AEMILIA,

stil

O alderwijste maeght!
PLACIDIA,

stil

Och! was ik soo geraekt.
PORPHIER

Wie heeft u dat geheym, die wonders wijs gemaekt,
Die uw genegentheen soo boven aert vervoeren?
CATARINA

Den goddelyken geest quam myne ziel aenroeren,
Met een doordringend strael van syn claerblinckend licht,
Waer door die waerheyt wiert ontdekt aen myn gesicht.
Maer nauwelijx verscheen dien luyster aen myn oogen,
Of myn begeerte wiert inwendigh opgetoogen,
De kennis, en de min vervulden, even stil,
Met klaerheyt myn verstant, met wenschen mijnen wil.
Soo ras myn ziele quam die klaerheyt te bemercken,
Myn hert begon terstont daer vlytigh mee te wercken,
De groote kostlykheyt de schoonheyt van dat goet
Ontstak met meerder drift de liefde in myn gemoet.
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Bij nachte, voor de son, by daegh, ten allen stonden
Quam desen minnebrant myn ingewant doorgronden;
Myn hoop, myn liefste lust, myn wenschen, myn begeert,
Wiert in dat vier geheel verslonden en verteert.
O Schoonheyt, wiens weerdy geen Engel uyt can spreken!
O min, die altijt blaekt en nimmer hebt besweken,
Ontdekt u, brand en blaekt van 't suyen tot in 't noort.
Op dat gy alle mensch door uwe lust bekoort.
Ontdekt u, brand, en blinkt, strael neer te deser steden,
Waer gy door myne tongh bekent wort en aenbeden;
Strael neder op Porphier opdat hy heden siet,
Het goet dat gy besluyt en myne siel geniet.
Porphier, o mochte gy de soetigheyt eens smaken
Van 't vier dat ik nu voel in mynen boesem blaken!
O mochte gy met my slechts maer voor eenen keer
Beproeven de gena, de goedheyt van den heer!
Des werelts eere sou voor u ten afgront sincken,
De weelde sou voor u met haere lusten stincken,
Gy soudt dit al aensien als vuylnis, schimp, en spot,
En geven goet, en bloet, voor een gekruysten Godt.
PORPHIER,

bij sigh selven

O hemel ik beswyk!... al myne leden beven!,...
Een vier, een heeten brant wort in myn hert gedreven;
O weerden bruydegom, o Godt van Cataryn!
Toon my hoe dat ik u moet onderdanigh syn.
PLACIDIA,

sigh ontdeckende

Ik late Maximyn met syne grootheyt vaeren,
Syn haet nogh liefde sal my nimmermeer beswaren.
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PORPHIER,

omsiende

Waer gaet de Keyserin?
AEMILIA

O Christe sta ons bij
PLACIDIA,

aen Cataryn

O kristene heldin! bid uwen Godt voor my,
Die door de vierigheyt van uw gemoet bewogen
Verkenne Christus wet en goddelyk vermogen:
't Is heden dat myn ziel door syn genaed' aenschouwt
De blintheyt van een mensch die op een mensch betrout.
Neen, geene werelts eer, geen staet sal my beletten,
Van myn verheven kroon voor Christus neer te setten;
Den naem van syne bruyt, syn Dochter, syn slavin,
Maekt dat ik dien versaek van 's werelts Keyserin.

(sy knielt)
Sie goedertieren Heer, sie Heylant aller sielen
My voor uw Dienares eerbiedigh nederknielen;
Opdat myn herte magh inwendigh syn bestraelt,
Door 't vier, dat uyt uw hert in haeren boesem daelt.
Ik wensche, gelyk sy voor u te syn in banden;
Ik wensche, gelyk sy, in uwe min te branden;
Ik wensch t'uwer soen, en t'myner sonden boet
Te geven, gelyk sy, myn ruste, lyf, en bloet.
PORPHIER

Mevrou, gy sult alleen de glory niet genieten
Van uw eelmoedigh bloet voor Christus te vergieten;
Siet hier, die nevens u de valsche goôn vervloekt,
Sie hier, die nevens u den waeren Godt versoekt.
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Myn hert moet heyliglyk die reyne drift benyden,
Waer mede gy begeert met Catarijn te lyden:
Ik word ook aengelokt tot een soo schoone kroon,
En ga met u ten strijde op hoop van selve loon.
Hoe? sou ik, die door 't vier, door duysent spitse stalen,
De Doot ging te gemoet, om eer en lof te halen,
Nu voor het eeuwigh heyl, en myn gesworen trouw,
Min doen dan eene Maegt, min derven dan een vrouw?
Neen, neen, de liefde die myn herte comt aenroeren,
Vindt een bereyden wil, om alles uyt te voeren,
Myn yver wort verwekt, en mynen moedt beschaemt,
Als vrouwen voor my doen 't gen mannen meest betaemt.
Siet daer, ik treed' u na, kloekmoedige heldinnen
Die helden leeren cont sigh selven overwinnen:
Een krygsman, die syn hooft voor Cesar heeft gewaegt,
Volgt nu, tot roem en eer, den standaert van een Maegt.
AEMILIA

O wijse Catarijn! o liefste Keyserinne!
Ik volgh uw voorbeelt na in Christus reyne minne!
PORPHIER

Die liefde maekt myn ziel tot alle ramp gereet.
PLACIDIA

Voor dees is geene smart geen lyden my te wreet.
CATARINA

O liefde! o heyligh vier der Serafyne salen
Verlicht ons meer en meer met uwe reyne stralen.
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5 Uytgangh
Maximijn, Placidia, AEmilia, Catarina, Porphier
MAXIMIJN,

stil

Wat's dit? Placidia? haer dienstmaegt? en Porphier
Versaemt bij Cataryn?... wat aenslagh brout men hier?
Porphier hier met myn wyf?... 'k ben sekerlyk verraden.
PLACIDIA

