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[Woord vooraf]
In de twee laatste deelen onzer uitgave, V en VI, geven wij al de kleinere gedichten
van M. DE SWAEN. Zij komen voor in de handschriften II, III, en IV. Wij laten ze
verschijnen in de orde, waarin de dichter ze geplaatst heeft. Hierover werd uitvoerig
gehandeld in de algemeene inleiding, bl. 61 en volgende.
Een gering aantal dezer gedichten werd uitgegeven in 1722 door P. Labus, drukker
te Duinkerke, onder den titel ‘Zedelijcke Rijmwercken en Christelijcke Gedachten’.
Het eerste in omvangrijkste deel der uitgave werd bezorgd door 's dichters zoon,
Fr. L. DE SWAEN, kloosterling ‘in de Abdije van S. Nicolais tot Veurne’. Het bundeltje
bevat enkele stukken, welke in de handschriften niet voorkomen. Wij zullen deze
mededeelen aan het eind van het laatste deel, na de gedichten uit de handschriften;
zulks om de orde, door den dichter zelf bepaald, niet te verbreken.
In ‘Het Dobbel Refereynboeck’ van François FORRET, ook bij Labus gedrukt in
172(?), werden negen stukken uit bovengenoemd werkje overgenomen.
r

D V. CELEN.
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Herder-kout tot geluk-wenschingh aen den eerweerdigen heer d'
heer Franciscus van Velsen
het goddelyk Lam aen den hemelschen Vader eerst opofferende in
en ber
Duynkercke den 30 7 1685
Den Poëet, onder den naem, van Tyter, wenscht D'heer van Velsen,
onder den naem van Daphnis, veel gelukx.
TYTER
Hoe sie ik u soo vol van vree
O Daphnis, by het wolligh vee,
Geseten in der wilgen lommer?
Ik denk gy weet niet, wat al kommer
Geheel de herderbuert ontstelt.
Hoe light gy soo, op 't groene velt,
In braem- en doren-haegh verborgen?
Het schynt gy hebt geen and're sorgen,
Dan met uw net gestelde lier
Te singen van Amintas vier,
En desen bosch, landouw, en beeken
Van Amaril' te leeren spreken.
Hoe comt uw herte dus in vreught,
Terwijl wij syn in ongeneucht?
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DAPHNIS

O maet, een heer tot mij genegen
Heeft over mij gestort dien zegen;
En daerom sal ik hem, tot dank,
Staeg vieren met mijn herder-sank,
En met de comst der somer-tijden
Mijn eerste lente-vruchten wijden.
Dit wert een kleyn' erkentenis,
Nadien hij mij soo jonstigh is.
TYTER

Geen afgonst, maer verwonderingen
Mij, over uw geluk bevingen.
Ey sie, wat onrust t' alle kant
Sigh opdoet, door het gantsche lant;
Den krygh dreygt alles om te wenden;
Het vee en weet niet waer belenden
Om cruyt te vinden, in den noot;
Het gras is tot den wortel doodt
Het onkruyt dreygt het graen te smooren;
Den acker is ontbloodt van koren.
Wie is 't, die u, in dees ellend,
Soo groote gaven oversendt?
DAPHNIS

Den hoogsten Heer, die, in de Lenten,
Bedauwt de nieugebonden enten,
Den Somer, met een overvloet
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Van allerhande graenen, groet;
De herfst verrijkt met nieuwe wijnen;
En, in den winter, de venynen
Door vorst, en coude, doet vergaen,
Heeft mij, o vrient, die jonst gedaen.
TYTER

Wat cost dien heer, daer toe bewegen?
DAPHNIS

Ik hoorde dikwils, hoe genegen
Hij, tot de suyv're herders was.
Eens, in het weeligh klaver-gras
Bij vaders kudde neergeseten,
Sloeg ik mijn oogh, naer 't ongemeten
Gewemel, dat om 't aerdrijk swaeyt,
En 's nachts met sterren is besaeyt.
Och! riep ik dan, o schoone wooningh,
Hoe schoon moet wesen uwen koningh;
Hoe walgt mij d'aerde, doen uw licht
Bestralen comt mijn doof gesicht!
Terwijl mijn geest dus gingh bemercken
Den glans van Godts verheven wercken,
Ik half ontwekt was, en half sliep;
't Scheen of een stemme tot mij riep:
O Daphnis wilt gij mij beminnen
Vergeet voortaen al' herderinnen.
Ik, door dien roep, uyt slaep gestoort,
Beloofde trouheyt op sijn woort.
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Men sagh nadien, mij, in de weyden
Geen Galathee, nogh Phillis leyden:
Ik gingh altijt ter sijden af,
Wat loncken Amarillis gaf,
Hoe soet sij van haer minne-spelen
Met haer verliefde stem quam quelen;
Wat vont, wat list sij oyt bedacht,
Nogh vont, nogh list had op mij macht:
Geen aerdsche schoonheyt cost mij locken;
Ik bleef ten hemel opgetrocken,
En stierde daer mijn suchties heen.
Dan sondt den Heer op mij beneen
Een hoop van jonsten en weldaden,
Waermee gij mij siet overladen.
TYTER

Maer, Daphnis, segh, waerin bestaen
Die jonstigheên en milde daen?
DAPHNIS

Een Lam mij, desen dagh, gegeven,
Doet mij, dus in vernoegen, leven;
Dat 's gheel de gifte van dien Heer.
Ik acht het, lieve Tyter, meer,
Dan Mopsus schapen, Damons hoven,
Menalcas weyden, Tirsis schoven,
Meer dan al wat in d'aerde groeyt;
Meer dan al wat op boomen bloeyt;
Meer dan al wat door 's werelts grooten
In meerder Rijken is besloten.
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TYTER

Een eenigh lam? Dat dunkt mij vreemt:
Segh togh waer in dit lam uytneemt.
DAPHNIS

Een lam, waer op men noyt moet passen:
Dat self de wolven can verrassen;
Voor wie den leeuw, vol vreesen vliedt,
Wanneer hij 't slechts van verren siet.
Een lam, geheel mijn troost, mijn vrede,
Mijn hoop en vergenoegingh mede:
Een lam, dat met sijn vleys en bloet
Mijn ziele laeft, mijn herte voedt;
Dat daeglijx sigh tot spijs comt geven
Dogh nimmer sterft, altijt blijft leven.
TYTER

Maer Daphnis, wat een seldsaem dingh!
Ik mijmer, door verwonderingh,
U siende door des Hoogstens zegen
Tot een soo groot geluk gestegen.
Och! had ik Amarillis keel,
Menalcas fluyt, en Tirsis veel
Ik sondt geklank en stem naer boven,
Om nevens u dit lam te loven.
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DAPHNIS

Ey, volgh mij na; ontbreekt de daet
Den goeden wil wort noyt versmaet.
Comt, herders, der nabuere velden,
Die oyt de snaeren t' samen stelden
Verheft de stem en fluyt te saem;
En fluyt en stemme sijn bequaem,
Om 't Lam in eeren op te halen,
Dat weyden gingh in d'aerdsche dalen,
Om daer, al sterven, te verslaen
Den leeuw, wien niemant con weerstaen.
Het was een lam, dat onse plagen
Op sijn onschulde Rugh quam dragen;
Een lam, eerst herder van het vee,
Die lam wiert t'onser troost en vree,
En dagelyx nogh lam wil wesen
Om onse qualen te genesen.
O Lam! o herder! wie belijdt
Hoe soet, hoe lief, hoe milt gij sijt?
TYTER

Van soetheyt placht de lent te roemen
Verciert met duysent schoone bloemen:
In lieflijkheyt heeft Amaril
Met d'andre nimfies groot verschil:
Tot miltheyt is den rijcken acker
Staeg aen gereet en even wacker;
Hij stort sijn eygen ingewant
Voor wie in hem of saeyt of plant:
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Maer aen dit lam, ver boven dese
Is 't eygen soet, lief, milt te wesen.
O Lam! o herder, wie belijdt
Hoe soet, hoe lief, hoe milt gij sijt?
DAPHNIS

Van drij can geen sijn jonst uytputten,
Sijn minsaemheyt en goetheyt stutten;
Hij is in hert, en in gemoet,
Soo milt als lief, soo lief als soet.
Comt herders, comt, die wilt beminnen,
Siet hier het voetsel aller minnen;
Siet hier wie in sigh selven heeft
Een goet dat nimmermeer begeeft:
Geen lieflijkheyt, als Amarillis
Die in der tijden macht en wil is;
Geen soetheyt als een valsche lent,
Die doorenen met Roosen sendt:
Geen miltheyt, als een rouwen Acker,
Die door de minste cou wort swacker:
Maer die, spijt alles wat veraert,
Geduerigh blijft in selven aert,
Geduerigh even vol van soetheyt
Van lieflijkheyt en milde goetheyt:
O Lam! o herder! wie belijdt
Hoe soet, hoe lief, hoe milt gij sijt?
TYTER

Comt, herders, uwen Daphnis groeten
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Met desen lieffelijken, soeten
En milden herder, die, als lam
Tot Daphnis heden nederquam,
Om in sijn ziele vergenoegen
En troost, en vree bij een te voegen;
Die Daphnis schonk sijn eygen bloet
Tot laefnis van 't verlieft gemoet
Die Daphnis met een vleys quam spijsen
Dat liefde doet in 't herte rijsen;
Een vleys 't gen yder, wie het nut
Voor doots gevaer en cracht beschut.
O Daphnis salighsten der menschen
Wat cost gij meer op aerden wenschen?
O Lam! O herder! wie belijdt
Hoe soet, hoe lief, hoe milt gij sijt?
DAPHNIS

Voor sulk een jonst, aen mij bewesen,
Sal ik hem eeuwigh dankbaer wesen.
TYTER

'k Wensch, dat sijn jonst, van dagh tot dagh,
Tot uwen troost vernieuwen magh!
'k Wensch dat hij u een herder make
Die voor syn vee, vol yver wake;
Die voor sijn vee, en wolf en beer
Vol moedt en sterkte ga te keer;
Die voor sijn vee en bloet en leven
Gewillligh ga ten besten geven;
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Een herder, die als herder sterv'
En d' herder-croon hierna verwerv'.
DAPHNIS

Maer stil, 't is tijt naer huys te trecken;
De schaeuw begint sigh uyt te recken;
Sie Coridon, door gene baen,
Met sijne schapen t' huyswaert gaen.
Gij kont mij mergen bij dees' linden,
Met 't krieken van den morgen vinden:
Ik sal u toonen 't lieve Lam,
Dat heden tot mij nederquam.
TYTER

O dageraet! o Son, wil spoeyen!
Ik voel mijn herte tot u gloeyen.
Jaer-schrift.
DIe te VeLD Woont of In stee
WensChe DaphnIs peYs en Vree.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

20

Lof-dicht tot gelukwenschingh aen d' heer Philippus Norbertus
Vanderhage
r
nu vernaemt F Gerardus
Op onnoosele kinderen-dagh 1687 syne Belofte voor eeuwigh sluytende
n
in de wyt-beroemde abdye, van den H Vader Winnocus
in de stadt bergen onder de bestieringh van den eerweerdighsten heer
r
M. H Gerardus de Croix hem opgedragen door...
Bloemisten, die soo sorgt, om met wat winterblommen
De schoone Dorothee te gaen verwellecommen,
Laet vaeren dese sorgh, en comt, waer, t' uwer baet,
Een Hage, spijt de cou, geheel vol bloeyen staet:
Vol bloeyen, die haer reuk soo lieffelijk verspreyen,
Dat 't nieu-gebooren kint niet meer en weet, van schreyen,
Maer op sijn moeder lacht, soo ras sijn suchtend hert
Dien soeten geur gewaer in sijne kribbe wert.
Maria roemt 'er op, en seyt; sie lieven Soone,
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Van dese bloeyen vlecht ik voor uw hooft een kroone,
Soo haest gij, in uw bloet, gebalsemt en gewijt
Tot aller menschen heyl, door 't mes, besneden sijt.
De droeve Moeders der onnoosele vermoorden,
Tot spijt des Dwingelants, wiens beulen hen doorboorden,
Gaen mee naer dese Haegh, en plucken al gelijk
Veel bloeyen, tot cieraet, van elk onnoosel lijk.
De rouw verkeert in vreugt, wanneer die kloeke vrouwen
Hun doode kinderen soo schoon verciert aenschouwen;
Geen hof staet, in de lent, soo cierelijk en soet
Als dese martel-schaer, nu in den winter doet.
Men siet van d' eene sij die lieffelijke bloeyen
Als bloesems van granaet als roode roosen gloeyen,
Van d' ander tartten sij door wittigheyt den roem
En sneeu-gelijke verf der suyv're lely-bloem.
Nogh melk nogh root corael en can hierbij gelijken,
Den appel-bloesem moet voor dese bloeyen wijcken,
Soo root als 't bloet, van daeg, in Betleëm gestort,
Soo wit als sneeuw, dat nu, doorgaens vertrappelt wort.
Bloemisten, trekt van hier, met overjaersche roosen
Verslenste gaspeliers, en teere tijdeloosen,
Wilt gij aen Dorothee een tuyltien bieden aen
Comt, plukt de bloeyen af, die op dees hage staen.
Dees bloeyen vreesen niet de felle maerte-buyen;
Hen valt den noorden wint, soo aengenaem, als 't suyen,
Sij stormen even soet 't sij dat de sonne daelt,
't Sij dat haer jeuggdigh vier, uyt sijnen middagh, straelt.
Gerarde 't is van u, dat ik hier denk te spreken;
Gij sijt die schoone Haegh, die twee en vijftigh weeken
In desen tuyn geplant, geduerigh hebt gegroeyt,
En, spijt den winter-tijt, stantvastelijk gebloeyt.
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Uw bloeysels sijn geweest, de lieve minne-voncken,
Waerdoor, tot uwen Godt, gij stadigh waert ontvoncken;
Uw bloeysels sijn geweest de suchten van uw hert,
Dat door de suyverheyt geheel beseten wert.
Geen bloeysels sijn soo root als die van Godes minnen,
Geen bloeysels sijn soo wit als die der reyne sinnen,
Met recht dan, schoone Haegh segh ik dat gij soo bloeyt,
Nu in uw suyver hert die heete liefde gloeyt.
Hoe cost het anders sijn, nadien gij u liet planten,
Niet aen een breeden wegh, niet langs de water-canten,
Maer in het vruchtbaer lant van een gewijde kluys
Begooten met den dauw en aen den voet van 't Kruys.
Ach! geen bequamer plaets wiert immermeer verkoren;
Hier bloeyt de lely-bloem te midden in den doren,
Hier pronkt de reyne min omringt met menigh roos,
Die altijt blijven staen in volle jeught en bloos.
Soo acht ik dees Abdij, wie is tot Abt gegeven
Een Heer, in welckers hert 't kruys beter staet geschreven,
Dan in sijn weerden naem, en die, door sijne deught,
Sijn soonen mededeelt de geestelijke jeught.
Hier wensch ik, reyne Haegh, dat gij soo lang moogt groeyen,
Tot gheel dit klooster wort omcingelt van uw bloeyen,
En onse jonkheyt sij gelokt door uwen geur,
Om in te gaen het slot, van dees' gewijden muer.
O minnelijke spruyt van een verheven Hage
(*)
Die uyt sijn Fijne u, vol luyster op sagh dagen
Om in uw bloeyens tijt te meerderen sijn lof,
En daertoe eens geplant te sijn in desen hof.
Die oude stam verquikt, wanneer sij u, op heden,
Door 't geestelijk verbont van haer siet afgesneden,

(*)

r

Jonkvr. Fyne, moeder van F Gerardus.
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En uyt des werelts rijk, besmettingh, en gedruys,
Geint in 't jeughdigh Hout van 't eeuwigh-vruchtbaer Kruys.
De vrucht van 't heyligh Kruys is liefde, brant, en blaken
Die reeds uw suyver hert soo vierigh quam genaken;
Brand dan, Gerarde, brand in desen soeten gloet,
Die altijt vlammen stookt en noyt verteeren doet.
Gloeyt soo, gelijk, voorheen, die Bramen-hage gloeyde
Doen Moises naer den bergh soo vol verbaestheyt spoeyde;
Gloeyt Hage, brand en blaekt; geen sulcke vlamme deert,
Hoe seer gij gloeyt en brandt noyt wort uw hert verteert.
Te meer gij branden sult, te meer gij sult verlangen
Om nieuw en meerder vier, van dese min, t'ontfangen,
Tot gij van Winnox-Bergh op Godes-Bergh geplant
Voor eeuwigh onverteert in sijne liefde brandt.

Aenroepingh van den heyligen Winnocus in een liedeken.
toon: corn Prins Michael
Grooten Winnok stort van boven
Uyt de seraphijne hoven
Uwen milden zegen neer
Op Gerardus hooft, die heden
Sijn belofte heeft beleden
In uw klooster-wet en leer.
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Suyver, aerm, gehoorsaem wesen
Doet sijn vierigh hert niet vreesen
Om te worden uwen Soon:
Rijkdom, pracht, wellustigheden,
Siet men hem, vol moedt, vertreden,
Om t' omhelsen uw' geboon.
's Werelts liefde can niet voncken
In sijn hert geheel doordroncken
Van de goddelijke min:
Voedt die minne, Grooten Vader,
Met een strael van uwen Ader;
Soo klimt hij ten hemel in.

TOT MEERDER EERE GODTS ENDE VAN DEN H. VADER WINNOCUS.
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Gelukwensching aen den eerweerdigen pater P Lodewyk de Reyn
op den feestdagh der opofferinghe van d'onbevlekte Maeght
syn eerste priesterlyke slachtoffer den hemelschen Vader opdragende,
e
onder d'eerw . P.P. Capucynen, in Duynkercke. 1691
Het gen den Seraphijn is, in de hemel salen,
De son in 't firmament, 't gout onder de metalen
Den Arent in de locht, de lely op het lant,
Het koren onder 't graen, 't hert onder 't ingewant:
't Gen een gerust gemoet is boven alle vreugden;
Dat is de suyverheyt voor alle sede-deughden,
Sij is den Diamant, de Perel sonder smet,
In wie de liefde self haer schoonste luyster set.
Dit toont ons 't eeuwigh Woort den Heer der Engel chooren,
Die tot sijn moeder heeft een reyne maegt gekooren,
Die in sijn leven heeft de reynheyt meer bemint
Dan al de sedigheyt, die m' onder menschen vindt.
Getuygen sal hiervan den reynen leerlingh wesen,
Die tot de liefde was van Jesus uytgelesen,
Die in het avontmael mocht rusten op sijn schoot,
En vraegde wie den Heer sou leveren ter doot.
Had onsen Minnegodt iet wonders uyt te wercken,
Joannes moest' er sijn, Joannes moest het mercken;
Op Thabor toond' hij hem den glans van sijn gelaet,
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En op d' Olijven-bergh 't begin van sijnen smaet.
Hij sagh hem, nevens 't kruys op 't eynde van sijn leven,
En gaf hem 't weerste pant het gen hij conde geven;
Siet Soone, riep hij uyt, te midden in sijn pijn,
Die mijne Moeder was sal uwe Moeder sijn.
Eerweerden Lodewijk,'k magh, sonder te mishagen,
U heden eene proef van mijn besluyt afvragen;
'k Magh seggen dat m' in u vandage naekt ontdekt,
Hoe seer de suyverheyt de liefde in Jesus wekt.
Dat hij, van uw geboort, u gaf sijn minne-zegel,
Dat hij u heeft gestelt in desen weerden Regel,
Ja dat hij sigh van daeg in uwe handen leyt
Betuygt hoe hij bemint de waere Reynigheyt.
Hij sagh u van jongs af soo Reyn in gheel uw leven
Als gij, naer uw geslacht, genoemt wiert en beschreven,
En heeft u van dien tijt met liefde soo omvâen,
Dat hij u nimmermeer liet uyt sijn herte gaen.
Ach! gaf dien lieven heer, dien reynen minne-voeder
Aen sijnen leerelingh voor desen sijne Moeder,
Waer toe heeft hem van daeg sijn liefde niet gebracht,
Doen hij sigh selven heeft gestelt in uwe macht?
'k Verbeelde mij, wanneer de goddelijke woorden
Uyt uwen reynen mont de hemelen doorboorden,
Dat hij uyt Vaders schoot quam vol van minne-gloet
Met al sijn Engelen uw reynheyt te gemoet.
Wat ongemeene vreugt moest in sijn ziele blaken,
Als hem uw vingeren soo suyver quamen raken,
En wie begrijpt de cracht van sijnen liefde-vonk
Wanneer hij soo vol vier in uwen boesem sonk.
Daer dee de reyne min dien reynheyts minnaer rusten
In een soo reyne plaets, versaet door reyne lusten,
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Daer droeg hij Vader op uw ijverigh gemoet,
Versaemt met d'offergift van sijn hoogweerdigh bloet.
O lieven dagh, op wie dien Vorst van reyne minnen
Sigh door uw reynheyt liet soo minsaem overwinnen,
O hooggewenschten dagh, die door uw reyne hant
Siet offeren aen Godt die suyvere offerhand.
Het was op desen dagh, den blijdsten aller dagen,
Dat d'alderreynste Maeght aen Godt wiert opgedragen
Om in des Heerens woonst haer reyne Maegde blom
Te queeken sonder vlek voor 's Hemels Bruydegom.
't Was heden dat s' haer hert, bevrijt van alle smetten
Uyt puere liefde quam in Godes handen setten:
Kost gij, o Lodewijk, verkiesen beter tijt,
Om aen der Heer geheel te worden toegewijt?
Marie was' er bij met haere maegde-troepen
Doen uwen mont haer soon quam uyt den hemel roepen,
Marie quam met hem beneên uyt sijnen troon
En sondt, in uwe borst, haer hert met haeren Soon.
Drij herten wierden dan geschakelt aen malckander
Gehecht door suyverheyt en liefde 't een aen't ander,
Dan brandden onder een, dan blaekten al gelijk
Des Soons en Moeders hert met 't hert van Lodewijk.
Geluckigh sijt gij dan, die van uw kintsche dagen
Het jok des Heeren hebt tot sulk een eynd gedragen;
Geluckigh, hondertwerf geluckigh uwe tongh
Die met soo soet gewelt van daegh haer Schepper dwongh.
Geluckigh noemen wij voortaen uw weerde handen,
Die voor ons droegen op die heylige offerhanden;
Geluckigh uwe borst, in wie dat suyver lam,
Dien menschgeworden Godt vol liefde nederquam.
Indien Amphions lier soo wiert geacht voorhenen
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Doen sij tot Thebens bouw bewegen con de steenen,
Wat lof past uwe stem, die heden naer beneên
Trok uyt den hemel-bouw dien kostelijken steen.
Dien steen, die uwe ziel van daeg heeft ingelaten,
En minnelijk ontfaen in sijn vijf open gaten,
Dien toetsteen van de min, ik segh dien Vredevorst
Die met vijf wonden quam gesegen in uw' borst.
Ach! nu den Opperheer der negen hemel-boogen
Sigh selven onderwerpt aen 't priesterlijk vermogen,
Wie toont eerbiet genoegh aen soo verheven staet
Wiens weerde 't Engeldom al ver te boven gaet?
Terwijl, naer onse plicht, wij dien in u vereeren,
Gedenk ons, weerde man, in d'offerhand des Heeren
Gedenk ons dagelijx terwijlen in uw hert
Dien reynen minnegodt soo reyn ontfangen wert.
Gedenk bysonderlijk uw vrienden ende magen,
Wie dit uw weerdigh ampt en leven soo behagen,
Tot wij in eeuwigheyt besitten het genot
Van dien geofferden en nieu-geslachten Godt.

Liedeken op de wonderheden van het alderheylighste sacrament des
autaers
toon: van den nachtegael
Comt Engelen, comt seraphijnschen geest
Comt Maegden tot dees vreugde-feest
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In wie den krancken mensch d'Almogentheyt gebiedt,
(*)
Den ongemeten Al geworden is een niet.
Den Schepper wien den hemel noyt besloot
Besluyt sigh onder schijn van broot.
Den waeren mensche-godt geperst door liefdes dwank
Geeft hier sijn dierbaer bloet den mensch tot eenen drank.
Aen 't Kruys verschool alleen sijn godlijkheyt
Hier schuylt te saem sijn menschlijkheyt.
Men siet, men tast, en proeft hier niet dan broot en wijn,
Maer door 't geloove blijkt dat Godt daer self moet sijn.
O Jesu soet terwijl wij sijn, op reys,
Voedt onse zielen met uw vleys.
Totdat wij door u in de maeltijt sijn ontfaen
Waer gij ons eeuwigh sult vernoegen en versaen.

(*)

een werd geschrapt en een vreemde hand schreef er als boven.
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Zegen-wensch aen den eerweerdigen pater P Lucas de Swaen
syne eerste onbloedige offerhande den hemelschen Vader opdragende
onder d'eerweerdige P.P. Capucynen in Duynkercke den 25 maert 1693
Geen vogel durf sigh oyt van d'aerde soo verheffen,
Dat sij een Arent con in 't vliegen overtreffen;
Maer hier rijst eene Swaen soo driftigh in de lucht,
Dat sij te boven gaet den snelsten Arents vlucht.
Sij is met eenen tocht ten hemel opgetoogen,
En siet beneden haer de negen Engel-boogen;
Haer snellen veder wort in 't minste niet ontset
Tot sij voor Godes troon haer selven nederset.
Maer waerom voeg ik hier aen snelle Swane-vlercken
O Broeder, 't gene past op uw verliefde wercken?
't Was uwe weerde stem, die, desen dagh, soo hoogh
Met vleugels van geloof en reyne liefde vloogh.
't Was dese die, soo snel, ten hemel opgeclommen,
Een ongemeten Godt dee naer beneden commen,
En onder de gedaent van luttel wijn en broot
Met gheel sijn wesentheyt en mogentheyt besloot.
'k Ben door verwondering, als buyten mij, gedreven
Wanneer ik uwe stem soo hooge sie verheven,
Maer schrik en schroom benaut inwendigh mijn gemoet
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Wanneer ik overdenk hoe reyn die wesen moet.
Gaen wij tot dit besluyt eens al d' hoedanigheden
Van eene Swaen doorsien en een voor een ontleden,
Die toonen u, gheel naekt, indien ik niet en mis,
Den gront van mijne vrees en uw verbintenis.
De Swaen is wit als sneeu, en midden in de baeren
Weet sij haer ongeraekt van 't water te bewaeren;
Sij vliegt eenparigh door, niet hoogh maer nevens d'aerd,
Haer bloet en ingewant sijn hitsigh uyt 'er aert.
Siet broeder, uwen naem toont drij verheven trappen
Waer langs gij nu voortaen naer d' offerplaets moet stappen
En yder van de drij begrijpt een eygendom
Die gij besitten moet in 't heyligh Pristerdom.
Gelijk sneeu-witte pluym bekleedt de Swane-leden
Soo moet sneeu-witte deught bekleeden uwe leden
Bekleeden ziel en lijf; mont, handen, yder lit
Moet in soo weerdigh ampt verschijnen lely-wit.
Het water raekt de Swaen maer can die niet bespatten,
De werelt raekt u ook, maer magh aen u niet vatten;
Gij moet soo ongeraekt, soo vrij van smetten sijn
Dat gij ook suyver sijt van aller smetten schijn.
Ach! gij cost nimmermeer daertoe bequamer worden,
Dan wesend' ingelijft in een soo suyver orden
Wiens Regel uwe ziel den rechten wegh inleydt
Tot onderdruckinge van alle sinlijkheyt.
Het levend voorbeelt van soo veel gestrenge mannen
Moet, tot soo heyligh werk uw hert en ziele spannen;
Wie dit Exempel volgt, die sal ten lesten sijn
Ook midden in het vleys, als eenen Serafijn.
Maer, leert gij suyver sijn uyt witte Swane-veeren,
Leer van de stille Swaen u selven ook verneeren;
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Sie, als sij haer verheft van 't lant of uyt het vocht
Dat sij noyt buyten sicht gaet sweven in de locht.
Sij vliegt gestadigh voort met uytgestrekte pennen
Soo dat het menschen-oogh die licht can onderkennen,
Niet hoogh, niet heen en weer gelijk een vluggen gier,
Maer door den middel-wegh met eenen stillen swier.
O geestelijke Swaen en laet u niet bedriegen,
Verhef u niet van d' aerd, wilt gij ten hemel vliegen;
Houd' uwe wieken cort, doet als een waere Swaen
Die met haer vleugelen sweeft door de middel-baen.
Dien stouten jongelink, die, met sijn weeke vlercken,
De sonne soo na bij, voor desen, gingh bemercken,
Toont, door sijn ongeluk, hoe een verwaent gemoet
In sijn verheventheyt, den val verwachten moet.
Maer reynheyt en ootmoet en sijn niet al de schatten,
Die u de Swaen' aenwijst, en gij ter hant moet vatten;
De hitte van haer bloet en leden dient nogh meer
Mij tot mijn onderwerp, u tot een schoone leer.
O broeder, dese toont genoegsaem, sonder spreken,
Door wat een heeten brant dat hert moet sijn ontsteken,
Hetgene dagelijx voortaen omhelsen sal
Sijn Godt, sijn Bruydegom, sijn liefde, sijnen Al.
Gelijk het hitsigh bloet de Swaene houdt in t' leven,
Soodat sij niet en wort in 't killigh vocht versteven;
Soo moet de minnevlam ook blaken in uw hert
Opdat, door slappigheyt, het noyt vervrosen wert.
Al uwen voortgank is aen dese vlam gelegen,
Door die krijgt gij alleen den goddelijken zegen,
Hoe reyn, hoe nederigh gij immer wesen meught
Verwacht, bemint gij niet, geen loon van uwe deught.
Dat dan de liefde com met d' heetste van haer stralen
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Van daegh, uyt Jesus hert, in uwen boesem dalen,
Dat die geheel vervul uw wenschen en begeert,
Dat die, in haere vlam, uw hert en ziel verteert!
Dit is den liefsten wensch van vrienden ende magen,
Van alle die van daegh uw eersten offer sagen,
Van uwen vader meest, die oude stramme Swaen
Die nu, al singende, de doot siet comen aen.
Ontsluyt dan, voor die min, uw hert, met uwe sinnen,
Om Jesus, dagh voor dagh, nogh vieriger te minnen,
Tot gij geheel vergae in soete minne-pijn,
Dan sult gij geene Swaen, maer eenen Phenix sijn.

TOT MEERDER EERE GODTS ENDE VAN DEN HEYLIGEN VADER FRANCISCUS.
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Zegen-wensch aen de deugtryke en welberaden jonk . Jonk Marie
Margariete Fobert nu
r
S Rosalia
int clooster der Clarissen binnen Ipren haere belofte voor eeuwigh
en
ber
sluytende den 22 sept 1693
Inventa una pretiosa Margarita etc.
Gelijk de Perel wort, in Thetys diepste gronden,
Gedoken in het slot, van haere schelp, gevonden,
Soo is 't dat voor ons oogh de waere oodmoedigheyt
Diep in den afgront schuylt van haer verworpentheyt.
Daer laet s' in haeren niet, haer wesen soo bewinden,
Dat sij, ook waer sij is, sigh niet en weet te vinden,
Daer light sij vol van rust, verdonckert in den smaet,
Op dat 'er geenen mensch haer oyt ontdecken gaet.
Maer, siet hoe meer sij duykt en schuylt voor yders oogen,
Hoe meer haer schoonheyt sigh aen yder comt vertoogen,
De nietige gedaent waer na sij stadigh tracht
Maekt dat men haer meer lof en eere weerdigh acht.
O voorsmaek! o begin, van eyndeloose vreughden!
O godelijke Deught! o Perel van de Deughden!
De liefd' is sonder glans, de reynheyt wort bevlekt,
De matigheyt gekrenkt, wanneer gij u ontrekt.
Gij sijt dat dierbaer pant, die Perel sonder smetten,
Wiens prijs men nimmer can met werelts goet opsetten;
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Ach! als een Kristen ziel u eens gevonden heeft
Dan is 't dat sij voor u al haere schatten geeft.
Marie Margariet hoord' eertijts van u spreken
En wiert terstont tot u, door liefde gheel ontsteken,
Sij socht u overal, vol ijver, en vol pijn,
En riep: o hemel! waer sal dese Perel sijn?
Een Visscher, in die vangst, nu langen tijt ervaren,
Quam naer de visscherij van Claraes kusten vaeren;
Hij stelde, nevens hem, die Maeght, in sijne schuyt,
En seyde: Margariet, smijt daer uwe netten uyt.
Haer herte sprong door vreugt, doen haer was aengewesen
De plaetse waer men wist dat moest die Perel wesen,
Sij sagh die in den gront van dat verborgen slot
En snaekte, dagh en nacht, na haer gewenscht genot.
Maer, segh mij, Margariet, waer gaen uw sinnen dwalen?
Waer mee sult gij den Prijs van dat juweel betalen?
Nogh hellen Diamant, nogh gloeyenden rubijn,
Nogh gout nogh silver can daer bij geleken sijn.
Schoon gij al 't goet besat dat d' aerde can omvatten,
Die perel is meer weert, dan alle d'aerdsche schatten;
Die perel trok, wel eer, Godts soon uyt 's hemels koor;
Hij quam, hij sagh, en gaf sigh selven gheel daervoor.
Ach, roept sij, 'k volgh hem na, 'k wil naer sijn voorbeelt leven,
'k Sal voor die perel ook mijn eygen selven geven,
Al wat ik in mijn ziel, of in mijn hert besluyt
Schud' ik, voor desen schat, met vergenoegen uyt.
Indien ik moet daervoor gheel mijnen wil afleggen,
't Genot van 't minste goet aen mijnen lust ontseggen,
Verworpen, uytgeput, geheel vernietight sijn,
Den koop staet mij wel aen, die perel is de mijn!
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O perel van de jeught, gij hebt seer wel verkoren,
Die perel sal, eer langh, voor al u toebehooren;
Nu gij voor dese biedt u eygen selven aen,
Dien kostelijken pant en can u niet ontgaen.
Gij moogt uyt uwe siel voortaen all' onrust jagen,
Sie daer, de liefde comt u dese nu opdragen,
Naer dat sij heeft gehoort het minnelijk verbont,
Dat gij voor Jesus sloot met uwen wijsen mont.
Tot teken van die gift, waer op gij meugt beroemen,
Wilt liefd' u voor altijt Rosalia doen noemen,
En croont het peerle-wit dat gij soo wel verkoos,
Met eenen minne-crans van menigh roode roos.
O liefde! desen crans cost nergens beter passen,
Dan op een need'righ hooft, een hooft bestroyt met asschen,
Een hooft, dat t' allen tijt sijn nietigheyt betuygt
En sigh voor ydereen gheel onderworpen buygt.
Geen tonge can den troost en soetigheyt uytspreken,
Die liefd' en needrigheyt in eene ziel ontsteken;
Wijl dees' in haeren niet en afgront haer verdrukt,
Wort sij door d' andere ten hemel opgerukt.
De needrigheyt belet, dat haer geen menschen stooren
De liefde houdt haer niet dan haer beminden voren,
In dese diepe rust soo minnelijk versaemt,
Besit sij Jesus hert, door geene sorgh gepraemt.
Wel aen dan, wijse Maeght, die in dit heyligh orden
Van Margareta sijt Rosalia geworden,
Neem bey die naemen waer van Perel en van Roos,
Waer mee den hemel u tot Jesu bruyt verkoos,
Gij moet, soo langh uw hert, in d'aders, bloet sal drijven,
Een geestelijke Roos en t' samen Perel blijven,
Een Roos door reyne min, een Perel door oodmoet,

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

37
Ontsteken in den wil, vernedert in 't gemoet.
Gij moet door reyne min met Jesus u vermaken,
Gij moet u door ootmoet geduerigh aen versaken;
Vermaken vol genucht, versaken vol van pijn,
Soo sult g' een waere Roos een waere Perel sijn.
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Medelydende minnesucht tot den gekruysten Jesus
in een liedeken-toon: mon coeur soupire
Vaert wel genuchten
Vaert wel ijdelheyt
'k Wil van u vluchten
Voor al Eeuwigheyt
In Jesus herte
Vind ik alle goet,
Sijn kruys en smerte
Valt mij lief en soet.
Dat aerdsche menschen
Staen naer aerdsche lust
Mijn wil en wenschen
Sijn met 't kruys gerust.
Daer sal ik vinden
Door liefd' uytgeteert
Den welbeminden
Wien mijn ziel begeert.
Daer sijn sijn' armen
t' Allen tijt bereyt,
Om mij t' omarmen
Vol van minsaemheyt.
Sijn hert staet open
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Op dat ik daer in
Geheel sou loopen
Uyt oprechte min.
O uytgelesen
Bruygom van mijn hert
Uw bloedigh wesen
Stookt mijn minne-smert.
Uw geessels, banden,
Schande, smaet, en pijn
Die doen mij branden
Om bij u te sijn.
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Geluk-wenschingh aen de deughtrijke jonkvrouw N. nu vernaemt
r
S Marie etc.
op den tweeden Paeschdagh haer belofte sluytende etc.
Den blijden Paeschdagh liet sijn eerste morgen roosen
Nogh qualijk op den boort van d' Ooste kimmen bloosen,
Wanneer ik uyt de rust vol vierigheyt ontsliep,
En in den geest naer 't graf van mijn Verlosser liep.
Ik voelde door begeert mijn herte-bloet opsieden,
Om hem, in dese plaets, mijn ziel en lijf t' aenbieden,
Dies steld' ik mij op weegh en spoeyde soo geswint
Gelijk een minnaer doet, naer 't gen hij meest bemint.
Ik quam daer op die wijs soo veerdigh niet geloopen,
Of vondt den serk gelicht, het steene graf wijt open,
Mijn Jesus was er uyt; ik sagh den linnen doek
't Omwindsel van sijn lijk geleyt in eenen hoek.
Ter sijden aen den bergh verscheenen mij drij vrouwen
Begeerigh soo als ik, om hunnen Heer t' aenschouwen;
Sij waeren uytgegaen, soo ras den dageraet
In 't hemels swerf verscheen, maer quamen ook te laet.
Beminde van den Heer! Godtvruchtige Marijen
'k Sou geerne mij met u in sijn gesicht verblijen;
Maer beter leggen wij hier die begeerten af,
Want nimmer sullen wij hem vinden in dit graf.
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Siet hier een andere Marie voor ons oogen
Die in een ander graf hem sal aenschouwen moogen,
Siet hier een wijse Maegt, die aen de werelt sterft,
Op dat sij noyt hier na sijn minsaem wesen derft.
Sij heeft sigh, nevens hem hier in een graf versteken,
Om hem daer t' allen tijt van haere min te spreken,
Versekert royt berooft te sijn van sijn gesicht,
Soo lange sij hier in met hem begraven light.
Sij vindt hier in dit graf den trooster van haer smerte,
Den voeder van haer ziel, den minnaer van haer herte;
Sij vindt hier in dit graf den dwinger van de doot
Wiens hant de sterflijkheyt voor al hier buyten sloot.
Hier leeft sij, sonder vrees, van immermeer te sterven,
Hier mint sij sonder vrees van oyt haer lief te derven,
Hier smaekt sij eene vreugt ontslagen van verdriet,
Hier schijnt sij aerm te sijn terwijl sij t' al geniet.
Marie! g' hebt voorwaer het beste deel verkoren;
Geen ongeval sal u hier binnen connen stooren,
Gij sult in dese plaets, waerin gij u begraeft
Van 't eeuwigh leven sijn gevoestert en gelaeft.
Het graf, waertoe gij u van dage hebt begeven,
Dient om langdueriger en saliger te leven,
De doot, die 't al vernielt en alles nedervelt
Vertreet gij in dit graf met al het aerds gewelt.
Dees overwinningh hebt gij in uw hert vernomen,
Doen g' in dit klooster sijt als in een graf gecomen,
Een graf waer in het vleys sigh self begraven heeft,
Op dat den geest gerust in sijnen Jesus leeft.
Ach! van dien tijt, doen gij hier binnen sijt getreden,
Dien lieven bruydegom quam ook in uwe leden,
En als gij tot een graf, verkiest dit heyligh slot
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Uw herte wort het graf van uwen Heer en Godt.
Dit heeft hij voor altijt tot rustplaets uytgelesen,
Hierin, als in een graf, sal hij begraven wesen
En hier van wort met recht naer desen tijt geseyt
‘Sijn graf sal schijnen uyt in glans en heerlijkheyt.
O drymaels saligh hert in 't welcke light begraven
De bron van 't eeuwigh licht, den oirsprong aller gaven!
O drijmaels saligh hert, dat in sijn gront besluyt
Dien minnegodt, uyt wie de waere liefde spruyt.
Terwijl gij rontom hem sult al uw aders vlechten,
Sal hij vol minsaemheyt aen u sigh selven hechten,
En als gij gheel voor hem uw eygen wil uytschudt,
Sijn liefde wort voor u geheelijk uytgeput.
Hoe can het anders sijn? dien Godt van reyne minnen
Stelt alle sijn genucht in branden en beminnen,
Beminnen is sijn werk, bemint sijn sijn begeert
Sijn liefde brandt soo langh tot dat sij 't al verteert.
Geluk, o lieve bruyt, met uwen welbeminden,
Den welcken gij altijt sult in uw herte vinden,
Geluk, o lieve bruyt, met uwen minne-vorst
Die sigh van dage laet begraven in uw borst.
Den tijt sal u, hier na, een ander dagh aenwijsen
Op welcken gij met hem voor eeuwigh sult verrijsen
En rusten in sijn hert vol liefd' en minne-lust
Gelijk hij in dit slot heeft in uw hert gerust.
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Aenroepingh van de heylige Maghet Maria
Moeder van oprechte minne
Maeght, der maeghden Koninginne
Vol van liefd' en suyverheyt,
Laet uw minnelijke stralen
Op een maghet nederdalen,
Die voor uwe voeten leyt.
Naer uw voorbeelt comt sij heden
Haere ziel en lijf besteden,
In een reyne minne-gloet
Om door liefde sonder vlecken
Tot haer liefde te verwecken
Hem, die reyne liefde voedt.
Eere, rijkdom en vermaken
Sagh men haer voor al versaken,
Om te wesen Jesus bruyt.
't Is om Jesus te beminnen
Dat sij uyt haer hert en sinnen
Alle d'aerdsche liefde sluyt.
Maget sonder vlek ontfangen
Leyt die Maget door uw gangen
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Tot dien bruygom sonder smet
Die de Maeghden sonder vlecken
Tot sijn liefde weet te trecken
En in 't rijk der Maeghden set.
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Zegen-wensch aen de deught-rijke jonkvrouw... nu S Columba
(1)
etc.
haere belofte sluytende in het Penitente - clooster etc.
Der Zielen Bruydegom den schoonsten van de menschen
Becomt van dage 't wit van sijn verliefde wenschen;
Hij krijgt in sijn genot een uytvercooren Bruyt,
In welckers herte hij sijn vierigh herte sluyt.
Hij krijgt in sijn genot een suyvere Duyvinne
De wellust van sijn geest, het oogmerk van sijn minne,
In wie hij sijne vreught en vergenoegen stelt,
In welckers lieve ziel hij sijne ziele smelt.
Mij dunkt ik hem aldus sijn liefste hoor aenspreken:
Rijs op Vriendinne, spoey; ik ben door min besweken,
Mijn schoone, com togh voort; den winter is voorbij,
Wij sijn nu van de cou en regen-vlagen vrij.
Men siet het bloemgewas in onse lantstreek bloeyen;
Den lentetijt is hier; men gaet de boomen snoeyen;
De tortel-stemme wort in ons gewest gehoort;
Den milden vijge-boom brengt sijne vruchten voort.
Mijn uytgelesen, com: den soeten wijngaert-bloesem
Verquikt door sijnen geur der menschen reuk en boesem,

(1)