En weest om ons bedrijf in 't minste niet beladen
Heer Keyser, niemant geeft hier syne stem nogh raet
Of tegen uwe min, of tegen uwen staet.
Neen, neen, bemin gerust, en heersch in volle zegen
Nogh ik nogh Cataryn beroeren ons daertegen;
'k Ontsla u van uw plicht, en t'samen van myn trou,
Besit uw hert geheel, en kies een ander vrou.
Sie daer de gulde kroon, waer mee gy my vereerde,
Wanneer ik gheel myn ziel, naer uw behagen keerde,
En gy, op myne jeught verslonden en bekoort,
My uwe trouheyt swoer met een soo dierbaer woort.
Gy weet, hoedanigh gy dat woort hebt onderhouwen;
Dogh ik verwyt u niet uw schandelyk berouwen;
En myn verstooten hert en is nu niet gesint,
Te klagen van syn leet omdat g'een ander mint.
Ik wil stilswijgende gheel uwen smaet inswelgen,
En my om uw ontrouw in 't minste niet verbelgen,
Niet, omdat myne ziel dit sonder pyn aensiet;
Maer omdat Christus my dat tsyner min gebiet.
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Bemin dan waer gij wilt, terwijl ik, met myn lusten,
Ga onder 't bloedigh kruys van mynen bruygom rusten,
Terwijlen ik myn hert, dat gy soo bitter smaedt,
Met myn genegentheyt in syn besittingh laet.
Het meeste dat myn siel vindt heden te beclagen,
Is, dat ik hem dat hert niet can geheel opdragen,
Mits gy het selve hebt beseten langen tijt
Schoon hy 't alleen verdient, en gij 't onweerdigh syt.
MAXIMIJN

Te weten, ghebt van daeg dien bruydegom verkooren,
Om my myn onverdienst en ontrou te doen hooren
Waertoe uw meyningh dus verdraeyt en omgewent
Mevrou? uw goetheyt was my overlangh bekent.
Het was van heden niet dat ik begon te mercken
Hoe qualijk dat gy wiert voldaen door myne wercken,
Uw nortsheyt, uwen trots, uw ongevoegsaem hert
Verdroegh ik overlangh niet sonder pyn en smert.
Geperst door dit verdriet, door dit misnoegend leven,
Geen keyserlyke kroon con my voldoening geven:
Ik vond my in de vreugt met een bedrukt gemoet,
Ellendigh in geluk, en aerm in overvloet.
Ten lesten moede van uw fierheyt te verdragen,
'k Begost al uw bedryf t'aenschouwen met mishagen:
Ik walgde van een lust soo pynelyk versocht
Uw jonst verveelde my eer ik s'ontfangen mocht.
In dien benauden staet droefhertig boven maten,
Wat con ik anders doen dan uw geselschap haten?
'k Beken, ik heb u gehaet, en haet u nogh veel meer
Nu gy een lust omhelst soo strydigh met myn eer.
Hoe? heb ik u soo hoogh soo heerelyk verheven,
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Myn scepter en myn croon, myn hert en trou gegeven,
Geliefkoost, en getoeft, aenbeden, en gevryt,
Opdat gy my in 't end soud' aendoen sulk een spyt?
Soo moet den hemelvorst myn Rijkstoel nedervellen,
Indien ik achterlaet van u dit in te stellen.
PLACIDIA

Ik ben om Christus min tot alle ramp bereyt.
MAXIMIJN

Ik voere voor de goon 't sweert van gestrengigheyt.
PORPHIER

Begin dan tegen my het selve in 't werk te setten,
Die, t'samen met de goon, versaek uw wreede wetten:
Myn liefde en myn plicht en pramen my niet min,
Dan uwe bedgenoot, myn weerde Keyserin.
Den yver die haer heeft voor 't heyligh Kruys ontsteken,
Beweegde myne ziel, en dee myn herte breken,
Ik volgh haer vierigheyt, en stem aen haer besluyt;
Sie daer, ik legh myn sweert, ter neer, voor Christus bruyt.
Dat sweert, 't gen eertijts heeft soo trou voor u gestreden,
Ontseght u synen dienst tot sulke onmenschlykheden;
Myn eedt blyft ongeschent, maer uwen last mishaegt,
Wanneer gy aen myn arm het bloet van Maegden vraegt.
Laet die onnoosele ten lesten eens met vreden,
En, hebt gy dorst naer bloet, doorboor dees manneleden,
Doorsteek nu dese borst, die gy, voor uw gesach,
Soo dikwils gheel doorwont, en gheel doorsneden sagh.
Indien ik oyt myn moet bewees voor uw vermogen,
Ik sal voor myn geloof geen minder drift betoogen;
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Wel aen, volbreng op my den last van uwen haet,
Opdat gy endelyk syt met myn vleys versaedt,
En tegen Christus kerk voortaen niet meer verbolgen
Haer swacke kinderen niet vorder soudt vervolgen.
Wel, is er dan geen sweet, geen bloet genoegh gestort
Dat gy tot nieuwe moort staeg aen gedreven wort?
Ontaerde dwingelant! Sult gy dan altijt woeden?
Wort uwen wreeden lust, door soo langdurigh bloeden,
Vernielen, martelen, en schenden noyt voldaen?
Gy hebt de kristenen gemalen gelyk graen,
De beenderen doorsaegt, het vleys van een doen rucken:
Gij hebt met honderden gekapt in menigh stucken,
Gesoôn in 't olie-badt, gebraden voor het vier;
Gy hebt, by daeg en nacht als een verwoeden gier
Geduerigh in hun margh en ingewant geseten:
Dogh spyt de raserny, waer mee gy wort beseten,
De kristen kerk blyft staen onroerlyk, styf, en vast,
Gemetselt in het bloet dat gy soo schendigh brast.
MAXIMIJN

Porphier, my myn bedryf soo fel in 't aensicht smyten?
Uytschelden? lasteren? versmaden? en verwyten?
Porphier, myn jonstelinck, gekoestert in myn huys,
Verraden myne min?... omhelsen 't schandigh kruys?...
Wraek goden!... Goden wraek!... brengt ketenen... brengt boeyen...
Scherpt yser ende stael... doet kopre platen gloeyen....
Hier roosters... radders hier... hier voncken, vier, en brant;
Hier olie, pik, en ter... waer syt gy lyftrouwant?
Past op dat hatigh paer;... sy sullen 't my bekoopen.
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PLACIDIA

O mynen liefsten wensch!
PORPHIER

O eynde van myn hopen!
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Vierde bedrijf
en

1 Uytgangh
Justinus, Catarina
JUSTINUS

Den Heer sy eeuwiglyk gesegent en geeert!
Placidia? Porphier? AEmilia bekeert?
O maegt! hoe wonderlyk is Godt in syne wercken!
Gy syt van hem geschikt om ons geloof te stercken,
En tegen 't heydendom syn kerk te houden staen.
CATARINA

Sy wenschen om den doop van uwe hant t'ontfaen,
En syn voor Christus wet bereyt hun bloet te geven.
De Keyserin, voor al, is door een moedt gedreven
Die haer geloof ontdekt, en yders hert ontsteekt.
't Schijnt dat de liefde self uyt haere lippen spreekt,
Haer ijver deede't bloet in mynen boesem sieden.
JUSTINUS

Ik ga haer mynen dienst naer haeren wensch aenbieden.
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2

Uytgangh
MAXIMIJN,

alleen

Van hier getergde wraek, van hier gestrengigheyt
Die blindelings myn hert, door myne plicht verleyt;
De liefde houdt het velt, en dwingt my, met de wetten,
Myn eygen majesteyt in dit gevaer te setten...
Trouwant, brengh Cataryn hier dadelyk voor mij.

en

3 Uytgangh
Maximijn, Catarina
MAXIMIJN

Men laet ons hier alleen.
CATARINA,

stil

O Christe, sta mij bij.
MAXIMIJN

Prinsses, ik com u self uw lot in handen geven.
Sien wy of gy met my, als met Porphier sult leven;
Naer gy myn afgesant soo fier ten offer bracht
'k Wil endelyk met u ook wagen myne macht.
'k Beken, hoe seer gy my door lasterlijke clachten
Met al de goden durf verwenschen en verachten;
Hoe fel, hoe schimperigh uw tongh heeft aengeleyt,
Soo tegen Jupiters, als myne majesteyt,
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Myn hant en conde noyt het vonnis onderschrijven,
Om u naer myne plicht en uw verdienst t'ontlyven,
En soo de Roomsche wet aen 't Recht u overgaf,
't Was om u dus te doen ontvluchten meerder straf.
Dogh naer de harde proef van dese strengigheden,
'k Wensch u door soetigheyt te brengen tot de reden;
Opdat uw wederstant my tot geen oordeel praemt,
Dat myne plicht vereyscht, en myne ziel beschaemt.
Sie daer, met dit besluyt com ik u selve vinden,
Om u tot uw geluk en welvaert te verbinden:
Volgh eenen rechters raet, die van versoening spreekt,
En luystert naer een vorst, die selfs versoekt en smeekt.
CATARINA

Geen smeeking, geenen raet can myne ziel bewegen
Om tegen mynen Godt de minste sond te plegen,
En dees genegentheyt, die gy hier blyken laet
Ontsiet myn herte meer, dan toornigheyt en haet.
Neen Cesar, laet die sorgh voor myn behoudingh vaeren
En neemt my liever wegh, dan op die wys te sparen:
Uw soetheyt smaekt als gal, uw goetheyt is my wreet,
Gy raedt my tot verderf, gy vleyt my tot myn leet.
Hoe dikwils sult gy nogh myn ziel die stricken leggen?
Hoe dikwils moet ik u uw snoo versoek ontseggen?
Is 't reden dat gy dus ontvredigt en belaegt,
De trou van eene bruyt, de cuysheyt van een maegt?
Begeert gy wederom uyt mynen mont te hooren,
Hoe ik, voor weelde en lust, het lyden heb verkooren,
Des werelts roem en eer, voor schande en spot versaekt,
En mij, in overvloet, vrijwilligh aerm gemaekt?
Ach! om mijn bruydegom myn Schepper te behagen
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Sal grootheyt, goet, en lust mij t'allen tijt mishagen;
Myn herte wort bekoort, en myne ziel genoot
Om hem te volgen na door lyden ende doot.
MAXIMIJN

Hoe qualijk can 't verstant weer tot de reden comen
Als door een blinde drift het selve is ingenomen!
Wel is er dan op aerd geen schoonheyt geen gesach,
Waerdoor men eene maegt tot lust bewegen magh?
Wanneer u een monark syn liefde comt aenbieden,
Sult gy hem weygeren, sult gy geduerigh vlieden?
Sie daer, al wat er groot beroemt en minnelijk
Voor eenen Keyser is in gheel het Roomsche Rijk
Comt nu in uwen schoot uyt myne handen vloeyen,
En sult gy myne jonst en uw geluk verfoeyen?
O schoone Cataryn! hoe syt gy soo verblint?
Ey, sta ten lesten toe van my te syn bemint,
Misschien sal myne drift, door syn geduerigh blaken,
Van myne teere min uw hert gevoeligh maken.
CATARINA