Duyvinne.
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Rijs op, vriendinne, rijs, mijn schoone, mijn vriendin,
En trecken wij te saem de steenrots-gaten in.
Ey laet togh uw gelaet eens voor mijn oogen blincken,
En uwe lieve stem tot in mijn ooren klincken;
Want uw gelaet is schoon, en uwe stemme soet,
Bey sijn sij even lief aen mijn verlieft gemoet.
Columba heeft de spraek van haeren uytgelesen
Soo veerdigh niet gehoort, of is strax opgeresen;
Sij spoeyt vol teerigheyt, tot haeren bruydegom,
Sij vat hem bij de hant, en heet hem wellecom.
Och, roept sij, liefste vrient, gij rukt mijn boesem open
Ik com uw balsem-geur vol yver nageloopen:
Een mirrhe-bondelken sijt gij mijn minne-vorst,
Gij sult voortaen altijt verschuylen in mijn borst.
'k Heb in de schaduwe van u, mijn lief, geseten,
En daer van uwe vrucht, uw soete vrucht geeeten;
Com, gaen wij t' samen in den kelder van den wijn,
En doet de liefde daer in mij geregelt sijn.
O bloeme van het velt! o lelïe der dalen,
Hoe lieffelijk comt gij van dage mij bestralen:
Com, smelten wij te saem in minnekooserij
Ik ben geheel voor u en gij geheel voor mij.
O minnelijke bruyt! wie wort er niet ontsteken,
Die u soo minsaem hoort, met uwen bruygom spreken?
Met reden geeft hij u den naeme van Duyvin,
Mits hij in u ontdekt eenvoudigheyt, en min.
Maer segh, wat soetheyt gij bespeurt hebt in sijn leven,
Dat gij hem uwe ziel en herte hebt gegeven?
Waer mede heeft hij u soo minnelijk bekoort,
Dat gij alleen naer hem en sijne liefde hoort?
Och, seyt sij, moest ik hier van al sijn gaven spreken,
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De stemme sou mijn spraek, den spraek mijn tongh ontbreken;
Hij is oneyndigh schoon, hij is oneyndigh rijk,
Sijn trouw en liefde sijn beyd' onveranderlijk,
Maer 't gene my myn hert geheelijk quam ontrooven,
Is eene minsaemheyt die alles gaet te boven;
Hij is de steenrots self waerin mijn herte rust
En waer in wort versaet geheel mijn minne-lust.
Vijf gaten sijn in hem geduerigh voor mij open;
Vijf wonden waer mijn hert, al branden, in gaet loopen,
Vijf beeken waeruyt vloeyt den smakelijksten wijn
Die een verliefde ziel can toegeschoncken sijn.
Ach! als hij mij van dien een weynigh geeft te drincken,
Des hemels wellust schijnt in mijne borst te sincken,
Mijn herte wort berooft van allerley begeert
En blijft in sijne min verslonden en verteert.
Maer nimmer smaekt mijn ziel soo suyvere genuchten,
Dan als mijn herte gaet in sijne sijde vluchten,
Dan als ik in sijn hert al mijne wenschen duyk,
En 't ooge van den geest voor gheel de werelt luyk.
Dan ben ik in een vreugt die overtreft de sinnen,
Dan swem' ik in een beek van goddelijke minnen,
Mijn ziele roept, geheel vervoert in sijn genot
Mijn bruygom! mijnen Al! mijn liefde! mijnen Godt!
O salige Duyvin! aen wie 't is toegelaten
Te rusten, als 't u lust, in dese steenrots-gaten!
O salige Duyvin! die altijt open vindt,
Het hert van eenen Godt, die u soo teer bemint!
Indien ik dit geluk op aerden mocht verwerven
'k Sou geerne voor het self geheel de werelt derven,
Maer dit 's een stout gedacht voor mijn besmetten sin
Dien wensch betaemt alleen een suyvere Duyvin.
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Toemaet
in een liedeken: toon: in dees soete saken
Jeught, die ziel en leden
Altijt wilt besteden,
In de weeld' en pracht
Ter werelt soo geacht.
Slaet eens uwe sinnen
Op Columbaes minnen,
Die al 't aerdsche goet
Vertrappelt met den voet.
Lijden ende strijden
Stelt sij voor verblijden,
Needrigheyt en smaet
Voor een verheven staet.
Bidden, vasten, suchten,
Houdt sij voor genuchten,
Nu sij hem daer vindt
Wien haere ziel bemint.
Sij siet naekt voor oogen
Hoe hij wort bedroogen,
Die sigh vindt verleyt
Van 's werelts ijdelheyt.
In haer welbeminden
Weet sij 't al te vinden,
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Och! die hem geniet
En acht de werelt niet.
Sint Franciscus Regel
Is als eenen Zegel
Die haer herte sluyt
Voor al het aerds geluyt.
Dies, seyt sij, al singen,
Vaert wel aerdsche dingen,
'k Hou mij in dit slot
Bij mijn gekruysten Godt.
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Geluk-wenschingh aen de deugtryke jonkvrou J Anne-Marie
r
Claeyssen nu vernaemt S Marie-Anne van den H. Carel Borromeus
in 't klooster, der conceptionisten, in Duynkercke
sten
haere belofte sluytende op beloken Paesschen, 22
AP.: 1691
Sint Thomas ongeloof vercrijgt, vandaeg een zegen,
Die geen Apostel heeft van Jesus oyt vercregen;
Den Heere staet hem toe, dat hij, met d' hant, aenraekt
De wonden, in sijn lijf, aen 't schandigh Kruys, gemaekt.
Den Heere niet te vreen, met hem selfs aen te spreken,
Laet hem de vingeren in sijnen boesem steken:
Hij brengt die nauwelijx in dit geheylight slot,
Of roept vol ijver uyt, mijn Heere! mijnen Godt!
O Thomas! gij geniet hierdoor de jonst des Heeren
Een ongemeen geluk seer hooge te waerdeeren;
Maer als ik mijn gesicht naer dees Marie keer'
Sij toont mij een geluk het gen ik meer waerdeer;
't Is waer gij hebt de hant in Jesus borst gedooken
Maer sij heeft haere ziel en hert daer in gelooken;
En sloot gij voor een stont daerin uw minste deel
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Sij sluyt haer selven daer voor eeuwigh en geheel.
O salige, die soo dees lieve sij vondt open
Waer uyt den hemel-dauw van vrede comt gedroopen;
O salige, die ziel en sin verbergen meught,
In Jesus minne-borst, de bron van alle vreught.
Marie, dit geluk en mocht u niet gebueren
Voor gij, aen d' aerde, sloot al uwer sinnen deuren,
Voor gij de lust en eer uyt uw gedachten stiet
En geen begeerlijkheyt in uwe ziele liet.
Gij hadde die uyt u soo veerdigh niet gestooten,
En voor al 't werelts goet uw herte toegeslooten,
Of Jesus uwen Godt en minnaer quam er in,
En seyde: vree met u mijn Duyve, mijn vriendin
Dit heyligh minne-slot, waer, vrij van aerdsche sorgen,
Gij u, met ziel en lijf, van dage, hebt verborgen,
Dat goddelijk verbont, waer door gij 't al versaekt,
En u, voor eeuwigheyt Godts Dienaeresse maekt;
De suyverheyt, waermee gij uw verstant en sinnen
Voor 's menschens liefde sluyt en opent aen sijn minnen,
En deeden u soo haest in Jesus niet ontfaen,
Of Jesus quam in u vol liefde neer gegaen.
Terwijl uw hert, voor hem, sluyt gheel de werelt buyten
Hij comt u in sijn hert met gheel den hemel sluyten,
Sijn goddelijke min blijft nergens in tecort,
Nu hij door wedermin van u bejegent wort.
Voor 't tijdelijk dat gij om Jesus wilt versaken,
Sal hij u erfgenaem van't eeuwigh leven maken;
De minste liefde die gij desen minnaer toont
Wort met oneyndige vergeldingen beloont.
'k Beken, Nature can niet sonder wederstreven
Den lesten afscheyt-brief aen bloet en maegschap geven.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

52
Het schijnt onredelijk in eene volle jeught
Sijn hert te snijden af van alle 's werelts vreugt:
Het schijnt onmenschelijk sijn lieve lantgenooten
Sijn ouders, en geslacht, en vrienden te verstooten,
Te leven in het vleys gelijk een seraphijn,
Te wesen vol van vier en niet verbrant te sijn.
Het schijnt onmogelijk aen d' eygen wil te sterven,
Om Jesus reyne min al and're min te derven,
Te blijven tot 'er doot verborgen in een slot,
Maer dit onmogelijk is mogelijk door Godt.
Op hem stelt gij van daegh uw steunsel en betrouwen,
Naer gij dit al, voor hem, belooft hebt t' onderhouwen;
In u comt hij van daegh en brengt sijn zegen mee
Waer door hij u versterkt gelijk hij Thomas dee.
Hier mee bestraelt hij u veel vieriger van boven,
Omdat hij u in hem soo vierigh siet geloven:
O saligh! wiens geloof geen twijffelingh verdooft
Die sonder oogen siet, en sonder sien gelooft.
Die sonder oogen siet, dat, hier te sijn verheven,
Wellustigh, schoon, en rijk, is als een blinde leven;
Die sonder sien gelooft, dat Jesus en sijn Kruys
Des hemels vreugde stelt in dese stille kluys.
Door dit geloove sult gij Jesus herte winnen;
Hij sal om dit geloof u meer en meer beminnen,
Totdat hij uyt dit slot u in sijn hemel trekt,
En daer de weerde vrucht van dit geloof ontdekt.
Dit is uw vaders wensch die u van hem laet scheyden,
Opdat gij u daertoe soudt weerdiger bereyden;
Dit is den hoogsten wensch van gheel uw lief geslacht,
Dat van soo schoon begin een heyligh end verwacht.
Dit is den liefsten wensch van al de Susters mede,
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Met wie gij sijt versaemt in dese woonst van vrede;
Ach! die eens smaken mocht hetgen gij daer geniet
Al wat de werelt heeft verscheen hem min dan niet.
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Raedsel uytgeleyt tot gelukwensching aen den eerweerdigen pater
r
P Ambrosius Roucheu van Meenen
d' eerste vruchten van syn priesterdom den almachtigen opdragende
e s
sten
onder d'eerw. P Capucynen in Duynkercke den 29
jan. 1694
(*)
de forti egressa est dulcedo uyt den stercken is soetheyt uytgecomen
Comt hier vernufte schaer, weetgierige Poeeten,
't Sij dat gij aen de zee of Leye sijt geseten,
Verlaet het onderhout der Musen voor een stont,
En leght ons uyt waerop dit Raedsel is gegront.
Mij dunkt, gij hebt soo ras uw oogh niet opgeheven,
En voor dit Dicht gesien Ambrosius geschreven,
Of sluyt in uwen geest dat m' in dien soeten man,
De sterkte en soetigheyt te samen vinden can.
Gij seght dat geen vernuft een stercker can versinnen
Dan eenen mensch die weet sijn tochten t' overwinnen
Te smaden voor altijt genuchten, eer, en goet,
En sijnen eygen wil te treden met den voet.
Gij roept; geen tonge can een meerder soetheyt smaken
Dan die, in desen staet, het herte comt genaken;

(*)

Er naast staat: Judicum.
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In d'onderdruckinge van onsen ouden mensch
Vindt eene stercke ziel haer aldersoetsten wensch.
't Is net geraên, maer, om het waere pit te treffen,
Gij moet, Parnassi jeught, uw pen nogh meer verheffen;
Gij moet van desen bergh met een veel sneller tocht
Op uw gevleugelt peert gaen draven door de locht.
Com, volght Ambrosius, hij sal u hier voor oogen
Een ander soetigheyt een ander sterkheyt toogen,
Sijn handen, mont, en hert, al even honingsoet
Bewijsen u hoe gij die vraegh ontbinden moet.
'k Beken, dat gij in hem en in sijn soete wercken
Een ongemeene kracht en soetheyt cont bemercken,
Den naeme die hij voert past t' samen met de daet;
Hij is soo lieffelijk soo soet als honingh-raet.
'k Beken, dat wie beleeft een soo verheven orden
Sijn ziel van dagh tot dagh voelt sterk en sterker worden,
En dat dit leven hem genieten doet een rust
Die ver te boven gaet des werelts soete lust.
Maer 't soet en sterk dat hij ons heden comt voorleggen,
Can mensch- nogh Engel-spraek naer weerdigheyt uytleggen;
Dat Sampson met sijn vraegh van dage niet verschijn,
Terwijl Ambroos vertoont des hemels Ambrosijn.
Gaf hij den Philistijn dit raedsel te doorgronden
Als in een dooden leeuw, hij honingh had gevonden,
't Is ook in eenen leeuw vol soetigheyt en kracht
Dat hier d' uytleggingh wort van dese vraegh verwacht.
Den Leeuw van Juda-stam oneyndigh in vermogen,
Comt vol van honing-raet sigh selven hier vertoogen,
Soo sterk, dat sijn aensien het hels gebroet vervaert,
Soo soet, dat yder mensch bekoort wort door sijn aert.
Ach! alle soetigheyt en sterkte moet verdwijnen
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Waer desen stercken Leeuw dien honingh comt verschijnen;
Wat can 'er stercker sijn, dan Jesus in Godts troon?
Wat can 'er soeter sijn, dan Jesu's Maget's Soon?
De troonen, opgerecht tot steun der hemelkooren,
Ontleenen sijne macht, om dese t' onderschooren,
En d' ongemeten vreugt die d' Engelen versaet
Spruyt uyt den soeten glans van sijn verlieft gelaet.
O soetheyt vol van sterkte! o sterkte vol van soetheyt,
Soo groot door maiesteyt, als minnelijk door goetheyt,
Gij trekt, gij rukt van daeg mij uyt dit bitter dal;
Segh mij, o sterkste soet waer ik u vinden sal.
Wat vraegt gij mijne ziel? Sie daer des Priesters handen
Aenbieden u dat soet waer na gij schijnt te branden;
Sie, daer comt uwen Godt geroepen door een woort,
En geeft sigh gheel aen u, die gheel hem toebehoort.
In schijn van wijn en broot rust hier des hemels Koningh
Dien nieugeslachten Godt, dien dooden Leeuw vol honingh,
Hij put al sijne kracht, al sijne soetheyt uyt,
Opdat gij die ontfangt, en in uw herte sluyt.
Uyt vrees of u misschien sijn grootheyt sou doen beven,
Hij laet sigh self aen u in die gedaenten geven,
Hij voegt sijn mogentheyt naer uwen krancken aert,
Opdat sijn soetheyt sij geheel met u gepaert.
O weerdigen Ambroos! wie can genoegh waerdeeren,
Het ampt dat gij van daeg bedient in 't huys des Heeren!
Wiens herte wenscht hier niet door u, te sijn versaet,
Met sulk een krachtigen en soeten honingraet?
Een brieseltien daervan versterkt de ziel en leden,
Een droppeltien daervan versoet de bitterheden;
Wat mensch dat Ambrosijn, dien soeten honingh nut
Vindt sijnen rou gestilt, sijn swakheyt onderstut.
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Dat Creten en Parnas voortaen niet meer en spreken,
Van hunne goden-spijs en hippocrene beeken,
Ambroos, gij deelt ons hier een dierbaer Ambrosijn,
Waerbij geen goden-spijs magh vergeleken sijn.
Gij schenkt ons eenen drank, die 't hert meer can verheugen,
Dan Cretens malvosey en soete Nectar-teugen;
Ach! die maer eens, van u, daer mee beschoncken was,
Vergeet 't versierde soet van Creten en Parnas.
Wat soetheyt moet vandaeg uw ouders hert omvangen,
Als sij dit Ambrosijn uyt uwe hant ontfangen!
Hoe zegent hunne ziel den tijt, die u verkoos,
Om in des Heerens kerk te wesen een Ambroos.
Den troost die dit gedacht doet in hun herten dalen
En is met geen geschrift nogh woorden af te malen;
Dit is een hemelvreugt die soo den geest verrukt,
Dat sij door haer gewelt de sinnen onderdrukt.
Geluk dan, weerden man, aen wie hier wort gegeven,
Met desen honingraet, dat Ambrosijn te leven:
Geluk met eene spijs die uwen wensch voldoet,
Uw crachten ondersteunt, en uwe liefde voedt.
'k Wensch dat gij uwen staet bediene soo vol deughden,
Dat g' uyt dit tranen-dal meugt gaen in 't rijk van vreugden,
En aensien, sonder end, die soetheyt, sonder maet,
Die u versaden sal met Engels honingraet.
LEVE JESUS
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Triomph der goddelyke liefde in d'eerste onbloedige offerhande
van den eerweerdigen pater P. Augustyn van Biesbroucq
e

rs

d'alderheylighste dryvuldigheyt toegeeygent onder d' eerweerd P .
Capucynen in Duynkercke den 25 jan. 1694.
De liefde comt vandaegh, met haere soetste stralen
Uyt 't rijk der hemelen ter aerden nederdalen,
En ciert Franciscus huys met een soo schoon vertoogh
Dat yder daer na keert sijn herte met sijn oogh.
Sij pronkt met selven glans waer mee sij eertijts pronkte,
Wanneer den Menschegodt soo door haer vier ontvonkte,
Dat hij, die, van 't begin, syn min de sijne aenboot,
De sijne naderhant bemint heeft tot' er doot.
Dat niemant, wie het sij, van daeg hier come binnen,
Die niet bemint wil sijn, of niet en wil beminnen,
Dit is een minne-plaets, dit is een lieven dagh
Op welcken liefde sal doen blijken haer gesagh.
Wat comt hier voor het oogh van mijnen geest verschijnen?
't Is liefdens eerste wacht, twee benden seraphijnen,
Tot dese minnefeest naukeurigh uytgereet,
Geheel met incarnaet en blinckend gout becleet.
Aen d' eene treedt vooruyt dat Africaensche wonder
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Wien liefde nedersmeet met sulk een minne-donder,
Dat sij geheel haer vlam diep in sijn herte dreef,
Soo dat hij, tot in 't graf, daar door ontsteken bleef.
Voor d' ander bende comt vol luyster aengetreden
Een seraphijnschen geest becleedt met mensche-leden,
Hij heeft elk hant en voet te samen met sijn borst
Getekent met het merk van onsen minne-vorst.
Bey comen sij ter feest met dese hemel-wachten,
Om Augustijn te sien sijn eersten offer slachten;
Bey in den geest verheugt om d' eer van hunnen soon,
Dien als den Vader self, en desen als Patroon.
Daer comt den offeraer. Sijn neergeslagen oogen
Getuygen hoe sijn hert door liefd' is opgetoogen;
Sijn ziel en houdt niet meer aen vleys en beenders vast,
Terwijl sij vol eerbiet op haeren Schepper past.
Siet daer, de Vaders van Hipponen en Assysen
Gaen hunnen lieven Soon hun teere sorgh bewijsen;
Sij schicken sigh bij hem beneden den Autaer,
Omringelt met den glans der serafijne schaer.
O weerden Augustijn! hoe moet uw herte blaken
Terwijl u t' alle kant soo veele vlammen naken!
Van boven en beneen, te rechte en slincke hant,
'k Sie niet dan hemels vier en goddelijken brant.
Wat pijlen sullen u hier worden toegesonden,
Uyt Augustinus hert, en uyt Franciscus wonden,
Dat hert, in wiens begrijp de liefde wort gevoedt,
Die wonden, wie de min geduerigh open doet:
Ach! keert u waer gij wilt, gij moet geheel in brande;
Gij wort nu offeraer en t' samen offerhande,
De liefde, door wiens hulp gij 't offerwerk begint
Is dese, die u mee als offerhant verslindt.
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Cost ik, voor eenen stont, uw boesem open trecken,
Wat minne driften sou mijn ziele daer ontdecken,
Terwijl gij midden in die reyne vlammen staet,
En naer den oirsprongh self der waere liefde gaet.
'k Verbeelde mij dat al uw innige gedachten
Uw herts bewegingen en sterkste ziele-crachten,
Geheel in brant gestelt geheel verslonden sijn
Door 't vier van dien Patroon en desen serafijn.
Maer stil, de liefde gaet haer meester-stuk doen blijken,
De Godtheyt lijdt gewelt, haer majesteyt moet wijken;
Sij can met gheel de macht van 't hemels hofgesin
Niet stutten, voor een stont, den aenval van de min.
Ey siet, den offeraer met d' oogen opgeslagen
Begint sijn offerhand den Vader op te dragen;
Daer is geen serafijn, die oogh of vleugels roert
Terwijl den Priester Godts het offerwerk uytvoert.
Triomph! de liefde wint! het eeuwigh Alvermogen
Is hier voor haer bevel gewilligh neergeboogen;
Soo ras sij Augustijn vijf woorden spreken doet
Den Schepper comt terstont sijn schepsel tegemoet.
Hij comt ten hemel af met al sijn wonderheden;
Denselven Godt en mensch, die daer wort aengebeden,
Den selven mensche-Godt, die uyt de Maget sproot
Schuylt onder de gedaent van luttel wijn en broot.
Hij laet sigh wederom door goddelijke vonden
Opofferen tot soen van aller menschen sonden,
Hij recht een maeltijt op, en geeft sijn bloet en vleys
Aen wie sijn tafel naekt, tot eenen drank en spijs.
O minnelijk besluyt! O liefdens wonder-wercken!
Mijn ziele staet verbaest in dese te bemercken:
Ach! com Almachte min, doorwond mijn herte-slot
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Terwijl gij triompheert van een verwonnen Godt.
Maer gij, o Augustijn! wie in dien minne-zegen
Soo groote weerdigheyt is over 't hooft gesegen,
Bedien voortaen dit ampt, dat onder uw gewelt
Den Oppersten Monark van aerd en hemel stelt.
Gedenk, soo lange gij die plaetse sult becleeden,
Hoe vierigh gij, daertoe, uw herte moet bereeden;
Volgh stadigh uw patroon en uwen vader naer
Soo sult gij heyliglijk opklimmen Godts autaer.
En gij vrou Moeder, die de vrucht van uwe leden
Tot liefdens offer sagh soo vol van liefde treden,
'k Verbeelde mij, dat gij ook door de liefde sijt
Geoffert aen den Heer, op desen minne-tijt.
De vlam, die uwen soon van daeg soo heeft ontsteken,
Quam met haer snelle cracht tot in uw herte breken;
Bijsonder op dien stont doen gij uyt sijne hant
In uwen mont ontfingh dat hemels onderpant.
Dan was 't dat gij op nieu aen Godes welbehagen,
Bestont uw eenigh Kint vol ijver op te dragen,
Op dat het eynde sou gelijk sijn aen 't begin
Tot zegen en triomph der goddelijke min.

Jaer-schrift In VWe MIs o AVgVstYn gIet LIefDe beeCken reIne WYn.
TOT MEERDER EERE GODTS ENDE VAN DEN HEYLIGEN VADER
FRANCISCUS.
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Het vleys geworden Woort
in den stal van Betleem verschenen onder de gedaente van een kint
verschynt met geen minder wonder onder de gedaenten van broot, en
wyn in d' eerste onbloedige offerhande van den eerweerdigen heer
Franciscus Ludovicus Emmery
n
naervolger van den H . Philippus Nerius opgeoffert in Oostende...
decemb. 1694.
De minnelijke feest van 't Woort in 't Vleys gebooren
Comt yders hert door min op desen tijt bekooren;
Daer is geen kristen ziel die Godt niet soet bevindt,
Wanneer hij hem aenschouwt in 't wesen van een kint.
De liefde houdt haer woonst niet meer in d' hemel-salen,
Sij comt in Bethleem met gheel haer soetheyt dalen,
Sij kiest voor haer palleijs een morsigh beeste kot
En rust op weynigh stroy bij eenen naekten Godt.
O wonderlijke min! o soeten minne-voeder
Soo groot uyt Vaders schoot, soo cleyn uyt uwe Moeder,
Uyt desen soo vol roem, uyt dese sonder eer,
Uyt desen wijs en sterk, uyt dese bot en teer:
Terwijl de liefde mij uw soetheyt leert afmeten
Sij doet mij uwe macht en majesteyt vergeten,
Uw groote wesentheyt en treft de ziele niet
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Wanneer u 't menschen oogh soo nederigh aensiet.
O herders die, dees' tijt, hebt in den stal gevonden
Dien lieffelijken Godt in luyerkens gewonden,
Hoe aengenaem wiert gij daer door eerbiet gedrukt
Hoe soet, hoe minnelijk door liefde weghgerukt!
Ach, soo gij van dien stal wilt voor een weynigh scheyden,
Ik sal u heden naer een ander Betlem leyden;
Comt, volgt, treet nevens mij slechts in de naeste kerk
Gij sult daer binnen sien geen minder wonderwerk.
Dien selven menscheGodt, dien vorst der hemel-geesten,
Wien gij in kints gedaent sagh liggen bij de beesten,
Vol aermoe, vol gebrek, van alle hulp ontbloot,
Sal u hier sijn vertoont in schijn van wijn en broot.
Mij dunkt gij staet verstelt en 't is niet sonder reden,
Wanneer ik u ontvouw soo vreemde wonderheden,
Maer, knielt een weynigh neer gij wort op dien autaer
Dat goddelijk geheym, in corten tijt gewaer.
Stil, buygt u tegen d' aerd ik hoor Franciscus spreken,
Hij doet met sijne stem den hemel open breken;
Op eenen oogenblik veraerden broot en wijn,
En Godes Soone wort aenbeên in beyder schijn.
Wat dunkt u, herderbuert, van die verborgentheden!
't Is waer, gij hebt dien Godt gesien in kintsche leden,
Gij hebt in uwe ziel sijn inspraek niet verdooft,
En aen sijn Engels woort op selven stont gelooft.
Maer herders, het geleek soo seer niet tegen d' orden,
Dat Godt sou als een kint op aerd gebooren worden;
Dogh dat hij hier tot ons in die gedaenten comt
Is een geheymenis die d' Engelen verstomt.
De liefde doet hem hier sijn wijsheyt gheel uytputten;
Sij geeft hem tot een spijs, in yder kerk te nutten,
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Sij onderwerpt sijn macht aen 't priesterlijk gebodt,
En sluyt in een cleyn ront dien onbepaelden Godt.
De liefde doet hem hier sijn heyligheyt vergeten
Om sigh van sondaers self geheel te laten eeten,
Sij treft, s' ontsteekt hem soo, dat sijnen liefsten wensch
Is, met sijn vleys en bloet te voeden allen mensch.
O Herders, gaet vrij heen, vertelt aen uw gebueren,
Hetgen gij heden sagh in dese kerk gebueren,
Den nieugebooren Vorst, den Heer der hemellien
En wort nu niet alleen in Betleëm gesien.
De liefde die hem daer quam als een kint vertoogen
Stelt hem in broots gedaent' voor alle menschens oogen,
In dese vieren wij hem yder dagh en uer,
In dees aenbidden wij hem gheel de werelt deur.
Ach! waert gij soo verheugt, wanneer in kintsche leden
Dien Godt voor u verscheen met soo veel minsaemheden,
Hoe moet het sijn met ons, wanneer dien minne-vorst
Met al sijn gaven wort ontfaen in onse borst!
Wat hemelsche genucht moet onse ziel weghrucken,
Als hij sigh selven comt gheel in ons herte drucken,
Als hij het soetste strael van sijnen reynsten brant
Uyt sijn ontsteken hert schiet in ons ingewant?
O herders, dit sou u Franciscus best verhalen
Die heden sijnen Godt dee uyt den hemel dalen,
Die met dat heyligh vleys, dat onwaerdeerbaer bloet,
Sijn herte heeft gelaeft en sijne ziel gevoedt.
Geluk dan, weerden man, wien, in dit aerdsche leven,
Tot sulk een Engels ampt de liefde heeft verheven;
Geluk met desen staet met dese weerdigheyt
Die in uw handen stelt de hoogste majesteyt.
Wat deught u noodigh is om dese te vereeren
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Cont gij van Nerius en van Franciscus leeren,
Volgt uwen vader na als eenen waeren soon,
En trekt het voetpat in, gebaent door uw patroon.
Een lesse, die, voor al, hun voorbeelt u sal geven,
Is die van een veracht en onderworpen leven:
Niet is er u soo nut en aen den Heer soo soet
Als een ootmoedigh hert en nederigh gemoet.
Dit wensch ik u, en aen uw ouders ende magen
Voor wie gij heden hebt dien offer opgedragen,
Wensch ik een vonxken van die goddelijke min,
Die u van daegh bestraelt uyt 't hemels hofgesin.
LEVE JESUS
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Zegen-wensch aen den eerweerdigen pater P. Angelinus van
Veurne
r
na synen wereltlyken naem H Joseph Hermannus Becaert
n

naer eenige jaeren de kercke van den H Walburgis als canonyk bedient
n
te hebben in den regel van den H Franciscus syne belofte sluytende...
1694
Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te...
Een ziel door waere min tot haeren Godt gedreven,
Can haer genegentheyt aen geene schepsels geven;
Maer blijft soo vast gehecht aen hem wien sij hemint,
Dat sij aen sijnen wil sigh selven gheel verbindt.
De werelt comt vergeefs door rijkdom haer bekooren,
Het vleys leght vruchteloos haer sijne lusten voren,
Den duyvel stookt om niet den wint van eer en pracht
Geen rijkdom, lust, nogh eer heeft op die ziele macht.
Sij spoeyt, sij loopt, sij vliegt om boven d' aerdsche lusten
In haeren bruydegoms omhelsingen te rusten,
En acht, in haer gemoet, al wat men hier geniet,
Niet weert dat sij daer na een oogwenk omme siet.
Om met haer schoonsten glans die waerheyt te vernissen
Versoek ik d' outheyt niet met haer geschiedenissen,
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Hermanne, uw beleyt geeft dese sulk een licht,
Dat sij klaer als de son verschijnt voor ons gesicht.
Uw ziel, door Godes min, van kints gebeent ontsteken,
Bevestight mijn beworp self sonder eens te spreken,
Soo ras, door dese vlam uw hert wiert aengetast,
Uw herte bleef geheel aen sijnen schepper vast.
Is 't noodigh dat ik u doe comen in gedachten,
Uw jonkheyts eerste drift en reyne minne-clachten?
Wanneer gij flaeuw en swak, door lieffelijke pijn,
Verlangd' om eens voor goet met Godt versaemt te sijn?
Is 't noodigh, dat ik hier voor yder ga verklaren,
Uw levens eensaemheyt en priesterlijke jaeren?
Wanneer gij kloek en sterk geworden door de deught
In Godes liefde vondt uw aldersoetste vreught?
Dat Veurne dit verhael tot mijn besluyt opstelle;
De liefde wil van daeg dat ik vertrek naer Belle,
Om met mijn oogh te sien het wonderlijkste merk
Van uwe vierigheyt en haer verheven werk.
Sacht liefde, niet te hoogh; waer wilt gij hene trachten?
Gij drijft dien ijveraer ver boven sijne crachten;
Dien minnetocht betaemt een nieu-ontsteken bloet
Wiens jonkheyt ondersteunt de driften van 't gemoet.
Laet dese hevigheyt en ijver wat bedaeren:
Past dit op uwe vlam, ten past niet op sijn jaeren,
Uw vlam neemt altijt aen, en wil niet sijn gebluscht,
Sijn jaeren nemen af, sijn jaeren soeken rust.
Neen, roept de liefde weer, houd op van soo te spreken
Meer sijne jeught verloopt, meer wort sijn hert ontsteken,
Hij volgt sijn meester na, die in sijn levens end
Mijn schichten dieper vont in sijn gemoet geprent.
't Is weynigh dat hij heeft al' aerdsche goet verlaten,
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Hij wilt nogh bovendien sijn eygen selven haten;
En, op dat geene saek sijn minne-driften stut,
Hij wilt dat sijnen wil geheel sij uytgeschudt.
Hoe suyver en volmaekt hij eertijts mochte leven,
Nogh was hij eygen heer van sijnen wil gebleven;
Wanneer hij Godes dienst had in de kerk voldaen
Hij moeste niemants wet nogh orden onderstaen.
Dogh om sigh aen den Heer volmaekter op te dragen
Hij offert hem van daegh sijn eygen welbehagen
En sonder in te sien sijn staet en weerdigheyt
Hij buyght sigh voor den last der onderdanigheyt.
Hoe, seyt hij, is mijn Vorst aen sijn heer Vaders orden
Gehoorsaem tot 'er doot, de doot des Kruys, geworden,
En sou ik niet voor hem, in plaets van sulk een cruys
Doorstaen de needrigheyt van een verworpen kluys?
Neen, neen, sijn liefde comt mij al te sterk aenwecken,
Omdat sijn voorbeelt mij niet achter hem sou trecken,
Ik volge sijnen raet en goddelijk besluyt,
En storte t' syner min al mijn begeerten uyt.
Dat andere mijn ampt en aerdsche middels erven,
Wijl in Franciscus huys ik leven wil en sterven,
'k Heb onder sijn beleyt en minne-leer beproeft
Wat Godt van mij begeert en mijne ziel behoeft.
Geluk, o weerden man, met liefdens soete banden
Waer mede gy van daeg u wilt aen Godt verpanden,
Geluk met sulk een jok met sulk een slavernij
Die u den ingangh baent tot 's hemels heerschappy.
Terwijl gy 't al verlaet gy hebt het al gevonden
Den bant die u omgort laet uwe ziel ontbonden,
Den smaet, die gy omhelst strekt u tot roem en eer,
Den wil, die gy versaekt, versaemt u met den heer.
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Met recht moogt gy van daeg op uw geluk beroemen
Met recht was 't dat men u dee Angelinus noemen,
Uw leven, uw begeert, uw wil, uw hertens wensch,
Aert naer een engel meer dan naer een aerdschen mensch.
Ach, nu gy 't Engels ampt op aerden gaet bedienen
Gy sult des Engels loon in 't hemelrijk verdienen,
En naer gy hebt, om Godt, u eygen self versaekt,
Verwerven dat u Godt syn Kroon deelachtigh maekt.

TOT MEERDER EERE GODTS ENDE VAN DEN HEYLIGEN VADER
FRANCISCUS.
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Vreugde-sangh ter eeren van S . Marianne van Meenen
e
eertyts J . Marie Therese Brakelman
in 't klooster der penitenten binnen Broekburgh haer dryvoudige belofte
sluytende, 15 mey 1695 opgedragen door den E.P. Alexius van Meenen,
Capucyn haeren broeder.
Wie geeft myn hert van daegh twee reyne duyvevlercken
Opdat het vliegen magh tot in d' Aerts Engels percken,
Op 't spoor van mynen Godt, die my dien ingangh wees,
Doen hy van 't aerdsche dal, naer 't hemels Sion rees.
Wie leert my hoe ik moet al myne lust vernieten,
Om naer myn eeuwigh lot met mynen geest te schieten,
En tenemael vervreemt van aerde, vleys en bloet
Te hechten myn begeert aen 't onverganklyk goet?
Stil, hier comt eene maegt die my den Wegh sal wysen,
Waer langs ik uyt my self naer mynen Godt can rysen,
Haer kleedingh en gedaent en heeft niet werelts in,
Haer oogh is vol oodmoet, haer woorden syn vol min.
Men moet, in haer te sien met sulk een drift beseten,
d' Aenloksels van het vleys, de werelt gheel vergeten
Haer voorbeelt heeft myn ziel soo crachtigh aengeroert,
Dat sy ten hemelryk uyt 't lichaem schynt vervoert.
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Wie magh togh dese syn, die soo vol glans en zegen
Uyt 's werelts wildernis comt heden opgestegen,
Soo schoon, soo minnelijk, soo suyver van gewaet,
Gelyk een reyne bruyt, die tot haer bruygom gaet?
Heeft liefde my van daegh in mynen wensch bedroegen?
Neen; 't is myn suster self die hier comt opgetoogen,
Sy vluggert op het spoor van eenen Seraphyn,
Van wie, tot kinderen, wy aengenomen syn.
Nogh ruyge klederen, nogh vasten, noghte waken
Heeft haer, in syne leer, flauhertigh connen maken;
Sy sluyt, sy sluyt van daegh, met hem, door haeren mont
Haer goddelijke trou, en minnelyk verbont.
O suster! 'k moet voortaen op u veel hooger roemen,
Magh ik u niet met recht myn dobbel-suster noemen
Nadien ons, door den geest, een Vader t' samen paert,
Gelyk ons in het vleys een moeder heeft gebaert.
Veel naerder, als wy syn door eene vrou geworden
Vereenight ons van daeg Franciscus heyligh orden,
Die moeders jonst was groot, dien Vaders is 't nogh meer,
Sy baerd' ons aen een man, hy baert ons aen den heer.
(*)
Uyt haer verscheenen wy, bedekt met vuyle smetten,
Uyt haer verschynen wy, bekleedt met reyne wetten,
Hy won ons vol genucht, maer sy vol wee en smert;
Sy, moeder, uyt haer schoot, hy, vader uyt syn hert.
Natuer verwyt ons niet dat wy van u afwycken,
Die moeder moet voortaen voor desen vader strycken;
De min waer mede sy ons eertyts heeft gevoedt,
En is niet by de deught, die hy ons heden doet.
'k Beken sy was besorgt om onse lêen te decken,
Hy doet ons barrevoets door sneeu en hagel trecken;

(*)

Eerst stond er: verschijnen.
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Sy maekte dat ons noyt de minste saek ontbrak,
Hy leght ons stadigh voor gebrek en ongemak.
Sy liet ons noyt door dorst en hongers noot aentasten,
Hy geeft ons eene wet van waken ende vasten;
Maer syne strengigheyt bereyt ons meer gewin,
Dan haere teere sorgh en moederlijke min.
Ach! geenen aerdschen mensch en sou dit oyt versinnen!
Die wet, natuer soo hart, doet ons dien vader minnen,
Terwyl hy 't lichaem leydt door honger smert en noot,
Hy koestert en versterkt de ziel door hemels broot.
O suster! syn wy niet tot groot geluk vercooren,
Dat, in dien Vader, wy ons weder sien gebooren!
En ons wort toegestaen te blusschen onsen dorst
Aen syn doorwondt gewricht en vers bebloede borst?
Terwyl gy, met den mont, sult aen syn handen suygen,
'k Sal naer syn voeten gaen met grage lippen buygen,
Opdat wy suygende van een en selve bloet,
Door een en selven geest syn in de ziel gevoedt.
Indien het voedsaem sogh van eene moeders ader,
Ons door soo teere min geschakelt heeft te gader!
Hoe krachtigh worden nu ons herten t' saem geknocht
Wanneer wy syn gelaeft met een soo heyligh vocht.
Ik sal met gheel myn cracht, met alle myne sinnen,
In u Franciscus hert, in hem uw hert beminnen,
En weer met alle bey, door reyne minne smert
Mijn hert vereenigen in Jesus minsaem hert.
Ach! soo 'er buyten Godt, iet can of magh verblyden
Een Dienaer van Francis verkooren om te lyden,
Dit sal, o suster, doen het troostelyk gepeys
Van u, met my, te sien, in dese zielen-peys.
Dogh, opdat desen peys ons nimmer magh begeven,
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Bestieren wy ons self gheel naer Franciscus leven;
Soo proeven wy op aerd, de voorsmaek van de vreugt
Door Jesus ons belooft tot loon der waere deught.

Toesangh
in een liedeken: toon: ik sucht om ù goddin.
Comt in o reyne bruyt
Uwen bruydegom ontsluyt
Syn borst, om ù t' omarmen
In syn armen;
Dryft nu alle droefheyt uyt:
Gy sult voortaen altyt gaen rusten
Sonder weedom, sonder smert
Binnen uwen Jesus hert,
Dat voor uwe maegde lusten, nu geopent wert
Jesus hert, Jesus hert, Jesus hert,
Dat voor uwe maegde lusten, nu geopent wert.
Uw reynheyt en oodmoet
Heeft syn minnelyk gemoet
Door lieffelyk verlangen
Soo bevangen
Dat uw liefd' hem quelen doet.
Comt dan, roept hy, myn duyvinne
Myne schoone, 'k ben bekoort
Com, vriendinne, com togh voort,
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Toont my nu de wederminne
Die my toebehoort
Com togh voort, com togh voort, etc.
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Zegen-wensch op de minnelyke vereeningh van Jo . Anthonia de
Gomme nu dame Catharina
onder den regel van den H. en honingvloeyenden leeraer Bernardus
door dryvuldige belofte verbonden met haeren hemelschen Bruydegom
in d' abdye van hemels-dale binnen Brugge den .... 1695
Voorstel Minnen en aenkleven Is De Gommcs Leven.
Wiens hert wort heden niet door soete liefd' ontsteken
Die van soo soete trou in hemels dael' hoort spreken?
De bruydegom, de bruyt, 't verbont en bruylofts bed
Sijn vol van hemel-geur en vry van aerdsche smet.
De maegde-suyverheyt straelt over dese wooningh,
Men hoort'er niet dan vreugt, men smaekt 'er niet dan honing,
Den Bruydegom onthaelt vol teerheyt syn vriendin,
De bruyt beantwoort hem met onbevlekte min.
O minnelyke trou! o lieffelyke banden!
O drymael saligh hert, dat liefde soo doet branden!
O aldersoetsten vonk van Jesus herte-strael!
't Schynt dat den hemel self afcomt in hemels dael.
Wat magh togh Jesus hert tot dese feest bewegen,
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Dat hy soo vierigh comt in hemels dael gesegen?
't Syt gy, o Catharyn, die met uw reyne gom
Tot u het herte trekt van uwen bruydegom.
O Gomme, soet van geur en krachtigh in 't uytwercken,
't Gen uwen naem bediet, doet uwe deught bemercken.
Uw deught, wiens eygendom de Gom seer wel bewyst,
Uw deught, die als een Gom in brant ten hemel ryst.
Twee eygendommen syn de Gomme toegeschreven,
Den lieffelijken geur en 't krachtelyk aenkleven;
Men geev' aen dese twee een geestelyken sin,
Soo vindt men het bewys van myn besluyt daer in.
Dry Deughden comen uyt uw Leden opgeclommen,
Dry geuren balsem-soet, dry hemeldaelsche gommen,
Den benzoyn van min, een minne sonder smet,
De mirrhe van oodmoet, den wierook van 't gebedt,
Dry gommen welckers geur den hemel gaet doorbooren
Om daer 't Dryvuldigh Een tot liefde te bekooren,
Den Vader door 't gebedt, den Soone door oodmoet,
Den goddelyken Geest door reyne minne-gloet.
De geuren van 't gebedt, o bruyt, syn soo verheven,
Dat alles, wat gy vraegt, den Vader u sal geven;
Bid hem vrymoedelyk, en sonder vrees of sorgh,
Syn eygen soone self blyft by hem uwe borgh.
Hoe can d' oodmoedigheyt genoegsaem syn gepresen,
Waer door gy soo gelyk sult aen dien Soone wesen,
Die, om syn Vaders wil, door d' Alderhoogste noot,
Sigh verootmoedight heeft tot soo verachte doot.
En wie sal weerdelyk des liefdens geur beschryven,
Waer door dat Godt in u en gy in Godt sult blyven?
Syn goddelyken geest en heeft niet anders in,
Dan liefde, vreedsaemheyt, vereeningh ende min.
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Siet Hemeldaelsche Gom, de kostelyke geuren,
Waer mee uw vierigh hert gaet door de wolcken schueren;
Sien wy hoe 't selve hert gelyk een gomme kleeft,
Den tweeden eygendom, die 't een en 't ander heeft.
Daer is op aerden niet tot echtingh soo gedreven
Gelyk het menschen hert, dat altyt aen wil kleven,
't Versamen is sijn wensch, het scheyden syne pyn,
En daerom wilt 't altyt met iet vereenight syn.
Dit wist gy, wyse Maegt, die in Bernardus orden,
De trouwe minnaeres van Jesus syt geworden,
Die, om in Hemelsdael, te quelen tot aen 't graf,
Verlof aen goet en eer, aen gheel de werelt gaf.
Wat hebt gy niet versaekt om Jesus aen te hangen?
Wat hebt gy niet veracht om hem, in u, t' ontfangen,
Te liggen in syn arm, te rusten op syn borst
Te blusschen aen syn hert uw reyne minne dorst?
Nogh rykdom, nogh gemak, nogh tydelyke lusten
Vermochten uwe ziel in haere drift t' ontrusten,
Kloekmoedelyk hebt gy uw moeders min gestut
En uwen eygen wil, voor Jesus uytgeschudt.
Hoe syt gy, sint dien tyt, aen hem vereent gebleven,
In syn doorwonde lêen en open zij beschreven?
Geen gomme voegt sigh self met iet soo vast en echt
Gelyk gy, trouwe bruyt, met Jesus syt gehecht.
My dunkt dat hy aldus aen uwe ziel comt spreken:
Myn schoone, myn vriendin, gy hebt myn hert doorsteken,
Den geur van uwe gom, de cracht van uwe deught
Syn my in Hemelsdael een hemelsche geneucht.
O Gomme van myn hert! uw liefde comt my pramen;
Myn ziel en uwe ziel syn vastgelymt te samen,
Omhels my, strengel my, en druk my hert aen hert
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Soo langh, tot gy geheel met my vereenigt wert.
Soo roept dien bruydegom: ga hene gaet hem vinden;
Een bondelken van mirrhe is uwen welbeminden,
Ontfang den tegen-geur die u syn balsem geeft,
En maekt dat gy aen hem gelyk een Gomme kleeft.
Om in dien reynen geur en liefde te volherden,
Moet, Bernardynsche bruyt, gy staeg indachtigh werden
De leeringh die d' Abdes van 't Hemeldaelsche velt
Met uwe Weerde Moey u daer voor oogen stelt.
Ik wensch, dat gy voortaen met uwe speceryen
Naer dit exempel moogt dien lieven bruygom vryen,
En in dien minne-geur uw hert geheel bestêen,
Om eens uyt hemels dael op 's hemels bergh te trêen.