Vertrek met uw gestreel, en doodelijke list.
Ik willen syn gelieft van eenen afgodist?
Ik laten myne ziel soo schandelyk verleyden,
Dat sy de liefde aenveert van een versteenden heyden?
Ik wenschen dat een gier, besmet met kristen bloet,
In dhoop van myn genot, syn geyle lusten voedt?
Ik, die voor Christus min mij selfs heb afgesworen,
Naer d'uytgelatentheyt van Maximinus hooren?
Dat eer geheel den last van uwe tiranny
En al het rooms gewelt neerstorten over mij!
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Dat eer het wreet getuygh van uw bloetgierigheden
Rat, vliemen, vier en stael verslinden myne leden,
Doormalen, brieselen, door menigh kap en kerf,
Ik sterve vol genucht wanneer ik maget sterf.
MAXIMIJN

Hoe? magh dan eenen vorst u niet van liefde spreken,
Of moet gy dadelyk door tooren syn ontsteken?
En soo myn voorstel u, gelyk gy seyt, mishaegt,
Past die verbolgentheyt aen eene teere maegt?
Een maegt die door natuer geschikt is en gedreven,
Tot vrientschap, vrede, en peys, tot een gerustigh leven,
Ontfangen in de lust, gebooren tot de min,
Sal dese norts en fier met een verdraeyden sin,
Onduldigh, fel, en gram, uytschelden en verachten,
Een Keyser, die syn vier alleen vercoelt met clachten?
Ach! verre sy van u soo ongevoeligh hert
O schoone, voortsgebracht tot troost der minnesmert.
Voorsien in ziel en lijf met duysent aerdigheden,
Die herten ringelen, en ketenen de reden;
Gy, die met eenen wensch, die met een enkel woort
De ziel van een monark benevelt, en bekoort.
CATARIJN

Van hier besmette vreugt, van hier vergifte lusten,
Die 't redelijk gemoet verleyden en ontrusten:
Van hier eerloose tong, die maegden lagen leyt;
Geen soetigheyt gelyk aen die der suyverheyt.
Een maegt door geene lust nogh wulpsheyt aen te locken,
Blijft in haer eygen rust en vryheyt opgetrocken;
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Blint voor het blinkend gout, en doof voor die haer vleyt
Te midden in het vleys vrij van begeerlijkheyt,
Vertreedt sy met den voet al 's werelts ydelheden,
Door een stantvastigh hert, en onbesmette zeden;
En sigh verheffende ver boven menschen-aert
Wort met den pueren geest vereenigt en gepaert,
Wiens liefde in haer gemoet meer vreugde neer doet vlieten,
Dan al de koningen en keysers hier genieten.
O bruygom van myn ziel! dit heb ik wel geleert,
Zint dat myn hert met u soo suyver heeft verkeert,
En, in de soetigheyt van uwe min verslonden,
Met uwe reyne trou syn trouheyt heeft verbonden.
O Vorst! O Maximijn! och of gy kennis had
Van dien verheven staet, van dien verborgen schat
Die al het aerdsche goet in weerde gaet te boven,
En niet te vinden is in keyserlyke hoven,
Waer weelde en dertelheyt staen op den hoogsten trap,
Van ongebondentheyt en van brootdronkenschap.
MAXIMIJN

Had een soo strenge Deugt uw moeder aengenomen,
Gy waert, ontaerde maegt, ter werelt noyt gecomen.
Laet varen dese Drift, die uwe ziel verleyt,
Schik u naer uwe jeught, en myn genegentheyt.
'k Sal u tot sulk een glans en weerdigheyt verheffen,
Dat gy goddinnen sult, door nyt en belgsucht treffen,
En gheel de werelt sien gestrekt voor uwen voet,
Soo gy de goden eert en mijnen wil voldoet.
CATARINA

'k Versake uw snoode lust, met uwe valsche goden.
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MAXIMIJN

Prinsses, hoe lange sult gy u nogh laten nooden?
Hoe langh sal uwe tongh ontseggen eenen vorst
Die soo naer uw geluk en uwe glory dorst?
Sie daer myn keyser-croon gereet om u te croonen,
Soo gy met wedermin myn liefde wilt beloonen;
Wel aen, aenveerd dit pant tot tuygen van myn trou,
En syt vriendin der goôn, soo wort gy mijne vrou.
CATARINA

Lafharte Dwingelant! denkt gy, door vleyereyen,
Myn kristelyk gemoet te smetten te verleyen?
Denkt gy, dat uwe kroon uw trouwe sy bequaem
Om myne ziel te doen versaken Christus naem?
Soo lang er uyt myn hert, een droppel bloet sal rysen,
Sal ik dien grooten Naem, eerbiedigheyt bewijsen,
Spyt uwe valsche min, spijt uwen wreeden haet,
Spijt uwe mogentheyt en gheel den Roomschen Raet.
Meyneedigen! bewaer uw trouheyt, kroon en minne
Voor uwe bedgenoot myn weerde keyserinne,
Wie gy als een Tiran met ketenen beswaert
En tegen recht en trou derft dreygen met het swaert.
Ik comen in haer plaets? ik mynen Godt vergeten,
Om van een wreeden wolf een beul te syn beseten?
Had eenen aerdschen vorst myn bruygom moeten syn,
't En waere niet geweest een wreeden Maximijn,
Geen kroon en hadde my soo qualijk doen verkiesen.
En wil voortaen met my geen woorden meer verliesen,
Kap, kerf, doorwond, verbrand, vermorsel onder een,
Vleys, aders, zenuwen, vet, vliesen, margh, en been,
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Doe my van lit tot lit doorkloven en doorsagen,
De wreetste doot sal my meer dan uw trou behagen.
MAXIMIJN

Wat seght gy Maximijn, als gy dit hoort en siet?...
Wat twijffelt gij?... of syt gy Maximinus niet?
Syt gy 't niet, die voor heen vier, aerde en locht con roeren
Om tegen 't kristen rot den oorelogh te voeren?
Die om een lasterwoort, tot nadeel van Jupyn,
Versaemt hebt bovenaerdsche en onderaerdsche pijn?
Wat seght, wat doet gy nu, terwijl gy met uw ooren
De felle lasters moet van dese fury hooren?
Terwijl sy met een trots en schimpende gelaet,
Uw minnend hert verwenscht, en uwe kroon versmaet?
Wel aen, begin opnieuw te strelen en te smeken,
Van vrientschap en genae, en reyne trou te spreken;
Aenbied haer uwe kroon, steek uyt uw rechte hant,
Sie, Catarina wenscht aen u te syn verpandt...
O smaet! o hoogste schand!... en sal ik, dus verbolgen,
Der goden rechte wraek uytstellen in te volgen?
Sal ik lafhartelyk door myne lust verleyt
Te cort doen aan mijn plicht om een vervloekte meyt?
Neen, schendigh monster, neen, gy sult het my betalen...
Men sal dat hatigh stuk, door duysent vliemen malen
Vernielen, martelen, en pletteren tot gruys.
Men sal op haere borst, tot schande van het kruys,
Het yser ende stael tot haer doorbooring scherpen,
En dan 't geschonden vleys en vet voor d'honden werpen.
Myn lijfknecht, smyt die teef van stonden aen op 't Rat.
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CATARINA

Het lyden is my soet, de doot myn liefste schat.

en

4 Uytgangh
Placidia, Porphier, Wachten
PLACIDIA

Getrouwigen Porphier! hoe wort myn hert gedreven
Om voor myn minne vorst den lesten snik te geven!
De Drift van uw gemoet stookt my soo vierigh aen,
Dat ik van desen stont wensch naer de Doot te gaen.
PORPHIER

Godtvruchtige Prinsses, gy doet myn ziel beschamen,
Wanneer ik d'uwe sie door sulk een liefde pramen;
Wort gy, door eenen man, versterkt in uwe trou,
Hoe moet ik syn gemoedt, door 't voorbeelt van een vrou?
De Roomsche Keyserin, in 't bloeyen van haer leven,
Stapt van dien hoogen troon waer op sy was verheven,
Versaekt al wat de lust en grootheyt haer aenboot,
En gaet voor Christus wet vol vreugde naer de Doot,
En sou een oorloogsman, van jongs gewent te lijden,
Ontsien benevens haer voor synen Godt te strijden?
Neen, neen, ik voel het bloet dat in myn hert opsiedt
Terwijl gy u soo kloek aen d'hoogste noot aenbiedt.
Zint dat Justinus my aen uwe sy quam doopen,
Ik wensch, ik haek, en snaek, om naer 't gerecht te loopen,
En ben, vergeef het my, met eene drift bevaen,
Om, voor u, naer de straf, en naer de Doot te gaen.
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PLACIDIA

O goddelyken helt! hoe stookt gy myn verlangen!...
Waer syt gy beulen?... Comt, verdappert uwe gangen,
Gy zammelt al te langh en pynigt myn gemoet,
Het klaegt dat gy soo traegh aen syn begeert voldoet.

aen de lijfwacht.
Hoe comt gy dus ontroert? wat wil dat droevigh wesen?
LIJFWACHT

Sie daer, Mevrou, gy cont uw beyder vonnis lesen.
PLACIDIA,

gelesen hebbende

't Is nu geen treurens tijt; dit is den blydsten dagh,
Den aengenaemsten stont, die oyt myn oogh aensagh.
Porphier!... Wy gaen Porphier!... Sie wat daer is geschreven;
Ons ballingschap is uyt, wy gaen met Christus leven.
PORPHIER

O! cost ik loopen! cost ik vliegen naer 't scavot!
O langgewenschte maer! o aldersoetste lot!
PLACIDIA,

aen de wacht

Vrient, neemt dit borst-cieraet om uwen dienst te loonen.
Ik wil u allegaer myn leste jonst betoonen.....
Daer deelt dit onder u...
PORPHIER

Ik voege dat, daer by,
En wensche dat het vier, 't gen heden blaekt in my,
Met een gelyke vlam uw herten magh ontsteken.
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LIJFWACHT

Ik voele christus min!
ANDER

Ik ben met u besweken.
PLACIDIA

Comt vrienden van het Cruys, comt uytvercoren saet
Besit nu eene vreugt die nimmermeer vergaet.

en

5 Uytgangh
Placidia, Porphier, AEmilia, Lijfwacht
AEMILIA

Vorstinne laet my togh uw weerde boeyen cussen.
Waer gaet gy lieden heen?
PLACIDIA

Den brant der liefde blusschen,
En 't kristelyk geloof bevesten met ons bloet.
AEMILIA

Och! Och! te goeder uer com ik u te gemoet;
De bruyt van Christus was om uwentwil verlegen
PLACIDIA

Wat heeft sy u belast?
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AEMILIA

Sy wenscht des Heylants zegen
En liefde, en minsaemheyt in 't binnenst van uw hert.
Sy wenscht u synen geest tot troost van uwe smert;
Sy wenscht nogh bovendien by u te mogen sterven.
De beulen syn aen 't rat in 't werk, om haer te kerven.
PLACIDIA