Toemaet
in een liedeken... toon: Selamytie.
Jonge Maegden reyn van sinnen
Die staeg aen bestreden syt
Door verganckelyke minnen,
Maekt u die vervolgers quyt,
Volgt het wys besluyt
Van Bernardus Bruyt,
Die sigh in hemels dael opsluyt.
Eene liefde sonder smerte
Eene wellust sonder pyn
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Vergenoegt het suyver herte
Van die trouwe Cataryn.
Jesus lief onthael
Voedt haer minne-strael
In 't honingsoete hemels dael.
Daer omhelst sy sonder sorgen
Haeren reynen bruydegom
Van den avont tot den morgen
Aengekleeft als eene gom.
Drymael saligh lot, drymael soet genot
Vereent te syn met eenen Godt.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

80

Geluk-wenschingh aen den eerweerdigen pater P. Engelbert Packet
(*)
van Ipren
syne eerste onbloedige offerhande den hemelschen vader opdragende
rs
onder d' EE. P. Capucynen in de voornoemde stadt den... april, 1697
Comt neer tot dese feest o hemelsch' ingeseten,
Die aen de grafstee hebt van mynen heer geseten,
En voor den morgenstont corts na den Sabbot-dagh
Om d'overwonne doot hem triomfeeren sagh:
Comt neer tot dese feest, geen minder wonder wercken
Sult gy, o Engelen, hier vinden te bemercken;
Indien gy in een put Godt daer begraven vondt
Hier sal syn grootheyt syn bepaelt in een cleyn ront:
Hebt gy hem daer gesien, berooft van ziel en leven,
Hy sal sigh selven hier ten offerhande geven;
En is den Schepper daer verresen van de Doot,
Hier comt hy weer, op aerd, uyt syn heer Vaders schoot.
Maer tot die wonderen tot die verholentheden
Wilt dien Almachten Godt syn handen niet besteden;
Hy werkt dat groot geheym, dat goddelyk besluyt
Door 't woort van eenen mensch op weynigh stonden uyt.
Ik mis, het sal van daeg ook eenen Engel wesen,

(*)

Ipren werd doorgehaald en een vreemde hand schreef er Meenen naast.
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Van wien dat wonder u moet worden aengewesen,
Een Engel met den naem, een Engel inderdaet
Aen wie des Hoogstens soon syn ampt bedienen laet.
Dogh op dat ik den schyn niet met de waerheyt mengel,
Magh Engelbertus niet geacht syn als een Engel
Die midden in het vleys gelyk een Seraphijn
Aen synen Patriarch betracht gelyk te syn?
Wort desen niet, met recht, gestelt by d' hemel-geesten
Die in een dertel lyf, gelyk aen dat der beesten,
De streelende natuer en sinlykheyt verplet
En syne ziel bevryt van allerhande smet?
Is desen niet met recht voor Engel te waerdeeren,
Die als een reynen geest met menschen can verkeeren
En d'alderliefste lust van synen wil verniet,
Wanneer een ander hem iet afvraegt of gebiedt?
Ach, als men sulk een mensch sou naer de waerheyt loven,
Hy gaet, door syne deught, d'Aerts Engelen te boven
Die syn begeerlykheyt geduerigh wederstreeft,
En aen syn eygen vleys niet 't minste toe en geeft.
O weerden Engelbert, 't is door die reyne zeden
Dat gy becomen hebt de Priesters weerdigheden,
En wort dit Engels ampt voortaen door u bedient,
Gy hebt, door Engels deught, den prys daer van verdient.
Dogh 't gene my aldus van uwen lof doet spreken
Is 't gen in desen staet geen mensch en magh ontbreken,
En niemant wort, met recht, een Priester Godts geseyt
Die van al aerdsche lust niet met 'er herten scheyt.
Dien mensch moet met 'er daet als eenen Engel leven,
Die met een Koning spreekt, voor wie de troonen beven,
Die synen Schepper self in syne handen draegt,
En een almachten Godt uyt synen hemel daegt.
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Dien mensch moet met 'er daet een Engel syn op aerden
Die op syn schouders derft der zielen last aenvaerden,
En soo waernemen moet de kristelyke plicht
Dat hy aen Godt behaegt, en alle menschen sticht.
Een Prister, die den loon wilt van syn ampt verbeyden,
Moet, soo als d' Engels doen, den mensch ten hemel leyden;
Maer dit gelukt hem noyt, door een soo enge baen,
't En sy hy self betracht in dese voor te gaen.
Opdat gy in dien wegh ervaren soude worden
Hebt gy van uwe jeugt, omhelst Franciscus orden,
Daer wiert gy onderricht door dien oodmoeden man
Hoe eenen aerdschen mensch een Engel worden can.
Daer wiert uw reyne ziel ver boven 't vleys verheven,
Om als een hemels geest, naer uwen naem te leven;
De wenschen van uw hert en wierden noyt gestut
Voor gy den ouden mensch geheel had uytgeschudt.
Wel aen, godtvruchten man, geniet voortaen de vruchten
Van uwe reyne deught en minnelyke suchten,
Bedient dat weerdigh ampt veel jaeren achter een
Tot troost van uw gemoet, tot stichtingh van 't gemeen.
'k Wensch dat gy dagelyx vol van verliefde lusten
In uwen bruydegoms omhelsingen moogt rusten,
Wanneer gy hem op aerd, trekt uyt syn vaders schoot
En weder offerslacht in schyn van wyn en broot.
'k Wensch dat g' u eygen self moogt meer en meer uytputten,
Wanneer gy uwen Godt sult met uw handen nutten,
Opdat men seggen magh, o weerden Engelbert,
Dat Christus, uwen Heer, leeft in uw Engels hert.
Ach! als dat soetste soet, dat d' Engelen genieten
In uwen boesem comt van boven nedervlieten,
Als gy die majesteyt geheel besitten sult
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Die gheel het hemelryk met vreugt en glans vervult:
Gedenkt, op desen stont, uw moeder ende magen,
Die door uw handen hem hun hert en ziel opdragen,
Gedenkt dan eens den noot van die dit heeft gedicht
Op dat door uwe bee, wy alle syn verlicht.
Soo hopen wy, met u, als Engelen te leven,
Om 't samen eens te syn by d' Engelen verheven,
En eeuwiglyk te sien dat Goddelyk gelaet
Waer in de saligheyt der Engelen bestaet.
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Zegen-wensch aen d' eerbaere jonkvrouw etc. nu S . Maria
Benedicta
Van de heylige moeder Anna in t' penitente klooster haer belofte
sluytende binnen Duynkerck den.... april 1697
Voorstel
Gezegent die van haere kintsche dagen
Het minsaem jok des Heeren heeft gedragen.
Geluckigh is den mensch wien Jesus heeft verkooren
Om naer syn lieve stem en wysen raet te hooren,
En vry van sinlykheyt, door een stantvast gemoet
De werelt en het vleys te treden met den voet.
Geluckigh is de ziel, die uyt dit woelend leven
Sigh self in d' eenigheyt gaet tot de rust begeven,
En schouwende den storm van dese woeste zee
Comt naer het klooster slot, als naer een vaste ree.
Maer niemant can soo wel dit groot geluk waerdeeren,
Dan die van d' eerste jeught aenveert het jok des Heeren,
En met een vryen wil omhelst syn reyne wet
Eer 's werelts ydelheyt haer teer gemoet besmet.
Indien 'er rust en peys op aerden is te vinden
Dat weet alleen, met recht, sulk eene ziel t' ontbinden,
Die in haer eerste lust haer selven overwint,
Die met haer eerste drift het hoogste goet bemint.
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Dat weet sy, die, vervreemt van al wat is geschapen,
Gaet, van haer jonkheyt af, in Godt haer vreugde rapen,
En hem alleen verkiest tot haer getrouwen vrient,
Die haere liefd' alleen door syne min verdient.
O zegenryke bruyt! 't past u daer van te spreken
Die voor uw bruydegom syt van de lust geweken,
En in 't sestiende jaer, van uw ontloken jeught,
Om synentwil omhelst een soo gestrenge deught:
Die met d' eerste opening van uw verstant en sinnen
Uw hert geopent hebt om Jesus te beminnen,
En 't vleys verdruckende door vierige begeert
Syn liefdens minsaem jok in uwen bloey aenveert.
Ach! wiert my toegestaen eens in uw hert te lesen,
Wat vreugt, wat vrede sou my daer syn aengewesen
Waer uwen bruydegom in uw omhelsingh rust,
Waer gy met hem vernoegt uw onbesmette lust.
't Is in dat suyver hert, dat hy, vol van genuchten,
Den zegel heeft gedrukt, van syn verliefde suchten,
Dat hert, 't gen als een teer en nieu gesuyvert was
Nogh vry van alle merk, en sonder vlecken was.
Hoe snel wiert uwe ziel tot syne min verheven
Wanneer hy, in uw hert, dien indruk had gegeven
En door den soeten lonk van syn ontsteken oogh
U trok, uyt 't aerds gewoel, en voerde naer om hoogh?
Gelyk een arents jongh uyt synen nest getoogen
In 't krieken van den dagh, comt naer de son gevloogen,
Soo vloog uw jeught, tot hem, in 't eerste morgen-licht
Dat u aenschouwen dee syn minnend aengesicht.
Maer, was uwe reyne drift soo hoogh tot hem geresen,
O Bruyt, syn yver moest tot u, nogh meerder wesen,
Terwyl hy, in uw hert, syn liefde soo ontstak,
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Terwyl hy u, soo soet van syne trouwe sprak.
Och, seyd hy, liefste bruyt! och, myn gebenedyde!
Com rust in d' opening van myne rechte syde;
(*)
Com nagel van de min, doorboor myn minnend hert
Uw steeken sy my lief, uw wonden sonder smert.
Sie daer, tot mynen wensch, en can u niet beletten,
Het gat is al gereet om u daer in te setten;
'k Wil dat gy in myn hert soo vast genagelt blyft
Dat u daer geen gewelt, geen lyden uyt en dryft.
O minnelyk besluyt, o woorden vol van zegen!
Soo sprak den bruydegom, soo riep gy weer daertegen,
O Minnaer van myn ziel, o alderliefste Vrient!
Ontfangh my in uw hert, syt gy daer mee gedient.
(*)
Ik wil, naer mynen naem , my 't nagels werk toeschryven,
Opdat ik magh, aen 't kruys, by u genagelt blyven;
Dogh nu dit uwe macht, en liefde beter past
Ey nagel toch daer aen al myne lusten vast.
Den eersten nagel-steek wensch ik te sijn gegeven
Door d' onderworpentheyt in d' hoveerdy van 't leven;
Den tweeden heeft verdient begeerlykheyt des vleys,
Die uwe reyne min berooft van vreed' en peys:
Den derden sal door u, my d'aermoe geven moogen
Om soo te niet te doen begeerlykheyt der oogen,
Opdat ik leven magh in smaet, gebrek en pyn,
Soo sal ik, naer myn lust, by u genagelt syn.
O yverige bruyt! en seyd, ik niet met reden,
Dat gy gezegent syt in uwe ziel en leden;
Dat gy, die, van jongs af, omhelst de waere deught
In dese vinden sult een hemel-soete vreught?
Met recht wort gy, van daeg, tot Jesus bruyt verheven,

(*)
(*)

In margine: Clou.
In margine: Clou.
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Met recht moet m' u den naem van Benedicta geven;
Gy syt gebenedyt in al wat gy betracht,
Gebenedyt in roep, in leven, en geslacht.
Dat sal ons uwen Oom en Broeder doen belijden
Die wy, door Jesu sien, met u, gebenedyden,
En die van hunne jeught, soo teer, heeft opgevoedt
Teresia door min, Franciscus door ootmoet.
Ik wensch o weerde bruyt, dat, van uwe jonge jaeren
Gy beyder deughden moogt, in uwe ziel, vergaeren,
Op dat gy eens hier na, gelyk in desen tyt,
Syt, in der eeuwigheyt, met hen gebenedyt.
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Geluk-wenschingh aen de eerbaere en deugtryke jonkvrouw Jonk .
Agnes Gomme
r

onder den naem van S . Marie Seraphyne etc,
het cleet van den H. Franciscus ontfangende in 't penitente klooster
binnen Duynkercke den .... jan.: 1698.
Comt Soone van de Maegt, en Bruydegom der Maegden
Die door ootmoedigheyt en reynheyt u behaegden,
Siet hier een teere Maegt, die, met een vasten sin,
Al aerdsche lust versaekt, om uwe reyne min.
Siet hier een teere Maegt, die met verliefde schreden
Uw heyligh minne-slot van daegh comt ingetreden.
Sy volgt het voorbeelt na,van haere Patrones,
Gelokt door haere deught, en uwe minne-les.
't Is waer, hier dreygt geen beul haer vierigh bloet te storten,
Haer lyf te martelen, haer levens-draet te korten,
Dogh 't gene geen tiran geen moorder haer bereyt,
Bereyt de liefde haer door onderworpentheyt.
Terwijl sy voor 't geloof niet lyden moet nogh bloeden,
De liefde trekt het sweert, de liefde wilt aen 't woeden;
O Agnes, roept sy uyt, gy cont geen Agnes syn

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

89
Dan door verworpentheyt, vernietingh, smert en pyn.
Wat sal een jonge maegt aen dese liefde seggen?
Sal sy dat straf besluyt, door swakheyt wederleggen?
Sal sy, voor weynigh pyn en moeylykheyt beducht,
De liefde laten staen, en trecken op de vlucht?
Neen, neen, den yver die haer Patrones dee gloeyen,
Doet met geen minder drift, haer tot het lyden spoeyen:
Och, roept sy, strenge min, ik volgh u, vol van moedt,
Uw lasten syn my licht, uw strafheyt is my soet.
Com, wilt gy door de kou myn leden doen verkelten,
Myn oogen, door getraen van waer berouw afsmelten,
Myn herte teeren uyt, door minnelyk verdriet,
Comt aen, ik ben gereet, en vrees' uw wonden niet.
Wat strenge leven gij my wilt doen onderhouwen,
Voor mynen bruydegom en sal my niet benouwen;
'k Versake wellust, eer, en goet voor syn genot
En kiese t' syner min, dit Penitente-slot.
O mannelyke Maegt, door Jesus uytvercooren,
Wie staet 'er niet verbaest, die dit besluyt magh hooren?
Wiens herte wort hier niet in Godes min versterkt,
Wanneer hy uwen moedt en vierigheyt bemerkt?
De teerheyt uwer jeught, de jonkheyt uwer jaeren,
Vermogen niet uw hert in 't minste te beswaeren,
Uw hert dat sigh geheel aen Jesus liefde geeft,
Uw herte dat geheel in Jesus liefde leeft.
De reden en natuer voor u beswyken moeten,
Gy trappelt de natuer en reden met de voeten
En, sluytend uw gemoet voor al het aerds gedruys,
Omhelst uw bruydegom genagelt aen een kruys.
O strenge liefdens wet! o minnelyk begeeren!
Hoe soet sal uwe ziel door liefde gaen verteeren
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Wanneer gy, vol van vier, als eenen Seraphyn
Door Godes liefde sult geheel verslonden syn!
Wanneer gy, door dien brant, ten hemel opgetrocken,
Al d'ander herten sult, door uw exempel locken,
En doorgrondeerende de vreugt van 't eeuwigh lot,
Beschouwen in den geest dien minnelyken Godt.
'k Verbeelde my, dat gy, tot dat geluk verheven
Voortaen sult in het vleys als eenen engel leven,
En uw verstorven hert, van alles uytgeput,
Vernietigen in Godt, die alle wenschen stut.
Maer, wat wilt myne pen nogh vorder van u roemen?
De liefde comt van daegh u Seraphyne noemen,
Naer dat gy hert en ziel, met alles wat 'er leeft
Aen 't Seraphyne vier geheel ten besten geeft.
Geluk, o wyse Maeght, wiens yver doet bemercken,
Hoe vierigh gy voortaen sult in de liefde wercken,
Geluk met desen naem die u verkennen doet
Wat Godt van u begeert, en gy hem geven moet.
Uyt cracht van desen naem die u wort aengewesen
Moet gy nu met 'er daet een Seraphyne wesen,
Die door het hemels vier geduerigh brandt en blaekt,
En naer het eeuwigh heyl vol yver haekt en snaekt.
Ach! wilt gy desen brant, dien yver onderhouwen
Ga 't vleys geworden Woort te Betlehem aenschouwen
Daer kent gy het geluk van eenen Seraphyn,
Daer leert gy in het vleys een Seraphyne sijn.
LEVE JESUS
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Lof-gesangh ter instellingh des broederschaps van het
alderheylighste sacrament des autaers
n

Volbracht in de prochie-kerk van Duynkercke den 17 maert 1697.
De liefde comt van daegh uyt Sions gulde Salen
Vol glans en heerlykheyt in Duynkerk segenpralen,
Wyl sy daer binnen heeft een broederschap gesticht
Waerdoor sy yder mensch, tot Jesus min, verplicht.
Een broederschap geschikt om Godt op aerd' te loven
Gelyk den Seraphyn doet in de hemels hoven,
Nadien den selven Heer, die rust in 's Vaders schoot
Hier in de kristen kerk schuylt onder schyn van broot.
(*)
Dat Woort, 't gen in 't begin uyt Godt is opgeresen,
Genietende met hem een glory en een wesen,
Dat Woort, dat met een woort, de scheppingh heeft volbracht
Sluyt in een kleyn begryp syn onbepaelde macht.
Soo groot, gelyk hy met den Vader wort aenbeden,
Soo lief, gelyk hy quam uyt syne moeders leden,
Soo schoon, gelyk hy uyt het duyster graf opstont
Rust Jesus, Godt en mensch, hier in een cleyne ront.
Dus wilt hy synen glans en grootheyt overdecken,
Om ons tot minsaemheyt en liefde te verwecken,
Dus is't dat hy den mensch gelegentheyt verleent

(*)

in 't begin werd doorgehaald en een vreemde hand schreef er onder: voort begin.
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Op dat hy sonder schroom, sigh met syn Godt vereent.
Maer, hoe erkennen wy die lieve minne-streken,
Wy, die geduerigh aen in traegheyt blyven steken?
't Schynt dat syn vierigheyt ons alle lust ontneemt,
't Schynt dat syn teere min ons meer van hem vervreemt.
En moeten wy, met schaemt, niet opentlyk belyden,
Dat wy om wat genucht, hem stellen van ter syden?
Syn liefde wort veracht syn milde jonst versuymt,
Terwyl het kristen hert in aerdsche sorgen sluymt.
Waer is de Godtsdienst nu, waer is 't geloof bevaeren?
Een kamerspeelder doet het volk by een vergaeren,
En Christus, onsen heer, als hy by sieken gaet,
Vindt qualyk die hem wilt versellen over straet.
Dit heeft men nogh met rou gesien voor weynigh weeken,
Eer dat men heeft begost van 't broederschap te spreken,
Dat met eerbiedigheyt, en onvermoeyde vlyt,
Op Jesus trouwe wacht moet passen t' alle tydt.
Hier toe beginnen sigh de borgers te bereyden;
Die connen van de kerk geheel den dagh niet scheyden;
Dees maenen de gebuert, die sorgen voor het licht;
Dees melden Godes lof met psalmen en gedicht.
Men siet er andere, vol vierigheyt verlegen,
Op dat den Priester sy gedekt voor wint en regen,
Terwyl men met de bel elk een indachtigh maekt
Dat onser zielen Vorst en Bruydegom genaekt.
O weerdigh broederschap, waer in, door liefdens orden,
De menschen om hun dienst gelyk aen d' Engels worden,
Waer in sy bovendien, tot een verheven lot,
Te samen broeders syn van Jesus hunnen Godt.
Comt, volgen wy dan na dien Godt van reyne minnen,
Die tot syn levens end de syne bleef beminnen,
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Wanneer hy, naer 't besluyt, van syn verlieft gemoet,
Hen spysde, met syn vleys, en laefde met syn bloet.
Syn liefde schat het cleyn, dat hy syn dierbaer leven
Tot onse saligheyt ten besten heeft gegeven,
Sy dwingt hem bovendien, op soo verworpen wys
Den snooden sondaer self te dienen tot een spys.
Haer orden is hem lief: hy gaet door sneeu en winden
By daegh en in den nacht, syn sieke broeders vinden,
Men siet hem overal, verselt door 't broederschap,
Hier in een kelder trêen, daer onder eenen trap.
Syn herte weet van geen soo aengenaem besoeken,
Dan by behoeftigen in kuylen en in hoecken;
Maer ziele, wyl hy daer syn minne-wensch voldoet
Bemerkt wat gy moet doen insiende wat hy doet.
Hy stelt daer gheel syn hert, al syne gaven open,
En sult gy, t' syner min, niet eens uw beurs ontknoopen?
Ach, vruchteloos erhaelt gy synen lof en eer,
't En sy gy 't voorbeelt volght van sulk een milden heer.
Hy geeft al 't syne wegh, om u te leeren geven,
En merkt wanneer gy syt daer aen te cort gebleven;
Syn lust is niet voldaen, syn liefde noyt gestilt,
't En sy gy altyt geeft, gelyk hy geven wilt.
Siet daer, o medebroers, van Jesus uytgelesen,
Het gene t' uwer leer, door hem wort aengewesen,
Wel aen dan, treedt hem na, en syt voortaen bereyt,
Als synen uytgank u sal worden aengeseyt.
Comt met het lichtend was in syn gevolgh getreden,
Tot tuygen van Geloof en onbesmette zeden,
Op dat gy sonder smet verschynt in syn gesicht,
En eens van hem moogt syn bestraelt met 't eeuwigh licht.
Gy herder der gemeent', en werelts' overheden
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Die tot dit Broederschap wilt uwe sorgh besteden,
Den heer sy uwen loon voor dat begonnen werk,
Tot roem van synen naem, tot steun van syne kerk.
Wy sullen ons voortaen naer uw bestiering voegen,
Om Jesus, onsen Godt, met u te vergenoegen,
En wenschen eens, door hem, naer dese levens baen,
In 't hemels broederschap, met u, te syn ontfaen.

GELOOFT SY IN DER EEUWIGHEYT HET ALDERHEYLIGHSTE
SACRAMENT DES AUTAERS
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Vreugde-sang ter verheffing der miraculeuse reliquien van den
n
H . Patriarch Joseph
e

rs

Volbracht in de kerk van d' E . P . discalsen binnen Duynkercke den...
1697.
Ryst Duynkerk uyt de Sorgh der tydelyke saeken
Waer in gy soo verdwelmt blyft soeken uw vermaken,
Door lust naer aerds gewin en heerlykheyt vervoert:
Betoomt den oorloog-sucht, die uwen moedt ontroert,
Om met een minsaem oogh, en minnelyk verlangen,
Van daegh, in uwen schoot, dit dierbaer pant t' ontfangen,
't Gen u Carmelus bergh, vol vierigheyt, vereert;
Een schat, door Romens vorst veel hooger gewaerdeert,
Dan alles wat gy cont met hondert snelle schepen
En menigh kloeken helt, in uwe haven sleepen.
Men stelt u hier een stuk van Josephs kleet ten toon,
Niet van dien jongelingh (des ouden Jacobs Soon)
Dat door een dertel wyf gerukt wiert van syn leden,
Doen hy syn hert ontsey aen haer oneerbaerheden.
Neen, 't is een heyliger en weerder overschot,
Dat Joseph, voesterhelt van een Almachten Godt,
Naer hy ten hemel klom, gelaten heeft op aerden.
O uytgelesen pant! wat sal ik t' uwer waerden,
En noyt vol-presen lof hier halen voor den dagh?
Gy, die te Betlehem dwers op de kribbe lagh
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Om tegen 't winter weer den Opperheer te decken,
Die met de hemelen dee 't aerdryk overtrecken.
Gy die de Moedermaegt beschermde van den vorst
Terwyl sy Jesus ley aen haer sneeu-witte borst.
Wat segh ik van den dienst, door u hen aengeboden,
Doen sy uyt Canaan, naer 't swert AEgipten vlooden?
Hoe dikwils hebt gy niet de maegt met haere vrucht
Bevryt van 't vluchtigh sant, beschermt voor d' heete lucht
In hunnen overtocht door al die woeste wegen?
Hoe dikwils hebt gy hen beschut voor wint en regen,
Te midden in een velt van huys en dak ontbloot?
Dogh, wyl gy, weerdigh cleet, hen bystont in dien noot
Wat jonsten hebt gy niet voor desen dienst genoten?
Nu waert gy door 't getraen van Jesus overgooten,
Dan door Mariaes borst met maegde-sogh besproeyt.
Hoe soet wiert uwe wol door d' heete vlam gebroeyt
Waermee des Soons gesicht de Moeder gingh beloncken!
Gy waert by daeg en nacht doordroncken door de voncken
Van hemel-soete min; gy vatte gheel de locht
En liefffelyke geur, van Jesus adem-tocht,
Die uw geweefde stof, geduerigh gingh doorbooren,
Een geur die d' Engelen, door lusten, sou bekooren?
Ach, geene balsem-salf, geen muskus, geen jasmyn
Geen brandend amber can daer by geleken syn.
Hier van betaemt het u, voor andere, te spreken,
Genooten van Carmeel, wiens yver, onbesweken,
In goddelyken dienst, aen ouderlingh en jeught
Aen alle staeten geeft een spoorslagh tot de deught.
En is 't niet desen geur die u, in al uw wercken,
Door syne soetheyt comt verquicken en verstercken?
En is 't niet door den geur van dit geheylight kleet,
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Dat gy, tot Godes min, uw herten vindt gereet?
Wanneer Elias wiert voor Eliseus oogen
Op radders, vol van vier, ten hemel opgetoogen,
Viel tot den Leerelingh des Meesters mantel neer:
Hy nam dien vlytigh op, en sloeg daer mede, weer
De waters der Jordaen, die op het tweed' aenraken
Hem moesten door den vloet, een nieuwen doorgang maken.
O Vaders, heeft dien rok dat wonder werk volbracht,
Gy sult door Josephs kleet becomen meerder cracht,
Niet om een snelle beek in haeren loop te stutten,
Maer om een sondigh hert door weedom uyt te putten;
Niet om 't melaetsche lyf te weeren syne smert,
Maer om door Jesus min t' ontsteken yders hert.
Sie daer de liefste jonst, die wy door uw gebeden
Van uwen Voestersoon verwachten hier beneden,
O grooten Patriarch! o bruygom van de Maeght!
Indien u ons versoek en needrigheyt behaegt
Slaet uw genegen oogh, op dese borgeryen
Die uw verheven deught en weerdigheyt belyen.
Bescherm togh dese stat en yder huysgesin,
Die vol Godtsdienstigheyt en uytgestorte min
Uw overblyfselen in dese kerk vereeren.
O Joseph! gy die placht met Jesus te verkeeren,
Die hem door uwe sorgh, bewaert hebt en gevoedt,
Bewaert van alle smet ons hert en ons gemoet,
Op dat wy, door uw hulp, uytschudden 't cleet van vlecken,
Om d' onbederflykheyt voor eeuwigh aen te trecken.
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Vreugde-sangh op de zegenryke verrysenis van onsen salighmaker
Jesus Christus
Voorstel
Door Christus, die nu is verresen,
Wort 't eeuwigh leven ons gewesen.
Wanneer ik, met den geest, bemerk de wonderheden,
Door 't kristelyk gemoet, in onse kerk beleden;
Ik sie geen, onder al, soo troostelyk, soo groot,
Dan een gekruysten Godt, verresen van de Doot.
Een wonderlyk geheym, een Godt, berooft van 't leven,
Die door syn eygen kracht is uyt het graf verheven,
Die aen de sterflykheyt, waer meed' hy was vereent,
Naer hy gestorven was, d' onsterflykheyt verleent.
Een menschgeworden Godt, die uyt een Maegt gebooren,
Tot neerlaegh van de Doot, het leven heeft verlooren;
Die, nedervallende, de helsche macht verplet,
En, onder d' aerd' gedekt, den hemel open set.
Verwinner van de doot, die heden soo vol zegen,
Tot aller menschen troost syt uyt het graf gestegen,
Myn ziel verkent van daeg de grootheyt van haer lot
Door 't nieu verschenen licht van een verresen Godt.
Wanneer gy, uyt den schoot des Vaders afgecomen,
Der menschen wesentheyt en schult had aengenomen,
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Gy trok een yders hert, door uwen soeten aert,
Om dat gy soo gelyk aen ons geworden waert.
En als gy aen het kruys, naer menigh smaet en wonden,
Den geest gegeven hebt, tot boet, van onse sonden,
Dan sagh u iegelyk voor syn verlosser aen,
Door wien den Vader ons had in genaed' ontfaen.
Maer als wy u van daeg sien van de doot verrysen,
Dan comt gy onse ziel d' onsterflykheyt aenwysen,
Dan toont gy haer 't geluk, dat ons hier na verbeyt,
Als dit verdorven vleys sal wesen afgeleyt.
O aengenaem gesicht! o troostelyk bemercken!
O goddelyke hoop! hoe comt gy my verstercken!
Hoe crachtigh en hoe soet verheugt gy mynen geest,
Als ik den Heer aensie in syn triomphe-Feest.
Wat heb ik my voortaen van 't lyden te beclagen,
Dat my is in den geest of leden te verdragen,
Naerdien my Godt belooft dat ik, na desen tydt,
Van alle weedom sal en lyden syn bevryt?
O Doot, die eertyts waert den schroom van alle herten,
Wy sullen u voortaen verwachten sonder smerten,
Mits ons door uw bedryf den ingangh wort bereyt
Tot een stantvaste rust en salige eeuwigheyt.
Gelyk wy uyt het graf den Heylant sien verresen
Soo hopen wy met hem, hier na vereent te wesen,
En dese hope staet in onse ziel soo vast
Dat ons, met dit besluyt, geen lyden overlast.
Het was in dese hoop, dit troostelyk betrouwen,
Dat geen ellende con den goeden Job benouwen,
Doen hy door pynlykheyt en hartseer afgemat,
Vol etter bloet en stank, op eenen mesthoop sat.
Terwyl hy vol van smert, vol puysten ende sweeren,
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Syn uytgemergelt vleys sagh van 't gebeent afteeren,
Van hoofde tot den voet, vol wonden in syn lyf,
Versmaet van yder een, gelastert van syn wyf;
Terwyl men in dien noot hem niet sagh overblyven,
Dan een gescherde pot om d' etter af te wryven,
Gebenedyde hy met een gerust gemoet
Den Heer, door wie hem was, ontnomen al syn goet.
Och! riep hy, lieve smert, gewenschte swarigheden,
Hoe seer gy my verdrukt, gy maekt my noyt t' ontvreden.
'k Weet door een vast geloof, dat myn verlosser leeft,
Die syn onsterflykheyt my tot een erfdeel geeft.
Al voel ik 't herte-bloet in myne borst vervriesen
Nogh can ik mynen moedt en vrede niet verliesen,
Doordien my seker blykt, dat ik uyt 't aerdsche dal
Eens onbederffelyk, hier na, verrysen sal.
Siet daer de hoop van Job, die in syn schoot verborgen
Hem midden in d' ellend ontsloegh van rouw, en sorgen,
Siet daer de soete hoop, die onse wenschen voedt,
En die een kristen hert geduldigh lyden doet.
O aldersoetste troost ons door den heer gegeven,
In wiens verrysenis wy kennen 't eeuwigh leven!
Hoe vreedsaem rust op u myn ziel by daegh en nacht
Terwyl ik in het vleys dat saligh lot verwacht.
Ach! dat d' Aertsengelen doen dreunen Sions hoven,
Om onsen Vrede-Vorst in syn Triomph te loven,
Ik houde myn begeert te vrêen met dit gepeys
Dat my geheel vervult met hemel-soete peys.
Maer ziele, wyl gy sult dat saligh lot verbeyden
Bemerkt hoe Jesus self sigh moest daer toe bereyden;
Hy heeft den hoogsten stryt, de wreetste doot doorstaen,
Om syn heer Vaders rijk, syn Glory in te gaen.
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Indien gy wenscht met hem vol glory te verrysen,
Trekt in langs desen wegh, die syne wonden wysen,
Want niemant can, by hem, voor eeuwigh syn verblyt,
Die niet en heeft, met hem, geleden in den tyt.
LEVE JESUS
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Antwoorde aen den soetvloeyenden poëet S Dominicus Dejonghe
Op synen zegen-wensch my vereert, in den Paesch-tyt des jaers 1697.
De Jonge, die altyt bekent te willen leeren,
en in Apolloos konst soo wel syt opgeleert,
myn pen can noyt genoegh de soete jonst waerdeeren,
Waer mee gy my vereert.
't Schynt dat gy mynen geest wilt nimmer laten rusten,
Want d'eene feest en is soo spoedigh niet voor by,
Of uwe vrientschap stookt in my weer nieuwe lusten
Tot rym en poësy.
Wel, om uw vrient te syn moet ik myn ruste derven?
't Is waer uw dichten syn my weerder dan de rust,
Maer myn bedieningh laet my niet een uertien erven,
om die te sien met lust.
Noghtans, hoe weynigh tyt my heden wort gegeven,
Ik vinde my gepraemt t' erkennen uwe jonst,
En wensch, om soo, met u, als gy, met my, te leven,
uyt liefde tot de konst.
Dogh myne wenschen syn begeerten sonder vruchten,
Myn sinnen syn verstroyt en myne snaeren krank,
Den nectar smaekt my niet, de sanggoddinnen vluchten,
Myn veerssen loopen mank.
Ik laet die evenwel naer uwe wooningh loopen,
Gy woont togh in 't gebuert, het is een corte reys,

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

103
Gy sult se, soo my doet uw teere vrientschap hopen,
Onthalen naer den eysch.
Maer, op dat hun besoek u sou te liever wesen,
(*)
Ik voeg' er dichten by tot lof van onsen Heer
Die heden uyt het graf weer levend is verresen
Tot onse troost en leer.
Uw honing-soet gesangh quam my daer toe bewegen,
Myn penne vloogh naer d' inct soo ras ik 't oversagh,
Ontfangt dan dit haer werk, met s' Alderhoogstens Zegen
Op desen blyden dagh.
Hier mede wensch ik u in 't hemels hof verheven,
Met uwe gesellin en kinders te sien leven.

(*)

Te weten het voorgaende Vreugde-gesangh van de Verrijsenis.
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Godtvruchtige en Zedige Rym-Wercken
Tweede deel
'T Samen vergadert in Duynkercke 1698

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

107

Vraeghe voorgestelt aen de gildebroeders van retorica binnen
Duynkercke
geseyt karssouwieren, of verblyders, in den tydt onder den tytel
van de verrijsenis ons Heeren
en

En de bescherming van den H . aertsengel Michael
Seght karssouwieren wat bediet
Het gen gy hier geschreven siet.

Raedsel
Men slaet uyt mynen kop het steunsel van het leven
Men stelt my dagelyx tot teken van de doot;
De minste winden doen my schudden ende beven
Des werelts ydelheyt toon ik voor yder bloot:
Myn lyf dekt, tegen storm den boer met syne knapen,
Myn hair verstrekt tot bed, om kinders op te slapen

Uytleggingh.
Doen ik, uyt jonst van u tot prinsse was gekooren
O karssouwieren schaer! quam my aenstonts te voren
Dat ik verbonden was sulk een genegentheyt
t' Erkennen t' alle tydt met liefd' en dankbaerheyt.
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Met liefd' om yders hert tot phebus school te trecken,
Met dankbaerheyt, om u tot vrientschap aen te wecken,
Want liefde heeft een net waer mee sy herten vangt,
En dankbaerheyt verbindt wie dankbaerheyt ontfangt.
Ik can wel wedermin aen uwe min betoonen,
Maer uw jonsten niet met wederjonsten loonen;
Nadien dan dese plicht myn macht te boven gaet
Vernoegt u met den wil in plaetse van de daet.
Vernoegt u met een hert dat stadigh sal beminnen,
Al wie behagen schept in rijm en sang goddinnen,
Een hert, dat alles wat het in sigh selven heeft
Syn mede-yveraers gewilligh overgeeft.
Om u van myne drift een staeltien te bewysen
Aenbied ik, desen dagh, u die geringhe prysen,
Niet dat ik hier mee denk t' erkennen uwe jonst
Maer uyt een puere drift en yver tot de konst.
Ik hadde u lang belooft een Raedsel op te geven,
Dat in sigh selven sluyt 't bedietsel van ons leven;
Gy siet dat Raetsel hier 't gen alle menschen leert
Hoe licht den iet uyt niet in syn vernietingh keert.
Een Raedsel? neen; een les beminde Karssouwieren,
Bequaem om naer syn end ons aller hert te stieren;
Een les, die aen de ziel gheel naekt voor oogen leyt
Dat 's werelts vreugt en roem niet is dan ydelheyt.
Soo ydel syn als stroy de keyserlyke kroonen,
Soo ydel syn als stroy der vorsten gulde troonen,
Soo ydel is als stroy gout, rykdom, gelt en goet,
Soo ydel is als stroy der lusten dertel soet.
Gelyk het stroy vergaet, vergaen de gulde staven
Voor welcke buygden neer soo menigh duysent slaven;
Steekt in het stroy den brant 't vervliegt in asch en rook
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Aldus vervliegt het gelt, en liefdens wulpsheyt ook.
Al wie om eer of goet, of om syn lust te plegen,
Het deughden spoor verlaet en ingaet slimme wegen,
Moet dagelyx doorstaen veel moeyten, vrees en ramp,
En vindt ten lesten niet, dan weynigh rook of damp.
Het stroy dan is 't bediet van 't gen hier is geschreven,
En 't samen ook een waer afbeeltsel van ons leven;
't Stont onlangs nogh in 't velt met duysenden byeen,
En droeg in synen kop de spyse voor 't gemeen.
Dan was het hoog geacht van aermen ende Ryken;
Geen bloem nogh boom-gewas durf sigh daerby gelyken,
Omdat syn vruchtbaer' haeuw gelaen was met een vrucht
Waer na geen eenigh dorp, maer gheel de werelt sucht.
Nogh dadels honingsoet, nog beyen van laurieren,
Nogh peeren vers als wyn, nogh sapige moerieren,
Nogh 't druyven-nectar self, en wat nogh soeter is
En comt by dese vrucht oyt in gelykenis.
Om dese was het stroy by allen mensch in waerde:
Maer als het selve nu gevelt lagh tegen d' aerde,
In bondels was versaemt, in d' open scheur gebracht,
En 't voedsaem graen daeruyt gedascht met volle cracht;
Dan scheen 't de boere-meyt bequaem om 't vier t' ontsteken;
Dan wiert het van het vee en verckens self versteken;
Dan bondt den boere-soon daer mede syne schoen,
Wanneer hy over 't ys moest naer de stede spoên.
Dogh, om nogh meerder proef van synen smaet te geven,
Dat stroy 't gen in syn air het steunsel droeg van 't leven,
Betekent nu de Doot, en doodelyk getreur,
Wanneer men 't in de stadt siet liggen voor de deur.
Dat meer is, als het lijk wort naer de kerk gedragen,
Men stroyt het voor den voet van vrienden ende magen
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Daer doet het iegelyk inwendigh dit vermaen;
Gelyk uw vrient vergingh soo sult gy ook vergaen.
Met recht ellendigh stroy en dee gy niet dan beven,
Wanneer den minsten wint quam onder u gesweven,
Met recht bediedt gy ons, door u verganklykheyt,
Des werelts lossen stant, bedrogh en ydelheyt.
Maer, hoe gy wort veracht, en hoe gy wert versmeten,
Nogh can den landsman niet uw nutbaerheyt vergeten,
Soo langh gy met uw lyf syn leemen wooningh dekt,
En uw gesuyvert kaf syn soons tot bedde strekt.
O stroy! waerachtigh beelt van 's werelts ydelheden,
Comt aen, dekt in den geest myn hooft en opper-leden,
Opdat myn hert, in u, syn waer afbeeltsel siet,
Wanneer de stille slaep des mergens van my vliedt.
En als ik 's avonts laet my ga alleen vertrecken,
Dat dan uw suyver kaf my com tot bed verstrecken,
Ten end ik overlegh dat naer myn jongsten val
Dien aerdschen romp op u eens nederliggen sal.
Siet daer een stroyen les die ons veel gout can winnen,
Is 't dat wy haer bediet indrucken in de sinnen;
Gelt, grootheyt, weelde moet als nietigh stroy vergaen,
De deught, o broeders, blyft alleen en altyt staen.
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Vraeghe voorgestelt in de voornoemde gilde op den feestdagh
van Paesschen 1688 ter vernieuwing van hun blasoen.
Legh my uyt dit besluyt.

Raedsel
'k Verwekte van de doot den oirsprong van het leven,
'k Vervulle locht en aerd met blydschap ende vreugt
Den goeden is vol troost, wanneer hy my geheugt,
Terwyl den quaden blyft vol ongerustheyt leven.
Ik sluyt de hel en dee den hemel open staen,
'k Vernieuw al wat' er is veroudert en vergaen.

Uytleggingh.
Ten lesten light de Doot in Jesus graf verslonden,
Den helschen Dwingelant versmoort in Jesu wonden;
Ten lesten is de pest uyt AEvaes lust gebroet,
Verdreven door de cracht van Jesus heylsaem bloet.
d' Outvaders klimmen uyt het voorgeborgt der hellen,
Om hun verlossers feest en zegen te versellen,
Den afgront schudt en dreunt met ysselyk gedruys,
Wanneer aldaer verschynt den standaert van het Kruys.
Den derden dagh genaekt: den geest des Salighmakers,
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Dringt door het steene graf onsichtbaer aen de wakers,
Vereenigt sigh met 't lyf dat daer verborgen lagh
En ryst met 't selve weer, vol luyster, voor den dagh.
Geen sonne comt soo schoon ter wolcken uit gestegen,
Naer een ducken mist of neveligen regen,
Gelyk dien mensche-Godt weer opstaet uyt het graf,
Waer hy de lydlykheyt en sterflykheyt leyd' af.
Dat lichaem soo verscheurt met wonden ende steken,
Is door het blinckend licht der Godtheyt gheel ontsteken,
Dat hooft soo fel doorboort met eene doorne-crans,
Verlicht nu aerd' en Zee, en hemel door syn glans.
De wreede herten van d' ontwekte wakers ysen
Wanneer sy hem uyt 't graf soo glorieus sien rysen;
Die smyten sigh ter neer, dien dekt hem met syn schilt,
Dien valt het sweert uyt d' hant, dat hy soo beeft en trilt:
Terwyl de geesten der godtvruchtige voorvaderen
Rontom en in den glans van hunnen Heer vergaderen,
Terwyl den Vader self, met al de hemel-liên,
Verheugt, in synen Soon soo triomphant te sien.
O blyden morgen-stont bestraelt met sulcke loncken!
O schoonen dagh, wanneer myn Godt soo heeft gebloncken!
O heerelyk graf waeruyt die Son is opgestaen!
O Son, die nimmermeer hier na sal ondergaen!
O Zegen-ryke Feest! o Feest van alle Feesten!
O glory van den mensch! o vreugt der hemel-geesten!
O wonderlykst bedryf van Godts geheymenis,
Verschenen aen ons oogh, in syn Verrysenis!
Met recht wort, boven al, dit wonderwerk verheven,
Dat van de doot verwekt den oirsprongh van het leven,
Dat aerd en lucht vervult met blyschap ende vreugt,
Dat allen goeden troost wanneer hy het geheugt.
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Indien een goeden mensch veel haters comen quellen
Veel siekten pynigen, veel rampen nedervellen,
Hy schroomt van geene pyn, hy vreest geen ongeval,
Wanneer hy overdenkt dat hy verrysen sal:
Wanneer hy overdenkt dat hy, met syne oogen,
Nu schier van weenen blint, Godt sal aenschouwen moogen,
Ach in die vaste hoop en valt hem niet soo soet,
Als 't gene hem nu praemt tot dese traenen-vloet.
Dogh comt dees heugenis dien troost aen goede geven
Sy doet den quaden ook vol ongerustheyt beven,
Wanneer hy sigh verbeelt dat hy eens comen moet
Waer 't vonnis wort gevelt soo over quaet als goet.
Maer laet in dit gedacht der quaden herte-wroegen,
Terwyl wy met de gôe in 't selv' ons vergenoegen;
Neen, verre sy van ons, op een soo schoonen dagh,
In een soo blyde feest, te dencken op geklagh.
Best sullen wy te saem de keelen en de snaeren,
De fluyt met 't orgel-spel en lof-gesangen paeren,
Best doen wy synen roem weergalmen overluyt,
Best storten wy ons hert en ziel in vreughden uyt.
Wat can men minder tot uw heerlykheyt uytwercken,
O grootste wonderwerk van alle Godes wercken!
Gy sluyt de hel, gy doet den hemel open staen,
Gy maekt ons weder nieuw 't gen oudt was en vergaen.
De troonen waeren leegh, het Engelsdom vervallen,
Gy recht weer, gy erbouwt het hemels Sions wallen;
Den mensch was door de sond verstooten van syn Godt,
Gy toont waer langs hy can opklimmen 't Engel-slot.
't Geslacht van Adam was, voor al, ter doot verwesen,
Dit vonnis sal door u voortaen vernietight wesen;
De ziel die in den nacht van haere sonden lagh
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Siet haere sonne weer op soo verlichten dagh.
Het lichaem dat eens sal of is vergaen in wormen,
Sal wederom hierna syn leden sien ervormen;
In 't end al wat 'er van syn wit geweken is
Wort weer op nieuw erstelt door Godts verrysenis.
't Is dese die verstomt den mont der valsche goden,
Die yder tot den dienst van eenen Godt comt nooden,
En gaet vercondigen aen alle volk en stam,
Den Heylant langh belooft aen 't huys van Abraham.
O heyligh cort begryp van Godes wonderheden!
Hoe troostelyk, hoe lief comt gy tot ons beneden;
Gy rukt de ziele wegh, gy stort een overvloet
Van Engelsche genucht in 't menschelyk gemoet.
Geen quellingh sal voortaen een vreedsaem herte stooren
Dat sigh de waere vreugt, door u belooft, houdt voren,
Een herte dat, in u, het eynde van verdriet,
Syn rust, syn saligheyt, syn eeuwigh leven siet.
Verblyders in den tyt, verheugde karssouwieren,
Wat reden hebt gy niet om desen dagh te vieren,
Dien dagh, die u vertoont den langgewenschten tydt,
Die uwen naem vernieuwt, en uwe ziel verblyt.
Dien dagh, die u naer dry en tienmael seven jaeren,
Met een vernieuwt blasoen ter camer doet vergaren,
Blasoen dat u verbeelt het grootste wonderwerk
Dat Jesus heeft gepleegt, tot troost van syne kerk.
Dat and're gilden sigh Apolloos susters noemen
Parnassus klimmen op en van hun outheyt roemen;
Al uwen roem en lof, o Karssouwieren, is
Dat gy in uw blasoen voert Godts verrysenis.
Om dese salmen u gheel Vlaender door belyden,
In dese moet gy u verheffen en verblyden,
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Want 't is om dese' alleen, dat gy beschreven syt,
En dat gy wort genoemt, Verblyders in den Tyt.
Uw sedigh sinne-beelt, de jeughdige kerssouwen,
Die comen u dit ook met haeren bloey ontvouwen,
Wanneer sy rysende in hoven, weyde en dal
Voorseggen dat Godts Soon in cort verrysen sal.
Maer nu door dit blasoen en beelt u wort bewesen,
Dat Jesus uyt het graf is van de doot verresen,
Verryst ook naer den geest met uwen Godt en Heer,
En valt togh, noyt hier na, met uw karssouwen neer.

Paesch-gesangh
Toon: van den nachtegael
Wat nieuwen glans verschynt aen ons gesicht
Soo helder voor het sonne licht;
Wat wesen soo vol vlam, wat blinckende gelaet
Bestraelt de locht en aerde voor den dageraet!
't Is mynen heer die 't voorgeborght ontsloot,
Die heden opstaet van de Doot;
't Is hy die Lucifer met d'helsche ketens bondt,
En in het steene graf de wreede doot verslondt.
Ik ken myn Godt, ik ken myn Jesu soet
'k Sie syn vyf wonden nogh bebloedt;

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

116
Syn wonden uyt wie nu meer klaerheyt nederdaelt
Dan uyt de morgenson wanneer sy ons bestraelt.
Ey siet, daer comt een witten Engel af
Hy set sigh neder in het graf,
En seyt de vrouwen die met balsem comen aen,
Naer Galileyen is den Heer vooruyt gegaen.
Joannes loopt met Petrus wat hy magh,
En comt voor hem waer Jesus lagh;
Sy sien in 't open graf niet dan den linnen doek
En 't deksel van syn hooft, geleyt in eenen hoek,
d' Apostels voor het Joodsche volk vervaert,
Waeren hierna by een vergaert,
Doen Jesus binnen quam met wensch van vreed en peys,
En iegelyk liet sien de wonden in syn vleys.
Als Thomas, die die 'r tyt was uytgegaen,
Van d' ander heeft die maer verstaen,
Hy sey 'k geloove noyt dat gy den Heere sagh,
't En sy ik in syn lyf myn vingers steken magh.
Naer corten tyt wort Jesus weer gesien,
Doen Thomas was by d' ander tien.
Den Heer sey; Thomas siet en voed geen twyffel meer;
Hy tastte syne zy en riep, myn Godt, myn Heer!
Dan seyde Jesus; gy gelooft in my,
Omdat gy sagh myn open zy;
Welsaligh, die van dit aenschouwen was berooft
En in myn schandigh kruys en glory heeft gelooft.
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Verheffen wy met yder hemel-geest
Godts wonder in dees blyde feest;
Verconden wy syn liefde, goetheyt, en genae
Al singen Alleluya, Alleluya.
Jaerschrift.
't nIeVW bLasoen Der karssoVWIeren
Doet parnas Den paessChen VIeren.
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Raedsel
'k Wiert eertyts aangebeen van menigh dwasen en heiden,
Nu ben ik altyt quaet, dan ben ik altyt goet;
Dien is door my gewondt, en desen wort gebroet,
Ik doe van water locht, van aerde water scheyden.
'k Verhef my boven al, en smyte torens neer,
Terwyl een yder slaept, ik wake voor den Heer.