Waer staet het wreet getuygh?
AEMILIA

Bij d'haven int verschiet,
Van duysent schepen, die langs heen den Nilus vliet
Tot aen den Pharo toe sijn snelle stroomen stoppen.
't Alexandrinsche volk loopt derrewaert, in troppen,
Met ongemeen gedrangh; den grooten spoet vertraegt
Het overloopend grauw te samen met de Maegt.
Het krielt ten allen cant van menschen, die de daken,
En steyle gevels doen door hunne swaerte kraken.
Die sitten scherrebeens op vensters; desen light
Met 't hooft te solder uyt; dien hangt in tegenwicht,
Uyt eene goot: die staen dicht ondereen geschakelt
Op een vervallen muer: dien heeft syn arm getakelt
Aen een verheven staek en stut op eenen knoop.
Het overigh gement dringt tsamen overhoop
Langs d'huysen, reckende met uytgespanne leden,
Om Christus bruyt te sien die mertewaerts gaet treden.
Maer op den Nilus was een driftiger gekriel,
Mits bij den oever stont het alverslindend wiel.
De schepen sijn gepropt; met duysent jongers stijgen
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Op stingen ende reên, die schijnen neer te sijgen.
De wanden sijn beset; de sprieten overdekt,
Waer menigen matroos dwers over light gestrekt.
Verbaestheyt, angst, en schroom houdt ieder ingetogen
Die op het moortgetuygh laet vallen sijne oogen:
't Hert siddert int vertoogh vant ijsselijk gevaert,
Dat door vier radders grimt met vinnigh stael gebaert,
Al orderwijs geschikt in menigh duysent vliemen,
Omt uytgespannen vleys te snickeren in riemen,
Ja beenderen en margh te malen onder een.
Twijl elk verschrikt staet, comt de Maget aengetreen,
Met suyver melk en bloet, geverft op haere wangen,
Als een verheugde bruyt die naer seer groot verlangen
In d'armen vliegen gaet van haeren bruydegom.
Den lievelijken glans, der reyne maegdeblom,
Verheldert door de vlam der goddelijke minnen
Bedwingt als met gewelt d'aenschouwers hert en sinnen,
Tot liefde, tot eerbiet, en mededogentheyt.
De beulen niettemin, vol gal en nijdigheyt
Slaen hand aen Catarijn: haer onbesmette boesem,
Voor 't geyl gesicht ontbloot, crijgt door de schaemte een bloesem
Waer voor de middagson met wolcken sigh bedekt.
In dese naektheyt wort haer lichaem uytgerekt,
Met d'handen overt hooft en tegen een gebonden
Om doort gewapent wiel geheel te sijn verslonden.
Dan keert sij onberoert haer vroyelijk gelaet
Ten hemel, twijl met traen elk sijne wangen baedt,
En ijselt, hoorende de stale vijsen draeyen
Waer mee de beulen doen de radders ommeswaeyen.
Gelijke schroom had mij benepen en bevaên,
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Doen ik van desen hoek u sagh te samen gaen,
En schielijk nederquam om u mijn dienst te bieden.
PLACIDIA

Com, gaen wij naer 't gerecht....

gerucht van donder en onweder.

PORPHIER

Wat wil dien storm bedieden?
PLACIDIA

Den hemelkoningh daelt naer syn getrouwe bruyt,
Die 't syner roem en eer haer minnend hert ontsluyt.
Wij volgen haere drift.
AEMILIA

Ik sal u vergesellen.
PLACIDIA

Eerst moet gy ons met haer sien voor 't geloove vellen.

gerucht als voren.
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Vijfde bedrijf
en

1

Uytgangh
gerucht als voren.
MAXIMIJN,

alleen

Och! Och! wat fellen storm! wat ysselyk gedruys
Ontschudt myn bevend hert te samen met myn huys!...
Wee mij rampsaligen! wie sal ik bijstant vergen?

Nieu gerucht.
Help Jupiter! help! help!

en

2 Uytgangh
Maximijn, Termogenes.
Waer gaet gij u verbergen
Genadigste?... hou stant, laet vaeren desen schroom:
Dat onweer sal vergaen gelyk een corten droom.
Wy syn nu langh gewent aen dese spokeryen.

MAXIMIJN

't Sy spokery of niet, ik ben in sulk een lyen
Dat my den moedt begeeft.

nieu gerucht... hij sit.
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en

3 Uytgangh
Maximijn, Termogenes, Lijfwacht
LIJFWACHT

Jupijn! verdraegt gy dat?
MAXIMIJN

Wat brengt dien bode meê?
LIJFWACHT

O vorst! het stale rat
Is tenemael vernielt, uw dienaers doot geslagen.
De Maget pronkt in 't puyn als in een zege-wagen
Sy lastert d'oppergoôn en spot met uw gewelt.
MAXIMIJN

Sij leve, tot gy my dit schandigh werk vertelt.
LIJFWACHT

Nauw was sij op het wiel geknelt met stale boeyen,
Recht over omgecromt, of uwe dienaers spoeyen,
Met vijsen, dommecracht en hantspeek, omt gebot
Der Rechters te voldoen: wanneer op eenen bot
De son verduystert, door een swerf van swerte wolcken
Gedreven tegen een, gelijk ontroerde kolcken.
De vlam vant blixemvier verstijft een yders hert,
De felle donder splijt den hemel: gheel de mert
En haven wort ontschudt; 't plaveytsel schuert wijd open
Rontom het vinnigh tuygh, wiens radders gaen aent loopen
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En onder een gestut in menigh duysent stuk
Uytspringen, wijt en sijds. Dat schrickigh ongeluk
Verslint op eenen stont al d'ommestaende benden.
Men siet'er hoofdeloos het droevigh leven enden:
Dien wort de schenckel, die de hant vant lijf gerukt.
Hier spatten bloet en breyn uyt 't beckeneel gedrukt;
Daer gaept een open strot. Hier storten d'ingewanden
Ten buyk uyt over d'aerd; daer sietmen pees en banden,
En spieren afgescheurt; hier hangt de paersse tongh
Ter kelen uyt: daer sakt het herte met de longh
Nogh springend uyt de borst. Mijn margh scheen ingekrompen
Int schroomelijk vertoogh van handelose stompen,
Gemorselde aderen, geplettert vleys en been,
En meerder jammeren versamelt ondereen.
Hieronder schuert 't gekerm der stervende, 't geschater
Vant opgesprongen rat, 't afgrijselijk geklater
Des donders oor en breyn. Het volk door schroom half doot
En weet niet langs wat wegh ontgaen dien wreeden noot;
Dees loopen stedewaert: die swemmen naer de schepen,
Waer, door de stroom vervoert, of door een kiel geknepen,
Sij midden in den vloet gaen soecken naer hun graf.
Veel sweeren Romens wet en haere goden af
En roepen, aengewekt door al die grousaemheden,
Dat Catarinaes Godt alleen moet sijn beleden.
Sij even moedigh, kloek, gesont, en sonder pijn,
Te midden in een hoop van doôn braveert Jupijn,
En tusschen 't vlammigh vier van duysent blixem-schichten
Aerdbevingh, vier en stael, en weet niet van te swichten,
Maer staet recht overend, gerust en onverschrikt,
Als of haer desen dagh tot glory was geschikt.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