Uytleggingh.
Alwat ter werelt is geschapen trekt syn wesen
Uyt water, locht, en vier, en aerde, die voor desen
d' Almachte Wysheyt Godts getrocken heeft uyt niet.
Hier onder heeft het vier het opperste gebiet,
En schynt den geest te syn, die d' ander doet bewegen,
't Is 't vier, waer door de locht naer boven comt gestegen,
't Is 't vier, dat ryk gesteent en gout in d' aerde voedt,
Dat in de coude zee het saet der visschen broedt.
Neemt wegh dat element wat planten sullen groeyen,
Wat boomen op het velt of in de hoven bloeyen?
Wat dieren comen voort wanneer de warmt' ontbreekt?
't Is 't vier dat in den mensch de wackerheyt ontsteekt,
Want, als hy sonder dit, doorstaet de wintervlagen
Hy beeft en heeft geen macht om t' eygen lyf te dragen.
Hierom wiert dese stof van 't heydendom voor heen
Als eene godlykheyt geviert en aengebêen:
Hierom heeft Romen self een Tempel op doen bouwen,
Om daer een stadigh vier, door maeghden t' onderhouwen
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Ook wiert het in die plaets voor heyligh gewaerdeert.
Die stadt, door wiens gebiet dit Al was overheert,
Dacht dat den Keyser-staf moest vallen uyt haer handen,
Wanneer voor Vestaes beelt 't vier ophiel van te branden.
Verdwaelde Romen! hebt gy 't vier ook soo geacht,
Wanneer uw trots gebouw, dat soo vol waen en pracht
Het hooft ten hemel droegh, verandert wiert in asschen
Wyl Nero Troyens sangh op uwen brant quam passen?
Dan was 't geen godtsdienst weert, dan hebt gy 't self versmaet,
Dan scheen het u een vloek, een pest, een meerder quaet.
Verblyders in den tyt siet daer den gront beschreven,
Van 't Raetsel u van daegh, tot oeffeningh gegeven:
't Is vier dat 't heydendom in Tempels heeft geviert,
Dat van den Afgodist voor Godt aenbeden wiert.
Het vier is altyt quaet, wanneer het comt te blaken
In borgerlyk gebouw, in kercken, torens, daken,
Dan is er niet een mensch die sigh begeeft tot rust
Voor dien gevreesden brant gestut sy en gebluscht.
Het vier is altyt goet voor reysers die vermoeyt syn,
Voor leden schaers gedekt, voor voeten die ontschoeyt syn,
Goet om de rauwe spys te kooken in den heert
En wat der menschen tongh tot leckerny begeert.
Maer comt het niet te nae, nogh vat het niet met d'handen,
Want 't gen van verren broedt sou u van by verbranden;
Den eenen is er door geschonden en verstikt,
Terwyl den anderen versterkt wort en verquikt.
Wat segh ik van syn cracht om ovens te doen gloeyen,
Om water uyt gewas en kruyden te doen vloeyen;
Om oly, geest, en locht te trecken uyt droogh hout,
Uyt asschen, aerd, en sant de maken suyver sout?
Wat segh ik van syn vlucht door wien het wort verheven
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Ver boven 't firmament, waerin de wolcken sweven?
De snelligheyt van vier en vlammen overtreft
Den Arent, die uyt sicht sigh met syn vleugels heft.
Maer wyl het sigh verheft, 't doet dikwils nederploffen
Gebouwen die op konst en hun' Aeloudtheyt stoffen,
Ja smyt somwylen ook een toren gheel om ver
Die met syn trotse naeld stak naer de morgen-ster.
Dogh in de wonderhêen, die 't vier comt uyt te wercken,
Is eene, boven al, by yder aen te mercken,
Strekt een aen alle mensch tot voorbeelt en tot leer,
Te weten, dagh en nacht, te waken voor den Heer.
Geen kerk waer binnen rust des Heerens offerhande
In welcke men het vier niet siet geduerigh brande?
De lamp die in den koor by daegh en nachte blaekt
Is dat sorghvuldigh vier, dat voor den Heere waekt.
Soo moet uw ziele, Mensch, met al de sinnen waken,
Soo moet uw driftigh hert, met syne tochten blaken,
Soo moet uw reyn gemoet en uw verlicht verstant
Staegh schynen voor den Heer, gelyk een lamp die brandt.
Gelyk een lamp die brandt, bestraelt door Godes minnen,
Die d' oly van de Deught geduerigh voedt van binnen:
Ach! wie die min bestraelt en dese oly voedt
Syn ziele geeft meer glans dan 't licht der lampen doet.
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Raedsel
r

12: X 1688
Ik ben van 't minste saet dat ergens wort gevonden
Myn vruchten maken vet Docteur en chirurgyn;
'k Heb, in myn eerste proef, myn stichter self verslonden,
Dit doet in myn gebruyk elk op syn hoede syn.
Nu dien ik tot vermaek en dan tot wreede plagen,
Men vindt in my de cracht om pesten te verjagen.

Uytleggingh
Den wreeden Oorloogs Godt comt met syn stalen wagen
De twist en felle moort weer op de werelt jagen,
De rasernye ryst uyt 's afgronts ingewant
En dreygt het kristendom te stellen gheel in brant.
De volckeren verdeelt door hun geloofs belangen
Verschynen gheel met stael en moortgeweer behangen,
Vulcanus smitse dreunt, door menigen Cycloop
Die 't yser en 't metael staegh smyten overhoop.
Men siet van d' eene sy veel duysent sweerden smeeden
Om gheele schouderen met eenen slagh t' ontleden;
Hier worden uyt het vier veel deegens uytgehaelt,
Daer maekt men pyken scherp, gints worden sy verstaelt:
Men doet van d' ander kant 't metael als water vlieten
Om allerley canon en schiet-geweir te gieten;
Hier smyt men uyt de vorm granaet en holle bom,
En kogels tegen een met ysselyk gedrom.
Den swerten Muleiber met al syn stercke gasten
Voldoet te nauwer noot aen Mars begeert en lasten;
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Hy jaegtse stadigh voort met donderend getier:
Sa macker haest u, smeedt, blaest aen, maekt meerder vier.
Waer hene wreeden Mars! hou op van soo te woeden!
Waertoe soo veel geweir om menschen te doen bloeden?
Eylaes! daer syn op aerd soo veele swaerigheên
En siekten, om ons al te dryven na beneên.
Al quaemt gy nimmermeer ons in dit dal bestryden,
Wy hebben togh genoegh van aerd en locht te lyden,
Die senden over ons soo veele pesten neer;
Ey! sluyt uw wapenhuys met alle dat geweer.
Wie was den eersten smit, die met moortsieke-vingeren
Het yser heeft gesmeedt om tegen ons te slingeren?
Vervloekt sy syne konst met al dat vinnigh stael,
Syn borst moest harder syn dan koper en metael.
Indien 't Vulcanus was, gelyk Homerus leerde,
't Was dubbelt wel besteedt, dat Venus hem onteerde;
Maer naer het soet onthael ontfaen van die goddin,
Hoe stelt gy, fellen Mars, den oorloogh voor de min?
Ik wensche dat sy noyt sigh laet van u bekooren,
Voor gy al uw geweir sult uyt de werelt stooren,
Maer boven al dat kruyt, veel wreeder dan het sweert,
Waer mede gy op aerd' den donder-godt trotseert.
Dat kruyt, 't gen vallen doet de sterkste steene mueren,
Dat kruyt, 't gen rotsen can weersyden open schueren;
Dat kruyt, een duyvels saet gebroet in Plutoos schoot
Het alderwreetste tuygh van d' onversade doot.
Begraeft dat in de hel, beslagen in syn tonnen,
Met alle die mortiers, granaten, en Canonnen;
Sleypt dat, verwoeden Godt, met al uw wapens mee,
Versinkt, versinkt te saem, en laet ons hier in vree!
Dit is dat cleyne saet, o Helicons gesellen,
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Het gen u, heden, comt, myn vraegh voor oogen stellen,
Dat saet, dat menschen schendt, en stelt geheel in bloet,
En door een anders quael, veel vette meesters voedt.
Dit is dat giftigh saet, dat eertyts heeft verslonden
Dien dwasen konstenaer, door wie 't was uytgevonden,
Wiens doot tot spiegel strekt aen die beproeft syn cracht,
Dat hy van ongeval, en ramp sigh selven wacht.
Dogh schoon het dikwils heeft veroirsaekt veele plagen,
Ja gheele steden schendt, door syn verborgen lagen,
Nogh dient het menighmael tot blydschap en genucht,
Wanneer het pylen doet opvliegen in de lucht.
Maer 't alderbeste nut dat wy daer van beschryven,
Is dat het uyt de locht pest-dampen can verdryven,
Siet daer, karssouwen hof, in weynigh uytgeleyt
Al wat van 't buskruyt wort, en syne cracht geseyt.
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Raedsel
Ik was uyt myn natuer onvruchtbaer sonder hopen,
Dogh eenen konstenaer heeft my soo wys bevrocht
Dat ik de grootste vrucht, van al, ter werelt brocht,
Een vrucht die d' helle sluyt, en stelt den hemel open.

Uytleggingh
Gepast op de besnijdenis van den Salighmaker.
1689
Is oyt een blyden tyt naer langh gekerm en weenen,
Naer droefheyt, smert en ramp aen 't menschen hert verscheenen
Beviel ons immer troost in suchten, en verdriet,
In angst en swaerigheyt, dit is van daegh geschiet.
't Is heden, dat dien Godt wel eer vol wraek en tooren
Syn blixem nederleght, om onse klacht te hooren,
't Is nu, dat syne min ten vollen segenpraelt,
En vol bermhertigheyt, op onse herten daelt.
De Seraphynen syn tot vreugden uytgelaten,
De blydschap overstroomt in Sions guldestraeten,
Men singht Hosanna nu van d' een in d' ander choor,
Een nieuwe vroylykheyt treft yder saligh oor.
Het droevigh voorgeborcht doet niet dan blyde psalmen
Tot 's Alderhoogstens lof in synen kuyl weergalmen,
Den swerten helhout huylt, wanneer dat soet geschal,
Tot in den Afgront klinkt van syn onsaligh dal.
Den mensch die onlangs was in slaverny gesmeten,
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Becomt syn vryheyt nu en breekt der sonden keten;
Vergeefs stelt Lucifer al syne cracht te werk,
In corte sal men hem sien jagen uyt het perk.
Het Woort des Vaders is ten lesten neergecomen,
En heeft des werelts last geheel op hem genomen;
Hy comt voor 't aerds geslacht verwerven Godes soen,
Hy comt voor onse schult tot 't leste toe voldoen.
Dit heeft hem syn natuer en grootheyt doen bedecken,
En 't wesen van een mensch, een aermen slaef aentrekken;
Dit is 't dat hem van daegh, voor ons besnyden doet
En storten, met syn traen, syn onwaerdeerlyk bloet.
O aengenaemsten tydt, van al voorgaende tyden,
O dagh van Hemelvreugt van Goddelyk verblyden!
O dagh op wien ons heyl en saligheyt begint!
Op wien Godts deerenis der zielen boey ontbint.
Myn hert wort vry van rouw verdriet en swaerigheden,
Wanneer gy my vertoont een Godt voor my besneden;
Wanneer gy my doet sien dat vers-bebloede Lam,
Dat uyt den hoogsten troon voor my ter werelt quam.
Ach! als ik 't dierbaer bloet sie uyt syn wonden leken,
Een bron van liefde comt in mynen boesem breken,
Door wie soo ras myn hert inwendigh wort besproeyt,
't Schynt dat het vol van vier en soete vlammen gloeyt.
Gebenedyde Lam! vernielder van de sonde!
'k Voel myn gequetste ziel genesen door uw wonde,
't Bloet, dat gy heden stort versterkt myn quynend hert,
De pyne, die gy lydt, verjaegt al myne smert.
Soo ras, op uwen rugh, myn schulden syn geladen,
Den Vader stort op my genaden op genaden;
Wanneer hy d' oogen slaet op uw besnydenis
Syn toornigheyt maekt plaets aen syne deerenis.
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Weest dan gebenedyt, o eeuwigh Woort des Vaders,
Die heden, 't syner soen, liet openen uw aders;
Gebenedyt sy d' hant, die in uw leden sneedt,
Gebenedyt sy 't mes, tot dese wond besteedt.
Dit mes sal om die wond in meerder achtingh wesen,
Dan Moises roede was in Pharoos hof voor desen,
Dit mesken is meer lof en meer verheffingh weert,
Dan Davids Koning-staf en Machabeus sweert.
O Karssouwieren hof, de vraegh hier voorgehouwen,
Wort in dit meskens dienst en maeksel gheel ontvouwen;
Hier in is 't dat bestaet des Raedsels waer besluyt,
Het gen u myne pen op dese wys beduydt.
Dit mesken waer op nu al myn gedachten loopen,
Was eertyts eenen steen onvruchtbaer sonder hopen,
Dogh eenen konstenaer heeft dien met seker vocht
Geslepen, scherp gemaekt, en wonderlyk bevrocht.
Die harde plompe stof, gehaelt uyt diepe gronden,
Wiert endelyk bequaem om leden te doorwonden,
Mits, volgens d' oude wet, 't verbont-merk wiert gesnêen,
In 't mannelyk geslacht met eenen scherpen steen.
Dus quam die swaere klomp soo buyten aert en orden,
Dat 't gen onvruchtbaer was, nu vruchtbaer is geworden,
Maer noyt bracht hy een vrucht van meerder weerden voort,
Dan als syn steenigh spits Messias heeft doorboort.
Dit hadde qualyk niet dat heyligh Kint besneden,
Of 't dierbaer bloet liep uyt de vers gewonde leden,
Dat bloet, de grootste vrucht, die oyt wiert voortsgebrocht,
Waervan een drop alleen meer weegt dan aerd' en locht.
't Is dese groote vrucht die al de swerte muyten
En kerckers van de hel voor eeuwigh toe comt sluyten,
't Is dese, die voor al den hemel open doet:
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Geluckigh welckers ziel, besproeyt is met dat bloet.
Dit wensch ik u al t' saem verblyders in de tyden
Opdat gy eeuwigh moogt door dese vrucht verblyden.
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Raedsel
Myn vleyende gelaet heeft menigh ziel bedroogen,
Maer in myn boesem schuylt veel etter en venyn;
Ik can de waerheyt niet verdragen voor myn oogen,
Dit doet my tegen haer staeg wederspannigh syn.
Ik wil het echte kint uyt Vaders troon verjagen,
Om aen een bastaert-soon den selven op te dragen.

Uytleggingh
en
9 jan. 1689
't Oproerigh Engelant ryst op door fellen tooren;
Syn toomeloosen Leeuw en twistigen Eenhoren
Syn wederom geraekt in d' oude raserny:
Gewelt, bloetdorstigheyt, haet, tweedracht, moordery
Versamen 't alle kant hun woedende gesellen,
Om 't ongeluckigh Ryk in vier en bloet te stellen.
Oragnien root door haet voert dese benden aen,
En wil syn eygen Oom uyt d' Heerschappye slaen;
Syn bloedige eersucht laet sigh nergens door verslappen:
Geen wegen schynen wreet om op den troon te stappen,
Al wierden sy besproeyt met broer en Vaders-bloet.
Maer Stuarts edel hert heeft al te grooten moedt,
Om dien geweldenaer syn wreetheyt toe te laten:
Hy rukt in eenen hoop syn moedighste soldaten,
En sonder insicht van syn eygen levens ramp,
Hy doet den aerts tyran uytdagen tot den kamp.
Niet anders woedt een Leeuw, wanneer hy syne jongen
Van hondert jagers siet met vier en stael besprongen;
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Niet anders rollen hem bey d' oogen in syn kop,
Terwyl de trotse maen, rontom syne holle krop,
De kronkel-hairen doet als styve borstels recht staen.
Soo trekt den Koningh voort, soo wil hy naer 't gevecht gaen,
Vast steunend op syn recht en kristelyk gemoet,
En veerdigh, yder stont, om 't leste van syn bloet
Voor syne stam en kroon en 't waer geloof te wagen.
Waer hene braven helt? keer uwen oorloogs wagen,
Bewaer die dapperheyt tot een bequamer tyt;
Uw regimenten syn onwilligh tot den stryt,
d'Ontrouwigheyt verkeert het hert der britsche knechten;
Niet een wil tegen syn geloofs gesinden vechten.
Wie leght de toornigheyt en rechte gramschap uyt,
Van dien grootmoeden vorst, wanneer hem 't snoo besluyt
Van syn meyneedigh volk en heeren wort ontvouwen?
Geen insicht can syn moedt op dese maer weerhouwen;
Hy roept, hy brult, en tiert, langht wapens, geeft geweer,
Comt, spoeyt; ik vlieg alleen myn vyanden te keer:
Verrraders ruymt het velt, leght sweert en lans ter syden,
Wyl uwen koningh sal voor syne kroone stryden,
Myn ziel en wil geen deel in uwe laffigheyt.
Soo voert hem d' eerste drift van syn verbolgentheyt,
Soo steekt hy, vol van vier, syn briesschend peert met sporen,
Wyl syne koningin en soon hem comt te voren.
Tot drymaels harselt hy in dit bedroeft gedacht;
Tot drymaels valt hy uyt in vruchteloose clacht:
De gramschap jaegt hem voort; de liefde houdt hem tegen;
Nu is hy voor syn roem, dan voor syn bloet verlegen;
Nu sucht hy vol wanhoop; dan blaekt hy vol van moedt;
Onseker waer hy gaen, of waer hy keeren moet.
De liefde wint in 't end; hy keert naer 't twistigh Londen;
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Daer vindt hy 't grauw te been; het heylighdom geschonden,
De kercken omgestoort, de borgery gescheurt,
De Godts-gesalfden door de straten heen gesleurt;
Gewelt en roof gepleegt op kristene gesanten;
In 't end, verraet, en bloet, en vier aen alle kanten.
Maer syn verbaestheyt ryst in 't Koninklyk gesin:
Daer comt hem te gemoet syn weenende vorstin,
Met haeren jongen prins in crachteloose armen.
Soo gaet sy sprakeloos haer trouwen vorst omarmen;
Terwyl hy, naer een sucht, dus synen mont ontsluyt,
Mevrou, gedult mevrou! 't is 't goddelyk besluyt.
Meer wilde syne tongh, meer weygerden syn suchten:
De ziel scheen onderdies, uyt haere borst te vluchten,
Sy seegh ter neder op haer droeve voesters schoot,
Waer sy na corten tydt in dese clacht uytschoot.
Myn heer! myn weerden Vorst! myn prins, myn lieven soone!
Wort gy, op dese wys, versekert van de kroone?
Meyneedigh Engelant! wanhopigh ongeluk!
Hier mee wiert haeren mont gezegelt door de druk,
Die met een bleecke verf haer lippen quam bevlecken.
Dus gaet den angst het hof en Londen overtrecken,
Terwyl den dwingelant te velde zegenpraelt,
En in de steden als beschermheer, wort onthaelt.
De benden, die voor heen nogh diep in twyffel stonden,
Syn met een dieren eedt aen synen dienst verbonden;
Den Deensschen prinsse self valt syn schoonvader af,
Geheel het parlement verkent d' Oragnie-staf.
Den koningh siende hem 't geluk den rugge bieden,
Bestemt met syne stam uyt Engelant te vlieden,
En schikt de koningin met haeren prins voor uyt,
Ach! haer bedrukt gelaet versterft op dit besluyt,
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Sy vliegt hem om den hals, sy kust hem aen de wangen;
Sy blyft met haeren soon aen syne schouders hangen,
En roept: och! mynen heer! waer sal ik hene gaen?
Neen laet my, nevens u, dit wreet gevaer doorstaen;
De doot beswaert my min, dan u te moeten derven
Ik wil met mynen soon aen uwe zyde sterven.
Mevrouwe, seyt den Vorst, ey spoey, 't is meer dan tydt,
Ik ben in dubbel noot soo lang gy by my syt;
Ontcomt gy het gevaer ik sal in u nogh leven.
Hier mede trekt sy wegh, al schudden ende beven;
Men haelt het zeyl in top; den goeden wint, en tij
Brengt haer met cleyn gevolgh in Vrankrijks heerschappy;
Den Coningh, corts daer na, hoe neerstigh waergenomen,
Hoe scherp en nauw bespiet, is mee den noot ontcomen,
En gaet in ballinkschap verjaegt uyt synen troon,
Versoeken t' syner hulp de kristelykste kroon.
Soo vluchtte Judas vorst al suchten en al treuren
Voor Absolon syn soon uyt Sions stercke mueren;
O stuart, trekt hem na; uw saken syn gelyk,
Uw schoonsoon ende neef verjaegt u uyt het ryk.
Gelyk gy uyt den troon met David wort gedreven,
Soo, hoop ik, sult gij weer met David syn verheven,
En nu Oragnien als een Absolon sigh draegt
Als eenen Absolon moet hy ook syn geplaegt.
En gy, weerspannigh volk, dat, sonder eens te suchten,
Den koningh, met syn huys, in ballingschap liet vluchten,
Gy, die met Semei hem duysent lasters gaf,
Verwacht met Semei, hier na gelyke straf.
O Engelant! beroemt door Conings ongelucken,
Wat ramp verdient gy niet voor uwe schellem-stucken?
't Vergoten Konings bloet roept wrake te Withal,
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Roept wraek te Fodringay, te Grenwich, overal.
Onsaligh ryk! tot broer en vader-moort genegen,
Gewent uw grootste lust in Vorsten-bloet te pleegen,
Het ongestuymigh vocht, dat in uw aders vloeyt,
Is woester, dan de Zee, die u rontom besproeyt.
O ketters Engelant! in wie de helsche spooken
Geduerigh twist, en moort, en duysent grouwels stooken,
Dien naem maekt u beschaemt, leght leght hem vry van kant;
Men noem u nu voortaen, het aersche Duyvellant.
Dat al de koningen des werelts t' samen spannen,
Om met vorst Lodewyk uw grenssen aen te rannen:
Of is der menschen macht, tot uw verderf, te swak,
Dat d' Opperste Monark op u syn blixem smak.
O karssouwieren! soo u d' oirsaek lust te weten,
Waer door dit ryk soo langh met boosheyt is beseten,
Gy vindt die in de vraegh u heden voorgestelt,
Ik neem de kettery, de voester van gewelt.
Is 't niet de kettery, die sinnen, hert, en oogen,
Ja menigh zielen heeft door soeten schyn bedroogen?
Is 't niet de kettery in welckers borst venyn
Pest, etter, ende gal altyt verborgen syn?
Wie can de waerheyt min voor haer gesicht verdragen?
Wie neemt in tegen recht te twisten meer behagen?
Wie is 't die logentael en valsheyt meer bemint,
Die op d' onnooselheyt soo veel te seggen vindt?
't Is sy die Godes troon wil sluyten aen den kristen,
En open stellen derft aen queekers en bruynisten;
Sey ik dan niet met recht dat sy uyt Vaders troon
Wilt jagen 't echte kint voor eenen bastaert -soon?
Ach! waer sy nimmermeer in Engelant ontsteken,
Men sagh geen Koningen daeruyt den Ryk-stoel steken.
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Voorsangh op het treur-gesangh van de konst over het slechten
der konste-rycke stadt Korteryk
opgestelt door een onbekende pen.
Hier doet de konste door haer droevigh treuren
Den boesem des konst-lieven lesers schueren,
En d'oogen storten beeken van getraen
Wyl (onbekende pen) langs uwe streken
Verstant en geest tot op den Heuvel gaen,
Van waer de konst en wysheyt nederleken.
O droeve konst! wat baert gy ongeneucht!
O soete pen! wat stort uw inckt al vreught!
Gy drukt myn hert, en gy bekoort myn sinnen;
O konst, ik mis, uw hartseer maekt my bly,
Die wyse pen doet my uw klacht beminnen
Door d'aerdigheyt der droeve poesy.
Ach sy beschryft soo sterk de felle tochten
Waer mede gy te Kortryk wiert bevochten,
Dat sy te saem gemoet en oogh bekoort,
Hoe crachtigh my uw treurigheden treffen
Den schoonen klank waer mee sy 't oor doorboort
Belet myn geest uw weedom te beseffen.
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Beweent niet meer den val van eene stat
Waer gy een houte en steene-slot besat,
Der wysen geest strekt u tot beter wooningh:
U dient geen huys van marmer en arduyn,
Den gulden bouw van Judas vrede-koningh
Misachtte gy voor syn vernufte kruyn.
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Raedsel
Ik sluyt in het begryp van myn verdeelde wooningh
Een wys en dapper volk te saem met hunnen Koningh;
Myn handelingh bestaet in tweederhande goet,
Waervan het een verlicht, het ander heelt en voedt.

Uytleggingh
Het raedsel dat gy ons, heer deken, comt aenbieden
Schynt enckel soetigheyt en liefde te bedieden,
Nadien gy anders niet door synen sin verstaet
Dan eenen bijen-korf vol was en honinghraet.
Dien sluyt in 't kleyn begryp van syn verdeelde wooningh
De bijen, een schrander volk, te saem met hunnen koningh,
Wiens handelingh bestaet in tweederhande goet,
In was, tot licht bequaem, in honingh, suyker-soet.
Voorwaer, om 't weerdigh ampt van deken te beginnen,
Cost gy geen netter vont, geen soeter greep versinnen,
Want geene saek wort best geleken by Parnas,
Dan eenen bijen-korf, vol honingh ende was.
Wy dichters connen dat met vasten gront betuygen,
Wy leeren van de bijen uyt bloemen honingh suygen,
Uyt bloemen, niet geplant in aerde, slyk en stof,
Maer in het open perk van wysheyts reden-hof.
Daer staet den lauwerier, die in syn groene bladen,
Geduerigh stelt ten toon der helden groote daden;
Daer toont den mirte-boom de noyt verslenste trou
Behouden tot 'er doot door menigh man en vroû.
De liefde, die men daer siet by de vrientschap bloosen
Beschaemt het incarnaet der nieu-ontloken roosen
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De reyne suyverheyt en maegdelyken roem
Verdoven daer de verf der witte lely-bloem.
Daer siet men planten staen van alle wetenschappen,
Waer uyt men honingh can met volle roemers tappen,
Hun menighvuldigheyt en schoonheyt overstreeft,
De bloemen die in lent of somer flora geeft.
Ach! als een dichters geest aen dese heeft gesogen,
Der goden soetigheyt schynt in syn borst getoogen,
't Gelykt dat uyt syn mont den waeren nectar leekt,
't Is honingh wat hy schryft, 't is honingh wat hy spreekt.
De reden die in hem dees soetigheyt comt stichten
Dient niet alleen tot vreugt maer 't samen om te lichten,
De leeringh en 't vermaek spruyt uyt syn poesye
Soo krygt men honinghraet en was van dese bye.
O bijen hier vergaert in dese vrede wooningh,
Vervult die door uw werk met sulk een was en honingh
Gaet, vliegt door 't edel perk dat wysheyt u ontsluyt
En suyght de beste jeught van haere bloemen uyt.
Volgt uwen Koningh na, ik meen uw weerden Deken,
Wiens geest men stadigh siet in soetigheyt uytsteken,
Soo lange gy u hier naer syn bestieringh schikt,
De vreugt blyft ongestoort den eendracht onverwrikt.
'k Sie onder syn beleyt u soo veel honingh maken,
Dat Momus tegen u vergeefs syn gal sal braken;
Dat yder, die van u en uwe wercken hoort,
Door dese soetigheyt gelokt sy en bekoort.
Stil Phebus, juycht my toe met syne harpe snaren;
Syn susters comen mee in dese school vergaren;
Sy spoeyen vol van drift om desen korf te sien,
(*)
Waer binnen is Bourgois den Koningh van de byen.

(*)

Deken van Retorica.
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Raedsel
Ik ga en ga niet voort, ik klim en blyve dalen,
Ik stappe dat het sweet my van de leden vloeyt:
Hoe snel my iemant volgt en spoeyt om t' achterhalen,
Hy yvert te vergeefs, hoe seer hy sigh vermoeyt.

Uytleggingh
Uw raedsel aen Parnas van dage voorgehouwen
O deken VanderVeen, schynt duyster om 't ontvouwen,
Dogh wie het by sigh self naukeurigh wilt doorsien,
Ontdekt ten lesten wel wat dat het moet bedien.
Wie is 't die gaende keert en klimmende blyft dalen,
Wien iemant stadigh volgt dogh sonder t' achterhalen?
Is 't niet een sluysenaer, die in het ronde wiel,
Sigh van syn knechten siet naspooren op de hiel?
Als hy wilt openen het slot der volle sluysen
Op dat het water sou weer na de zee verhuysen,
Hy klimt in 't draeyend wiel geduerigh met syn maets,
En vindt sigh, hoe hy klimt altijt op selve plaets,
De knechten, schoon sy hem met alle vlyt natreden,
Die sacken achter hem gestadigh naer beneden;
Sy stappen dat het sweet hen van de leden vloeyt,
Dogh raken noyt voor uyt, hoe seer een yder spoeyt.
Dit is den letter-sin van 't Raedsel hier beschreven,
Maer 't gen den geest bemerkt is leerbaer en verheven,
Mits desen sluysenaer ons naektelyk bediet
Het gen men dagelyx in veele menschen siet.
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Ey, let, indien 't u lust, hoe eenen boosen handelt,
Gy wort terstont gewaer dat hy in 't ronde wandelt;
Hy treedt van sond tot sond, hy stapt van quaet in quaet
En wisselt niet van plaets, schoon hy geduerigh gaet.
Het wiel waer in men hem geduerigh om siet draeyen,
Is d' hartstocht, die hy voelt in synen boesem laeyen;
Hy ga van oost naer west, van 't suyen naer den noort,
Nogh blyft hy in dat wiel, in synen lust versmoort.
Een geylen wulp, gewent syn Venus na te jagen
Draeyt in dat morsigh rat al syne levens dagen;
Al siet hy 't gryse hair op syn doorploegde huyt,
Hy blyft in syn gewoont, en raekt er nimmer uyt.
Een trotsaert van jongs af, door hoveerdy, ontsteken
Schoon synen boesem breekt, laet synen moedt niet breken,
Al buygt syn stramme nek, syn herte wil om hoogh,
Men siet den eersucht nogh in syn vervallen oogh.
Gaet vorder en doorsiet de handelingh der wrecken,
Gy sult een vreemden draey in hun bedryf ontdecken,
Spyt al wat trou en eer, en reden voren stelt
Hun ongerustigh hert blyft wroeten in het gelt.
Wat wil ik hier de drift van bacchus volk ontknopen
Die tot het eynde toe altyt in 't ronde loopen?
Hun drinklust is een wiel dat nimmer rust geniet,
Sy wisselen van kroegh, maer van begeerten niet.
Doorsiet met selve licht al and're menschens tochten
Gy vindt die al door een geweven en gevlochten;
Van duysent qualyk een, die syn gewoont verlaet,
Van duysent qualyk een, die niet in 't ronde gaet.
O krommen ommedraey die recht loopt naer d'ellende!
O doolwegh waer 't begin gelyk is met het ende.
Ach! die in desen klimt van d' een op d' ander trap,
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Hoe langh, hoe seer hy gaet, vervordert niet een stap.
Hy swaeyt soo lange door die tydelyke ronden,
Tot hy in d' eeuwigheyt ten lesten wort verslonden.
En daer geduerigh blyft in eene plaets van pyn,
Gelyk hy in een plaets hier wou vol weelde syn.
Den tyt en d' Eeuwigheyt syn niet dan ronde wielen,
Waer onophoudelyk indraeyen alle zielen;
Soo is 't dat yder sigh hier in den tyt bereyt,
't Wiel dat hy draeyen moet in allen eeuwigheyt.
O schroomelyk gedacht! ik voele door afgrysen,
Op uw geheugenis myn hair te berge rysen;
Dien mensch en heeft 't gebruyk van syne reden niet,
Die met de boose leeft en hunnen end voorsiet.
Maer o gewenscht gedacht! hetgene stelt voor oogen,
Het eyndeloose ront der negen hemelboogen,
Waer in de ziele wort voor eeuwigheyt ontfaen,
Die hier het voetpat heeft der deughden ingegaen.
Daer weet men van geen pyn, van kermen, noghte treuren,
Daer blyft de blydschap staen, het leven eeuwigh dueren,
Daer wort de soete rust en vrede noyt gestaekt.
O saligh' welckers ziel eens in dat ront geraekt.
Dit wensch ik u al 't saem, Verblyders in de Tyden,
Op dat gy in die plaets moogt eeuwiglyk verblyden.
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Raedsel
Ik ben van yder een bemint en aengebeden,
Ja yder loopt my na, gelyk men daeglyx siet:
Ik draegh een swaere boet door d' overheyt met reden,
Want die my meest bemint, dien baer ik 't meest verdriet.

Uytleggingh
Heer Deken, uwe vraegh vol tegenstrydigheden,
Belemmert het verstant in haeren sin 't ontleden;
Dogh Phebus snellen geest ontdekt ons naekt genoegh,
Dat gy daer door verstaet een herbergh ofte kroegh.
Den grooten wyngaert-Godt, die door syn stercke kruyden,
Syn naem weergalmen doet van 't noorden in het suyden,
Maekt, soo ten platten land als in de vaste stêen,
Die plaets om synen 't wil bemint en aengebêen.
Men siet togh dagelyx den meesten hoop der menschen,
Daer soeken hun vermaek en staken hunne wenschen;
't Is daer dat bacchus self als Godt bewierookt wert,
Niet buyten voor het oogh, maer binnen in het hert.
Tot dese plaetse staet den ingangh altyt open,
In welcke jonk en out by daegh en nachte loopen,
Geen voorval, geenen tyt, geen stont die qualyk past,
Aen eene drooge keel die geerne drinkt en brast.
Dogh om een vuyle plaets een schoonen naem te geven,
Die wort nu niet als kroegh, maer als een school beschreven,
Een wonderlyke school, waer, wie daer in verkeert,
Hoe schrander hy ook sy, altyt te rugghe keert.
Is 't niet in dese school, dat, tusschen kan en glasen,
De wysste lieden self als sotte bollen rasen?
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Is 't niet in dese school, dat hy den prys behaelt,
Die 't meeste drincken can, en 't minst van al betaelt?
Steekt binnen eens uw hooft, daer siet gy advocaten,
Die van een tictakbert, pyket, of spytie praten;
Daer vindt gy kooplien in vergadert over hoop,
Die kloppen in de hant en drincken op den koop.
De reeders comen daer met troppen aengestreken,
Om van de kapery eens by den wyn te spreken;
Daer weten sy van schae verlies, nogh ongeval,
Daer drincken s' op den buyt, die nimmer comen sal.
Maer stil, eer ik vertrek wat volk is hier verschoolen,
Gheel onder toebak-rook in desen hoek verschoolen?
Sy hebben 't wonder breet, en spreken van Jupyn,
Van Pluto, en syn bruyt de swerte Proserpyn.
't Syn deek die in den wyn al Nasoos fabels weten,
Door Pegasus gequeekt als vliegende poeeten;
Wiens tongen nimmer soo ervaren syn in dicht,
Dan als een verschen dronk hun herssenen verlicht.
Wat segh ik van soo veel verwaende ambachts lieden,
Die, ook naer dese school, uyt hunne winckels vlieden?
Geen mensche, van wat staet of jaeren hy magh syn,
Die niet somwylen wort gevonden by den wyn.
O schadelyke school, en is 't dan niet met reden,
Dat gy met lasten wort beswaert door d' overheden?
Dat gy optellen moet dry dobbelen Excys,
En dat den wyn by u, staet op soo dieren prys?
Maer schoon gy desen drank dee tegen 't gelt opwegen,
Nogh blyft een iegelyk altyt tot u genegen;
Al moest een drincke-broer met bloote voeten gaen,
Hy wilt dat syne keel en lusten syn voldaen.
Men siet nog dagelyx, dat honderden scholieren,
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U, spyt uw schrobbery besoeken ende vieren,
Schoon elk met d' oogen sien, met d' handen tasten moet,
Dat, wie u meest bemint, gy 't meest verdriet aendoet.
Wat is er menigh mensch in sulk een school bedorven!
Wat is er menigh mensch door sulk een drank gestorven!
Dogh tot wat ongeluk den wyn oyt iemant bracht,
De dronckaerts gaen ter school en nemen 't niet in acht.
Sy suypen tot en gelt en middels syn versoopen;
Dan gaen sy om den slemp him kleeren self verkoopen;
Ramp, siekten, quellingen, misnoegen en verdriet,
Verlies van naem en faem stoort hunne lusten niet.
O blinde gulsigaerts! o dwase bacchus benden,
Die om een vuyle lust valt in soo veel ellenden!
O hatelyke school, waer in men niet en leert,
Dan alles wat de deught en sedigheyt verkeert.
Gy helicoonsche schaer, wien Phebus leert opstappen,
Tot in Parnassus school en soete wetenschappen,
Wacht u in brassery te sitten laet en vroegh
Wacht u van dese zael te maken eene kroegh.
Betracht met neerstigheyt uyt uwe school te bannen
Al wat de ziel en 't hert door wellust doet opspannen;
En wilt gy yveraers van Pallas konsten syn,
Syt matigh in 't gebruyk ook van den besten wyn.
Den mensch is tot de deught en reed'lykheyt gebooren,
Niet om syn schoone ziel in slempery te smooren:
Ach! als hy onbedacht in syne lusten wroet,
't Is veel te cort gedaen aen syn verheven moedt.
Neen, broeders van Parnas, laet alle wulpsheyt vaeren,
Slaet hant aen Clioos sangh en Phebus soete snaeren;
Speelt, dicht, en singt een liet, weest onder een verblyt,
En als gy bacchus viert, viert hem voor corten tyt.
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Raedsel
De swaerste hooftstof placht in 't duyster my t' omringen,
De lichtste bracht, in t' end, my in het openbaer;
Ik ben, gelyk myn moer, gevoeleloos, en swaer,
En achterhael noghtans het snelst van alle dingen.

Uytleggingh
(*)

d'Ervaren handigheyt van Phebus nieuwen Deeken,
Doet my op een gedeelt van 't roerend uerwerk spreken,
En 't gen voor onderwerp hem dient in syne konst,
Dient ook voor onderwerp van daeg in syne jonst.
Den schipper spreekt van 't weer, den reeder van te kapen,
Den koopman telt syn gelt, den herder syne schapen,
En Clio, wiens beleyt my heden onderricht,
Stelt onsen deekens werk tot voorwerp van myn dicht.
Haer wil is my een wet, ik can 't niet wederleggen,
En moet, ik wil of niet, iet van het uerwerk seggen;
Dogh 'k laet de radderkens, met spil en veeren staen,
Om op het tegenwicht allen myn oogh te slaen.
Dit is 't waer op van daegh het raedsel wort beschreven,
Een yders pen gescherpt, de prysen uytgegeven,
Een tegenwicht, een loot gehaelt van onder d' aerd,
En naderhant door 't vier in eenen klomp vergaert.
Soo ras een konstenaer dit doet aen 't uerwerk hangen,
De spillen draeyen ront, de radders gaen hun gangen;
Het loot, hoe plomp en swaer rust niet geheel den dagh

(*)

r

S . Crycy, ervaren uerwerk-meester.
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En achterhaelt den tyt hoe snel hy wesen magh.
Het tekent yder uer, het rekent d' oogenblicken,
Het weet naer elcken stont den wyser om te schicken,
't Verselt den vluggen tyt met syn swaerwichtigh pak,
En merkt syn duersaemheyt met eenen wrik, of krak.
Maer, wyl dat hangend loot den loop der stonden rekent,
Wort t' samen met den tyt ons leven afgetekent,
Ons ueren gaen voorby op een gelyke maet,
En Atripos spint af de teere levens draet.
Eylaes! op yder krak van die getande wielen,
Genaekt ons met een stap den scheyder aller zielen;
't Schynt dat het konstigh werk door syn gerammel seyt:
Sie mensch, op dese wys gaet gy naer d' Eeuwigheyt.
O ongeruste spil, waerom soo ras te draeyen?
Waerom met sulcken spoet de jaeren af te maeyen?
Ey, stut dien snellen loop: terwyl gy niet vergaet
'k Sal hopen dat met u myn jonkheyt stille staet.
Wegh spooreloos gedacht; die spille gaet haer gangen,
Soo lang het tegenwicht daer aen sal blyven hangen,
Het is den looden klomp, die al de veeren roert,
En stadigh in het ront den stalen wyser voert.
Ach! wat voor tegenwicht is aen myn ziel gegeven,
Dat sy met sulk een drift staeg aen wort omgedreven?
In blydschap en in druk, in roeringh en in rust,
In oorloogh en in vree, sy wort altyt ontrust.
Hoe hevigh dryven haer de radders der vyf sinnen,
Tot onlust en tot lust, van buyten en van binnen!
De spille van 't verstant, de veeren van 't gedacht
Verrucken haer by daegh, ontroeren haer by nacht.
Door trotsheyt overheert, door gierigheyt versleten,
Door gulsigheyt versmacht, door haet en nyt verbeten,
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Door dertelheyt besmeurt, door ledigheyt verdooft,
Door heete toornigheyt van reed'lykheyt berooft.
O rusteloos gemoet! o ongeduerigh leven,
Dat door die radders wort nu op dan neer gedreven!
Wat voor een wichtigh loot is aen myn ziele vast
Dat sulk een ommedraey haer stadigh overlast?
Ach! 't is geen swaeren klomp, uyt loot of tin geslagen,
't Is een seer lichte saek, maer lastigh om verdragen;
De liefd' is myn gewicht: 't is sy die my ontroert,
't Is sy die myne ziel, waer na sy helt, vervoert.
O eerste roeringh van myn sin; en sede-spillen!
O Wacker tegenwicht, dat nimmer is te stillen!
't Loot van een uerwerk loopt, op synen tyt, ten end,
Maer uwe loopbaen is aen geenen mensch bekent.
Soo langh het driftigh bloet sal 't herte vinden open
Soo langhe sult gy doen der sinnen uerwerk loopen;
Gy wekt de veeren op, gy doet de radders gaen
Tot dat de stramme doot de pols doet stille staen.
Myn ziel heeft schoon de rust in hoek of kluys te soeken,
Uw wackerheyt begeeft in kluysen en in hoeken;
By nacht gelyk by daegh, in huys en in de kerk
Gy trekt gy lokt haer aen, gy dwingt haer tot het werk.
Maer, liefde, 't gene my can in dien last verlichten,
Is dat gy in u self besluyt twee tegenwichten,
Dit roert my met genucht, dat laet my noyt te vrêen;
Dit is vol soetigheyt, en dat vol bitterhêen.
Dit hecht my aen de deught, dat trekt my van de reden,
Dit rukt my naer om hoogh, dat drukt my na beneden;
Het eerste maekt my vry van allerley gewoel,
Het tweede stort my neer in eenen modder-poel.
Het eerste stookt myn hert tot goddelyke minnen,

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

146
Het tweed' ontsteekt de pest der lust in myne sinnen;
Begeerlykheyt des oogs, begeerlykheyt des vleys,
En 's levens hoveerdy, den vyant van de peys.
O liefde wilt dat loot van myne ziel aftrecken
Om door het eerste wicht mijn uerwerk op te wecken;
Den wyser van myn hert vindt uwen last seer soet,
Behoudens dat gy dien naer boven draeyen doet.
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Raedsel
Ik was een holle buys vol vuyligheyt en stank,
En plachte geen geluyt, en geen gerucht te maken;
Nu ben ik hart, en vast, en suyver in 't aenraken
Vervullend huys, en kerk, en velden met geklank

Herderkout
tusschen Tyter, Floriaen, en Melibey;
tot uytleggingh van het raedsel.
TYTER

Hoe schalt uw fluytien desen nuchten,
O Floriaen soo vol genuchten!
Terwyl gy, in soo swaer verdriet,
Al d' omgelegen velden siet;
Terwyl het oorloogs volk, met hoopen,
Den boomgaert en den Acker stroopen;
Terwyl men hecken open breekt,
Den haver-sak vol hoenders steekt,
De schapen uyt den stal derft roven,
De bakte stelen uyt den oven;
Terwyl er niet een haentie kraeyt
Dat strax niet in de keersse waeyt.
Het is nu ruym dry jaer geleden,
Dat wy niet sien dan swarigheden,
Dat yder in dees herder buert
Van s'mergens tot den avont treurt.
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Men hoort geen enden in de wallen,
Geen ganssen langs de velden schallen,
Geen pauw die by den draeyboom pronkt,
Geen duyf die op de daken ronkt,
Geen lammers langs de heyde bleyten,
Geen bocken knorren met de geyten
Geen stieren brullen aen de hoef.
't Is alles stil en bytter droef:
Geen herder derft een deuntie singen,
Geen Ackerman een danssie springen;
De soete lier van Coridoon
Geeft nu soo langh niet eenen toon:
Menaleas derft syn harp niet stellen
Nogh Damon doen syn moesel swellen,
Nogh Daphnis raken syne luyth
Nogh Mopsus spelen op de fluyt,
Nogh Beladon den horen steken,
Nogh AEgon van Clarinde spreken:
Terwyl wy syn in ongeneucht,
Wat reden is 't, die u verheught?
FLORIAEN

'k Beken, o Tyter, myn verblyden
Voegt weynigh op dees droeve tyden:
Dogh, 't gen, op desen tyt, niet voegt
Voegt somtyts hem die is misnoegt.
Wie stadigh blyft in rouw en klachten,
Doet syne jeught in rouw versmachten:
De droefheyt teert het kout gebeent,
De droefheyt maekt den mensch versteent;
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Dies laten mij die hene dwalen,
Om 't hert een weynigh op te halen.
Den muyl is niet altijt gelaên,
Den ploegh moet somtijts stille staen:
Geen ruyter can geduerigh draven,
Geen boere-knaep geduerigh slaven,
Geen spaeyer spitten in de kley,
Geen jager loopen langs de hey,
Geen dasscher gerst en koren vannen.
Wie houdt syn boogh altyt gespannen?
Ey Tyter, laet het suchten staen
En neemt met my de blyschap aen.
TYTER

Wat reden sou my dese geven?
FLORIAEN

O maet, myn vreugt begint t' erleven,
Zint Tirsis, dien vermaerden helt,
De herder-school weer open stelt,
Om daer, met sangen, en gedichten,
't Mistroostigh herte te verlichten;
Hy noodt op een vernufte vraegh
Geheel de herder-buert vandaegh.
TYTER

Ik soude die seer geerne hooren.
FLORIAEN

Wel, luyster toe met bey uw ooren.
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Raedsel
Ik was een holle buys vol vuyligheyt en stank
En plachte geen geluyt en geen gerucht te maken;
Nu ben ik hart en vast en suyver in 't aenraken
Vervullend' huys en kerk en velden met geklank.

TYTER

Dien diepen sin, dien hoogen toon
En past niet op een herders soon;
De son sal meer als eens vertrecken,
Eer ik dat raedsel sal ontdecken.
FLORIAEN

Het is met my ook soo gestelt:
Ik twyffel of er in dit velt
Wel eenigh herder sy te vinden,
Die dese knoopen sou ontbinden.
Maer sachties hier comt Melibey
Al lesen langs Menalcas wey,
Misschien sal hy ons wel uytleggen,

Melibey uyt.
Het gene Tirsis vraegh wil seggen.
Geluk o herder, hebt gij 't vast.
MELIBEY

Ik heb iet dat er wel op past,
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En wilt gij naer den prijs niet steken,
Ik sal u myn gedacht uyt spreken.
TYTER

Ik gisse niet dat Floriaen
Daer na met u sou willen staen,
Dogh my syn, daer toe, sin nogh lusten.
Flor: En ik en sal u niet ontrusten.
Melibey: Een holle buys vol vuyligheyt,
Wort door een darm wel uyt geleyt,
Die in een schaep met vet omweven,
Oyt geen geluyt en pleegt te geven;
Ten lesten tot een snaer gedroogt,
Sigh hart, en vast, en reyn vertoogt,
En laet door steden en valleyen
Haer lieffelijk geklank verspreyen.
FLORIAEN

O Melibey, dat 's wel geraen.
TYTER

Gij sult gemis den prijs ontfaen,
De vraegh is wonder wel ontbonden.
MELIBEY

Maer nogh veel beter uytgevonden
Ach! al wie heden snaeren voert,
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Dat hy, met ons, sijn snaeren roert.
Om Tirsis snaer-spel te verheffen,
Die ons de snaere gaf te treffen.
Gij Tyter en gy Floriaen,
Wilt t' samen uwe snaeren slaen,
Om over euvelen en velden,
Den naem van Tirsis te gaen melden,
Die t' onser vreugt en vrede leeft,
En ons van daegh beroepen heeft
Om tusschen d' ooreloogs geklangen
Het hert te streelen met gesangen.
Tyter. Gij stort my lust tot singen in.
FLORIAEN

Nu volgh my Tyter, ik begin.
Wie geeft myn lier nu silvre snaeren
Om Tirsis lofsangh t' openbaeren,
Die dese herderbuert soo langh
Verheven heeft met spel en sangh,
Die door sijn konst en soete streken
De water-nimfies wist t' ontsteken,
En in Neptunus couden vloet
Den ouden Triton heeft gebroedt.
O Triton! trompt met uw bazuynen
Syn eernaem over strant en duynen,
Terwylen wy in Phebus hof,
Verheffen synen weerden lof.
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TYTER

Geen herder can, in kracht van spreken,
By onsen Tirsis sijn geleken,
't Sij dat hij met een gulde kroon,
't Sij met den sweerde com ten toon,
Of singen wilt in herder spelen,
Of by syn Amarillis quelen,
Of boerten in een soete klucht
Of treuren in een diepen sucht;
Wat hartstocht hy comt uyt te drucken
Can alle herten open rucken.
O Tirsis uwen roem en lof
Sil eeuwigh staen in Phebus hof.
FLORIAEN

Wat heeft sijn yver niet verdragen.
Van Zoilus en Momus vlagen
Ter tyt doen dese herder-buert
Door nijt en afgunst wiert geschuert:
Wat vyanden ons quamen tegen
Syn drift bleef nimmer meer verlegen.
Gelyk een herder, die in 't velt
Sigh self voor syne schapen stelt,
Soo heeft hij t' onser heyl gestreden,
Soo sorghde hy tot onser vreden.
O Tirsis uwen roem en lof
Sal eeuwigh staen in Phebus hof.
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TYTER

Wat magh togh Damon overcomen
Te blyven sitten by de stroomen,
En daer te streelen met een riet
De ruysschingh van den watervliet,
Terwyl den Echo eyk en almen
Syn minne-clachten doet weergalmen?
En hy syn schoone Dianier
Geduerigh vindt al even fier!
Ik laet de minne-stuypen vaeren
Om Tirsis eer-naem t' openbaeren.
O Tirsis! uwen roem en lof
Sal eeuwigh staen in Phebus hof.
FLORIAEN

Alexi dat uw holle wangen
Opspannen door de Crygs gesangen,
Terwijl gij eenen slagh beschrijft,
En tegen een de benden dryft,
Of eene myn doet open springen,
Of eene stat met stael omringen;
Of d'herten stoort door 't fel gedrom
Van een karkas of holle bom:
Singh vry, singh vry uw oorloogs helden,
Terwyl wy Tirsis sullen melden.
O Tirsis uwen roem en lof
Sal eeuwigh staen in Phebus hof.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

155

TYTER

Comt sang gesellen, brengt laurieren
Om Tirsis weerdigh hooft te cieren,
t' Is hy die dese kroon verdient,
t' Is hy, die Phebus heeft tot vrient,
Hy, die in dese herder-dalen
Van daegh Parnas doet nederdalen,
En ons met eenen beker groet
Gevult aen d' Aganippe-vloet:
Gij cont, o liefste sang gesellen,
Geen weerder hooft die kroon opstellen.
O Tirsis, uwen roem en lof
Sal eeuwigh staen in Phebus hof.
MELIBEY

Dat 's wel; Soo moet men hem vereeren
Die Clioos wercken houdt in eeren,
En met soo ongemeene jonst
Onthaelt en voedt haer soete konst.
Soo langh myn hant de fluyt sal voeren,
Soo langh myn tongh de locht sal roeren,
Sal ik besteden tongh en fluyt
Om synen lof te melden uyt
En d' herders der nabuere vlecken
Door Tirsis voorbeelt op te wecken
Tot Phebus minne-koosery.
Maer stil, den middagh is voor bij
Betrouwen wy voor weynigh ueren
De lammer-wacht aen ons gebueren,
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Terwyl wy in Apolloos hof
Erhalen Tirsis roem en lof.
FLORIAEN

Voor hem vergeet ik vee en weyden
TYTER

Ik volge waer gij my wilt leyden.
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Raedsel
1697
Een godt beminde my en sneedt my door myn huyt,
Maer siet in plaets van bloed myn ziele quam daer ùyt;
Dogh als hy my een deel van synen geest ingoot
't scheen dat ik levend wiert, ik sprak na myne doot.
Waerschouwingh.
By de prysen, die voor desen
Door Apol syn toegewesen,
Is een nieuwen prys bereyt
Voor die best van buyt en seyt

Uytleggingh
In 't Arcadische velt waer hondert nimfies plegen
De herders, door gesangh, tot liefde te bewegen,
Was een die boven al in soetigheyt uytstak,
En door wiens oogh en mont de liefde selve sprak.
Syringa was haer naem, de schoonste van de maeghden
Die aen de watergoôn of veltgoôn oyt behaeghden;
Wanneer sy in het wout gingh eenigh wilt bespien,
De Satirs quamen uyt, om haer gelaet te sien.
Sy vierde van jongs af, met gheel haer hert en sinnen
De suyvere Diaen, vervreemt van alle minnen,
En volghd' haer in gedaent en kleedinghe gelyk
Op jacht nu met de boogh, dan met de halve pyk.
Pan sagh haer by geval soo vol bekoorlykheden,
En riep: begaefde nimph, waer gaet gij henetreden?
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Ey sta een weynigh stil, en luyster naer een godt
Die uw geselschap acht syn aldersoetste lot.
Hy wilde vorder gaen in syn verliefde suchten,
Dogh sy begost van hem vol vrees en angst te vluchten,
Gelyk een bleytend lam, gelyk een duyve vliedt
Wanneer dit eenen wolf, of die een Arent siet.
Den boxvoet loopt haer na met syne borstelhairen,
En een verwerden baert, die mannen sou vervaeren,
De schrik en d' eerbaerheyt geeft vleugels aen de maegt,
Terwyl het vlugge sant syn ruyge leen vertraegt.
Syringa snelt voor uyt, maer Zephir onder 't loopen,
Dryft met een soeten blaes haer witte boesem open,
Dit wekt den bosch-godt aen, hy schept een nieuwen moedt
En achterhaelt de nimph by Ladons coude vloet.
O schoone, roept hy uyt, nu sal ik u genieten:
Hier meed omhelst hy haer, dogh siet syn arm vol rieten,
Waerover, soo syn borst, al clagende, versucht,
Syn oor wort aengeroert door een verlieft gesucht.
Ach! seyt hy wederom, soo wil ik met u spreken,
Nadien gy, soetste nimph, van my syt afgeweken.
Dit seggende kerft hy de rieten met syn mes,
En speelt op nieuwen toon, syn droeve minne-les.
Nu valt het yder licht des raedsels gront t' ontleden;
Maer, gaen wy t' onser leere, d' uytleggingh eens besteden,
Daer dunkt my, dat den geest in die Syringa siet
Een onbesmette ziel, die van de wellust vliedt.
En wort de wellust niet met recht by Pan geleken,
By eenen vuylen bok, geheel met drek bestreken,
Die, waer hy gaet of keert sigh nergens nederset
Of laet door synen stank geheel de plaets besmet?
Ach, waer de wellust comt met haer vergifte minnen,
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Daer comt de leelykheyt en vuyligheyt strax binnen;
Wat mensch met dese pest, dit monster-dier verkeert
Bevindt syn lyf bevlekt en syn gemoet onteert.
Eylaes! wat zielen heeft de wellust niet bedroogen!
Sy draegt den haet in 't hert, de vrientschap in haer oogen;
Haer soetheyt is vol gal, haer streelingh vol venyn,
Sy comt met blydschap aen, en scheyt met druk en pyn.
Gebroeders, wilt uw hert en sinnen togh verbergen,
Wanneer de wellust u al vleyende comt tergen,
Keert dadelyk den rugh, en vlucht met grooten spoet,
Gelijk Syringa dee voor Pan den geyte-voet.
Soo sult gy ook, met haer, veranderen in rieten,
Om met een soet geluyt uw wenschen uyt te schieten,
Tot hem, die uwe min en hert alleen verdient,
En wien gy, sonder smet, moogt kiesen tot een vrient.
Wat aengenaem geklank en sult gy dan niet geven,
Als synen lieven geest comt binnen u gedreven,
En als hy daer uw hert vindt schoon en ongeraekt
Van alle vuyle lust die valsche toonen maekt.
Apolloos helder liet en al de snaere-spelen,
Waer meed' op Helicon de negen susters quelen
Syn als een heesch gerucht, dat t' effens wort verdooft
Wanneer een reyne ziel haer heer en schepper looft.
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Raedsel
Ik ben van yder een bemint,
En yder is tot my gesint,
Om my is 't dat men veele lyt,
Om my is 't dat men dikmaels stryt,
Om dat ik schyn het hoogste goet
Naer 't gene tracht des menschs gemoet:
En even sulkx is mynen aert
'k En ben niet eenen mispel waert,
Want siet, in my en is geen smaek;
Ook ben ik van soo kleyn vermaek
Dat dien, die my nu gants besit
En acht gelyk syn ooghe-wit,
Geen reuk geen smaek, geen vreugt en heeft
Soo hy my niet eerst wegh en geeft.
Door D. h. I.H. 17 Mey 1697.

Uytleggingh
Siet hier de Koningin van landen ende rycken
Voor wie de wysheyt, cracht, en schoonheyt moeten stryken
Die mogende goddin, die onder haer gebiet,
Slaef, adel, trouwe, recht geheel de werelt siet.
De wetten syn voortaen op aerden niet van nooden,
Haer miltheyt is een wet, haer jonsten syn gebooden;
Geen tongh is soo geheym die sy niet spreken doet,
Sy draegt in haere hant den sleutel van 't gemoet.
Hoe swaer een aenslagh is sy weet dien uyt te voeren,
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Hoe sterk de mueren syn sy can se doen ontroeren;
Wat wreetheyt niet en wint, wat goetheyt niet vermagh
Dat brengt sy onder haer, dat haelt sy voor den dagh.
Wie haer vermogen wilt beschryven of uytspreken,
De spraek sal syne tongh, de pen syn hant ontbreken;
Die machtige Prinsses buygt alles onder haer,
Het slot des hemels self wort haer gewelt gewaer.
Voogdes van 't aerds gebiet, wie soud' u niet beminnen?
Gy syt het pronkjuweel van vorsten en vorstinnen,
De kroon heeft geenen glans, den rykstoel schudt en dreunt,
't En sy gy die verciert en desen ondersteunt.
Is 't wonder dat men siet geheel de werelt slaven
Om met een deel te syn verrykt van uwe gaven?
En dat u yder een soo liefkoost, vrijt en streelt
Nadien gy yder een soo lieve jonsten deelt?
Wat doet de soete hoop van uw genot bedryven?
Dien stelt sigh in gevaer van op de zee te blyven;
Die reysen dagh en nacht, dees loopen naer den stryt,
Die spaeren geene sorgh, geen aerbeyt, geenen tyt.
Maer, trotse koningin, gy moet het my vergeven,
Al uwe minnaers syn door blintheyt voortsgedreven,
Uw schoonheyt is bedrogh, uw syn maer eenen schyn,
Uw miltheyt baert gebrek, uw jonsten rouw en pyn.
Een mispel is in noot, veel hooger te waerdeeren,
Dan gy met al den lof, die vorsten u vereeren;
Een mispel heeft in noot een dorstigh hert versoet
Dat geen versoetingh vondt in uwen overvloet.
Gy dient niet aen 't gehoor gevoelen, rieken, smaken,
En weyningh can met u 't gesichte sigh vermaken;
Den mensch die u besit, van u geen vreugt en heeft
Dan als hy u verpandt of aen een ander geeft.
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Maer iemant sal misschien, en dat met reden seggen,
Of ik op dese wys, dit raedsel uyt wil leggen?
Ik antwoord hem dat ja; en vindt hy sigh ontstelt,
Dat hy voor yder sin ten hoofde set het gelt.
Het gelt besluyt het Al! 't gelt is die Koninginne
Die mogende goddin, het wit van yders minne,
Dat ons soo valsch belooft en soo arglistigh vleyt,
Dat d' oogen soo bekoort, en d' herten soo verleyt!
Wat aerbeyt kost het niet in 't winnen en 't verkiesen!
Wat moeyten in 't gcbruyk, wat smerten in 't verliesen!
En als men 't al bewaert, geschraeft heeft en geraept
Wie is het die daerby in rust en vrede slaept?
't Genot is vol van angst, benautheyt, vrees en sorgen;
Die 't heeft begeert nogh meer en houdt het in 't verborgen,
En wyl hy daer syn kist en kassen mee voorsiet
Leeft dikwyls in gebrek van 't gen een slaef geniet.
Met reden moet men dan het nietigh gelt verfoeyen,
Dat noyt de lust voldoet, maer die meer aen doet groeyen,
Dat soo veel herten quelt en geen van al versaet,
't Verderf van alle goet, 't begin van alle quaet.
Dogh wie die gulden munt met voordeel wil besteden
Gebruyke die tot nut van naekte en sieke leden;
Soo vindt hy 't eeuwigh heyl voor tydelyk gewin,
Soo neemt hy met gewelt het slot des hemels in.
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Zegen-wensch aen den eerweerdigen pater P. Silvanus van den
H. Franciscus van Meenen
r

(*)

Na synen wereltschen naem S . Antonius Taffin
syne eerste onbloedige offerhande, onder d' EE. P.P. Carmelyten
discalsen opdragende binnen Loven... 1698
Voorstel
(*)

Finis coronat opus.
(*)
Het eynde kroont het werk.
Tot wat verheven deught de mensch sy gecomen,
Den prys van alle werk wort ven het Eynd genomen,
't Is een goet Eynd alleen, dat onse deughden toont,
't Is een goet Eynd alleen, dat onse wercken kroont.
Indien een broeder magh syn broeders roem uytspreken
Silvaen, dit voorstel is van daegh in u gebleken,
En noyt wiert uwe deught in sulk een glans vertoont,
Dat als sy heden wiert met sulk een Eynd gekroont.
't Scheen dat u uwen naem van jongs af dee bemercken
Hoe dat gy altyt moest om een goet Eynde wercken,
Bewarend uw gemoet van aller lusten smet
Getrouw aen d' eensaemheyt en vierigh in 't gebedt.
Wat lof can ik genoegh aen uwe liefde geven

(*)
(*)
(*)

Ta fin.
Ta fin.
Ta fin.
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Waer door gy stadigh wiert tot uwen Godt gedreven,
En moedigh, door de hulp, die syn genae verleent
Uw hert soo yverigh hebt met syn hert vereent?
Ach! myne tongh blyft hier met myne penne steken.
Rys op Carmelus bergh, 't is uwen tyt van spreken,
Gy die hem hebt gevoedt tot desen blyden dagh,
Gy die geheel de drift van synen yver sagh,
Wat brandende begeert en heeft hy niet doen blyken,
Om aen Teresia syn moeder te gelycken,
Doen hy door haer bekoort in 't bloeyen van syn jeught
Soo kloek is ingetrêen het pat van haere deught?
Doen hy godtvruchtelyk tot wetenschap genegen
Heeft met de wetenschap godtvruchtigheyt vercregen,
En dus betrachtende syn liefdens eenigh end
Godt vieriger bemint hoe hy hem naekter kent.
O broeder! dese drift moet alles overwinnen;
Het werk is half gedaen, wanneer wy wel beginnen,
En dit uw goet begin ryst tot den hoogsten trap
Dat u doet eyndigen in 't eeuwigh Priesterschap.
Geen heerelyker Eynd con uwe deught betoonen,
Geen kostelyker Eynd con uwe wercken kroonen,
Dus siet gy uwen naem nu met 'er daet volbracht,
(*)
Terwyl gy hebt uw Eynd door uwe deught betracht.
Maer, broeder, desen lof mocht my en u beschamen
Nadien sy niet en schynt een broeder te betamen,
Ook treft my ons geluk met een soo soete vreught,
Dat myne ziel niet meer uw weerdigheyt geheught.
Hoe schoon is een geslacht door suyverheyt veheven!
Hoe goet, hoe minsaem ist als broeders t' samen leven,
Als broeders van een sin, van eenen wil, en aert,

(*)

Ta fin.
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Syn t' samen door de deught en in de deuhgt gepaert,
Naer dat wy door natuer dry broeders syn geworden,
Vereent Elias ons als broeders in syn Orden,
En 't heyligh Priesterdom van Christus nieuwe wet
Maekt ons dry offeraers, dry broeders sonder smet.
Bemerkt tot wat geluk wy t' samen syn geresen;
Wy sullen nu voortaen dry dobbel broeders wesen,
Verbonden door Natuer en door beloft nogh meer
Maer boven al door 't ampt van Christus onsen Heer.
Ach! leert ons de natuer elckanderen beminnen,
Wat sal de liefd' op ons, door die belofte winnen,
En wat verheven trap van reynen minne-brant
Vereyscht van ons gemoet den Priesterlyken bant.
Terwyl wy dagelyx Godt raken met de handen
Ontfangen in ons hert en 't onser soen verpanden,
Sal hy ons alle dry bestralen met syn licht,
En treffen met het scherp van syn verliefde schicht.
Dry herten sullen dan, in Jesus herte, rusten
Dry herten weghgerukt, door serafyne lusten,
Dry herten, door de min van eenen Godt voldaen,
Het hert van Leopold, van Paulus en Silvaen.
Wat segh ik! in dat hert wy sullen vorder vinden
Vier susters, die den Heer niet min dan wy beminden;
Vier susters, die te saem, met een stantvasten moedt
Pracht, rykdom, ende lust verstieten met den voet.
Ach! in dat suyver hert van onsen minne-voeder
Sien wy de herten ook van Vader ende Moeder
Sien wy gheel ons geslacht vereenight en vergaert,
Om eeuwighlyk te syn met Jesus hert gepaert.
O broeder, 'k voel myn ziel door eenen yver treffen,
Om heden Godts genae en goetheyt te verheffen,
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Want hy, wiens mogentheyt sal eeuwigh blyven staen,
Ons, uyt miltdadigheyt, veel jonsten heeft gedaen.
Gezegent sy den stont, die ons eerst sagh op d' aerde!
Gezegent sy den schoot, die ons ter werelt baerde!
Gezegent sy Carmeel, die ons ontfingh in vree!
Gezegent sy den Heer, die ons die jonsten dee!
Gezegent sy den Heer, door wiens bermhertigheden,
Wy hopen, naer ons Eynd, ons leven te besteden,
En in de waere plicht der kristelyke deught
Volherden tot ons Eynd en eyndigen in vreught.

Opgedragen door P. Leopoldus, synen Broeder.
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Zegen-wensch aen de edele en deught-ryke jonkvrouw Jonk .
Marie Fransoyse Stalins
r

Onder den naem van S Marie Fransoyse
van d' onbevlekte ontfangenis, haere belofte sluytende, in het klooster
der conceptionisten binnen Gent den... 1698
Vertrekt uyt myn gedacht, verganckelyke saken
Waer in den aerdschen mensch gaet soeken syn vermaken;
Vertrekt, uyt myn gedacht, besmettelyke lust
Die syn verstant verblint, en synen wil ontrust.
Hier comt een jonghe maeght, vol yver, aengetreden
Die Godes liefde stookt in myne ziel, en leden,
Haer wesen en gedaent dekt onder menschen-schyn,
Den reynheyt en den brant van een seraphyn.
Spreek, goddelyke min, die uyt de hemelsalen
Op haer geboorte-dagh quam haere ziel bestralen;
Vertel ons de begeert, die haeren wil aendreef
Als gy uw reyne wet eerst in haer herte schreef.
Vertoon ons gheel de cracht van haer gcnegentheden,
Doen sy des werelts hoop heeft met den voet vertreden,
En met den wensch geheel gehecht aen haeren Godt,
Hem soeken gingh van 't een in 't ander klooster-slot.
Met desen yver is sy endelyk gecomen,
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Waer Ley en Schelde t' saem vermengen hunne stroomen,
In een geheylight huys dat voor eertytel draegt
Den honingsoeten naem der onbevlekte Maeght.
Och' riep sy, dese plaets is voor my uytgelesen,
Geen ander staet my aen; hier moet, hier wil ik wesen;
Mariaes suyver slot behaegt aen mynen geest,
Myn eerste levens-dagh was dien van haere feest.
Gelyk sy, sonder smet, en vlecken, wiert ontfangen,
Soo wensch ik, sonder smet, haer levens wet t' aenvangen;
En mits haer eygen is den dagh van myn geboort,
'k Wil dat myn leven ook geheel haer toebehoort.
Waer heen, o teere maeght? waer gaet gy u begeven?
Verwyst gy tot een kluys, uw eerst ontlooken leven?
Versaekt gy het genot, van al de soete vreught,
In 't gloeyen van de lust, in 't bloeyen van de jeught?
Sult gy gevoeleloos versteken en ontvlieden
De jonst die 's werelts eer en rykdom u aenbieden?
Is 't moogelyk dat gy soo onbeweegt veracht
Met moeders soete min den roem van uw geslacht?
(*)
Nu sie ik uwen aert, in uwen schilt te lesen;
(*)
Gij moet geheel van stael, geheel van yser wesen
Nadien gy met een hert soo hart en onberoert
Die teerheyt wederstaet, die mannen selfs vervoert.
Waer dwaelt gy myn vernuft? Bedwingt uw losse sinnen;
Haer hert is maer versteent voor tydelyke minnen,
Die kloppen op dat stael, die stooten sonder vrucht
Met steenen van de pracht, met keyen van genucht.
Maer Jesus wist dat hert veel beter aen te raken;
Hy quam het met den steen van syne wet genaken,
En siet, dat suyver Stael vonkt met den eersten slagh,

(*)
(*)

Stalins.
Stalins.
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Soo dat men dan Stalins vol vier en vlammen sagh.
Vol vier in haer verstant om haeren Godt te kennen,
En aen syn minsaem jok haer ziele te gewennen;
Vol vier in haeren wil en suyvere begeert
Om door syn reyne min geheel te syn verteert.
Terwyl men dus het vier siet in dat Stael verwecken,
Het voelt van d' ander kant sigh door een zeylsteen trecken,
Een zeyl-steen die daer aen geen rust geen tyt verleent
Voor dat sy hecht en vast te samen syn vereent.
O bruyt! t' is desen steen, die, door syn soet vermogen,
Godt self getrocken heeft uyt d' hoogste hemelboogen,
Maria is dien steen, die uwe teere jeught
Met haer vereenight heeft door haer volmaekte deught.
Gy weet, hoe op den tyt van twee en vyftigh weeken
Uw ziel inwendigh wiert getrocken en ontsteken,
En door wat heyligh vier uw boesem open brak
Terwyl Maria u van Jesus liefde sprak.
Ach! dese vlam, dien trek was niet te wederstreven;
Gij moest aen alle bey u gheel ten besten geven,
Gy riep, beswykende, door soete minne-pyn;
'k Wil met Maria nu altyt by Jesus syn.
O minnelyke bruyt, gy sult dien wensch becomen;
Uw bruygom is niet min door liefde ingenomen,
Hy noodt u met een hert vol goddelyken brant
Om in der eeuwigheyt met hem te syn verpandt.
Het is met dit besluyt dat uwen welbeminden
Van daegh met uwe ziel, syn ziele laet verbinden;
De stricken die hy vlecht tot een soo lief onthael
Syn bandekens van min, geen ketenen van stael.
Neen, neen; syn liefde heeft geen ketenen van nooden,
Haer sterkste banden syn haer suyvere gebooden;
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Geen stael en sluyt soo vast gelyk die banden doen,
De doot heeft geene macht, om desen knoop t' ontdoen.
O saligh, die door een soo minnelyk aenkleven
Sult in Mariaes huys voortaen met Jesus leven,
En stervend' in syn arm, door een verliefde smert,
Met haer ook eeuwiglyk gaen rusten in syn hert.
Dit wenschen u te saem uw vrienden ende magen
Die uwen bruylofts dagh aenschouwen met behagen;
Dit wenscht, beminde Nicht, uw weerde moeder meest
Wiens hert door vreugt beswymt op een soo blyde feest.
r

Opgedragen door F.D.C. P . haeren Kousyn.
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Verscheyde gedachten op verscheyden
invallen

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

173

Reyne minne-suchten
in een somer-nuchten
Ik offer u, myn minne-vorst
Den eersten sucht van myne borst:
Ik offer met den morgen- stont
U d'eerste groet van mynen mont,
Het eerste woort van myne tongh,
Den eersten adem van myn longh,
Met al de wenschen van myn hert
Dat gheel tot u gedreven wert.
Ik offer u, O Jesu soet,
Geheel myn lichaem en gemoet,
En wensche dat ik desen dagh
Bey t' uwer min besteden magh.
Staet my met uwe hulpe by,
Op dat ik u getrouwigh sy,
Op dat ik u, met hert en sin
Volstandigh en alleen bemin,
Op dat ik stadigh naer u tracht
Met woorden, wercken, en gedacht,
Op dat ik u, myn Godt, van daegh,
Niet eenen oogenblik mishaegh.
Och! Sterven waer my minder pyn
Dan u onaengenaem te syn.
Maer uwen bystant maekt my sterk
Ten opsicht van 't aenstaende werk,
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Dat my uw Alvoorsienigheyt
Voor desen dagh heeft opgeleyt.
'k Betrouw op u myn hulp en kracht,
Want sonder u begeeft myn macht:
Och! soo uw bystant my verliet
'k Sou dadelyk vergaen in niet.
Dit doet my naer uw hulpe staen,
Met dat myn oogen open gaen,
Met dat het eerste morgen-licht
Verschynen comt aen myn gesicht.
Gelyk een onderworpen knecht
Syn oogen op syn meester hecht;
Gelyk een dienstmeyt stadigh siet
Op 't gene haere vrou gebiet;
Soo keer ik myn eerbiedigh oogh
Tot u geduerigh naer omhoogh;
Soo voeght myne ziele met gedult
Sigh naer wat gy gebieden sult;
Soo schik ik, sonder 't minst geschil
My tenemael, naer uwen wil.
Om desen lieven wil te doen
Sorgh ik van s' mergens, tot den noen,
Van s' middaghs tot de son vertrekt,
Ja tot den slaep my nederstrekt.
Wat can ik minder doen, myn Godt,
Tot onderhout van uw gebodt,
En t' samen tot u erkentenis
Van 't gen myn ziel u schuldigh is?
Sie, tot voldoeningh van die plicht,
'k Versaek al wat 'er is gesticht,
Al wat de werelt soo waerdeert,
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Al wat men hier bemint en eert,
Al wat de menschen soo behaegt,
Al waer men hier syn roem opdraegt,
Al waer de jonkheyt mede malt,
Al waer de jeught soo op vervalt;
'k Versake met een vast gemoet
Voor u genuchten, eer en goet;
Och! als ik u alleen geniet,
Ik achte gheel de werelt niet.
Daer is, myn Schepper, d'eerste groet,
Die u van daegh myn herte doet!
Daer is den eersten minnesucht,
Die uyt myn ziele naer u vlucht!
Hier mee begin ik desen dagh,
En wensch hier mee volenden magh.
Myn Godt, weest nu en t'allen tydt
Van allen geest gebenedydt!
Dat aerde, zee en hemels hof
Verheffen uwen weerden lof,
Verheffen uwen prys en eer
Millioenen eeuwen en nogh meer!
Sta toe, dat tot een werk soo groot,
Myn tongh nu alle schepsels noodt.
Gy son, die uwen gulden glans
Eerst toont aen onsen hemel-crans,
Die door de hitte van uw vier,
Verquikt geboomte, mensch en dier;
Dat Godes klaerheyt sy gelooft
In 't licht van uw klaer-blinckend hooft.
Gy morgen-dauw, die gheel natuer
Ververscht door uwen frissen geur,
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En met uw suyver peerle-nat
De bloemen en het kruyt bespat,
Syn soetheyt sy geopenbaert
Door uwen honing-soeten aert.
Gy euvelen, gy trots geberght,
Wiens hoogen top de wolcken terght,
Gy die door uwe grootheyt toont
Hoe groot hy is, die boven woont,
Door uwe hoogte sy verbreyt
Syn wondere verheventheyt.
Gy dalen, die in koren, gras,
Geboomt, en allerley gewas,
Soo ryk en overvloedigh syt,
Verheft den heer op desen tyt;
Maekt syne vruchtbaerheyt geacht,
Die 't al uyt niet heeft voortsgebracht.
Gy soet en lieffelyk gebloemt,
Die op uw schoone verven roemt,
En nu met open blaren pronkt,
Voor 't morgen-licht, dat u belonkt;
Wat mensche looft den Schepper niet
Wanneer hy uwe schoonheyt siet?
En gy lieftalligh pluymgediert
Die door woestyn en boomgaert swiert,
En met een stemme honing-soet
Den lichter van den hemel groet.
Ach! nu gy soo lieftalligh syt,
Hoe moet hy 't syn die 't al verblyt!
Gy lammerkens, onnoosel vee,
Een sinnebeelt van stille vree,
Die 't samen in een trop vergaert,
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En trekt, al bleyten, velde-waert;
Comt, helpt my loven naer den eys
Den gever van de vreed en peys.
Gy claere beeken, in wiens vliet,
Die morgen-son haer selven siet,
Gy, die al wat 'er leeft en groeyt
Miltdadigh met u vocht besproeyt,
Ey seght, hoe milt hy wesen moet,
De my comt laven met syn bloet.
O bergen! dalen! morgen-son!
O vogels! lammers! waterbron!
O schepsels, die, naer uwen aert,
Al uwe krachten t' samen paert,
Tot lof, dankseggingh, prys en eer
Van onsen algemeenen Heer;
Och! had ik in myn hert alleen,
Hetgen u allen is gemeen,
Om op een ooghwenk, uyt 'er borst,
Te loven mynen Heer en Vorst;
'k Ernam soo dikmaels synen lof,
Als dat 'er sierties syn in 't stof,
Of rieten langs den waterstroom,
Of bladeren op yder boom,
Of kruyden op het groene lant,
Of schelpen langs den oever-strant,
Of droppels in een coele bron,
Of stralen in de gulde son,
Of visschen in de diepe zee,
Of dieren in woestyn en wee,
Of graenties op den acker-gront,
Of menschen in des werelts ront,
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Of vogels in de ruyme locht.
Och! Soo my dit gebueren mocht,
Soo dikwils sou ik mynen Heer
Gebenedyden, en nogh meer.
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Godtminnende gedacht op d' aencomst van den nacht.
Myn ziele, daer vertrekt het licht:
Den mist benevelt het gesicht;
De son heeft haeren loop volbracht,
Den dagh gaet onder, het wort nacht.
De vogels ruymen uyt de lucht,
En maken 't minste geen gerucht;
De swerte schaduw van 't geboomt
Bedekt de beek, die nederstroomt:
De verven syn nu alle doof,
Men siet geen claer uyt duyster loof,
Het gout verschilt nu niet van slyk,
En schoon en leelyk syn gelyk.
Den werkman is van slaven moe,
Een yder luykt syn deure toe,
En onderdrukt, door slapens lust,
Gaet sigh begeven tot de rust.
Maer ziele, voor gy u vertrekt,
En uwe leen in 't bedde strekt,
Verheft u met een stillen keer
Van d' aerdsche dingen tot den Heer,
En, met een nederigh gemoet,
Aenbiedt hem uwe leste groet.
O Son die nimmer ondergaet,
Altyt in volle klaerheyt staet;
O waeren oirsprongh van het licht,
Die self de duysternis verlicht!
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Ik heffe myn inwendigh oogh
Tot u, in 't duyster, naer omhoogh,
Die of het dagh is, ofte nacht,
Geduerigh staet voor myn gedacht.
Nu myne ziel is onbewust
Wat haer genaekt in dese rust,
Misschien dit aerdsche levens end,
Of iet, dat my is onbekent;
Eer dat ik my tot slapen set
Dit stel ik voor, als eene wet,
Dat ik, met gheel myn hert en sin
U, mynen Godt, alleen bemin,
Dat ik, ter doot toe boven al,
U minnen wil, u minnen sal.
Weest van myn ziel, op desen tyt,
Soo menighmael gebenedyt,
Als van de nacht myn hert sal slaen,
Myn adem op, en neder gaen.
Och of myn hert, in desen tocht,
Terwyl ik slaepe, waken mocht,
En spreken van den reynen brant
Die ik gevoel in 't ingewant,
En klagen van den heeten gloet,
Die liefde my verdragen doet.
Com, dat ik, tot den dagh verschyn,
Staegh met u magh vereenight syn,
Com, dat ik u in mynen arm,
Uyt onbevlekte min omarm,
En druk aen myn ontsteken hert
Tot stillingh van myn minne-smert;
Sie daer, sie daer myn open borst,
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Com, rust daer in, myn minne-vorst!
Maer neen, ik mis in mynen wensch;
Wat rust vindt Godt in eenen mensch?
Och! beter rust den mensch in Godt,
Syn eenigh end, syn eenigh lot.
Ey! opent my dan uwen schoot,
Wien gy, tot hier, voor niemant sloot,
Dat ik daer in soo lange rust,
Tot mynen slaep-sucht sy gebluscht,
En tot het naeste morgen-licht
Verschynen sal voor myn gesicht.
Och! hoe vol vrede wort den nacht
Van myne ziele doorgebracht,
Als ik sal rusten op de borst,
Die laven can myn minne-dorst;
Als ik sal liggen, aen dat hert,
Waer in het al gevonden wert,
Waer in beslooten is het goet,
Dat onse ziel geheel voldoet.
Com mynen Godt, blyft aen myn zy,
Terwyl ik slape, waekt voor my,
En sorght dat geen onreynen droom,
Myn geest al slapen overcoom,
Dat geen oneerelyk gedacht
Myn ziele stoore desen nacht.
Com, mynen schepper, en verjaegt
Den vyant, die myn hert belaegt,
Die stadigh rontgaet, en bespiet,
Of hy geen zielen ergens siet
Met vlecken van de sond besmet
Om die te trecken in syn net.
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Dat ik by u een schuylplaets vind'
Voor desen leeuw die 't al verslint.
Ach! als ik eens sal sien, voor 't lest,
De sonne trecken, naer den west,
En haeren luyster ondergaen,
Om nimmer voor my op te staen;
Ach! als het leste avont-licht
Verschynen sal voor myn gesicht,
Gevolght van eenen swerten nacht,
Waer nae geen mergen my verwacht;
Ik bid' s u, brengh my, in dat lant,
Waer gy, myn Son, voor eeuwigh brandt,
Waer uw aenschouwen my sal syn
Een eeuwigh-staende sonne-schyn.
'k Weet, dat ik dit onweerdigh ben,
Maer, mits ik uwe goetheyt ken,
Die, tot den mensch, door min geraekt,
Onweerdigen u weerdigh maekt,
'k Betrouw, dat die bermhertigheyt
My dan niet worden sal ontseyt.
Hier mee begeef ik my, tot rust,
Myn Godt, myn Al, myn herte-lust!
Gy sterren, die uyt 't firmament
Uw glinsters na beneden sendt,
En uyt uw klaerheyt gissen doet
Hoe schoon den Schepper wesen moet,
Terwylen ik myn oogen sluyt,
Schiet meer en meerder voncken uyt,
Tot lof en glory van de hant
Die u, daer boven, heeft geplant.
Ach! Als myn oogh u wel besiet,
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'k Waerdeere d' aerde min dan niet;
Wat dat ik denk of overlegh,
Gy rukt, gy rukt myn herte wegh.
O silvre sterren! die eens mocht
Opclimmen langs den hemelbocht,
En met de seraphynen staen,
Ver boven u, en son, en maen,
En d' uytvercoren hemel-lien,
Voor Godes troon geboogen sien!
O sterren, die eens met syn oogh
Aenschouwen mocht het schoon vertoogh
Van dat verheven saligh hof,
Waer m' eeuwigh singht des Hoogstens lof,
En waer de straten syn van gout,
De mueren van kristael gebouwt!
Waer eenen engel geeft meer glans,
Als gheel den gulden Sonne-crans!
O sterren! die daer eens mocht syn,
Wiert noyt bevaen met druk of pyn,
Sou noyt verleet syn noghte moe,
En sloot daer noyt syn oogen toe;
En sou, voor eeuwigh, vol geneucht
Aensien den oirsprongh van syn vreught.
Och! alle rust is my verdriet,
Soo langh myn oogh dat niet en siet.
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Gedachten
Op den tydt, gepast op het beginnende jaer
't Vernieuwen van het jaer, vernieuwt in myn gepeysen,
De snelheyt van den tydt, die dagh en nacht blyft reysen,
Die ons van uer in uer, van stont in stont omleydt,
En 't jaer verloopen doet, eer dat men 't overleyt.
Twaelf maenden syn voorby, en als in rook verdwenen,
(*)
Den tydt snelt altyt voort, Godt Janus is verschenen;
En soo myn droeve ziel naer 't leste jaer omsiet,
Het dunkt my eenen droom, het dunkt my eenen niet.
Gelyk een waterdrop van 't hoogste dak gedroopen;
Gelyk een snelle beek comt van 't gebergt geloopen;
Gelyk een vluchtigh peert in synen meesten spoet;
Gelyk een zeylend schip doorsnydt de silte vloet;
Gelyk een adelaer die door de locht gaet sweven;
Gelyk een vluggen pyl uyt synen boogh gedreven;
Gelyk een kogel vliegt uyt 't bulderend geschut;
Gelyk een snel gedacht, dat aerd nogh hemel stut:
Soo spoeyt, soo loopt den tydt van 't eene jaer in 't ander,
En schakelt in syn loop veel eeuwen aen malckander;
Dogh, die veranderingh, die hy in 't loopen lydt,
Lydt al wat leven heeft te samen met den Tydt.
O Tydt! wie sal de vlucht van uwen loop bedwingen?

(*)

Godt werd half uitgewischt en een vreemde hand schreef er den boven.
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(*)

Geen keten sluyt soo sterk, dat s' u belet t'ontspringen;
Dat sterren, son en maen, vast blyven als een steen,
Gy loopt geduerigh voort, gy syt altyt te been.
Maer 't wyl dien snellen tydt aldus wort omgetoogen,
Wat hebt gy, myne ziel, daervan in uw vermoogen?
't Voorgaende syt gy quyt, 't aenstaende' en is hier niet,
Wat is 't dan van den tydt, het gene gij geniet?
't Voorgaend' heeft d' Eeuwigheyt geheelyk ingeswolgen,
't Aenstaende sal misschien tot uw gebruyk niet volgen;
't Voorgaend' is al voorby, 't aenstaende wort verbeyt:
Wat noemt gy uwen tydt waer mede gy u vleyt?
Nadien 't aenstaende deel schier vast is aen 't voorleden,
Wat vindt gy tusschen twee, wat is den tydt van heden?
Een dagh? Ha! ver van daer: een uer? gy raedt nogh mis;
Want meer dan eenen stont aen u niet eygen is.
Een stont? een stipje tydts? is my niet meer gegeven?
Bepaelt een oogenblik de loopbaen van myn leven?
Is 't daer op, dat ik steun, daer op, dat ik betrouw,
Als ik soo veel beslach in myn gedachten brouw?
Een stont is mynen tydt? en wil ik my beswaeren,
Met een onnoodigh werk, voor tien en twintigh jaeren?
Een oogenblik is myn? en sal dien syn besteet
In pleyten en geschil, dat van geen eynd' en weet?
Een stont is mynen tydt, en schik ik duysent dagen
Om aen een aerdschen mensch een schepsel te behagen?
Een oogenblik is myn? en stelt myn dwaes besluyt
Het een na t' ander jaer tot myn bekeeringh uyt?
Noghtans is my soo veel aen desen stont gelegen,
Dat hy my medebrengt misschien den lesten segen;

(*)

Hier werd een woord uitgewischt en een vreemde hand schreef dat s' in de plaats.
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Dat my misschien daer na geen tydt gegeven wert
Tot leekingh van myn oogh, tot weedom van myn hert.
Ach! comt dien snellen stont my sonder vrucht t' ontsnappen,
'k Sal hem, wat dat ik maek, nadesen noyt betrappen;
Vergeefs betracht ik hem te soeken op en neer,
Te roepen, dagh en nacht, hy keert togh nimmer weer.
Al gaet de gulde son des avonts nederdalen,
Sy comt des mergens weer, te voorschyn met haer stralen;
Maer als dien oogenblik eens myne ziel ontglyt,
Daer is geen wederkeer, 'k ben hem voor eeuwigh quyt.
Is ergens eenen mensch syn gelt of goet ontnomen,
Hy weet het wederom door aerbeyt te becomen;
Of voelt hy iet dat hem in syn gesontheyt quelt,
(*)
(**)
Hij wort door meesters hulp, in corten tydt erstelt.
Verlooren eer is swaer, dogh met wel op te letten
Men krygt die wederom, door 't weeren van de smetten;
Maer voor een oogenblik, die eenmael is ontvlucht,
(***)
Wat middel men gebruykt! 't is altyt sonder vrucht.
Wilt gy de weerdigheyt van eenen stont opwegen,
Bemerkt wat dierbaer goet daer mede wort vercregen;
Een stont, een oogenblik can winnen 't eeuwigh goet;
Besluyt dan, hoe gy dien in achtingh houden moet.
O snellen oogenblik, die niet en doet dan loopen!
O kostelyken stont, die niet en syt te koopen!
O tydt, die altyt vlucht en noyt te rugge treedt!
Geluckigh, die u vat en naer syn plicht besteedt.