272

MAXIMIJN

Ik sweere by de goon, dat sal haer niet gelucken.

en

4 Uytgangh
Maximijn, Termogenes, Catarina, Lijfwacht
TERMOGENES

Daer is de hexe, die door helsche toverstucken
Die rampen heeft gebaert.
CATARINA

Ik ben geen toveres.
Maer een eerbaere Maegt, en Christus Dienares,
Die in myn krankheyt toont syn onbepaelt vermogen.
MAXIMIJN

Ha snoode! derft gy nogh verschynen voor myn oogen?
Moet ik nogh in myn huys van u syn getrotseert?
Waer gy myn Keyserin verleyt hebt en verkeert?
CATARIJN

O mocht ik u aldus verkeeren en verleyen
Versteende, die een hert veel harder dan de keyen
In uwen boesem draegt, en voor het helder licht
Van 't kristelyk geloof blyft sluyten uw gesicht.
Wie heeft het rat vernielt?... Wie gaf u sooveel dooden?...
Was dit een toverwerk, waer bleven uwe goden?
Waerom en deeden sy dat opgemaekte spook
Die helsche grimmen niet vergaen in stank en rook!
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MAXIMIJN

Sult gy dan 't myner spijt, nogh langh de tonge roeren.
CATARINA

Ga voort in tegen my uw wreetheyt uyt te voeren.
Onsaligen tiran! onteerder van de trou!
Verderf van 't aerds geslacht, en beul van uwe vrou!
Ga voort, geweldenaer, gelyk gy hebt begonnen.
Geheel de werelt sal genoegh bemercken connen
De goetheyt van de goon, die sulk een gier belydt.
Verniel nu, martel nu; het is nu uwen tijt.
Gij moogt nu roosten, braen, verworgen en doorsteken;
Het moorden is uw ampt; gy voert 't onsaligh teken
Der godeloose beest, dat uwe ziel voorseyt
Het vonnis van de doot en van verworpentheyt.
MAXIMIJN

Lafharte Maximyn! hoe lange sult gy lijden
Dat dese slangh u sal met haere tongh bestrijden?
Wat opset hebt gy voor met dien langsamen haet?
Verwacht gy nieuwen hoon?... vermagh sij meerder smaet?
Of wilt gy u aen haer selfs overwonnen geven?....
Begint uw woedend hert met d'aerdsche gront te beven,
Te bersten met de locht, te schueren met het rat? ...
Hoe? is er dan geen vier, geen stael, geen olie-bad,
Geen pijnbank, geen torment om eene sloor te dwingen?
Naer dreygen en gevley, naer wonden, morselingen,
Verschueringh, geesselingh, naer dorst en hongers noot,
Versmaet sy myn gewelt, trotseert sy nogh de doot?...
Maer, waerom togh soo langh mijn wraeksucht uyt te stellen?
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Heb ik dan hulp van noode om eene sloof te vellen?...
Behoev' ik tot dat werk den blixem van Jupyn?...
Neen, neen, ik wil van daegh en beul en rechter syn.
Blyf boven Donder-godt, wil uwen schicht opsteken
Myn deegen is genoegh om u en my te wreken.
TERMOGENES

Schikt gy dat weerdigh stael tot een soo snoode daet?
MAXIMIJN

Laet los, ik geev' den toom aen myn getergden haet,...
Waer is dat monsterdier, der goden vijandinne?...
CATARINA

Ik ben ter doot bereyt om myn Gekruystens minne.
LIJFWACHT

Bedaer genadigste; beveel my desen last,
Die beter eenen slaef dan eenen keyser past.
TERMOGENES

't Waer uwen arm onteert, ey laet u togh geseggen.
MAXIMIJN,

vertrekkende

Gij sult haer dadelyk 't hooft voor de voeten leggen.
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5 Uytgangh
Catarina, Termogenes, Lijfwacht
LIJFWACHT

Sa, Galileysche pop; uw vonnis is gevelt.
CATARINA

'k Geef, naer een corte wijl, my onder uw gewelt.

Sy knielt.
Myn Heylant, mynen Godt! daer is myn uer verscheenen,
Gheel myn begeert vervult, en alle ramp verdwenen.
Sie daer myn minnend hert, dat sigh voor u ontsluyt,
O liefsten bruydegom! ontfangh uw trouwe bruyt.
'k Heb menigmael gewenscht voor u myn bloet te storten,
Voor u, door pyn en smert myn leven te vercorten,
En tot erkentenis, van uwe wreede doot,
Te geven ziel voor ziel in d'alderhoogste noot.
Gy hebt myn liefdens lust ten lesten willen hooren,
En my tot gesellin van uwen strijt vercooren;
Niet omdat myne bee dit heeft van u verdient,
Maer om met my te doen als een getrouwen vrient.
Noyt wiert uw teere min my naekter aengewesen;
Gij wilt dat, waer gy syt, uw dienstmaegt ook sal wesen,
En opdat ik met u sy in uw vaders huys,
Gy leydt my, nevens u, door 't voetpat van het kruys.
Dat heden door myn doot sy uwen naem verheven,
Uw deerenis bekent aen die op aerden leven;
Opdat u alle lant, en alle tongh beleydt
't Gen wy u schuldigh syn, en gy ons weerdigh syt.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 1