(*)
(**)
(***)

Een vreemde hand schreef het.
Een vreemde hand schreef op.
Eerst luidden de twee bovenstaande verzen:

Maer die een stont verliest, al acht hy 't niet met al,
Verliest oneyndigh meer; verlooren tydt is 't al.
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Toemaet
Ziele, die gewaerschouwt syt
Om met 't nieuwe jaer te leeren,
Hoe gy uwen weerden tydt
Moet opwegen en waerdeeren,
Wilt gy dese les verstaen?
Merkt den oogenblik van heden
Voor den alderbesten aen,
Die gy sult op aerd besteden.
Waerom eenen stont verwacht,
Die is buyten uwe macht?
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Gedachten op d' eeuwigheyt
Cogitavi dies antiquos,
Et annos AEternos in mente habui:
Ik heb aendachtigh overleyt
Den ouden dagh en d' Eeuwigheyt.
Met toegeslooten oogh en diep gerimpelt wesen
Heb ik vol sorgh en angst in eenen boek gelesen,
Een boek, die voor myn ziel inwendigh open stont
En waerin myn verstant begin nogh eynde vondt.
'k Liet myn gedachten los, die sagen daer beschreven
Al wat door Godes hant beschikt wiert en bedreven,
Al wat hy heden doet door gheel den grooten al
En wat hy immermeer hier na uytwercken sal.
Verbaestheyt schrik en schroom bevingen ziel en leden,
Wanneer ik met den geest in dat geheym gingh treden;
Wanneer ik sonder licht, steun, leydsman noghte spoor
My in de duysternis op desen wegh verloor.
Terwyl ik, by de tast, nu hier, dan daer, gingh loopen,
't Geloof bejegent my, en trekt myn oogen open,
Ik sagh naer 't gen myn geest door syn gedachten las,
En vondt my meer benaut, dan ik te voren was.
'k Sagh voor een achter my veel hondert duysent jaeren,
Die stadigh heen en weer door een gedreven waeren,
Naer menigh ommedraey met groote snelligheyt
Verslonden en al t' saem vergaen in d'eeuwigheyt.
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In d'Eeuwigheyt? wat 's dit? met wat bequaeme reden,
Sal ik dees Eeuwigheyt, dit diep geheym ontleden?
Door wat bespiegelingh, of wat gelykenis,
Verbeeld' ik aen myn geest wat dat dit Eeuwigh is?
Dit woort doet myn begryp een duersaemheyt beschouwen,
Die nimmer heeft begost, en nimmer op sal houwen,
Die staegh de selve blyft, geduerigh stille staet
Altyt in wesen is en nimmer ondergaet.
Den Tydt en d'Eeuwigheyt syn gheel verscheyden dingen,
Dien heeft geen sekerheyt, die geen veranderingen,
Dien wankelt als een riet, die wykt van geenen kant,
Dien loopt gestadigh voort, en die houdt haeren stant.
Maer, syn 'er, myne ziel, geen tyden t' overwegen
Die dese duersaemheyt syn machtigh op te wegen?
En can 'er geen getal van eeuwen syn getelt,
Dat tegen d'Eeuwigheyt magh worden opgestelt?
Neen, dwalende vernuft, dit is niet t' achterhalen;
Geen eeuwen, geen getal can d'Eeuwigheyt bepalen;
Doe alles wat gy kont, sy blyven ongelyk;
Het eindigh is altyt niet, by 't oneindelyk.
Ga, en, is 't moogelyk, tel aller boomen blaeren,
Met al de sandekens, en droppelkens der baeren,
En voegt, in een getal, het saet van bloem en vrucht,
De stralen van de son, de sterren van de lucht:
Vliegt wederom te rugh tot aen 't begin der tijen,
En laet uw rekeningh het minste niet ontglijen,
Bemerk al wat 'er was, mensch, beesten, yder dier,
Van 't meeste wallevisch tot d' alderminste mier:
Kont gy die menighten in uw gedacht vergaeren
Verbeelt u nevens die gelyk getal van jaeren;
Van jaeren? neen, roept vry soo menigh eeuwen uyt,
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En neemt de stonden op, die, al dien tydt besluyt:
Ja doet dan yder stont weer in een eeuw veranderen,
En tel millioenen mael die stonden naer malckanderen,
Om in den geest te sien, of door soo menigh stont
Gy 't Eeuwigheyts begryp nogh niet bereycken kont:
Snelt voort met uw gedacht, die stonden sullen stutten
Ook sonder 't minste deel van 't Eeuwigh uyt te putten;
En schoon die loopbaen wiert millioenen mael erhaelt,
Nogh vindt gy d'Eeuwigheyt geduerigh onbepaelt.
Wee my! en is my, mensch, my eene ziel gegeven,
Om naer dit aerdsche lot in Eeuwigheyt te leven?
Om Eeuwiglyk te syn in rampen of geluk,
In vreed' of ooreloogh, in vroylykheyt of druk?
Wee my! geloov' ik dit, hoe comt dat myne krachten,
Soo graegh naer 't tydelyk, soo traegh naer 'tEeuwigh trachten?
Hoe is myn lust soo heet, om stondelyk gewin?
Hoe comt myn hert soo coel tot eyndeloose min?
Een oogenbliks genucht can mynen wil vervoeren,
Een Eeuwigheyt van vreugt en can my niet ontroeren;
Een rook, een enckel wint dryft myn begeerten voort
Terwijl oneindigh goet myn ziele niet bekoort.
Een corte rouw verstrekt tot onbepaelt verblyden,
En voor soo groot geluk ik wil niet 't minste lyden;
'k Beminne 't gene my al oogenblik ontvliet,
En haete 't gene sigh voor eeuwigh my aenbiedt.
O sporeloose keur! waer dryft gy myne reden?
O tydt! hoe sal ik u voor d'Eeuwigheyt besteden?
Ik wil, ik wil, voortaen, myn liefd' en mynen haet
Bestieren naer 't geloof, niet naer der sinnen raet.
Ik wil in myn gemoet geduerigh overleggen,
Wat my den jongsten dagh, wat d'Eeuwigheyt wil seggen,
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In die bedenckenis begeer ik dagh en nacht
t'Ontsteken mynen wil, t' ontwecken myn gedacht.
O tydt! o Eeuwigheyt! hoe syn der menschen oogen,
Hoe is der menschen hert in uwe keur bedroegen!
Hoe luttel dencken sy, o Eeuwigheyt! o tydt!
Wat sy u schuldigh syn, wat gy hen weerdigh syt!
O tydt! sy slyten u in spelen, slempen, brassen,
Terwyl hen d' Eeuwigheyt comt onvoorsiens verrassen!
Dan klagen sy te laet 't verquisten van een uer
Waer door het eeuwigh goet valt buyten hunne kuer
O myne ziel! waer syn die menschen nu bevaren,
Aen wie gy waert bekent van uwe kintsche jaeren?
Waer is die jonkheyt nu, die in haer eerste spruyt
Verslenst is, en vergaen, gelyk het somer-cruyt?
Waer syn die gierigaerts, die wreckaerts nu geweken
Die vreesden, dat hen 't broot ten lesten soud' ontbreken?
Waer syn die prachtigen, wiens opgeblasen moedt
Al and're menschen wou vertreden met den voet?
Waer syn die dertelen, die geyle venus-gilden,
Die in ongeure lust hun goet en bloet verspilden?
Waer syn die gulsigaerts, die, nimmermeer versaedt
(*)
Versmoorden hunne jeught in stinckend' overdaet?
Terwyl sy hier, op aerd, nogh waeren in het leven,
Waer hene wierden sy niet door de lust gedreven?
Het scheen dat alle dier, al 't lant-en zee- gewas,
Dat gheel den al alleen voor hen geschapen was.
Geen staet scheen hoogh genoegh aen hun verwaende sinnen;

(*)

Hier volgen onderstaande verzen, welke doorgehaald werden:

Waer syn die stoffers nu, waer syn die dwase wysen,
Die blinden, die den wegh aen and're wilden wysen?
Waer syn die kampioens, die ruymers van de baen,
Die altyt waeren uyt op vechten en op slaen?
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Geen wellust soet genoegh aen hun onreyne minnen.
Al wat er kostelyk of lecker was van aert,
Dat wiert voor hunne tongh, voor hunne lust bewaert.
Wat hebben de gemeent en aermen niet geleden
Van hunne tiranny en ongerechtigheden?
Hoe hebben sy sigh hier gekoestert en gevoedt
Met soo veel weduwens en weesens sweet en bloet!
Maer Godts rechtveerdigheyt lankmoedigh in 't kastyden,
Kon endelyk niet meer al hunne booshêen lyden:
Sij wierden van 't getal der levende afgesnêen;
Te midden in 't genot van hun begeerlykhêen!
Dien met de wraek in 't hert, die met hun wisselbanken,
Dien met syn trotsen kop, die met haer minne-drancken;
Die midden in den wyn, dien uyt syn liefstens schoot,
Syn alle weghgerukt van d'onbeweeghbre doot.
Hun lyken worden slechts hier, onder d' aerd, gevonden,
Hun zielen, syn al t' saem in d'Eeuwigheyt verslonden,
Gelyk men in de locht een ziertien siet vergaen,
Of eenen waterdrop in gheel den Oceaen.
Soo syn van d'Eeuwigheyt die menschen ingeswolgen,
Soo sal hen anders niet dan hunne wercken volgen;
Nogh goet, nogh maegschappy, nogh lust, nogh weerdigheyt
Verselt een naekte ziel, die van de werelt scheyt.
O! Schroomelyk gedacht! gy doet myn hairen rysen,
Terwyl ik 't herte voel in mynen boesem ysen!
Myn beenders margh verteert, myn bloet en vleys smelt wegh,
Als ik u, in myn geest, aendachtigh overlegh.
Soo sal dan, myne ziel, den dagh te voorschyn comen,
Op welcken gy van hier sult worden opgenomen,
En, volgens uw bedryf intreden voor altyt,
Een ongeluckige of salige Eeuwigheyt.
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Een Eeuwigheyt, dat is, een altyt duersaem leven,
Dat noyt verandert wort, en nimmer sal begeven,
Oneyndigh, onbepaelt, in vreugden of in pyn,
Soo langh d'Almogentheyt sal in haer wesen syn.
O Eeuwigheyt, die noyt en syt te doorgrondeeren!
Sal ik nogh boven u, een corten tydt waerdeeren?
Sal ik, om toe te staen een lust van mynen sin
Versmaden uwe keur, versuymen uw gewin?
Sal eenen stont genucht soo veel op my vermeugen,
Dat gy myn hert ontvalt en t' samen myn geheugen?
Dat ik, vergetende wat gy my weerdigh syt,
Myn hert en sinnen hecht aen eenen corten tydt?
Neen, neen, ik wil voortaen met alle myne crachten!
Al myn bewegingen uw wil alleen betrachten,
Ik wil, dat yder uer dat yder stont my dien
Om onophoudelyk naer d'Eeuwigheyt te sien.
Hoe wankelbaer, hoe snel ik mynen tydt sie loopen
Nogh doet syn goet gebruyk my grooten loon verhopen;
Een corte bitterheyt bereyt my 't soetste soet
Een oogwenk, wel besteedt, belooft my 't eeuwigh goet.
Wel, gaen wy, myne ziel, den tydt soo wel beleyden
Dat ons syn goet beleyt magh 't eeuwigh ryk bereyden,
't Is 't eynde waerom gij hem hebt in uwe macht,
En 't samen ook den loon, die gy, door hem, verwacht.
O tydt! Wat syt gy dier om d'Eeuwigheyt te winnen!
O tydt! Wat syt gy lief om d'Eeuwigheyt te minnen!
Beschik my vreugt of smert, berey my rust of stryt,
Gy syt my altyt soet, o groot geachten tydt!
De swaerigheyt, die my veel jaeren staet te lyden,
Weegt niet een stipjen op van 't onbepaelt verblyden:
Duyst jaeren hier te syn in tydelyke vreught
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Is min dan eenen dagh van hemelsche geneucht.
Duyst jaeren hier beneên sigh selven te versterven
Waer weynigh om een dagh die blytschap te verwerven:
Wat segh ik duysent jaer? men geeft voor weynigh druk,
Men geeft voor eenen dagh het eyndeloos geluk.
Een dagh, een oogenblik beleeft in Godes wetten,
Can ons voor Eeuwigheyt den hemel open setten;
O weerden oogenblik! O kostelyken dagh,
Die ons dees Eeuwigheyt, die glory winnen magh.
O oogenblik, ik wil u soo voortaen besteden,
Dat ik die Eeuwigheyt eens magh, door u, intreden!
O oogenblik, die my bereyt soo schoone kroon!
O Eeuwigheyt, geschikt tot eenen ooghwenks loon!

Toemaet
Den tydt, die geenen weerstant vindt
Vliegt sneller als den snelsten wint,
Geen schepsel can hem houden tegen:
Hy loopt geduerigh ongestoort,
Van 't eene jaer, na 't ander voort,
Door onbeganckelyke wegen.
Terwyl de son ten oosten straelt,
Terwylen sy ten westen daelt,
En wederkeert naer vreemde kusten,
Den tydt rent even snel en ras
Rontom den grooten werelts as.
En weet van stil syn nogh van rusten.
Maer, wyl hy reyst door 't aerdsche dal
Hy schendt en hy vernielt het al,
Nogh stêen, nogh dorpen blyven staende;
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Hy smyt, in syn geswinden loop,
Door gheel de werelt over hoop,
Het tegenwoordigh by 't voorgaende.
Syn schrickigh zeysen neemt geen acht
Op sterkte, rykdom, eere, macht,
Geleertheyt, of bevalligheden;
Hy gaet met een gelyken voet
Den myter met den stroyen hoet,
Den scepter met den ploegh vertreden.
Hy spaert niet meer een vorsten huys,
Dan een verworpen boere-kluys,
Hy weet geen staeten 't onderscheyden;
Een ouden man, een jongh gesel,
Een schoon gelaet, een leelyk vel
Doet hy den selven wegh inleyden.
O onnaspoorelyken tydt,
Die alles teert, vernielt en slyt
Gy sult niet altyt slaen en schenden;
Daer sal verschynen eenen dagh
Die uwe wreetheyt en gesagh
Voor allen eeuwen sal doen enden.
Daer sal eens eene nacht opstaen
Op welcken gy sult ondergaen
Verminkt, gekortvlerkt, en gebonden;
Op welcken gy, o wreeden tydt,
In d'altyt-duerend' Eeuwigheyt
Voor Eeuwigh wesen sult verslonden.
Geluckigh, die in dese nacht
Sal syn gevonden op de wacht.
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Gedachten op de doot
Statutum est omnibus hominibus scmel mori
Een wet is allen mensch gegeven
Van eens te scheyden uyt dit leven.
't Nootsakelyk besluyt van eens te moeten sterven,
Ontstelt, op eenen dagh, ontroert my hondert werven;
Al waer ik gae of keer, ik sie en vroegh en laet
d' Erbarmeloose doot, die voor myn oogen staet.
Ik sie dat monster-dier 't gen alles heeft verbeten
Myn dagen rekenen, myn jaerens loop afmeten;
't Dunkt my, dat yder stont syn koopre tromp uytbrult:
‘Den oogenblik genaekt, die gy niet sien en sult.
Ja, ja, dien oogenblik staet voor Godts oogh beschreven,
Op welcken gheel myn lyf sal syn als ys versteven;
Op welcken, door de kou, myn vierigh herte-bloet,
In d'aders stollen sal, van hoofde tot de voet.
Myn oogen die soo snel hun strael ten hemel heffen,
En sullen, op dien tydt, geen klaerheyt meer beseffen,
Myn tonge, die soo licht nu snatert, schelt en snakt
Wort dan in mynen mont gesteven en geplakt.
Myn handen, soo bequaem om alles te bedryven,
Die sullen, voor altyt in een gekrompen blyven;
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Myn voeten nu soo kloek, en veerdigh, op den gank,
Die worden dan, by een gestrekt op eene plank.
Wat pronkt gy, jonge jeught, met witt' en roode verven,
Die nu in bloeyen staen, en corts daerna versterven?
Soo broos gelyk een riet is uwen levens roem;
Uw schoonheyt sal vergaen, gelyk een lente-bloem.
Gelyk een soeten dauw, gesegen uyt het suyen;
Gelyk een heldre locht, gestoort door maertsche buyen;
Gelyk een appelbloey, die uyt haer steeltje kruypt;
Gelyk een regen-drop die van de daken druypt;
Gelyk een spinne-web, in eenen hoek geweven;
(*)
Gelyk een bobbel-blaes uyt schuijm om hoogh gedreven;
Gelyk het dorre hoy, dat op de velden staet,
Soo is 't, o losse jeught, dat uwen roem vergaet.
De doot en neemt geen acht op lieffelyke sangen,
Op lippen als corael, en soet-geverfde wangen;
Sy velt en out en jongh te saem op eenen dagh,
En leght het kintje neer, waer syne moeder lagh.
Maer, sou men met gewelt of schranderheyt van sinnen,
Die wreede moorderes niet connen overwinnen?
Den mensch, soo hoogh begaeft met reden en verstant,
Weet hy geen middelen tot desen wederstant?
Men vindt 'er soo vernuft in stoffen t'onderscheyden,
In kruyden, wortelen, en dieren te bereyden,
Dat sy de sekerste, de beste medecyn,
Aenbien uyt adder-vleys, gal, swavel, en venyn.
Daer syn 'er welckers huys by dagen en by nachten
Geduerigh is beset met hondert kloecke wachten;
Daer syn 'er gheel becleedt met yser, en metael,

(*)

Schuym om hoogh is van een vreemde hand; de oorspronkelijke tekst werd uitgewischt.
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Wiens leden nimmermeer ontsien nogh vier, nogh stael.
Ach! tegen doots gewelt, al vruchtelose vonden;
Sy vindt togh altyt plaets, om d'herten te doorwonden;
Geen wysheyt, geen vernuft, geen macht, geen artseny
Maekt eenen mensch bevryt van haere tiranny.
Sy gingh Hipocrates by syne kruyden soecken,
En maekte Plato self een graf van syne boecken,
Ja midden door 't gedrangh van duysent oorloogs lien
Liep sy den werelt-vorst Octaviaen bespien.
Gaet wysen, gaet, doorleest, doorsnuffelt uwe blaeren;
Gaet helden, vorsten gaet, versamelt uwe schaeren,
Beset uw trotse woonst met torens, wal, en gracht,
Versekert poort en deur, verdubbelt uwe wacht,
Doet alles wat gy kont, om tegenweir te bieden
Gy sult togh, nimmermeer uw vyandin ontvlieden,
Sy rekent, sy bespiet, sy tekent aen den stont
Op welcken u genaekt de doodelyke wond.
Geen staet, geen mogentheyt is by de doot in waerde;
Het gout vermagh by haer niet meer dan slyk en aerde,
Sy smyt den scepter neer by eenen herder-staf,
En leght, by synen slaef, den koningh in het graf.
Maer 't gene 't menschen-hert nogh meer voor haer doet schricken,
Is dien onsekersten van soo veel oogenblicken,
Die met soo schroomelyke als vaste sekerheyt
Hem synen hoogsten noot syn lesten snik bereyt.
O wee! hoe pynight my, hoe praemt my dese waerheyt
Die myne ziel verschynt met een soo helle klaerheyt?
Hoe teert, hoe morselt my het schrickelyk gedacht
Van dees onseker uer, die my soo seker wacht?
Die my soo seker wacht en die'r tyt sal verrassen,
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Misschien wanneer ik sal op haer het minste passen,
Misschien wanneer myn hert door sinlykheyt verleyt,
Voldoen sal aen de drift van syn begeirlykheyt?
Hoe weynigh comt dees uer te voor aen myn gedachten,
Als ik tot eer en staet besteed' al myne crachten;
Hoe weynigh denk ik op dien jongsten oogenblik,
Als ik aen myne ziel nogh soo veel jaeren schik.
Dat goddelyk gepeys is uyt myn hert vervloogen,
Terwyl het wort door wraek en gramschap opgetoogen,
Terwyl het, onderdrukt door weynigh smert en pyn,
Soo onverduldigh is om daer van vry te syn.
Dat goddelyk gepeys can myn gemoet niet raken,
Wanneer het naer gemak en goet begint te snaken;
Wanneer het, om wat smaet, om een te schamper woort,
Door hoogmoet en door spyt soo hevigh wort gestoort.
Ha neen! 't is aen myn ziel ontvallen en vergeten,
Wyl d' eygen liefde haer ten vollen heeft beseten,
Ja sy steekt dat gedacht soo verre wegh van haer
Als of het anders niet dan een versiersel waer.
O blintheyt! noyt genoegh met suchten te beklagen!
O dolheyt! noyt genoegh met traenen uyt te vagen!
Den mensche, wien de doot al oogenblik verwacht
Leeft soo, als of er waer een eeuw in syne macht.
Hier siet hy syn gebuer des mergens overleden
Die s' avonts in syn bed, lagh met gesonde leden:
Daer vindt hy door de doot een ander weghgevat,
Terwyl hy aen den disch met syne vrienden sat.
Dien voelde door vergif syn herte-bloet vergallen,
En desen is een balk op syne borst gevallen;
Dien vondt syn ondergank al klimmen op syn huys,
En die wiert weghgerukt al vallen in een sluys:
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Daer syn 'er wie een speld de dootsteek heeft gegeven;
Daer syn 'er door een graet gecomen om het leven;
Onmatigheyt van rou heeft desen omgebracht,
En onverwachte vreught diens herte-bron versmacht.
De doot is door geen tyt nogh plaetse te bepalen:
Waer, hoe, wanneer men vliedt, sy weet ons t' achterhalen
Ja comt dan menighmael te voorschyn aen den mensch,
Wanneer hy denkt te syn vernoegt naer synen wensch.
Ga sterffelyken mensch! betrouw nogh op een leven
Soo ongestadiglijk nu heen, dan weer gedreven;
Steun op dat wanckel riet langs dese gladde baen,
Wyl u dat monster-dier comt op de hielen slaen.
Voorsie u soo gy wilt om sijn gewelt t' ontwringen,
Het sal u vroegh of laet, op 't onvoorsiens bespringen,
Misschien op eenen dagh, misschien op eenen tyt
Wanneer gy dencken sult te syn van hem bevryt.
Van d' eerste stont doen gy het leven hebt ontfangen
Heeft u de wreede doot verselt op al uw gangen,
Sy stont gelyk een spie by uwe bakermant
En mikte naer uw hert met 't moortgeweer in d' hant.
Op yder herte-klop die uwen pols dee gloeyen,
Begon haer bloedigh vliem uw levens draet te snoeyen;
Gy quam in haere macht soo ras gy 't licht aensagh,
En uw verderf begon op uw geboorte-dagh.
Hoe heeft sy u vervolgt van uwe jonge jaeren?
Nu quam sy uwe keel, dan uwe borst beswaeren;
Nu deede sy uw bloet opsieden als een pot;
Dan propte sy uw hooft met gal en drabbigh snot.
Nu dee sy door 't kolyk uw ingewant toeknellen,
Dan uwe maegh en buyk gelyk een trommel swellen;
Nu vulde sy met slym en sant uw nieren op,
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Dan bracht sy eenen steen in uwen blaese-krop,
Al dese rampen dee sy op u nederstorten,
Om uwen levensloop allenxkens te vercorten;
Sy luymt van s' mergens vroegh door gheel den dagh en nacht
Om u t' omringelen met haere helsche macht.
Myn ziel! hoe droevigh is 't den ooghwenk t'overleggen,
Op welcken 't lichaem u syn wooningh sal ontseggen!
Op welcken gy, voor al uyt dese borst gedrukt,
Sult worden door de doot naer d' eeuwigheyt gerukt!
Hoe schrickigh is 't, myn ziel, u selven te vertoogen,
Dat treckend' aengesicht, die ingevallen oogen,
Dien toegekrompen mont, die swert' en drooge tongh,
Die rocchelende keel, die ademloose longh!
Wat beevingh sal, dier tyt, bevaen myn blauwe lippen,
Als gy, voor eeuwigh, sult daer over moeten slippen!
En laten desen romp van u soo langh geviert
Tot een verwachte proy aen 't kruypend ongediert!
Wat wreede knagingh sal een ziele dan dooreeten,
Die staegh in weeld' en pracht haer lichaem heeft beseten;
Die noyt haer sinlykheyt en lusten heeft besnoeyt,
Die aen het dertel vleys, soo langh scheen aengegroeyt!
Hoe sullen al die lêen al die gewrichten spannen,
Als dese ziele daer sal worden uyt gebannen,
Als die gastresse sal vertrecken uyt dat lyf,
't Gen soo veel jaeren haer verstrekte, tot verblyf!
My dunkt dat sy, dier tyt, uytroepen sal, al schreyen:
O aengenaeme woonst! moet ik dan van u scheyen?
O alderliefste lyf! o trouwste medemaet!
Hoe wilt men, dat ik u, voortaen, alleen verlaet?
Ik heb met u soo langh, soo vreedsaem, moogen rusten;
Naer mynen wensch versaet, door duysenden wellusten;
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Gy vondt uw meeste vreught in my uw dienst t'aenbien,
En ik myn meeste troost in u vernoeght te sien.
Hoe lieffelyk was 't my als ik met u mocht woelen,
In kittelende smaek en toverend' gevoelen!
Hoe hebt gy my gestreelt door minnelyk gehoor!
Wat bracht my oogh en neus, al soetigheden voor!
Ik had met u gewenscht altyt te blyven leven,
Altyt, door uwe hulp, dat schepsel aen te kleven,
Het gen geheel myn hert gheel mynen wil besat
En voor wiens lief genot ik gheel dit al vergat.
O schrik! o angst, o schroom! o perssingh! o afgrysen!
O wreeden noot! waer toe comt gy een ziel verwysen?
O eyndeloos verdriet! o doodelyke pyn!
Ik moet dan van myn vleys voor al gescheyden syn?
Soo roept dien bangen geest; soo tiert het lyf daertegen:
Myn alderliefste ziel! waer stelt gy u op wegen?
Waer gaet gy sonder my? wat schrickelyk geval
Wat nootlot is 't, dat ons voortaen genaken sal?
Getrouwighste meestres, in welckers dienstbaerheden,
My niet bejegent heeft, dan duysent soetigheden,
Wat sal het syn van my indien gy my verlaet,
Indien gy van my trekt in soo benauden staet?
Hoe sal ik, sonder u, voortaen myn leden roeren,
Myn longh uyt ademen, myn bloet door d' aders voeren?
Ach! laet gy my alleen, ik word, onsaligh lyf,
Als killigh ys soo kout, als marmersteen soo styf.
Gy sult eer corten tyt van duysent graege wormen,
Dien poeslen hals en borst, die leden sien bestormen,
Die gy soo dikwils hebt gebruykt, tot uw geneucht,
Die gy soo dikwils hebt, door dat gebruyk, verheught.
Och! Och myn liefste ziel! en ga togh soo niet scheyden!
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Hoe werkt, hoe jaeght gy soo? wil nogh een weynigh beyden;
O wee! gy maekt myn borst, gy maekt myn herte bangh:
O jammerlyken noot! O pynelyken dwangh!
Sie daer een schildery van veelerhande rouwen,
Die 't lichaem en de ziel in dat vertreck benouwen;
Sie daer een rouwe schets, van desen hoogsten noot,
Die een wellustigen comt treffen in syn doot.
O doot! hoe bitterlyk doet uw bedenckingh beven
Een hert in overvloet, en lust, gewent te leven!
Hoe knaegt, o felle doot, 't gepeys van uw gewelt,
Een mensch, die op syn goet al syn betrouwen stelt!
Den schroom die dat gedacht doet door syn leden dryven,
Sou myn benaude hant ten vollen noyt beschryven;
Schoon of ik duysent jaer nogh op de werelt bleef,
En onophoudelyk met duysent pennen schreef.
Maer ach! hoe minnelyk hoe vreedsaem is 't daertegen,
Aen een verstorven mensch dien afscheyt t' overwegen!
Wie vat de soete vreught die in syn sinnen speelt,
Als hy dien lesten stryt, dien uytgank sigh verbeelt?
Hy siet met grooten troost en innerlyk verblyden
Naer d' uer van syn vertrek en nakend overlyden;
Syn ziele haekt en snaekt vol yverige pyn,
Om van dat levendigh geraemt verlost te syn.
Gelyk een reysiger naer een seer langh afwesen
Geduerigh wenscht en sucht om in syn lant te wesen,
En hoe hy naerder comt aen syne vader-stat
Hoe hy door meerder lust en drift wort aengevat:
Soo voelt een needrigh mensch syn minnend herte blaken,
Om uyt dit ballinghschap, die banden, los te raken,
Soo is syn ziel verheught op 't end van haere reys,
Verwachtende te syn gescheyden van het vleys.
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Dan is 't dat, in 't aensien van d' afgesmolten leden,
Sy roemt en triompheert van haer begeerlykheden;
Dan schept sy haer vermaek en aldersoetste vreught,
In haer vervallen lyf en afgeteerde jeught.
Dan roept sy: ach! nu syn gebroken myne banden;
Nu ga ik aen den Heer aenbien myn offerhanden,
Aenroepen synen naem, verheffen synen lof,
En vieren syn genae in 't eeuwigh-vreedsaem hof:
Den vyant die my quam soo langen tydt bestormen
Is syne crachten quyt en wort een spys der wormen;
Myn onverstorven vleys moet endelyk vergaen,
En heeft geen wapens meer om my te vallen aen.
Het sal voortaen niet meer my streelen door syn ooren,
Verleyden door 't gesicht en door 't gevoel bekooren;
Het moet, het moet in cort verrotten in een graf,
Waerin ik t' samen legh al myne banden af.
Dat opgeblasen hooft 't gen altyt was gedreven,
Om boven andere tot staet te syn verheven,
Sal syn hoogdraventheyt ten lesten sien gestut,
Wanneer 't gesmeten wort in eenen diepen put.
Men gaet nu op het stroy al dese lêen uytstrecken,
Die my soo menighmael tot wellust quamen wecken,
Die my soo menighmael vervreemden van den Heer,
Dêen smaden syn gebodt en spotten met syn leer.
Sie, daer light met myn vleys den ouden mensch verslagen,
Die my soo dikwils dee aen mynen Godt mishagen;
Hy light, hy light geheel vernedert en vercracht
In syn verworpentheyt en nietigheyt versmacht.
O langgewenschte doot! o tienmael salige uere
Die my van dage doet ontsluyten Sions deure!
Com aengenaemen stont! voldoe myn liefdens eysch,
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Ontslae my van dit pak, verlos my van dit vleys.
Dit vleys, 't gen uyt het graf verrysen sal na desen,
Schoon ik het heden sie, tot syn verderf verwesen:
'k Weet dat myn Heylant leeft en dat den dagh comt aen,
Op welcken ik uyt d' aerd sal met dit vleys opstaen.
Dit vel nu soo verslapt, gerimpelt en vol vlecken,
Moet weder op dien stont myn lichaem overtrecken;
En ik sal in myn vleys aenschouwen mynen Godt,
Myn eynde, mynen al, myn eeuwigh saligh lot
Ik selve sal hem sien, ik selve met dees oogen,
Nu door de doodsche verf verdwelmt en overtoogen;
Dees hoop blyft t' allen tydt verborgen in myn schoot,
Dees hope doet my nu verlangen naer de doot.

Toemaet
Geene perels, nogh rubynen,
Geene maen- nogh sonne-schynen,
Syn soo schoon aen Godts gesicht,
Als een mensche reyn van zeden,
Die met synen staet tevreden
Op den Heer syn hope sticht.
Dat de quade hem verdrucken
Dat de doot hen wegh com rucken,
Geene ramp, geen nydigh lot,
Konnen immermeer 't gedencken,
d' Eernaem, faem en achtingh krencken
Van een mensch, vereent met Godt.
Verre dat de doot sou strecken
Om syn weerde te bevlecken,
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Sy vermeerdert synen lof;
Nevens d' hoogste seraphynen
Doet sy synen roem uytschynen
In den Opperkonings hof.
't Overlyden ende sterven
Doet hem een nieuw leven erven,
't Gen nogh nootlot, nogh geval
Oyt na desen sal doen swichten,
t' Gen de doot met haere schichten
Nimmermeer vercorten sal.
In de hoop van sulk een leven
Sal my geene doot doen beven.
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Gedachten gepast op den Aschdagh, tegen d'ongeregelde liefde.
memento homo quia pulvis es,
et in pulverem reverteris.
mensch, syt indachtigh dat gy stof syt
en in stof sult veranderen.
'k Sagh lestmael, soo men sou een dooden mensch begraven,
Uyt eenen diepen put veel dorre beenders, schraven;
Hier sagh ik soo my docht, een stuk van 't beckeneel;
Daer 't arm-been, schouderblat, en schenckels; hier een deel
Ontvleysde wervelen; daer d' onder-kaekebeenen;
Hier steert- en heupe-been; daer vingeren en teenen,
De sommige geheel, en d' ander half verrot.
Dit siende riep ik uyt: myn ziel gy syt wel sot,
Dat gy met liefde, tot een schepsel wort ontsteken,
't Gen endelyk moet syn in sulk een kuyl gesteken.
Die schoone, wien gy mint en wien gy soo waerdeert
Sal eens na desen syn in stof en asch verkeert.
Haer wangen sullen eens verliesen hunne verven,
Haer oogen hunnen glans en helle loncken derven;
Het karmosyne bloet, dat op haer lippen gloeyt,
De sneeu-gelyke melk die van haer voorhooft vloeyt;
De malsche poeselheyt en onverslenste bloesem,
Van haeren witten hals, en opgespannen boesem;
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Die toverende verf van 't elpebeene vel,
Dat schoon en jeughdigh lyf, dat welgeschikt gestel
Sal eens veranderen van wesen ende vormen,
En worden 't stinckend' aes der onversade wormen;
Het graf, dat gy daer siet, sal eens de wooningh syn,
Van die haer nu begraeft in purper en satyn.
Uyt desen mont, die u bekoort met minne-stuypen,
Sal 't krielend' ongediert met duyst en duysent kruypen;
Een stank, gelyk een pest, sal rysen uyt die keel,
Die gy, op heden, noemt een honinghsoete deel:
De slangen sullen sigh met menigh kromten krollen,
En wringen uyt, en in die neus- en oogen-hollen,
De padden comen voort, uyt dese gulle borst
Die gy nu weerdigh acht d' omhelsingh van een vorst.
Dat jeughdigh vieys en bloet wort als gestampt te pletter,
En smelt ten lesten wegh als snot en vuylen etter,
En als dit alles is in modder-slyk vergaen,
Biedt u de dood-kist niet dan rotte beenders aen.
Och! is op sulk een pry myn sinlykheyt vervallen?
Is 't met dit wormen-nest, myn ziel, dat gy blyft mallen?
Is 't om soo morssigh stuk, dat gy uw end vergeet,
En stadigh uwe boey en eygen banden smeedt?
Hoe laet uw reden sigh door desen schyn bekooren?
Can een soo blinde drift haer schrander oordeel stooren?
Sal d' hoop van corte vreught, verleyden een gemoet,
Dat niet versaet en wort, dan met het hoogste goet?
Vergeet gy om wat vleys en beenders te vernoegen
Een minnaer, die met u sigh wilt voor eeuwigh voegen?
Denk wat uw lichaem is, eer gij dit toe sult staen;
Een lyk, dat met syn lief in wormen moet vergaen,
Soo vuyl, dat gene pen syn vuylnis can beschryven,
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Soo stinckend, dat geen geur can synen stank verdryven:
Een ysselyk geraemt, wiens voorbeelt gij hier siet,
Een t' samenstel van asch, van aerde, en enckel niet;
Een romp, wiens schorsse dekt gelyke stof en beenen,
Als hier, voor uw gesicht, syn in dien put verschenen.
Sie daer het ledekant, dat hem hier na verwacht,
En waer hy rusten sal in een soo langen nacht:
Sie waer hy van 't gediert sal worden opgeeeten,
Benevens 't vuyl gestel, wiens min hem heeft beseten.
O wormen-aes! o graf! o etter-buyl! o slyk!
O ysselyk geraemt! o stinckend vleys! o lyk!
Sal ik, om onder u te kruypen en te wroeten,
Om eene geyle lust in vuyligheyt te boeten,
Aftrecken myne min van 't ongeschapen goet,
Dat eeuwigh 't selve blyft en 't herte gheel voldoet?
Sal myne ziel, alleen voor haeren Godt geschapen,
Haer selven in wat slyk en modder gaen vergapen?
Sal eene corte vreugt my maken onderdaen,
Van die, benevens my, in etter moet vergaen?
Och! sou voorleden vreugt en lust ons comen laven,
Als wy te samen syn, in eenen put, begraven?...
Wat baet ons, op dien tyt, in een soo stinckend kot,
Het pynelyk gedacht van 't onderlingh genot?
Wat baet my dan 't gesicht van haere soete loncken,
Wanneer ik by haer ligh in 't duyster graf gesoncken?
Wat baet my dan 't gehoor van haer verlieft gesangh
Wanneer uyt yder oor sal kruypen eene slangh?
Sou haeren soeten geur, myn reuk die'r tyt versoeten,
Als ik in etter sal en stinckend modder wroeten?
Of sou haer poesel' hant my strelen in een kuyl
Daer ik gevoeleloos, diep onder d' aerde schuyl?
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Ha neen! 't is dan gedaen met sinnen en met leden,
Met al wat heeft gedient tot dese dertelheden;
Daer is gehoor, nogh reuk, gevoelen, nogh gesicht
In een verstorven romp die onder d' aerde light.
De ziel die door de doot van hem is afgescheyden,
Siet dan, hoe dwaes sy haer van 't lichaem liet verleyden,
Beclaegt dan, maer te laet, 't misbruyk van haeren tyt,
En kent dat sy met recht voor haere sonden lydt.
Dan roept sy: had ik togh myn oogen toegesloten,
Als schoonheyt ende min my t' alle kant beschoten;
Had ik togh doof geweest wanneer die meire-min
Haer strelende geluyt dee klincken in myn sin!
Och! had ik nimmermeer den tover-geur gerooken,
Waer mee de weelde quam in my haer pesten stooken!
Och! waer myn lichaem noyt door wellust aengeroert,
Soo waer ik aerme ziel tot wulpsheyt noyt vervoert!
O lichaem! stof, en asch, o aes van gifte dieren!
Waerom u soo gestreelt, waerom u soo te vieren?
Waerom, wanneer gy was met my, och arm, gepaert,
En overley ik niet, hoe vuyl, hoe snoot gy waert?
Soo stort die dwase ziel haer vruchteloose klachten,
Soo toont sy hoe men moet syn dertel lichaem achten;
Comt, spiegelt u daer aen, die nogh in 't leven syt
En uwen levens loop soo blindelings verslyt.
Comt, spiegelt u daer aen, brandstooksters van het minnen,
Die op wat schoonheyt stelt geheel uw hert en sinnen,
Die van uw weeligh vleys den wille slave maekt,
En wie den wellust-drank soo soet, soo lecker smaekt.
Comt, spiegelt u daeraen, o meireminne-slaven
Die light tot over 't hooft in vleys en bloet begraven;
Die aen een vuyle pop staeg aen autaeren recht,
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En u geluckigh acht te wesen haeren knecht.
Comt hier, comt aen het graf, aenschouwt de rotte leden,
Van die wel eer voor u dien wegh syn ingetreden;
Daer is het lende-been van eenen jongen quant,
Die voor syn venus heeft tot in het graf gebrant.
Daer is het kaeke-been van eene sangh-heldinne,
Die aen de jonkheyt scheen te wesen een goddinne;
Siet of gy hier nogh vindt haer lonckende gesicht,
Siet, wat al schoonheyt hier, met haer, begraven light.
Soo gy geen oogen hebt, stelt uwen reuk te wercken,
Gy sult, van stonden aen, haer soetigheyt bemercken;
Of steekt de handen neer, haelt haeren kop vry uyt,
En let wat stoffe dien in 't beckeneel besluyt.
Daer vindt gy slyk, en asch, en wormen, ende slangen,
Die met hun kronckel-lyf den dooden bol omvangen;
Daer vindt gy u 's gelyk: O menschen merkt dit aen;
Gij syt togh stof en asch, en sult in asch vergaen.
Myn ziel terwyl gy nogh in 't lichaem syt gevangen,
En laet u nimmermeer van uwe lusten prangen;
Bedwingt het dertel vleys dat uwen wil verleyt,
En onderdruk daer in gheel uw begeerlykheyt.
Wanneer de wellust u, na desen, comt vertoogen,
Die schoone voor wie gy soo dikwils waert geboogen,
Gedenk in 't heete van de blinde minne-drift,
Met wat een bittre gal haer soetheyt is vergift.
Gedenk dat al de vreugt, die sy can mededeelen,
U midden in 't genot, sal smerten en verveelen,
En dat haer jeughdigh lyf, op wie uw lusten staen,
Niet is dan stof en asch, en sal in asch vergaen.
Ha ziele 't waer te ver uw edeldom verge ten:
Uw oirsprongh is te schoon, uw driften ongemeten;
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Geen schepsel can op aerd versaden uw gemoet,
Bewaer uw liefde dan voor een volmaekter goet;
Bewaer uw liefde dan voor die met syne gaven,
En jonsten, sonder end haer voeden can en laven;
Bewaer se voor uw wit, uw oogmerk, uwen Al,
Die u beminnen wilt, die u vernoegen sal.
Met desen sult gy u voorsichtiglyk verbinden,
In desen sult gy ook al uw behagen vinden;
Ey laet de weelde dan, laet d' aerdsche schoonheyt staen,
Sy is, dogh, stof en asch en sal in asch vergaen.
Ja, ja ik laet se gaen en wil myn oogh onthouwen
Van sinnelyk t' aensien d' aenlokselen der vrouwen,
Al quam Helena self die Troyen stak in brant,
Ik keerd, op selven tyt, 't gesicht van d' ander kant.
Met recht, want, nu sy kon een ryk in brande steken,
Te lichter soude sy myn cleynen romp ontsteken;
Neen, geen Helena sou my in haer netten vâen,
Sy was dogh, stof en asch, en is in asch vergaen.
En schoon sy eeuwigh cost in haere jeught volherden,
Nogh wil ik noyt, door lust, tot haer gedreven werden,
Nogh wil ik nimmermeer, soo verre syn voldaen;
Ik ben dogh niet dan stof, en sal in stof vergaen.

Toemaet
'k Sagh lest in een beslykte kuyl
Een swyn tot over d' ooren wroeten,
En slobberen met synen muyl
Om in den drek syn lust te boeten;
Het scheen 'er soo afsienigh uyt,
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Dat ik myn oogen moeste luyken,
Terwyl 't al knorren overluyt,
In synen modder-poel bleef duyken.
De jongens gaven 't menigh stoot,
De honden dreygden 't met hun tanden,
Maer 't lagh soo vreedsaem in de goot
Gelyk een kalf in klaver-landen.
Geen bacchus gast heeft oyt den wyn
Soo lecker in syn keel getrocken,
Gelyk dit onbesuysde swyn
Dat stinckend slijk scheen in te slocken.
Ik stont verstelt in dit gedacht,
En 't dochte my, dat tegen reden,
Natuer een dier had voorts gebracht
Vervoert tot sulcke vuyligheden.
Ik kon niet vatten, waerom sy
Volmaektster van soo schoone wercken,
Gestelt had in haer bouwery
Een hatelyk en morsigh vercken,
Myn maege walgde, doen myn oogh
Weer onvoorsiens het beest aenschoude,
Ik voelde dat my dit vertoogh
Den boesem en het hert benaude.
O hert! hoe comt gy nu soo teer?
Hoe steekt u dit gediert soo tegen?
Gedenk, onaerdigh hert, hoe seer
Gy tot een vuyler syt genegen;
Gy mint een hatelyker dier,
Niet temmelyk met boey nogh banden,
Dat d' oogen heeft vol giftigh vier,
Dat pesten broedt in d' ingewanden.
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Gy mint een beest, dat soetjes fluyt,
Om syn venyn in d' oor te blasen,
Dat gheel den dagh en nacht is uyt
Om met uw vleys syn darmen t' aesen,
Dat sinnen door bedrogh bekoort,
Dat reden door gevley betovert,
Dat endelyk de zielen moort,
Soo ras de willen syn verovert.
Dat by de vuylnis, van een swyn
De galle voedt van gifte slangen,
Dat uyt syn keele spouwt venyn,
En stinckend etter uyt syn wangen,
Wel hoe? my dunkt gy staet verstelt,
En schynt dat monster niet te kennen,
Dat met soo doodelyk gewelt
Gewent is ziel en lyf te schennen.
Laes! sijt gij niet indachtigh meer
Den boosen aert van Babels Dante,
Die in uw krank gestel wel eer,
Al kussen, haeren moort-priem plantte?
Hebt gy vergeten wat venyn
Sy in u schoot uyt haere lippen,
Wat wreede smert, wat helsche pyn
Sy in de wulpsheyt liet ontslippen?
Is u ontvallen in wat sloot
Van modder, gij met haer gesoncken,
Van reden, en verstant ontbloot
In lust en weelde lagh verdroncken?
Indien dit niet ontvallen is,
Segh, waerom walgt gy,in 't bemercken,
Der ydele verbeeltenis.
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Op 't wroeten van een morssigh vercken?
Walgh voor die half verrotte pry,
Die, schoon vol etter in den boesem,
De ziele sleypt in slaverny,
Betovert door een valsche bloesem.
Walgh voor een stuk bedorven vleys,
Waer op uw sinnen watertanden,
Om dat het, naer uw dwaesheyts eysch
't Gevoelen streelt van uwe handen.
Walgh voor een sak vol gal en drek
Die eens met stank sal openspatten,
Misschien, doen gy, door weelde-gek,
Die met uw armen sult omvatten.
Ach! Kan 'er in een morssigh swyn,
Iet stinckender, iet vuyler syn?
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Gedachten
op de ydelheyt des werelts, gepast op d'onversadelykheyt des
herten.
Vanitas, vanitatum et omnia vanitas
Ydelheyt der ydelheden en alles ydelheyt
(*)

Wat heb ik voor een hert, dat nimmer is te vreden
Schoon al myn sinnen sigh, tot syne lust, besteden.
Wat heb ik voor een hert, dat nimmer wort voldaen,
Met alles wat en vleys en werelt bieden aen?
Syn hoop vergaet in vrees, syn blydschap in bedroeven;
Meer 't nootlot goet aenbiet, meer schynt het te behoeven;
Soo ras het dit geniet, 't wort weer door dat bekoort,
En, als 't daertoe geraekt, 't loopt naer iet anders voort.
Ik gaf myn drift den toom, en liet het herte jagen
Naer al wat, soo my docht, ten vollen con behagen;
Ik boodt syn lusten aen eer, glory, machtigh goet
Genucht, wellustigheyt, van al's in overvloet.
Eerst wild' ik in verstant en kennis op gaen stoppen
En klimmen op den top van alle wetenschappen:
Den hemel schikte my een geest daer toe bequaem,
Ook kend' ik yder saek, soo wel in aert als naem.
Ik vloogh met myn vernuft, ver boven menschen oogen,

(*)

In margine: 't Is Salomon die spreekt.
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En sagh voor my ontdekt het swerf der hemelboogen;
'k Doorsnuffelde geheel 't lazuere firmament
Dat met syn sterren sigh rontom het aerdryk wendt.
'k Beschreef den sonne-loop, en wiste te bewysen,
Wanneer de maene sou nu dalen, dan weer rysen;
'k Gaf reden van de Lent en yder jaer-gety,
En sagh geheel het Al als in een schildery.
Ik gingh met myn begryp de holle zee doorvaeren
En toonde d' orden der onordentlyke baeren;
'k Ontdekte, wat voor cracht den opgeswollen vloet
Met seker maet en tydt op d' ebbe volgen doet.
Ik trat tot in den gront der grondeloose plassen,
En sagh de perelen in hunne schelpen wassen;
My docht, soo ras myn geest die kennissen geniet,
Myn herte vindt syn rust, maer ach, 't en vondse niet.
Ik liet het vorder gaen om dese rust te vinden.
Het aerdryk hadde my syn schatten doen ontbinden,
En in myn schoot gestort den kostelyksten buyt,
Die 't selv' in synen gront sorghvuldiglijk besluyt.
Gout, silver en metael, van Ophir, my gesonden,
Gesteenten welckers prys, noyt mensch heeft uytgevonden,
Besloot ik in myn schat: ook maekt' ik ydereen
Van myne borgery dien overvloet gemeen.
Gemeender was het gout in Sions burght en straten,
Dan 't yser ende stael in and're prinssen staten;
Ik bouwde my een hof soo konstigh en soo ryk
Dat geen in 's werelts ront, aen 't selve was gelyk.
't Welrickend' cederhout, albast en marmer-stoffen
Die waeren 't minste deel, waer op dien bouw con stoffen;
Rontom dit prachtigh werk versaemd' ik wat natuer
Aen t' oogh in soetigheyt en schoonheyt stelt te keur.
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Ik plantte in menigh perk de lieffelykste bloemen,
Waer op de coele lent, en heete somer roemen;
Men sagh, elk op syn ry, van allerley gewas,
Dat om syn seldsaemheyt geacht by menschen was.
Hier dee ik 't suyver nat door vergeleyde buysen
Uyt beelden van fyn gout opspringen ende bruysen;
't Geleek dat locht, en aerd, en water onder een
Uytgooten, 't myner lust, al hunne wonderhêen.
Inwendigh was dit huys verdeelt in gulde salen,
Die scheenen tegen een, om 't kostelykst te pralen;
Daer bloncken voor 't gesicht in welfsel, ende wandt
Gout, silver, perelen, rubyn, en diamant.
Tapyten geborduert in menige kolueren,
Bekleedden t' alle kant de witte marmer-mueren;
Daer sey ik aen myn hert: sie wat u 't lot aenbiedt,
Wel aen, leef nu gerust; maer ach! 't en konde niet.
Dan dacht ik wat men 't hert nogh vorder koste geven,
In een soo schoone plaets, om vergenoeght te leven;
En siet my quam te voor, dat synen minne-tocht
Iet meer dan gout en gelt en groote schatten socht.
Dies koos ik 't syner lust ontelb're koninginnen,
Soo welgemaekt van lyf als vierigh in het minnen,
Daer was 'er onder haer, die met een enkel lonck
Ontstaken in de ziel een blusscheloosen vonk.
Men sagh op 't lief gelaet de lelyen en roosen,
Schakeeren onder een de sneeu met 't vierigh bloosen;
Het lieffelyk gesangh van d' elpe-beene keel
Bekoorde door 't gehoor het hert met soet gestreel.
Ik kon er geen aensien, of wiert gants opgetoogen:
Nu troffen bruyne my en dan lazueren oogen;
Nu sloot de blonte pruyk myn tuchten in den bant,
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Dan trok 't swertvervigh hair myn boesem in den brant.
Ik wiste niet wie eerst met open armen strengelen
Om beyder herten t' saem in eene vreugt te mengelen,
Maer ach! het duerde niet of dat vermeynde soet
Beviel 't verleet gemoet veel bitterder dan roet.
De ziele schroomd' er voor, het herte stak er tegen;
De reden dreef my voort uyt soo verwerde wegen,
Dan sagh ik dat 'er niet soo soet is in 't begin,
Soo bitter in het eynd als schoone vrouwen min.
Dan bleek my opentlyk dat vleysselyke lusten,
Niet anders connen doen dan knagen en ontrusten;
O liefde vol van haet! o blydschap vol verdriet!
Ik soek in u myn rust, maer ach! 'k en vind se niet.
Ha koninklyke spruyt! hoe hebt gy u vergapen!
Gy moet uw hertens rust in weerder dingen rapen;
De lust betaemt een hooft met geene kroon belast,
Het moet verheven syn wat eenen koningh past.
De grootheyt van myn naem die gheel dit al doet beven,
Is 't eenigh dat myn hert can doen in ruste leven.
Den hemel heeft my niet in desen roem gestelt
Door cracht van wapenen en ooreloogs gewelt:
Al syn myn schatten groot, al is myn troon verheven
Nogh wort 'er tegen my geen vorst door nyt gedreven;
In tegendeel, myn faem doet Memphis opperheer
Naer myne vrientschap staen als naer den top van eer.
Den vorst van Syrien met menigh and're grooten
Die hebben voor altyt den peys met my geslooten;
't Gerucht van myne macht en wysheyt en verstant
Trok Sabaes Koningin in 't Palestynsche lant.
Daer is geen prins soo groot in d' omgelegen ryken
Die my geen teken laet van syne vrientschap blyken,
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Ook heersch ik in een ryk van sterkten soo voorsien,
Dat hier een hondert man can wederstaen aen tien.
't Getal van oorloogs-tuygh, van schilden en panssieren,
Van hant- en schiet-geweir, van lanssen en rappieren,
Is schier oneyndelyk; de vreemdelingen staen
Verbaest, wanneer sy door myn wapen-huysen gaen.
d'Ontsacchelykste van myn vader Davids vroomen,
Met menigh duysenden nogh onlangs aengenomen,
Syn 't myner dienst bereyt, en maken myne kroon
Vermaert en hooggeacht aen aller prinssen troon.
Myn lyfwacht is gekeurt uyt d' alderbraefste helden
Die immer in het velt de stalen lanssy velden;
Den minsten onder hen heeft 't ryk soo trou gedient,
Dat hy een veltheer-staf tot synen loon verdient.
Ook syn, om yder een hun weerde te betoogen
Hun wapenen met gout en silver overtoogen;
Wanneer de middagson hun ordeningh aenschouwt,
Sy blincken voor 't gesicht gelyk een bergh van gout.
Dogh al die oorloogs-macht, die brave lyf-trouwanten
Behoev ik niet om myn laurieren voorts te planten!
Die dienen slechts tot glans en luyster van myn kroon,
Wyl ik, in peys, besit myn vader David's troon.
Dien heeft om mynen roem soo hoogh te doen opdagen,
Al onse vyanden, voor syne doot verslagen,
En my, in volle vree, gelaten Juda-staf
Met al de goederen, die hem den hemel gaf.
Ik deel myn onderdaen die lang gewenschte vrede,
Die milde zegeningh des Alderhoogstens mede;
Van Moab tot de zee, van Berseba tot Dan
Niet een die van gewelt of onrust klagen kan.
Door my is alle twist en tweedracht uytgedreven,
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Door my siet Israel syn soons in weelde leven,
Sint ik dat kerk-gesticht, dien trots van nyt en tyt
Met d' algemeene vreugt den Heer heb toegewyt.
Wel aen dan, Salomon, geniet de vrede-vruchten,
Die 't volk door u besit; daer valt niet meer te suchten,
Bewaert uw hertens rust in een soo hoogh gebiet:
Eylaes! myn herte roept; het vindt die ruste niet.
't Is waer, ik soek vergeefs; verstant nogh wetenschappen,
Nogh rykdom, nogh genucht, nogh grootheyts hoogste trappen,
Vermogen in myn hert te stellen dese rust,
Hoe seer sy ook voldoen myn sinlykheyt en lust.
Ach! naer ik alles heb gehadt in myn vermogen,
Dat ons d' Alsiende son op aerden comt vertoogen,
'k Beken dat alles is een damp, een ydelheyt,
Een quellingh aen den geest, een vreugt vol bitterheyt.
Myn ziel, daer is de vrucht van al de schoone gaven,
Waer mee de weelde comt haer voesterlingen laven;
Myn ziel, daer is den naem, die, selve, Salomon
Aen 't alderhoogst geluk des werelts geven con
Naer dat hy wysheyt, goet, vermogen, rykdom, eeren,
Gesach, wellustigheyt, en wat hy cost begeeren
Beseten had in vree en vollen overvloet,
Hy noemt het ydelheyt, en quellingh van 't gemoet.
Heeft hy soo cleen geacht 't genot van al die dingen,
Hoe acht gy dan soo groot een weyningh beuselingen?
Wiert in dien overvloet syn herte noyt voldaen,
Hoe brengt een hantvol vreught u die voldoeningh aen?
Eylaes! gy syt verdoolt: al wiert u in dit leven,
't Besit van Salomon, en duystmael meer gegeven,
En duystmael meerder vreugt, en duystmael meerder eer
Nogh vreugt nogh eer voldee uw wenschen immermeer.
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Uw hert, hoe cleyn van gront is nimmer op te vullen,
Met alles wat en vleys en werelt geven sullen;
Drykantigh is uw hert, de werelt eenen bol;
Stort gheel dien bol in hem noyt wort syn drykant vol.
De werelt is een bol, die door de pracht verheven,
Vergaet gelyk een blaes uyt zeep-sop opgedreven,
Eer, wellust ende goet die desen bol behoudt
Veranderen in niet soo ras men daer op bouwt.
Uw hert staet naer een goet dat eeuwigh can vernoegen
Hoe can dan 's werelts gift op syn begeerte voegen?
Ha ziele, laet die gift, laet desen gever staen,
En stiert uw hert tot hem van wie 't can syn voldaen.
Com herte, volgh my nae; 'k sal u daer hene senden,
Waer gij uw wenschen sult, en uw begeerten enden:
(*)
Rys herte, rys tot Godt, tot dat Dryvuldigh Een,
Gy wort in hem voldaen, gy blyft met hem te vrêen.
Soo gy in wysheyt wilt en kennis vreugde rapen,
Hy is de kennis self, de wysheyt ongeschapen:
Indien u uwe drift naer rykdom snaken doet,
Hy is den hoogsten schat, de bron van alle goet.
Of wort gy aengeroert door heete minne-lusten,
Bemint den oirsprongh dan, der eeuwige wellusten,
Of syt gy aengelokt, door glory, roem, en eer,
Ga, stel u op den troon van s' hemels Opperheer.
Rys herte tot dien Heer van goetheyt en genaden;
't Is hy die u alleen ten vollen can versaden,
Geen vreugde buyten hem tot stillingh van de lust
Geen glory buyten hem, en buyten hem geen rust.

(*)

... vuldigh is van een vreemde hand.
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Toemaet
Adam, dieren en gewassen
Besigh naemen toe te passen,
Sagh een vogel onder al
Die geduerigh uyt het dal
Boven alle vlugge dieren,
In de wolcken wilde swieren;
En, terwylen onder een
d'Ander sakten na benêen
Om hun voetsel te gaen rapen,
Sagh hy 't vliegend beesie gapen
Met een open ademtocht
Om te suygen reyne locht
Tot verversschingh syner leden.
Nimmer vondt hy het beneden,
Aen den coelen waterstroom,
Of op eenen dadelboom
Of in beembden neer geseten,
Om te drincken ofte t' eeten.
Dikwils socht hy 't soete dier
Op den rooden Aglentier,
Dikwils dacht hy het te vinden,
Onder nieuw gebloeyde linden;
Nu op eene lauwer-spruyt,
Dan in 't weeligh mirte-cruyt:
Nu by vers-ontloken lissen,
Dan in 't midden van narcissen
Nu by keersen root als bloet,
Dan by peeren suyker-soet.
Somtyts gingh hy 't dier najagen,
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Onder witte doren-hagen,
Somtyts langs een groene laen,
Somtyts midden door het graen,
Nu op rype koren-hairen,
Dan ontrent de haselaeren:
Dogh hy socht al waer hy mocht,
Altyt sagh hy 't in de locht;
Of soo 't daelde naer beneden,
't Was tot ruste syner leden;
Maer van eten geen bewys,
Schoon het was in 't Paradys.
Adam stont 'er in verwondert
Siende 't beest, soo afgesondert
Van al aerdsche spys en vocht,
Leven by de reyne locht:
Daerom seyde hy, al tieren;
Wysste dier van alle dieren
Dat voor drincken ende spys
Suygt de locht van 't Paradys
Mits gy syt soo reyn van leven,
Hoor wat naem ik u wil geven;
Dat men u, waer Phison vliet,
Paradysens vogel hiet.
Vader, wort togh niet ontsteken,
Derft uw soon u tegenspreken,
'k Weet een schepsel meer bequaem,
Tot soo loffelyken naem;
'k Weet een schepsel, welckers oogen
Zee nogh aerd versaden moogen,
Dat geduerigh naer de lucht
Van 't waerachtigh AEden sucht.
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't Paradys voedt syn gedachten,
't Paradys wekt syne clachten,
't Paradys is 't eenigh wit,
Waer het na versucht en bidt.
Geef dat schepsel het vermaken
Dat gy mocht op aerden smaken,
Voor u, om den appel-beet
Godt uyt uwen lusthof smeet;
Geef dat schepsel al de schatten
Die de woeste zeen omvatten,
Het versaekt die al gelyk
Om de lucht van 't hemelryk.
Vraegt gy welk dit is, o Vader?
t' Is een spruyt van uwen ader,
Schoon van lichaem, wys in ziel,
Die in u, met u verviel.
't Is een tastelyken waessem
Uytgestort uyt Godes aessem,
Tot het maeksel van een mensch.
Dit 's het schepsel welckers wensch
En begeerte noyt can rusten
Dan in hemelsche wellusten.
Noem het dan naer dit bewys,
Vogel van het Paradys.
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Gedachten
Op den self-stryt van eene ziel, die haer ongereltheden begint te
kennen
Peccatum meum contra me est semper.
Myne sonde is geduerigh tegen my.
Hoe heb ik, tot nogh toe, soo blindelings gewroetelt
In modder ende slyk, en myne ziel besoetelt
Met pracht, laetdunkentheyt, en onversade lust!
Hoe heb ik, tot nogh toe in vleys, en bloet, gerust,
Den blinden werelt-godt lichtveerdigh nageloopen,
En uyt den geylen kelk van dertelheyt gesoopen!
Hoe heb ik, tot nogh toe, op ydelheyt geluymt
En mynen dieren tydt soo vruchteloos versuymt!
Hoe heb ik soo verwaent verstooten recht en reden,
En ingevolght den wegh van myn begeirlykheden!
Hoe heb ik soo versteent, versmaet de schoone deught,
En ziel en hert versmoort in weynigh vuyle vreught!
O oogen! wat heeft u soo langen tydt doen doolen?
(*)
O reden! waer hebt gy soo langen tydt verscholen,
Dat gy niet hebt gekent, dat gy niet hebt gesien,
Naer 't gen gy trachten moest, van 't gen gy moeste vlien?

(*)

hebt werd half uitgewischt en een vreemde hand schreef er bleef boven.
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Och! had ik tranen om die oogen uyt te kryten!
Och! had ik droefheyt om die reden te verslyten,
Die my soo dwaeselyk ter syden lieten gaen,
En noyt den rechten wegh der waerheyt weesen aen!
Dogh, 't is myn oogen nogh ten deele te vergeven
Dat sy in dese plicht my syn te cort gebleven,
Maer dat de reden my met d' oogen heeft misleydt
Dit stelt myn rouwigh hert noyt in vergeteltheyt.
De reden my gejont om aen den wil te toogen,
Den misslagh, het bedrogh, de swackigheyt der oogen,
Hoe heeft sy myne ziel inwendigh niet vermaent,
Wanneer my door 't gesicht den doolwegh wiert gebaent?
Hoe hiel sy desen romp van stof en asch niet tegen,
Wanneer hy soo verwaent heeft boven sigh gestegen?
Hoe scheen sy aen myn geest niet claerder dan den dagh,
Als hy door 't oogh misleydt in 't bloet verdroncken lagh!
Waer was de reden dan, als in myn jonge dagen,
Ik tucht- en toome-loos de lusten naer gingh jagen?
Als ik, een aerdeworm, een weynigh slyk en stof
My verhoveerdight heb in onverdiende lof?
Waer was de reden dan, als ik de sinlykheden,
Van myn bedorven aert, soo dol, ben ingetreden,
Als ik nieusgieriglyk myn oogh heb derven slaen,
Van waer 't noyt, sonder smet, te rugge quam gegaen?
Als my een valschen lach en wat geveynsde woorden,
Verdwelmden in 't verstant, en in den wil bekoorden,
Als, om een oogenblik behagen en genucht
Ik gheele dagen langh en nachten heb gesucht?
Waer was de reden dan, wanneer ik in het midden
Van Godts gewyde kerk het schepsel durf aenbidden?
Wanneer ik om een kus, een dwase minnetocht
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Myn Godt heb afgegaen, en myne ziel verkocht?
Waer was de reden dan, wanneer ik dagen, weecken,
Ja gheele maenden bleef in vuyle wulpsheyt steken?
Wanneer ik andere door 't voorbeelt heb ontsticht,
En in hun ziel verwekt de breuk van hunne plicht?
Waer was de reden dan, als ik, door lust beseten,
Verdooft heb in myn hert de knagingh van 't geweten?
Als ik, spyt tydelyk en geestelyk vermaen,
In 't pat van dwase min, en dertel vleys bleef staen?
Als ik door 's hemels jonst van myne smet gewassen,
Weer, als een morssigh swyn, my smeet in modder-plasse
Als my nogh Godes min, nogh vreese van de straf,
Van die vervloekte drift en boosheyt hielen af?
Ach! 'k was dan reden-loos! of had ik dan nogh reden,
Sy was van myne lust en sinlykheyt vertreden,
Sy sat by mynen wil geketent en gekoordt,
Sy lagh, met mynen geest, in vuyligheyt versmoort.
O wreede slaverny! verfoeyelyke banden!
Aen 't lichaem soo vol smert, als aen de ziel vol schanden!
Ik sagh myn vuyle wond, ik voelde myne pyn,
En wilde niet gekuyst, en niet genesen syn.
Ik liep gelyk een peert, een geylen muyl in 't wilde,
Nogh breydel van myn plicht, nogh van de wet my stilde,
Ik stak die bey te saem geduerigh uyt 't gedacht,
En steegh met volle vlucht, op valsche wellust-jacht.
Soo dreef my 't eerste vier der ongebonden jaeren,
Soo wiert myn hert vervoert door jonkheyts holle baeren,
Nu tegen trotsheyts klip, dan tegen weeldes plaet,
Gelyk een roer-loos schip, dat storm en stroom doorstaet.
Hoe dikwils heeft myn ziel dan schipbreuk moeten lyden?
De dolheyt sat aen 't roer en wiste niet van mijden,
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Al rees de hoveerdy tot in de wolcken op,
Sy dreef m' er tegen aen met eenen blinden kop.
Al stelde dertelheyt een steylen afgront open,
Sy deede my daer in met volle zeylen loopen;
En als my iemant quam in desen noot ter baet,
Ik spoud' hem in 't gesicht, 'k beloonde hem met smaet.
In dese raserny versleet ik 't jonge leven,
Tot dat de wroegingh quam in myn gemoet gedreven,
Tot dat der straffen vrees myn slapend oogh ontsloot,
En opentlyk dee sien de grootheyt van den noot.
Hoe trilde myn gebeent wanneer my dese klaerheyt
Ontdekte myner lust en myner sonden naerheyt!
Hoe schroomde myne ziel, wanneer ik eerstmael sagh
Hoe diep sy in het vleys, en bloet verdroncken lagh!
Ik lagh als in een kuyl, omringt van rotte prijen,
Wiens vuylen stank, myn reuk niet machtigh was te lyen;
Ik hadde 't minste niet aen eenen mensch gelyk,
En wenteld' over 't hooft in etter ende slyk.
De swerte duysternis van eenen ducken nevel,
Die desen kuyl bevingh vermeerde mynen evel;
Het docht my endelyk, soo was myn geest verdwaelt,
Dat ik, met ziel en lyf, ter hellen was gedaelt.
Door dit gedachte rees myn hair te bergh; de wegen
Van mynen ademtocht geleeken toegeregen!
Myn innigh margh smolt wegh, myn bevend herte sloot!
Ik was als in een stryt van leven en van doot:
Myn zeenen krompen op; myn borst wiert toegedrongen,
Myn bloet nu naer benêen dan naer om hoogh gedwongen;
Tot dat ten lesten, door benautheyt ende schroom,
Ik schielyk wiert ontwekt als uyt een swaeren droom.
Hoe stak my op dien stont voorleden wulpsheyt tegen;
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Ik kost niet sonder leet myn dwaesheyt overwegen,
Myn herte berstte in sucht myn oogh in trane-vliet
Soo ras den eersten angst my wat becomen liet.
Ach, riep ik, hoe heb ik my selven soo vergeten?
Waer heb ik myne ziel om eene lust gesmeten?
Om eene lust, die niet een oogenblik bleef staen,
Haer in gevaer gestelt van eeuwigh te vergaen?
Van eeuwigh te vergaen? ... Die ziele my gegeven,
Om sonder end in Godt te rusten en te leven?
Heb ik om corte vreught, die nu gebracht in noot,
Van sonder end te syn versamelt met de doot?
Heb ik om eene lust verkosen d' helsche pynen?
Om eenen stont genucht voor eeuwigh willen quynen?
O redenloose keur! o blinde raserny!
Neen myne ziele neen; trek wellust, trek van my.
Soo twistte tegen lust myn eerst-ontwaken reden,
Soo wou sy uyt myn hert begeirlykheyt doen treden;
Maer ach! het leet niet langh, of weelde quam ter baen,
Geweldiger dan oyt, om reden te verstaen.
Sy quam in myn gedacht en losse sinnen sluypen,
Verselt met eene schaer van lieve minne-stuypen;
Sy stelde my voor oogh de soetheyt van de lust,
Verbeelde nieuwe vreught, beloofde meerder rust.
My docht, ik sagh voor my een legioen van vrouwen,
De schoonste die men oyt op aerden cost aenschouwen:
Sy sloegen al op my een lieffelyk gesicht
En schooten op myn borst elk eenen minne-schicht.
De weelde scheen my dan al lacchen aen te spreken;
Hoe vrient? hoe? Sult gy u aldus voor ons versteken?
Sult gy uw groene jeught gaen slyten in verdriet,
En vluchten van het soet dat onse min aenbiedt?
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Ey! laet dat swaer gedacht, die viese grillen vaeren,
En neem de driften waer van uwe jonge jaeren;
Laet dese suffery voor oude coude lien,
Uw jonkheyt is te fris om soo van ons te vlien.
Gedenk wat soetigheyt gy hebt met my genooten;
Hoe menigh lieven vonk wy op malckander schooten,
Wanneer gy, verre van die sotte kniesery
U tenemael begaf tot minne-koosery.
Com, laet ons wederom uw onderhout genieten,
Wy sullen op u doen een beek van wellust vlieten.
't Scheen dat sy, naer die spraek, my alle vielen aen:
Die wilde my alhier, en dees aldaer doen gaen;
Die quam my by den hals met open arm omvangen,
En dese myne borst aen haere boesem prangen:
Die greep my by den kin, en dese by de hant;
Die sprak my in het oor van soete minne-brant.
Eylaes! hoe was myn wil dan heen en weer getrocken?
Nu quam de reden my en dan de weelde locken;
Het scheen den wil was goet om reden naer te gaen,
Maer ach! de weelde hiel my t' elckens stille staen.
Nu wou de ziele 't vleys, dan 't vleys de ziele drucken;
Nogh dese wou voor dat, nogh dat voor dese bucken:
Den dollen haet en min, de stooringh met de rust;
De waerheyt en 't bedrogh, den onlust met de lust,
Versaemden tegen een in myn ontroerde sinnen,
Soo dat ik niet en wist wat maken wat beginnen.
Geen schip wort in den storm geweldiger ontschudt,
Wanneer 't de zee van voor en nu van achter stut,
De winden tegen een uyt vier gewesten brullen,
De wreede donderen de locht met vier vervullen,
De baeren nu om hoogh verheffen syne kiel,
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Dan sincken doen soo leegh als of 't in d' afgront viel;
Gelyk in desen stryt van wellust ende reden
Myn hert geslingert wiert van boven na beneden:
Veel schroomelyker dan storm, donder, winden, weer
Quam my die dolle lust en sinlykheyt te keer.
Den hemel dee in 't end het onweer wat bedaeren;
De duysternis verdween, het licht scheen op te klaeren,
Den wint van wulpsheyt viel, waer op een swerten rok
Van droefheyt, als een wolk myn herssens overtrok,
Soo dick, soo vol van damp, dat sy gelyk een regen
Van traenen t' effens quam uyt d' oogen neer gesegen.
Ha traenen! hoe van pas voorsagh gy my met vocht
Tot blusschingh van den brant der heete minne-tocht!
Ik wiert terstont gewaer, soo gy begon te leeken,
Dat d' hitte van dat vier een weynigh was geweken:
O vloeyt dan, traenen, vloeyt! vloeyt stadigh dagh en nacht,
Tot gy geheel den brant, die my ontsteekt, versmacht.

Toemaet
In 't lammieren van den morgen,
Half in slaep, en half ontwekt,
Lagh ik in myn koets gestrekt
Met een herte sonder sorgen,
Als my 't kraeyen van den haen
Schielyk uyt de rust quam stooren
En my naektelyk ley voren
Petrus kermen en getraen.
Kraeyer! riep ik, weerde veugel!
'k Bid u, swygh soo spoedigh niet;
Ey, erhael nogh eens uw liet
Onder 't slaen van uwen vleugel:
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Maek togh myn versteent gemoet
Door uw morgen-sangh indachtigh
Hoe rou-hertigh ende klachtigh
Petrus wiert, door uwe groet.
Sie, daer smelten bey syn oogen
Als hy, door uw fier gebaer
Godts voorseggingh wort gewaer
Met syn eereloose loogen:
In het hol van eenen steen
Gaet hy 't lichaem nederstrecken
Om syn aenschyn daer te decken
En te wasschen in geween.
Syne stem versnikt door suchten,
Synen adem schynt verkropt
Wyl hy op den boesem klopt
Waer de trouheyt uyt gingh vluchten:
Ach! wat snelle trane-vliet
Sie ik loopen langs syn wangen!
Ach! hoe is syn hert bevangen
Met misnoegen en verdriet!
Hy verwenscht syn sondigh leven,
Hy vervloekt syn valschen mont:
Waer ik, roept hy, voor dien stont,
In het hofken doodt gebleven! ...
Meer wil seggen syne tongh,
Meer ontseggen syne snikken;
Synen adem schynt te stikken
Door de perssingh van syn longh...
Droeve Simon! uwe rouwen
Maken myne ziel beschaemt,
Wyl u eene sond soo praemt
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Daer my duysent niet benouwen.
Stort gy sulk een silte vliet
Over een dryvoude loogen,
Waerom weenen dan myn oogen
Over soo veel sonden niet?
Tweemaels quam den haen u maenen,
En gy wiert in traen versmoort;
'k Heb hem hondertmael gehoort
En verneme nogh geen traenen.
Syn myn oogen dan van steen,
Of uyt vinnigh stael gedreven,
Dat se my niet willen geven
Eenigh droppeltie geween?
Myne sonden overtreffen
Myne hairen in getal,
En sal, dese te geval,
Myn gesicht geen vocht beseffen?
Ach! nu 't oogh soo steenigh is,
Boesem, sucht tot in den gronde;
Stemme! roept, met open monde,
Myner schults belydenis.
Dat my, nachten ende dagen,
Eene rusteloose smert
Come perssen in het hert,
En het ingewant doorknagen.
Gy, terwylen, weerde haen,
Hou niet op van, door uw singen,
Myn misdadigh oogh te dwingen
Tot een beeker van getraen.
Mocht ik eens met Petrus weenen
Myn versteentheyt waer verdwenen.
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Gedachten
Van eene ziel, die haere sonden vervloekt en tot Godt keert
Cor contritum et humiliatum Deus, non despicies.
Mynen Godt gy en sult een gemorselt en verootmoedight herte niet
verstooten.
Myn sonden liggen my gelyk een steen op 't herte.
't Gen eertyts vreught aenbracht vervult my nu met smerte;
Ik sie by daeg en nacht geduerigh voor 't gesicht
De breuk van Godts gebodt, de schennis van myn plicht.
'k sie d' ongereltheyt, de boosheyt van myn leven,
Soo leelyk en soo snoot gelyk, ik s' heb bedreven;
'k Gevoel een graegen worm, die in myn herte knaegt,
Die alle troost en rust en vrede van my jaegt.
Een wettelyke schaemt comt soo myn ziele treffen,
Dat ik myn oogen niet derv' na den hemel heffen:
Myn snootheyt roept, dat ik geen deerenis verdien
Terwylen sy my doet den afgront open sien.
Daer sie ik myne lust en myne wulpsheyt branden;
Daer sie ik myne pracht vervult met d' hoogste schanden:
Daer sie ik menigh ziel van 't helsche vier omvâen,
Die, op de helft, niet heeft soo veel als ik misdaen.
Daer syn, om eene sond, veel duysenden verwesen,
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Terwyl myn sonden syn ontelbaer opgeresen.
(*)
En daer beklagen veel een oogenblik versuym,
Terwyl ik jaeren langh in myne boosheyt sluym.
Ontwaek myn hert! 't is tyt, wilt gy uw ziele bergen;
Ontwaek en wacht u meer Godts rechte wraek te tergen,
En roemt niet op genae; wiert gy tot hier gespaert.
Sie, dat met d' eerste sond, gy niet ter hellen vaert.
Is Godts bermhertigheyt en goetheyt dan verbonden
Te laten ongestraft uw grouwelyke sonden?
Of denkt gy dat syn arm, die soo een sonde plaegt,
Den blixem niet en voert, omdat hy u verdraegt?
Ontwaek myn hert, gy sluymt in een der swaerste droomen,
Van al die uwen geest oyt conden overcomen:
Ontwaek, 't is meer dan tyt, gy speelt met eenen noot,
Die u geduerigh dreygt, met d' alderwreetste doot.
'k Ontwaek; ik sie myn feyl, ik ken myn snootheyts banden,
'k Sou geeren uyt de selv' ontwerren myne handen,
'k Sou geeren mynen wil aftrecken van de lust,
En smaken in myn ziel 't oprecht gewetens rust.
Maer ach! hoe krygh ik die? wie sal my dese geven?
Hoe keer ik tot den Heer, naer soo onrechtigh leven?
Hoe vraegh ik hem genae, en jonst, en vrientschap af,
Wien ik soo menigh wond in 't minsaem herte gaf?
Myn tonge, die hem heeft soo menighmael doorsteken,
Met wat betrouwen sal sy van versoeningh spreken,
Hoe sal ik, gheel bespat met sijn onnoosel bloet,
Door my selfs uytgestort, hem treden te gemoet?
Staet my van syn besluyt vergiffenis te wachten,
Naer ik, soo menighmael syn wetten durf verachten?
En sou syn strenge hant, door my soo langh geterght,

(*)

Een vreemde hand voegde een s bij oogenblik.
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Bedaeren, als myn tongh van hem genade verght?
Ja, ja, syn strenge hant, syn wrake sal bedaeren,
Soo ras ik, met berouw, myn schult com openbaeren;
Syn bloet sal, t' myner soen, uytbersten uyt syn sy,
Soo haest ik hem myn feyl ootmoedelijk bely.
Betrouw, myn hert, betrouw, syn armen staen wydt open,
Om u vol min t' ontfâen, als gy tot hem gaet loopen;
En overdenk niet meer uw snootheyt, ende schult,
Maer syn meedogentheyt, ontfermingh, en gedult.
Geen menschen-boosheyt can Godts goetheyt overwinnen,
Syn uwe sonden groot, nogh meerder is syn minne,
Syn minne, die u soekt, terwyl gy hem verlaet,
Syn minne, die u lieft, terwylen gy hem haet.
My soekt? my lieft? my wilt syn eygen selven geven,
Indien ik wil voortaen in syn geboden leven?
O goetheyt noyt gehoort! O liefde noyt verdient!
My, die syn vyant was, aenveerden tot syn vrient!
My, die syn ziele socht, met minsaemheyt beloonen?
My, die syn moorder was, omhelsen voor syn soone?
O Jesu! lieven Godt! gy toont wel met 'er daet
Dat uwe goetheyt ver myn schult te boven gaet.
Het was u niet genoegh myn wesen aen te trecken,
Voor my uw godlykheyt met slaven-schyn te decken,
Voor my uw leven lang van elk te syn versmaet,
Gelastert en bespot, mishandelt en gehaet;
Voor my aen 't schandigh hout des kruys te syn verheven,
Voor my uw dierbaer bloet tot 't leste toe te geven:
Ha neen! gy stort, voor my, op nieu het selve bloet
Naer ik 't soo dikwils heb' getrappelt met den voet.
Gy toont my jonst op jonst, genaden op genaden,
Gy trekt my met de hant uyt myner sonden paden,
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Gy jont my gheel de vrucht van uwe smert en doot
Wyl ik, ondankbaer mensch, uw minsaemheyt, verstoot.
't Schynt of myn boosheyt dient om uw genae te wecken;
Meer ik haer jonst veracht, min wilt gy die ontrecken:
Uw liefd' en mynen wil syn dagelyx in pyn,
Die om my goet te doen, en dien om quaet te syn.
Ha goeden Godt! wat maekt u soo tot my genegen?
Wat can uw deerenis soo, t' myner hulp, bewegen?
Dat gy, terwyl ik u verloochen en veracht,
My uw bermhertigheyt en liefde weerdigh acht?
'k Verdien, van mynen kant, oneindelyke plagen,
'k Verdiene dat gy my, voor al, soudt van u jagen;
Maer minder siet gy in 't quaet dat ik heb gedaen,
Dan hoe uw Goetheyt my sal in genaed' ontfaen:
Soo trekt gy uyt 't bedryf van myn onrechtigheden,
Het minnelyk besluyt van uw bermhertigheden.
O goedertieren Heer! hoe sal myn krancken mont
Erkennen de genae die gy myn ziele jont?
Eylaes! gelyk gij my deselv' alleen cost jonnen,
Soo sult gij ook de selv' alleen erkennen connen;
Gelyk gij self uw eer, uw glory syt en kroon,
Weest uw vergeldingh ook, uw eygen prys, en loon;
Terwyl het soet gedacht, van uwe minne-streken,
My tenemael tot u, door liefde doet ontsteken;
Terwyl het droef gesicht van myner sonden schult
Met innerlyk berouw myn suchtend hert vervult.
Eylaes! noyt sal die schult voor myn gesicht verschynen,
Of mynen boesem sal door leet en droefheyt quynen;
En uw genae bestraelt noyt myn inwendigh licht
Of myne ziel ontfangt een nieuwen minne-schicht.
Wat can ik minder doen, dan myne liefde geven
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Aen hem, die voor my gaf syn ziele, bloet en leven,
Dan smelten in verdriet, in suchten, en getraen
Tot boete van myn schult en trouweloose daen?
't Is 't minste van myn plicht: comt droefheyt, rouwen, smerten,
Comt weedom! pynight my tot in den gront des herten,
Besprengt myn boos gelaet met stage tranen-vliet
Benauwt myn snooden geest met hartseer en verdriet.
Vertoont my niet den prys van 't gen ik heb verlooren,
Maer Godts bermhertigheyt die 'k hebbe derven stooren;
Doet my geen hemel sien, waer uyt de sond my stak,
Maer wel dien goeden Heer, wiens lief gebodt ik brak.
Doet my myn Jesus sien, door myne snoode sonden,
Geweldiger verschuert, dan eertyts door syn wonden:
Dien Jesus, die voor my syn eygen ziele gaf,
Dien Jesus, die voor my wou sincken in een graf.
O Jesu! 't is my leet tot in myn hertens gronden,
Dat gy, om mynent wil soo deerlyk wiert geschonden:
O Jesu 't is my leet, in 't diepste van myn ziel,
Dat myne boosheyt u soodanigh overviel.
'k Sal liever nu voortaen de wreetste doot verdragen,
Eer ik, door 't minste feyt, u willens sou mishagen;
Ach! dat uw strenge hant tot asschen my verplet,
Voor mynen moetwil weer ontheyligh uwe wet!
Och! dat ik in den niet, waer uyt ik quam, verkeere,
Voor myne sonden weer verduysteren uw' eere!
O mocht ik, lieven Godt, voor 't gen ik heb misdaen,
Een deel van uwe pyn en smerten onderstaen!
Siet Jesu! 'k ben bereyt; stort op die snoode leden
De weerde straffen neer van uw rechtveerdigheden;
Raek my te degen aen met uwe strenge hant,
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Vervul myn lyf met smert, myn trots gemoet met schand;
Send ramp op rampen neer, ellenden op ellenden,
Doe my in d' hoogste noot dit sondigh leven enden.
Bedaer myn driftigh hert, wat vraegt gy hem na straf,
Die voor uw schulden sigh geheel ten besten gaf?
Sie daer, hy stelt syn hert en al syn leden open,
Om met syn dierbaer bloet uw ziel weer in te koopen;
Ja selve, doen gy u syn liefd' onweerdigh maekt,
Dan is 't dat hy voor u gewilligh 't leven staekt.
O goedertierentheyt! o afgront van genaden!
O miltheyt, nimmermeer met weldoen te versaden!
Hoe minnelyk bekoort, hoe treft gij myn gemoet!
Wat stookt gy in myn ziel, een heete minne-gloet?
Van waer ik u beoogh gy syt al troost en soetheyt,
Gy syt al minsaemheyt, bermhertigheyt, en goetheyt!
Van waer gy my bestraelt, gij syt al vier en vlam,
(*)
O! Godtheyt , die op u des werelts schulden nam!
Al waer myn hert van ys gy soude het ontsteken;
Al waer myn borst van stael gy soude 't open breken,
Dogh dit is niet van nood; sie daer myn open borst,
Sie daer myn vierigh hert, dat naer uw liefde dorst.
Ik wil voor dese min, al myne wenschen staken,
Ik wil, voor dese min, myn eygen self versaken;
In voorspoet ende ramp, in vroylykheyt en pyn,
Sult gy myn hertens lust, myn hoop, myn Jesu syn.
O! dat met myne stem, al d' uytvercooren monden
Uw goedertierentheyt verbreyden en verkonden!
Myn troost, myn hoogste goet, myn saligheyt, myn lot,

(*)

Een vreemde hand haalde O! Godtheyt door en schreef er boven: Lam Godts; een tweede,
o.i. ook vreemde hand, schreef er naast O! Goetheyt. Bij Labus komt ook O! Godtheyt voor.
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Myn Jesu, mynen Al, myn liefde, mynen Godt!

Toemaet
Op den lesten snik, van 't leven,
Hingh myn lieven Heer, verheven
Aen het schandigh hout des Kruys;
Doen hy duysent laster-tongen,
Hoorde tegen hem gedrongen,
Door 't onaerdigh joods gespuys.
Vah! gesel van toveraeren,
Riepen dese lasteraeren,
Die met satan hebt verbont,
Dien den Tempel soude vellen,
En in corte weer erstellen,
Help u nu, indien gy kont.
Hoort hem daer op antwoort geven:
Vader, wil het hen vergeven,
Want sy sien niet wat sy doen.
Laes! wiens herte sou niet breken
Als hy Godt aldus hoort spreken
't Wyl hy sterft voor 's werelts soen?
Dimas, nevens hem gehangen,
Heeft in syne ziel ontfangen,
Dese goddelyke spraek:
Hy verkent den Heer der Heeren,
Schoon de Jooden hem onteeren,
En doen sterven 't hun 'er wraek.
Ach! geen mensche can daer over,
Hy moet Godt syn, riep den rover,
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Die 't syn beulen soo schelt quyt:
Heere, hou my in gedachten,
Als gy, door uw eygen crachten,
In uw ryk gecomen syt.
Jesus seght op dese reden:
Heden sult gy met my treden
In het hemels paradys.
Och! in geen voorleden daden
Gaf dien Heer van syn genaden
Oyt soo merckelyk bewys.
Dimas heeft schier niet beleden,
Of Godts goedertierentheden
Gaen hem t' effens te gemoet,
Jesus milde deerenisse
Wascht des rovers vuyl gewisse
Met syn onwaerdeerlyk bloet.
Godt van goetheyt, en ontfermen,
'k Loope tot uw open ermen,
Uwe liefde maekt my stout,
Als ik u, soo vol verlangen,
Veerdigh sie, om 't hert t' ontfangen
Dat voor syne sonden rouwt.
Dit exempel stelt voor oogen,
Dat gy nimmer uw meedoogen
Weygert aen een droef gemoet.
Ach! terwyl uw wonden leken,
Com ik u soo lange smeken,
Tot gy uytvaegt myne boet.
Salighmaker aller zielen,
Sie my voor uw galge knielen,
Hoor my kermen, om genae;

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

243
Dat de Jooden u onteeren,
'k Sal, met Dimas, u gaen eeren,
Op het schandigh Golgotha.
'k Sal u daer, spyt al de slagen
Al de wonden, al de plagen,
Al de smerten, die gy lydt,
'k Sal u, spyt het Joods verdoemen,
Mynen Heer en Schepper noemen,
En verkennen voor altyt.
Maer, terwyl ik u sal spreken,
Sullen, uyt myn oogen breken
Tranen, in een vollen vloet,
Tranen, tongen van myn herte,
Tranen, blyken van myn smerte,
Tranen, vol van minne-gloet.
Ach! wat can ik minder geven
Aen een Schepper, die syn leven
Voor het myne gaf te pant?
Aen een Heylant die myn sonden
Wil verbergen in syn wonden,
En tot my door liefde brandt?
Lieven Jesu! hoogste goetheyt!
Beek van minne! bron van soetheyt!
Myn verlosser! mynen Al!
'k Wil u eeren, en beminnen,
Met myn ziele, hert en sinnen,
Tot de doot my treffen sal.
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Gedachten
op de tegenstrydigheyt van het menschelyk gemoet
Non, quod volo bonum hoc facio,
Sed quod nolo malum hoc ago.
Ik doe niet 't goet, dat my behaegt,
Maer pleege 't quaet dat my mishaegt.
Wat rust 'er voor een hert in myn onruste leden
Dat wilt en niet en wilt, dat nimmer is te vreden?
Wie trekt van 't waere goet myn strydende begeert?
Wie dryft myn blinde lust naer 't gene my soo deert?
Heb ik een dobbel hert, of twee verscheyden willen,
Die stadigh tegen een, en onder een verschillen?
Terwyl ik my, met my, hier onderhoud alleen,
Wie stookt my, tegen my, wie deelt myn wil in tween?
Ik voel my innerlyk door reyne min vervoeren,
Myn geest wort aengewekt, myn vleys en wil niet roeren,
Ik ben op selven tydt hoogmoedigh en verflaut,
Begeerigh en verleedt, versekert en benaut.
Och! och! wat Oedipus sal connen onderscheyden,
De driften die myn hert nu locken, dan verleyden?
Ik voele 't gen my stookt, maer weet niet wat het sy,
Ik ken my selven niet, een ander is in my.
Waer toe verstrecken my en willen, en begeeren,
Nadien ik niet en doe hetgen ik doe soo geeren?
En waerom, in myn ziel, soo strydende geschil
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Terwylen ik volbrengh het gen ik niet en wil?
Is my dan de begeert naer 't minsaem goet gegeven,
Om stadigh sonder vrucht, daer toe te syn gedreven?
En vlucht ik van het quaet, met een soo vast besluyt
Om, tegen mynen dank, het self te voeren uyt?
O wee! o crachteloos niet willen ende willen!...
Wie sal u dryven voort? wie sal u connen stillen?...
(*)
O wille naer de deught wie houdt u van de daet?...
(**)
O onwil van de sond, wie dryft u tot het quaet?
O wille! 't is soo schoon, waer na gy wenscht te trachten!
O onwil' 't is soo vuyl, waer van gy u moet wachten!
O wil! volbrenght het goet dat u begeerigh maekt!...
O onwil! vlucht van 't quaet het gene gy versaekt!...
Wat magh ik mynen wil nu voor, dan tegen spreken?
Myn onwil wort volbracht, en mynen wil blyft steken;
Hoe seer ik 't goet begeer, ik word 'er van belet:
Hoe seer my 't quaet mishaegt, ik word' er van besmet.
Myn lust en mynen wil en connen noyt versamen,
't Gen d' eene wel behaegt doet d' andere beschamen;
Soo wort myn hert verdeelt en myne ziel ontrust,
Nu door een krancken wil, dan door een stercke lust.
Wat voel ik binnen my onlydelyke tochten!
Nu word' ik in den geest, dan in het vleys bevochten;
Dien rukt my naer om hoogh, dat drukt my naer benêen,
Dien noodt my tot de rust, dat laet my niet met vrêen.
Dien wilt de vuyle lust doen in myn hert verkelten,
Dat sou my geerne sien tot syn vermaek afsmelten:
Nu wykt 't vleys voor den wil, in dan den wil voor 't vleys,
Geduerigh in den stryt, en nimmermeer in peys.

(*)
(**)

Eerst stond er: het goet.
Dit vers luidde eerst: Wie dryft u tot het werk, o onwil van het quaet?
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O eyndeloos gevecht! Hoe comt gy my ontstellen!
Gy maekt myn herte nauw, gy doet myn aders swellen;
Gy stookt in myn gemoet nu liefde, dan weer haet,
(*)
Nu alle bey te saem; ik weete geenen raet.
Ik klage, sonder pyn; ik soek, en wil niet vinden;
Ik roep, en swijge stil; ik sie, en maek den blinden;
Nu ben ik snel, dan traegh; nu licht, dan weder swaer
Nu crachteloos, dan sterk; nu bly, en droef te gaer.
Ik schrik, en ben gerust; ik strij, en vrees te winnen;
Ik schel', en spreke schoon; ik vrij, en wil niet minnen;
Ik bid, en wil gebiên; ik weyger, en verkies;
Ik yver, en verflauw; ik brand, en ik vervries.
Gelijk men in een zee door weer en wint geswollen,
De baeren tegen een, en overeen siet rollen,
Nu sincken naer den gront, dan stygen in de locht;
(**)
Soo wort myn hert ontroert, door d' een en d' ander tocht.
(*)

De 4 volgende verzen werden geschrapt:

Nu leef ik wel getroost, dan ben ik sonder sinnen;
Nu blaek ik uyterlyk, dan ysel ik van binnen;
Ik klim, en daele neer; ik loope wegh, en blijv';
Ik val, en st rechtop; ik smelt, en ik verstijv'.
(**)

Onderstaande passus werd doorgehaald en met een strook papier bedekt. Labus geeft dezen
tekst gedeeltelijk. De volgende verzen ontbreken in zijn uitgave: 5 tot en met 8; 13 tot en met
20.

Ach! met wat troepen comt het vleys daer aengetreden,
1
Om 't leger van den geest te dryven uyt myn leden!
2
De benden van het vleys syn moedigh, sterk en stout,
3
De benden van den geest syn angstigh, en benaut.
4
't Vleys heeft, aen synen kant, pracht, wellust, en genuchten;
5
Den geest verworpentheyt, berouw, gekerm, en suchten;
6Het vleys is gheel omringt van weeld' en leckerny,
7Den geest heeft matigheyt en aermoe aen syn sy.
8Daer stryden voor het vleys, gemak en sinlykheden,
9
Den geest voert tegen die, niet dan verstorven zeden:
10
Hoe vinnigh dryft en stormt dien vleysselyken hoop!
11
De troepen van den geest geraken op den loop.
12
Hou stant, verbaesde geest! 't is geenen tyt van wyken;
13
Hou stant, gy sult het vleys terstont voor u sien stryken!
14
Het schynt in d'aenkomst kloek en van een trotsen moedt,
15
Maer zoo gy wederstaet, het licht terstont den voet.
16
Wel aen! versaemt uw volk, doet uwen standaert rechten,
17
Verstervingh, en berouw, die moeten voren vechten;
18
Valt uwen vyant aen, met vasten, traen, en sucht,
19
Gy sult, met gheel syn heir, hem dryven op de vlucht.
20 Och! och! benauden geest, wiens hulp moogt gy
(*)
verbeyden
21
(**)
Myn hert helt naer het vleys en soekt u te verleyden.
22
Vergeefs beroemt gy u, op uw rechtveerde saek,
23
Het vleys rukt mynen wil naer wellust en vermaek.
24
'k Sou geeren, nevens u, dien dwingelant bespringen,
25
Maer hy doet my geheel door sinlykheyt omringen;
26
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O lichaem deser doot! wie sal myn ziel ontbinden,
Op dat sy haer, van u, magh afgescheyden vinden?
Op dat sy eens, voor goet, bevryt van alle lust
In haeren wil te doen niet meer en sy ontrust.
Gelyk een plichtigen, beset met ysre banden,
Of eenen aermen slaef, geketent aen syn handen,
Of een gebannen mensch naer synen vrydom snaekt,
Soo is 't dat myne ziel naer die verlossingh haeckt.
Schep moedt, verflaude geest, om tegen 't vleys te wercken,
De hemelsche gena comt uwen wil verstercken;
Schep moedt, en vrees geen vleys nogh vleysselyk gewelt,
Den zegen keert naer u, den vyant ruymt het velt.