276
O! cost ik yder mensch uw reyne leer aenpreken
Verplichten t'uwer dienst, in uwe liefde ontsteken!
Cost ik het waer geloof, door u in my gevest,
Verkonden noord en suyd, verbreyden oost en west!
Ik bidde dat myn bloet, door uw gena, magh dienen,
Om dese weerde jonst voor yder te verdienen,
Bysonderlyk voor al die hier rontom my staen;
En eerst voor die my 't hooft sal van de schouders slaen.
Vergeef hen, mynen Godt, de schult van myn ontlyven,
Mits door onwetentheyt sy dese daet bedrijven;
Vergeef hen al te saem, door wie ik wiert bestreen,
Vergeef aen Maximijn, vergeef aen Termogeen.
Sie daer geheel 't besluyt van myne hertens lusten:
Nu wensch ik vry te syn om met den Heer te rusten,
Nu wensch ik uyt te doen, dit sterffelyk geraemt,
Om in d'onsterflykheyt met Godt te syn versaemt.
Och! och! ik sie myn lief, 'k verken myn uytgelesen,
Aen 's Vaders rechte hant, met een klaerblinckend wesen:
Daer comt, daer biedt hy self mij syne Moeder aen;
Ontslaet my, maekt mij los! 'k wil by myn bruygom gaen.

Binnen gordynen toe. Gerucht van donder.

en

6 Uytgangh
Justinus, AEmilia
JUSTINUS

O Maget! gheel den glans van alle d'aerdsche rycken,
En is by uw geluk niet 't minste te gelyken.
Maer, weet gy niet hoe 't is met Christus bruyt vergaen?
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AEMILIA

s'Is van 't gesprongen rat naer Maximijn gegaen...

gerucht als voren
Wat wreet gerucht is dit?...

en

7 Uytgangh
Justinus, AEmilia, Termogenes
JUSTINUS

Maer, wat wil desen seggen?
TERMOGENES,

op syne knieen vallende

Ik bid u, vader, wil myn bede niet weerleggen;
'k Versoek oodmoedelyk, door u, gedoopt te syn.
JUSTINUS

Indien gy tot my comt met eenen valschen schyn,
Om my aen 't Rooms gerecht als dooper aen te dragen,
Gy hoeft uyt veynsery my dit niet af te vragen:
Com, gaen wij heen, ik sal voor u en uwen vorst
Getuygen mijn geloof, 'k heb lang daer na gedorst.
TERMOGENES

Ik ben Termogenes niet meer, dien snooden heyden,
Gewent door helsche leer de menschen te verleyden,
Neen, neen, ik heb den dienst der valsche goôn versaekt:
Een ander yver nu in mynen boesem blaekt,
Ik ben voor Christus wet bereyt myn bloet te geven.
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JUSTINUS

Hoe heeft den Heer in u dat wonderwerk bedreven?
TERMOGENES

Door syne Dienstmaegt, die de wysen heeft bekeert.
AEMILIA

Den Alderhoogsten sy in syne bruyt geeert.
JUSTINUS

Wanneer is dit geschiet?
TERMOGENES

Doen sy voor 't sweert gebogen
In Maximinus hof, vol liefde en vol meedogen,
Voor haer vervolgers bad, en, onder die, voor mij.
JUSTINUS

Sy is dan afgestreen.
TERMOGENES

Des Keysers raserny
En conde langer niet haer moedigheyt verdragen;
Syn lyfwacht heeft het hooft van haren hals geslagen.
JUSTINUS

O noyt volpresen Maeght!
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AEMILIA

O salige heldin!
TERMOGENES

Sy knielde voor den beul, ontsteken door de min
Van haeren bruydegom, met een klaerblinckend wesen,
Waer in de hemelvreugt en vrede was te lesen
Verheven naer de locht: het scheen, dat uyt haer oogh
De liefde met haer hert te saem naer boven vloogh.
Dus bleef sy, weghgerukt voor eenighe oogenblicken,
Terwijl de beulen self, met al d'omstaenders schricken,
Verslagen en verbaest, door haer verheugt gelaet.
Ten lesten, weergekeert tot haeren eersten staet,
Laet sy, uyt haeren mont, naer eenigh minne-suchten,
Haer alderjongste spraek met desen wensch ontvluchten:
‘O Christe! mynen Godt! myn lief! myn hertelust!
Dat in uwen lieven schoot mijn ziel voor eeuwigh rust.’
't Scheen dat sy, met dat woord den beul had last gegeven,
Opdat syn bloedig sweert haer nemen sou het leven:
Hy heft syn' armen, spant al syn gewrichten uyt,
En kapt, met eenen slagh, het hooft af van de bruyt.
Maer siet, een wonderwerk: den hals vers afgesneden
Vertoont, als karmosyn, al syn gevleesde leden,
En spuyt uyt d'aderen geen vocht, als bloet, geverft,
Maer sneeu-gelyke melk, waer voor 't albast versterft.
Dat ongemeen vertoogh vernieude myne driften
Twijl ik de wolcken sagh te midden open schiften,
Tot nederstralingh van een goddelyken glans.
Het lijck der Maget wort omringelt met een krans,
Wiens luyster gheel het hof des Keysers doet weerlichten,
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En 't kristelijk geloof gaet in de herten stichten.

hij knielt.
O weerde Man! voldoe aen myn oodmoede bee!
JUSTINUS

Den Heer stort over u syn ongestoorde vree....
Vertoef een wijl, gij sult uw hertens wensch genieten.
AEMILIA

Och Vader! och! wanneer sal ik myn bloet vergieten,
Voor Christus mynen Heer? myn ziele wort bekoort,
Doen sy den zege-prael van Catarina hoort.
JUSTINUS

Laet voor een corten tijt uw vierigheyt bedaeren.
Wy moeten nu aen 't lijk van ons heldin vergaren,
En loven in haer doot het goddelijk besluyt,
En singen de triomf van d'onbesmette bruyt.

Tot meerder eere Godts en van de h. Maget en Martelersse Catarina
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