Hoe sterk gy my vermaent, hoe seer gy u verweirt,
Hy opent, t' syner lust, het slot van myn begeirt.
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Uytbreydingh
op den lofsangh, veni creator, voor Toemaet
Comt aller Schepper! heyligh geest!
Besoekt ons, uyt des hemels feest,
Vervult met 's Alderhoogstens cracht
De herten door u voortsgebracht.
Gy die den trooster syt genoemt,
De gift der Godtheyt hoogh beroemt,
De levendige bron, den gloet,
De liefde, en salvingh van 't gemoet.
Gy sevenvoudigen gesant
In giften, vinger van Godts hant,
Beloft des Vaders, die den mont,
De wetenschap der talen jont.
Ontsteekt uw licht in onsen sin
Stort, in ons herten, uwe min,
En maek de swakheyt van ons lyf
Door uw stantvaste crachten styf.
Verdryf den boosen vyant wydt
Jon ons de zielens vree met vlyt,
Op dat wy, door uw wys beleyt
Staegh schouwen alle sondigh feyt.
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Door u sy ons geopenbaert
Den Vader, en den Soon verclaert;
U, die den geest van beyde syt,
Verkennen wy in alle tydt.
Glory den Vader sy gejont
Den Soon, die van de doot opstont,
Als mee den Trooster 's hemels geest,
Nu en hiernae, in 't eeuwigh feest.
Amen
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Gedachten op blydschap en droefheyt
Melius est ire ad Domum luctus, quam ad Dominum convivij. Eccl. 7
Het is beter te gaen naer het huys van rouwe dan naer het huys van
maeltyt...
Wat tracht gy, myne ziel, naer wereltsche genuchten,
Die op een oogenblik 't onrustigh hert ontvluchten?
Wat staet gy, naer een vreugt, die minder wort dan niet,
Ja die u droefheyt baert, self doen gy haer geniet?
Soo ergens eenigh jongh geselschap gaet vergaeren
Gy sult, om daer te syn, nogh tyt nogh moeyte spaeren;
De schade, die gy lydt, de plicht, die gy vergeet,
Dunkt u, om wat vermaek, behoorelyk besteet.
Of wil een blyde schaer van weelderige vrouwen,
Malckander, met gesangh, en spelen, onderhouwen,
Gy loopt, gy onderkruypt, gy doet al wat gy kont,
Op dat u in de feest, een plaetse sy gejont:
Gy comt er opgerukt, gy hebt u selfs vergeten,
Gy blyft er dagen langh, en denkt niet eens om t' eeten;
Uw oogen, uwen sin, uw hert, is gheel voldaen,
Gy soudt, waer 't in uw macht, de sonne stil doen staen.
Een lach, een wulpschen lonk, een woort in d' oor gesproken,
Een half gestolen kus, een brief in d' hant gedoken,
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Een klopien op de rugh, een stootie met den voet,
Rukt uwe ziele wegh, betovert uw gemoet.
Het herte raekt in brant, door al die minne-voncken,
Het steekt de reden wegh, en wort in weelde droncken:
O! wenscht het, dat die vreugt niet altyt dueren magh,
Ik koos 'er voor nogh gelt, nogh eer, nogh groot gesach.
Waer hene dwalend hert? wat drift heeft u beseten?
Hebt gy dan waer ge syt en wat ge wenscht vergeten?
Gy syt in eene plaets, die nimmer vast blyft staen,
Gy wenscht naer eene vreugt, die stadigh moet vergaen.
De vreugt, waer na gy wenscht, is als een schoonen morgen,
Die dikwils in haer glans 't onweder houdt verborgen;
Is als een teere bloem, die 's mergens pronkt in 't hof,
En, eer het avont wort, seer dikmaels valt in 't stof.
Gelykt die vreugt by hoy, dat eer het is gesneden,
Verbrant wort van de son, of van 't gediert vertreden;
Gelyk se by den lach van een tweejaerigh kint,
By helder winterweer, by stille maertsche wint;
Gelyk se by het bloos van jonge maegde verven,
Dat heden u bekoort, en morgen sal versterven,
Gelykt se by een rook, een damp, een sier, een riet,
Gy toont den rechten aert van haere broosheyt niet.
Gy sult, by een serpent, die best gelyken moogen,
Dat met de tonge fluyt, en schichten sendt uyt d' oogen,
Dat met de stemme lokt, en met den adem moort,
Dat vleyende vergift, vergiftende bekoort.
Wat is, van sulcke vreugt, togh anders te verwachten?
Sy maekt de reden stom, en kittelt de gedachten,
Sy koestert 't weeligh vleys, en pynight het gemoet,
Sy moort de ziele self, terwyl sy 't vleys voldoet.
't Geselschap waer de jeught, en lust haer rolle spelen,
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Can aen de ziele niet dan rouw en rampen teelen,
De vreese van den Heer, den yver tot de deught
Wort tenemael verdooft door uytgelaten vreught.
Een oogslagh met genucht, die niet en wort versteken
Sal 't hert, in corten stont, tot in den gront, ontsteken,
En raekt het eens soo ver verwortelt in de lust,
Syn vlamme wort schier noyt te degen uytgebluscht.
't Gesichte brengt tot spraek, de sprake tot verkeeren,
't Verkeeren tot gestreel, het streelen tot begeeren,
Begeerte tot versoek, versoeken tot de daet,
De daet tot na-berouw, maer ach, dat comt te laet.
Daer siet gy, myne ziel, wat vrucht u staet te hopen,
Van vrouwen onderhout, en blydschap naer te loopen:
En is dit uwen wensch? en laet gy alles staen
Om onder vreugde-schyn in doots gevaer te gaen?
Ach! beter soude gy met leeuwen ende beeren,
Met giftigh ongediert in 't woeste wout verkeeren,
Daer sou uw nietigh lyf slechts vreesen, voor de doot,
Maer, ziele, hier geraekt gy selver in den noot.
Van hier dan lichte schaer, van hier vergifte loncken;
Gy schiet venyn in 't hert door uwe tover-voncken;
Van hier dan malle vreugt, al schynt gy nogh soo soet,
De reden toont my naekt, dat ik u vluchten moet.
Van hier al wat myn oogh en sinnen can verblyden;
Het eynde van genucht comt uyt op smert en lyden,
Geen vroylykheyt soo soet of wort door druk gestoort;
Als blydschap binnen is, staet droefheyt voor de poort.
Nu lyden en verdriet staegh volgen op genuchten
Om namaels bly te syn omhels ik nu de suchten
Geen traenen vallen swaer geen suchten doen my pyn
In d' hope die ik heb van eens getroost te syn.
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O hoop! hoe soeties streelt, hoe stilt gy 't quynend herte!
Met vreugt besoekt ge my te midden in de smerte,
'k Beminne meer en meer de droefheyt en 't verdriet
Nu myne ziel, door u, den troost voor handen siet.
Eylaes! hoe vley ik my door een soo stout betrouwen!
Hoe derv' ik soo veel vreugt verhopen naer myn rouwen,
Ik, die moetwilligh my de selv' heb aengebrocht,
Ik, die myn eygen ramp, myn eygen hartseer socht?
De pynen die ik ly syn myner sonden vruchten,
En hoop ik door de selv' te comen in genuchten?
Verwacht myn ziele loon, om dat sy onderstaet
't Nootsakelyk gevolgh van allerley misdaet?
Ja, ja 'k verwachte loon, ik hope naer dit lyden,
Hoe seer ik het verdien, ten vollen te verblyden;
De smerten, die myn schult en sonden my aendoen,
Verwerven, niet te min, Godts deerenis en soen.
Comt aen dan, pynen comt; comt smerten ende plagen,
Uw wreetheyt valt my lief, uw straffen my behagen;
Nu ik, soo langen tydt, soo leelyk, heb misdaen.
Ik sal, voor myne boet u willigh onderstaen,
Nu gy tot voetpat dient, om in de vreugt te comen,
'k Sal voor uw strengigheyt en wreet onthael niet schroomen
Ontstelt my, pynight my in lichaem en gemoet,
'k Verdrage met gedult al wat gy my aendoet.
Myn yver is, tot u, nogh hooger opgeresen,
Sint ik myn oogen sloegh op Jesus bloedigh wesen;
Ik sagh dien Mensche-Godt van daegh nogh in den geest
Mishandelt als een fiel, verschuert gelyk een beest.
Van hoofde tot de voet vol schueren ende wonden
Sat hy op eenen steen, de handen t' saem gebonden;
Hy hiel in d' eene hant een riet in plaets van staf
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Een purpren mantel hingh van syne schouders af.
Syn hooft uyt 't welcke vloeyt den glans der uytvercooren
Verscheen my dan gecroont met eene croon van doren;
Syn aengesicht, de vreugt van gheel den Engel-stoet
Was tenemael geverft met syn onnoosel bloet.
Syn vleys was tot 't gebeent doorhackelt en doorsneden;
Dwers door de wonden heen sagh ik syn binne-leden;
Het bloet liep van hem af uyt yder scheur en steek,
Soo dat syn lyf een bron van bloedigh nat geleek.
Geen lam was oyt soo fel met wolventant verslonden,
Geen hinde soo verwoet verbeten van de honden,
Geen duyfken oyt soo wreet verschuert met Arents klaeuw,
Gelyk myn Jesus was van 't Sinagoogsche graeuw.
Dit deerelyk vertoogh trok traenen uyt myn oogen:
Ik riep: myn Godt! wat heeft u togh soo ver bewogen,
Dat gy in 't heyligh vleys ontfingh soo menigh stoot
Dat gy uw dierbaer bloet soo mildelyk vergoot?
Strax liet hy, soo my docht, uyt syn bebloede lippen
Tot antwoort, op myn vraeg, dees droeve woorden slippen:
Al dese wonden, mensch, ontfingh ik t' uwer soen,
Dit bloet heb ik gestort om voor u te voldoen.
Om voor my te voldoen ontfaen soo veele steeken
Al uw hoogweerdigh bloet uyt 't herte laten leeken?
O Jesu, gy soo vry van alle schult en sond,
Voor my, misdadigen, doorstaen soo menigh wond?
Ach! nu gy, schuldeloos, verdroegh soo veele plagen,
Wat is my, plichtigen, niet noodigh te verdragen?
Of sou ik in genucht besteden mynen tydt,
Terwylen gy voor my soo veele smerten lydt?
Sou ik, terwylen u de dorens d' herssens drucken
Tot ciersel van myn hooft gaen versche roosen plucken?
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Sou ik myn weeligh vleys gaen decken met satyn,
Terwylen gy gheel naekt beswykt door wee en pyn?
Neen, mynen Jesu, neen; geen weelderige leden
Betamen aen een hooft soo bloedigh en doorsneden;
Ik schame my, myn Godt, te wesen sonder smert
U siende door de pyn getroffen in het hert.
Gy syt myn hooft, ik ben een van uw onderdeelen
Wil my van uwe ramp een weynigh mededeelen;
Ey legh, op mynen rugh, een deel van desen last
Dien gy gedragen hebt, en die myn sonden past.
Stil myne ziele, siet hem daer aen 't kruys verheven
Gereet om syne ziel geheel voor u te geven:
Hy houdt, soo langh hy can, syn ademtocht nogh in,
Om langer 't onderstaen, te lyden t' uwer min.
Och hy vermagh niet meer, syn oogen syn besweken
Syn aengesicht versterft, alle syne crachten breken
Het herte claegt alleen, in desen hoogen noot
Dat hem het lyden wort ontnomen door de doot.
Daer geeft hy synen geest 't hooft buygend' na beneden,
Hy lieft u nogh, myn ziel, al is hy overleden;
Het is hem niet genoegh, al wat hy heeft doorstaen,
Hy biedt u, naer syn doot, nogh syne leden aen.
'k Ontfange, Jesu soet, uw goddelyke leden
Voor my, met alle smaet, met alle pyn bestreden!
'k Ontfangh u binnen my, met uwen smaet en pyn,
En wensche, nevens u, aen 't kruys gehecht te syn.
Com, druk in myn gemoet, uw beelt, met al de wonden,
Waer mede gy, voor my, soo grousaem syt geschonden,
En als gy die daer in, naer 't leven, drucken sult,
Druk ook, benevens die, uw goetheyt en gedult.
Myn sondigh hert verlangt, om u, voor my gehangen,
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Genagelt aen een kruys, met al uw smert t' omvangen;
Com myn gekruysten com, sink neder in myn borst,
Sink neder in myn hert, en laef myn minne-dorst.
Maer neen, ik ben niet weert dat gy tot my soudt treden,
Send uwe smert alleen in myne snoode leden,
Send my die ketenen, die nagelen, dat kruys,
En wat gy, lyden moest van 't hatigh joods gespuys.
Send my dien kelk met gal, die u wiert toegeschoncken
En uyt den welcken gy, maer weynigh, hebt gedroncken
Op dat aen myne ziel van sulk een saligh vocht
Een droppel vijf of ses te drincken blyven mocht.
Och! als gy dese sult aen myne liefde schencken,
Dan sal ik uwe smert en wreede doot gedencken,
En roepen overluyt: drink ziele, doe bescheet
Aen Jesus, die u dit soo minsaem heeft bereet.
Gy sult in dese gal, in dese bitterheden,
Ontdecken hemel-drank en Engel-soetigheden,
Gy sult in 't gene gy voor hem moet onderstaen,
Bemercken wat hy heeft om uwent wil gedaen.
O kostelyken drank! o galle soet als honingh!
O beker! soo begeert, van aller zielen Koningh!
Geen soete malvosey, geen muskadelle wyn
Geen nectar can, by u, oyt vergeleken syn.
Gy laeft myn dorstigh hert, gy stilt d' onruste sinnen,
Gy bluscht den haet en nyt, gy coelt de geyle minnen,
Gy opent het verstant, gy reynigt het gemoet,
In voorspoet geeft gy maet, en cracht in tegenspoet.
O Jesu! dat 's de vrucht van uw verdienstigh lyden:
De ziel, met u gekruyst, is stadigh in verblyden;
Soo soet is uwe smert, dat sy myn ziel bekoort,
Soo crachtigh uwe min, dat sy myn hert doorboort.
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Op aerden can my niet soo lieffelyk verschynen,
Als uwe schand en smaet, uw wonden ende pynen:
Voor dese laet ik vreugt, en weelde en wellust staen
Voor dese neem ik smert, en spot, en droefheyt aen.

Toemaet
d' Oostenryksche Keyser-standert
Is met bloosend root beset,
En het wit blyft onverandert
In de vaendels van Capet,
't Edelmoedigh huys van Spagnien
Heeft het groen altyt veracht,
En de lyfwacht van Oragnien
Lydt geen purper in syn dracht:
Yder vorst heeft syn colueren
Yder heer syn lyverey,
Naer de welck' hy doet bordueren
Veele dienaers op een rey,
Sommige doen silver smeeden
Tot vercieringh van hun hof
Ander om hun volk te kleeden
Sparen geene guide stof...
Boven al dees werelts heeren
Is een Koningh groot van macht
Die met al die trotse kleeren
Als met beuselingen lacht.
Gout en silver is gebannen
En gestooten uyt syn huys.
Dat met purper staet gespannen,
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En voor wapen voert het kruys.
Geene perels nogh gesteenten
Draegt men in syn Koninkryk
Syne borgers en gemeenten
Achten die niet meer dan slyk.
Ziele, kent gy desen Koningh?
Het is dien, voor wien de jôon
Op syn heerelykste Krooningh
Dorens vlochten tot een kroon;
Syn verciersels waeren banden
Synen Koningstaf, een riet,
Desen hiel hy in syn handen
Als tot teken van gebiet.
Eenen mantel gheel versleten
Maer, van verve, purper-root
Wiert hem op den rugh gesmeten
Door een godeloosen jood.
Purper waeren al syn leden,
Van den hoofde tot den voet
Purper wierden syne schreden
Door het nedervlietend bloet.
Ach! voor dat hy quam te sterven,
Wilde hy het schandigh hout
Met syn bloet nogh purper verven
En besproeyen menigh fout.
Jesu, vorst van reyne minnen
Soo in leven als in doot
En van buyten en van binnen
Altyt even purper-root,
O monarch! die in uw wapen
't Schandigh Kruys ten proncke stelt
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Waer mee gy des Afgronts knapen
Machteloos ter neder velt;
Wil my ook in purper kleeden
Nu het purper u behaegt,
Nu gy over uwe leden
t' Alle tyden purper draegt.
Ik ben eenen van uw knechten,
Eenen dienaer van uw huys,
Dek myn kleet met purper vlechten
En bordeer daer op uw Kruys.
Of moet ik het purper verven
Met myn hertens karmosyn,
Doe my kappen, doe my kerven
Doe my ook doorsteken syn.
Ik omhelse smert en wonden
't Uwer liefde, mynen vorst,
Nu gy voor myn snoode sonden
Liet doorbooren uwe borst.
Hoe! sou ik my derven seggen
Krygs knecht onder uw soldy,
En uw wapen nederleggen
En versmâen uw lyverey?
Neen, myn purper-rooden Heere,
Myn gekruysten Koningh, neen,
Dat uw lyden, smert, oneere,
Schand, en doot my sy gemeen!
't Moet den ondersaet verheugen
Met syn vorst te lyden meugen.
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Gedachten
Gepast op de dorheyt en smakeloosheyt van eene godtvruchtige
ziele
Quaesivi quem diligit anima mea et non inveni cant...
Ik heb hem gesocht wien mijne ziele bemint en heb hem niet gevonden.
Wat magh myn liefste lief, wat magh myn vrient ontbreken,
Dat hy niet meer en comt, aen myne ziele spreken?
Waer sal myn hertens wensch myn welbeminden syn,
Dat hy my eenigh laet in dese druk en pyn?
Myn geest is soo vervult, met droeve dorrigheden,
Dat ik geen dienst en heb van oordeel noghte reden,
Een swaren onrust drukt het binnenst van myn hert
De sinnen en 't verstant syn onder een verwert.
Ik hebbe gheel den smaek van d' Eenigheyt verlooren,
Ik vinde niet dan druk waer blydschap was te voren;
Geen smake meer voor my in al 't uytwendigh goet,
Geen smake meer voor my inwendigh in 't gemoet.
Geen ruste meer voor my by dagen nogh by nachten;
De stooringh pynigt my geduerigh in gedachten:
't Geselschap dat, wel eer, my somtyts heeft verheugt,
Vermeerdert nu myn smert, vernieuwt myn ongeneucht
Wat schepsel my syn vreugt en blydschap comt bewysen
Doet myn mistroostigheyt en weedom hooger rijsen:
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My dunkt, dat niemant troost nogh rust genieten magh,
Terwyl ik 't leven slyt in tranen en geklagh.
De menschen doen my pyn omdat sy in hun wesen,
Verbeelden het gelaet van mynen uytgelesen:
Och! roept myn droeve ziel, wat baet my desen schyn,
Nadien ik verre moet van myne sonne syn?
De dieren doen my pyn, omdat sy doen gedencken,
De gaven die myn lief hen dagelyx comt schencken;
Eylaes! is syne sorgh voor beesten uytgestort
Terwyl myn herte soo van hem verlaten wort?
Hy quam voor desen my soo menigmael besoeken,
In 't diepste van den nacht, in afgelegen hoeken;
Hy dreef de duysternis van my gelyk een son,
Hy bluschte mynen dorst, met water van syn bron.
'k Beken, hy quam, tot my, niet t' allen tyt getreden,
Met al syn minsaemheyt en al syn soetigheden;
Somwylen sagh ik hem bedrukt en ongedaen,
Somwylen met den balk van 't schandigh Kruys gelâen.
Maer ach! nogh rouw nogh kruys cost mynen boesem prangen,
Wanneer ik mynen vrient mocht in myn arm ontfangen;
In tegendeel, syn smert vermeerde myne vreugt,
Syn lyden baerde my inwendige geneucht.
Als my syn hooft verscheen met doorenen doorsteken,
My docht, dat liefde quam op elk een roose steken:
Wanneer hy my besocht geheel met bloet bespat,
't Scheen of hem al den glans syns vaders had omvat.
Somwylen sagh ik hem aen 't schandigh hout verheven
Uytstorten syne ziel, om my te doen erleven;
Somwylen drongh myn oogh in syn doorboorde zy
En sagh daer ingeprint 't verbont gemaekt met my.
In 't end, 't sy dat hy sigh, voor my, vol glans, vol glory stelde,
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't Sy dat verworpentheyt en smaet hem vergeselden,
Myn ziele was vernoegt, myn herte gants voldaen,
Wanneer dien lieven vrient quam tot my ingegaen.
Och! quam hy nu, in my, met ketenen behangen,
Ik sou hem vol genucht, en vol van min ontfangen;
Die ketens souden ons bequame banden syn,
Om syn ontsteken hert te binden met het myn.
Waer syt gy dan myn lief? waer syt gy? com togh neder!
Toon my uw soet gesicht, uw held're stralen weder!
Waer syt gy? com tot my: myn jeught beswykt door rouw,
Terwylen ik niet meer uw minsaem oogh aenschouw.
Eylaes! hy hoort my niet, hy is van my getrocken,
Myn kermen en gebêen en connen hem niet locken;
Ik ga dan door de stat, ja over bergh en dal,
'k Ga soeken tot ik hem ten lesten vinden sal.
Maer ach! ik ben verdoolt: waer soek ik hem van buyten,
Die in myn boesem sigh altyt placht op te sluyten?
Ik soeke te vergeefs, al waer ik wend of keer,
't En sy hy selve comt, ik vind hem nimmermeer.
Dogh, schoon syn wil alleen my dese jonst can geven,
Nogh sal ik evenwel tot soeken my begeven:
't Geheugt my dat, ter tyt, doen ik syn liefste was,
Hy dikwils aen myn ziel, die soete lesse las.
Vriendinne, soo hier na myn troost u comt t' ontbreken,
Volherd geduerigh aen, in kermen, suchten, smeken;
Wie vierigh bidt vercrygt waerna syn herte snaekt,
Wie neerstigh soekt, die vindt 't gen hem geluckigh maekt.
Ik volgh uw minne-les myn lief, myn uytvercooren;
Ik soeke, tot ik vind, het gen ik heb verlooren:
Wat schepsel my ontmoet ik spreek het vlytigh aen
En vrage waer myn lief, myn bruygom is gegaen.
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Eerst schik ik my tot u, o Sions maegde-reyen,
Met wie myn weerden vrient soo dikwils gingh vermeyen;
Aen wie hy dagelyx wel eer te spreken placht
Met wie hy synen tyt, soo minsaem overbracht.
Seght, Sions dochters, seght, waer is myn Welbeminden?
'k Besweer u; segh my waer ik hem sal connen vinden:
Waer is hy? Spreekt een woort; aenhoort myn droef geclagh
Ik ben van liefde flaeuw; seght waer hy wesen magh.
Al waer hy uyt den dagh, in noyt verlichte hoecken,
Verborgen voor myn oogh, ik sal er hem gaen soecken:
Al hadden hem syn beuls en vyanden omvâen,
Met ketenen geboeyt, nogh sal ik tot hem gaen.
Al waer hy in een graf, diep onder d' aerd gesteken,
Ik sal, al waer hy doodt, hem nogh van liefde spreken
De doot verdooft in hem den brant der liefde niet,
Het is syn doodt gesicht, dat d' heetste stralen schiet.
Wat swygt ghy Sions jeught, wat laet gy my in sorgen?
Ik bidde, door syn min, seght waer hy is verborgen;
Gy weet wel waer hy schuylt, naer wie myn ziele vraegt,
Gy kent hem immers wel naer wie myn herte jaegt.
Hy is den schoonsten van de kinderen der menschen,
Den minnelyksten wien de liefde self can wenschen;
Hy draegt op syn gelaet het karmosyne bloos
En 't sneeu-gelyke wit van lely ende roos.
Syn oogen, door wiens glans myn hert is opgetoogen,
Beloncken myn gesicht soo heet als duyven-oogen:
Het hair dat langs syn hals en op syn voorhooft sweeft
Is als een gulden net, tot minne-vangst geweeft.
Men siet uyt synen mont en roo coraele lippen,
Een stremmelose beek van gaven nederslippen,
Syn hals, syn schouderen en welgestelt gewricht
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Gelyken uyt albast of elpe-been gesticht.
Natuer quam al haer const en schranderheyt besteden,
Om op het aldernetst te vormen syne leden;
Syn lichaem staet soo vast, en ryst soo jeughdigh op,
Gelyk op Libanus een jongen ceder-top.
Maer 't gen my meest behaegt syn syne minnestreken,
Syn honing-soete tael, die herten vangt al spreken:
En 't gen ik boven dien nogh meer in weerden houw,
Syn lieffelyken geest, syn ongeschonden trouw.
Ik bid u dochters, wilt my onderwysingh geven,
Waer soo volmaekten vrient en minnaer is gebleven.
Eylaes, ik ga vergeefs in dese clachten voort,
'k Verliese mynen tyt, en worde niet verhoort.
Waer syt gy dan, myn troost, myn aldertrousten Herder?
Waer loopt gy van my wegh? blyf staen, en trek niet verder,
Keer weder tot een schaep, dat u verlooren heeft,
En in een woeste hey, ver van syn hoeder, sweeft.
Men hoort geen lammerstem soo onverduldigh bleyten
Wanneer den honger praemt, naer 't voedsaem sogh der beyten
Gelyk naer u, myn lief, 't behoeftigh herte doet,
Com, brengh de minne spys, die 't selve voeden moet.
Geen hart op jacht vervolgt en door den dorst ontsteken,
Verlangt soo pynelyk naer coele water beeken,
Gelyk myn ziele doet om haer verliefde dorst
Te blusschen aen de bron van uwe milde borst.
Geen tortel, die haer paer heeft by geval verlooren,
Laet soo, in 't eenigh wout, haer droeve treur-sangh hooren,
Gelyk myn roeste stem, wiens clachtigh rou-gerucht
Naer uwe wedercomst, by daeg en nachte sucht.
Com mynen voeder, com my uwe spyse geven,
Want sonder dese can myn krancke ziel niet leven.
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Com myne liefde-bron, vercoel den heeten brant
Die dit verlangen stookt in 't minnend ingewant.
Com myne tortel-duyf, ik sta met open armen,
Om u op 't minnelykst t' omhelsen, en 't omarmen;
Com aen, 't is veel te lang dat die vertoeving duert
Waer van myn minne claegt, waerom myn herte treurt.
Myn ziel, hoe roept gy soo naer uwen Welbeminden?
Trek op naer Golgotha indien gy hem wilt vinden;
Ga, soek hem in de schand, verachtingh, ende pyn,
Ga, soek hem aen het Kruys, daer sal hy seker syn.
Daer sult gy hem, doorboort in handen ende voeten,
Doorsteken in het hert, en gheel bebloet ontmoeten,
Ga heen, daer wacht hy u, daer sal hy u omvâen
Daer sult gy van syn min, een nieu verbont ontfâen.
Ik come voor uw Kruys oodmoedigh nederknielen,
O minnelykste lief! O bruygom myner ziele!
Ik heet u wellecom, 'k ontfang u in myn hert
Met al uw spot en smaet, mishandeling en smert.
Wanneer het u belieft weer uyt myn borst te trecken,
Uw goddelyken troost aen myn gemoet t' ontrecken,
Te breken myne vreugt, te stooren myne rust,
Breek, stoor, vertrek van my, verlaet my als 't u lust.
Dogh hoe gy myne vreugt en ruste sult verdryven,
Hoever gy van my trekt, ik sal getrouwigh blyven,
En als gy my te seer naer u verlangen doet,
Ik trecke naer het Kruys, en val u daer te voet.

Toemaet
Ziele, waerom soo bedroeft,
Als den hemel u beproeft,
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Als gy voor een corten tyt
Van syn troost verlaten syt,
Als gy, onder de gebeden,
U bevint vol dorrigheden?
Als gy, in al wat gy doet,
Smakeloosheyt doorstaen moet,
Smakeloosheyt in het werk,
Smakeloosheyt in de kerk,
Smakeloosheyt in het lyden,
Smakeloosheyt in het stryden:
Als gy syt in eenen staet
Dat u niet ter herten gaet
Of gy scha, of voordeel doet,
Of gy gaen of rusten moet,
Of genieten ofte derven
Ofte leven, ofte sterven.
Ik beken dat gy dier tyt
Myne ziele, veele lydt,
Ik bekenne, dat dien last,
Weynigh uwe krankheyt past:
Maer gedenk, dat alle dingen,
Hebben hun veranderingen;
Niet blyft hier beneden staen,
't Moet al op en onder gaen:
Syt volstandigh en getrou,
Vreugt sal volgen op dien rouw.
Naer de stuere wintervlagen,
Comen soete somer-dagen,
Naer het regenachtigh weer
Straelt de sonne claerder neer;
Naer den aerbeyt volgt de vrucht,
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Naer de droefheyt comt genucht.
't Dunkt my, ziel, dat uwen wille
Niet van Petrus sou verschillen,
Die op Thabors schoonen top,
Wou dry woonsten rechten op.
Alles scheen daer wonder soet
Aen syn sinnen en gemoet:
Jesus goddelyke voncken
Quamen daer syn hert beloncken,
Op die plaetse was hy vry
Van der Jooden raserny,
Van becommernis en pyn:
Wie had daer niet willen syn?
O myn ziele, dit verblyden
Past niet op dees aerdsche tyden;
Stelt die soetigheyt ter sy:
't Is nu tyt van slaverny,
Tyt van kermen en gebêen,
Tyt van suchten en geween,
Tyt van quynen ende klagen,
Tyt van rampen ende plagen.
Volgh naer 't bloedigh Golgotha
Uw doorwonden Jesu na,
Sie hem daer aen 't schandigh Kruys
Vastgehecht door 't Joods gespuys,
Recht nogh onschult can hem baten;
Hy is self van Godt verlaten.
In dien doodelyken stryt
Is hy allen bystant quyt,
Van all' hulp en troost ontbloot
Wacht hy naer de wreede doot:
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En gy, soo veel straffen schuldigh,
Roept en kermt hier ongeduldigh,
Om dat gy in uw verdriet,
Geenen troost voor handen siet;
Och! gy tiert gy schreyt, en baert,
Al of gy vergeten waert,
Nu voor ses of seven ueren
Uw verlatentheyt blyft dueren.
Ha myn ziele! sla uw oogh,
Roep ik weder, eens om hoogh
Sie eens voor de tweede reys,
Jesu gants doorschuerde vleys;
Sie al syne wonden open,
Sie syn bloet uyt 't herte loopen;
Sie dien Godt te degen aen,
Uwe clacht sal haest vergaen.
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Gedachten
Van eene godtminnende ziele, die haeren bruydegom geniet
Dilectus meus mihi
et ego illi-cant... 2.16
Mynen Welbeminden aen my, en ik
aen Hem
Myn welbeminden is met liefde soo bevangen,
Dat hy my t' allen tyt comt volgen op myn gangen;
Al waer ik rust of reys, al waer ik ga of keer,
Hy vindt my overal, ik mis hem nimmermeer.
Soo ras den dageraet de duysternis doet vluchten,
Hy comt aen myne deur en groet my met den nuchten,
En als de middaghson haer hitte weer verheft
Hy spreekt my van een vier, dat alle herten treft.
Of gaet de nacht het licht na d'onderwerelt leyden,
Hy kermt, hy sucht, en klaegt soo vroegh te moeten scheyden,
En, spyt de coude mist, blyft waken aen myn deur,
Waer hy syn hope voedt met minnelyk getreur.
Hoe cout den winter sy, hoe vol van noortsche buyen
My siende dunkt sy hem veel soeter, dan het suyen;
Hoe seer den somer brant, hy roept, ach myn vriendin,
Nogh heeter is het vier van myn getrouwe min.
Soo ras de soete lent ontluykt haer violieren,
Hy comt met eenen crans myn hair en voorhooft cieren;
Wanneer den milden hersft doet perssen 't druyven sop,
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Hy schenkt my 't selve toe uyt synen gulden kop.
Indien hy my bevindt in eenigheyt versteken,
Dan comt hy van syn brant en teere liefde spreken,
Geen plaets, als dese, staet myn minnaer soo wel aen,
Hy blyft geheel den dagh en spreekt niet van te gaen.
Och, seyt hy, als ik, lief, uw bysyn magh genieten,
Het alderwoeste wout en sou my noyt verdrieten,
Integendeel, ik voel een stercker minne-gloet
Wanneer ik u alleen, in eenigheyt, ontmoet.
Ons comt, in dit gewest, geen medevryer stooren,
Ik houd u met gemak myn minne-tochten voren,
Ik spreek u oor aen oor, ik vinde plaets en tyt
Om u te doen verstaen wat smert myn herte lydt.
Wien sou soo soeten vrient soo lieve spraek niet treffen?
Wie sou dien minnaers drift en liefde niet beseffen?
Al waer myn hert van stael, myn borst van diamant
Sy wierden beyde sacht by een soo heeten brant.
Ik hebbe geene borst, nogh hert uyt stael gekloncken,
Bey syn se week als was geworden door syn voncken;
Is syne liefde groot gevoeligh is de myn,
Benaut hem myn vertrek, syn afsyn doet my pyn.
Laes! moest ik, eenen dagh, van hem verlaten leven,
De cracht sou mynen moedt, den moedt myn hert begeven,
Ik smolte door verdriet als sneeu voor d' heete son,
Ik waer als eene beek berooft van haere bron.
Neen, ik magh geenen dagh, geen uere van hem blyven,
Of 't bloet sou in myn hert, 't hert in myn borst verstyven;
Syn afsyn brachte my in d' alderhoogste noot,
Ik vreese syn verlies meer dan de wreetste doot.
Dit weet myn liefste vrient, dit doet hem stadigh sorgen,
En comen naer myn woonst self voor den lichten morgen:
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Voor 't rysen van de son, voor 't kraeyen van den haen
Vind ik hem dagelyx aen myne deure staen.
Hoe nat hy sy bedauwt van mist en couden nevel
Dit coelt de hitte niet van syne liefdens evel;
Hoe seer den hagel valt, hoe fel den donder schiet
Den yver die hem dryft geen ongemak ontsiet.
Ach als hy dus gestelt aen myne deur comt stooten
Sy wort van stonden aen door mynen last ontslooten,
Ik heet hem wellecom, 'k ontfangh hem in myn dak
Ik doe al wat ik can tot mynen vrients gemak.
Wie sal de soetigheyt, wie sal de vreugt beschryven
Die ons de reyne min dan t' samen doet bedryven!
Myn herte swemt in troost, wanneer het hem ontfangt
Syn boesem staet in brant, wanneer hy my omvangt.
Den minsten lonk, waer mee syn oogen my bestralen,
Doet beeken van geneucht in myne ziele dalen;
En soo ik syn gesicht bejegen met een lach,
Hy noemt dien oogenblik den liefsten dien hy sagh.
Myn tonge weet geen tael nogh spraek bequaem te vinden
Om t' uyten het gevry van mynen welbeminden,
Syn woorden syn soo teer, syn stemme soo verlieft,
Dat hy myn ingewant en vierigh hert doorgrieft.
Rys, roept hy menigmael, rys, spoey u myn vriendinne
Myn alderliefste bruyt! myn schoone! myn Duyvinne!
Den winter is voorby, den regen trekt van kant
De lentebloemen syn verschenen in ons lant.
Men hoort de lieve stem der tortelduyf hier buyten,
Den vygeboom begint te botten en te spruyten;
Den wyngaert bloeyt alree, en sendt syn soeten geur
Met d' eerste morgenlocht 't geheele lantschap deur.
Sta op, myn soete lief, myn bruyt, myn uytgelesen,
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'k Verlang om u te sien: toon my uw minsaem wesen;
Myn tortel! com togh voort, de steenrots ons verwacht,
Op dat ik u aldaer ontvouw myn minne-clacht.
Ey laet togh uw gelaet eens voor myn oogen blincken,
En uwe lieve stem tot in myn ooren klincken;
Want uw gelaet is schoon, en uwe stemme soet,
Bey syn sy even lief, aen myn verlieft gemoet.
O minnaer van myn ziel! O bruygom van myn herte,
Wat stookt die soete spraek in my al minne-smerte!
Uw vriendelyke stem heeft myn gemoet bekoort,
Myn ziele swymt, door vreugt, als sy u siet of hoort.
Gy syt den trousten vrient, die immer wiert gevonden,
Voor eeuwigh blyft myn hert aen uwe trouw verbonden,
Voor eeuwigh neem ik u voor mynen bruygom aen,
Wil my in eeuwigheyt voor uwe bruyt ontfaen.
In uwe soete drift en minnelyke gaven,
Vindt mynen geest waermee al syne lusten laven;
't Is niet dan vreugt en troost al wat gy nedersent,
Uw schoonheyt is volmaekt, uw goetheyt sonder end.
De liefd' en suyverheyt op uwe wangen bloeyen,
Die maekt se wit als sneeu, en dese doet se gloeyen,
Maer, boven al het schoon, dat uw gelaet vertoont,
Nogh schoonder is de ziel degen daer binnen woont.
Die ziel is 't die, verciert met duysent minsaemheden,
Haer selven heeft gedrukt in myn gemoet en leden;
Die ziel is 't, die myn hert geduerigh onderhoudt,
Die ziel is 't, die myn ziel voor eeuwigh heeft getrout.
O minnelyke trou! o aengenaeme banden!
Hoe soet is 't syne ziel soodanigh te verpanden,
Wat hemelsche genucht, wat lieffelyk gerief
Besit men in 't genot van soo verkooren lief.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

273
Al wat men liefde noemt, moet voor syn liefde wyken,
Men can geen aerdsche trou by syne vergelyken;
Geen teerigheyt, geen lust, geen minnelyk gevry,
Opwegen can 't vermaek van mynen vrient en my.
De heylige outheyt roemt op d' overtrouwe liefde,
Waermede Rachels oogh haer moeyens soon doorgriefde,
Ook was in Jacobs hert dien brant soo ongemeen,
Dat eenen langen tyt hem weynigh dagen scheen.
Die schoone bleef daer na in swaer misnoegen quynen,
Totdat sy Joseph sagh op haeren schoot verschynen,
De moederlyke min vondt in dat lieve kint
Al wat de liefd' op aerd beminnelyk bevindt.
Dogh geene drift van bey wiert oyt soo sterk bevonden,
Als door wie David was met Jonathas verbonden;
Geen moeders teerigheyt, geen minnaers trouwe plicht,
Heeft oyt soo heeten brant in hert en ziel gesticht!
Hun zeden sagh men noyt in 't minste deel verschillen;
Gelykheyt in 't gemoet, gelykheyt in de willen,
De wenschen, de begeert, de ziel van David was
Vereenight met de ziel van synen Jonathas.
Maer die genegentheyt sal nimmer evenaeren
De liefde, die my dee, met mynen bruygom paeren;
Het vier van David is als nevel by het syn,
De vlam van Jonathas verduystert by de myn.
Ach! was de ziel van d' een gelymt aen die van d' ander
Ons herten syn gehecht veel vaster aen malckander,
Sy smelten ondereen in minnekoosery,
Ik blyve gheel in hem, en hy geheel in my.
O Jesu! dit 's het werk van uwe reyne minnen,
Nu trekt gy my in u, dan comt gy tot my binnen;
Wat minnaer gaf syn lief van liefde sulk bewys?
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Gy geeft aen die u mint u eygen self tot spys.
O liefdens wonderwerk! o sporeloose paden
Van uwe deerenis, ontfermingh, en genaden!
O liefsten bruydegom! O minnelykste lief!
Sie daer myn hert en ziel geheel tot u gerief.

Toemaet
Onder al de soete bloemen
Waerop Flora pleegt te roemen
Is er een, die mynen sin
Boven alle heeft vercooren,
Om dat sy myn trouwe min
Overal schynt na te sporen.
't Is de gulde sonneblom,
Die haer selven altyt om
Keert naer Phebus claere voncken,
't Sy hy 's mergens vroeg opstaet
't Sy hy schiet syn middag voncken,
Of des avonts ondergaet.
Myne ziel doet van gelyken,
Als den nacht begint te wyken,
Als den dageraet ontluykt,
Sendt sy haere minne-plichten
Tot een son, die nimmer duykt
Maer in eeuwigheyt blyft lichten.
't Is de sonne van myn hert,
Den verdryver van myn smert
Den erstelder van myn crachten;
't Is den voeder van myn trouw,
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Wien ik stadigh in gedachten,
Wien ik in begeerten hou.
't Is myn bruygom, mynen heere,
Tot wien ik myn oogen keere;
Tot wien ik myn wenschen stier,
't Is tot hem, dat met verlangen
En geduerigh minne-vier
Myne sinnen syn bevangen.
Liefsten minnaer van myn ziel
Die my stadigh onderhiel
Met uw minnelyke trouwe,
'k Voele mynen geest vervoert
Als ik magh uw licht aenschouwen,
Dat myn hert soo minsaem roert.
Uwer oogen lieve stralen
Doen in mynen boesem dalen
Vroylykheyt in overvloet;
Uwe schoonheyts minsaemheden
Storten in myn teer gemoet
Goddelyke soetigheden.
Keer naer oosten suyd of noort
Trek dan naer het westen voort
Myne siel sal naer u spoeyen;
Soo, gelyk de sonne-blom
Naer de sonne schynt te gloeyen,
Gloey ik naer myn bruydegom.
Ach! ik hebbe meerder reden
Om te volgen uwe schreden
Als die plante Phebus licht;
Hy belonkt haer slechts uytwendigh
Maer uw vonckende gesicht
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Straelt van buyten, en inwendigh.
Gy syt eene claere son
Wie geen nevel decken kon
Geenen mist belet te blincken:
Als Apollo voor den nacht
Naer de zee gaet nedersincken,
Blyft gy staen gelyk gy placht.
's Nachts, terwyl de sterren blaken,
Soo myn ziele wort ontwaken,
'k Misse noyt uw lief gelaet:
Waer ik ga, of blyve rusten
Altyt voor myn oogen staet
't Voorwerp van myn reyne lusten.
Mynen Bruygom! mynen Al!
Die, uw minnaers te geval,
Beeken stort van soete gaven;
Hoe geluckigh is den mensch
Die aen uwe bron magh laven
Syn verlangen, lust, en wensch;
Hoe geluckigh syn de sinnen,
Die u stadigh moogen minnen.
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Gedachten
Op het merkteken der waere vrientschap uytgeschenen in den
Salighmaker
Majorem, hac, dilectionem nemo
habet, ut animam suam ponat pro amicis suis. Joan...
Niemant can meerder liefde hebben
dan dat hy syn leven geeft voor syne vrienden.
Gaf oyt een waeren vrient, door trouwe min ontsteken,
Van syn genegentheyt en liefde seker teken,
Dat deede desen vrient, die in syn liefstens noot
Sigh selven, tot haer hulp, gewilligh gaf ter doot:
Dat deede desen vrient, wiens liefdens offerhande
Syn eygen ziele gaf voor haere ziel te pande;
Dat deede desen vrient, die met syn leste bloet
Betaelde haere schult, voldee voor haere boet.
Dien lof, o Jesu, wort met recht u toegeschreven:
Gy syt het, die voor my, hebt uwe ziel gegeven,
Gy syt het, door wiens bloet myn schulden syn voldaen,
Gy syt het, door wiens doot ik 't leven heb ontfaen.
Gy sagh my, uyt den troon, van uwen grooten vader
Gescheyden voor altyt, van u, myn levens ader,
Gy sagh my ademloos in myner sonden graf,
En quam, tot myne hulp, uit uwen hemel af.
De liefde cost u, uyt het Engels Ryk doen treden,
Om een sondarigh mensch te soeken hier beneden;

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

278
Uw wysheyt, uwen glans, uw groote heerlykheyt
Belette d' orden niet van uw bermhertigheyt.
Gy syt, als eenen reus, door yver opgenomen,
Een wegh vol van gevaer, en moeyten doorgecomen;
Soo hevigh was het vier, waerdoor gy wiert vervoert,
Dat myne ziel daerdoor, terstont wiert aengeroert.
Ach! riep ik; wat is dit! wie ben ik mynen heere,
Dat gy u comt, soo leegh om mynentwil verneeren?
Ik, weynigh stof en asch, gy eenen grooten Godt?
Ik, eenen aermen slaef, gy, meester van het lot!
Ik, plichtigh aen de doot, gy, bron van alle wesen!
Ik, een verstootelingh, gy, eeuwigh uytgelesen!
Ik, vuyligheyt en stank, gy, d'hoogste reynigheyt!
Ik, eenen aerde-worm, gy, 's hemels majesteyt!
Was dien de moeyte weert, oneindigh Alvermogen,
Dat gy syn rampen soudt aenschouwen met meedoogen?
Dat gy, die eeuwiglyk uw eygen glory maekt
Door liefde soude syn tot eenen niet geraekt?
Was ik, die uwe wet soo schandigh had vertreden,
De minste jonste weert van uwe minsaemheden?
Verdiend' ik, die soo langh gestaen had, naer uw doot,
Door u te syn verlost uyt myne zielens noot?
'k Verdiende, goeden Heer, dat, sonder eens t' aenhooren,
Gy myne ziele soudt uyt uw gesichte stooren;
'k Verdiende, voor altyt verjaegt, uyt uwen troon,
Te sterven, levende te midden in de dôon.
Maer, uwe liefde wou dit geenerwys verdragen;
Gy con uw eygen beelt niet sien in dese plagen;
Gy quaemt uyt Vaders schoot, aenveerdde myn gestel,
En trok my uyt den muyl, de klaeuwen van de hel.
't Verdroot u niet, voor my, vol smert en ongenuchten,
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Als een misdadigen te kermen en te suchten;
Voor my een doorne kroon te dragen op het hooft,
Voor my, o minne-Godt, van ziel te syn berooft.
Ach, nu gy dit doorstont om voor myn schult te boeten,
Wat sou ik niet, voor u, O Jesu, lyden moeten?
Nadien gy dus voor my ter slachtbank syt gegaen,
Wat moest ik niet voor u gewilliglyk doorstaen?
O ziel van myne ziel! O leven van myn leven!
O herte van myn hert! mocht ik voor u begeven,
(*)
Mocht ik voor u doorstaen een deel van myne smert
Mocht ik voor u ontfaen veel wonden in myn hert!
Och! sult gy syn vol pyn, van hoofde tot de voeten,
Sal geen de minste troost uw swarigheyt versoeten,
Sult gy tot mynen soen de beulen tegen gaen,
En sal ik niet een sier om uwentwil doorstaen?
Neen, verre syn van my soo snoode lastigheden;
Ik wenschte t' uwer min met smert te syn bestreden,
Ik wensche, door de jonst van uw genade sterk
Te toonen in de doot 't oprechte liefdens merk.
Waer hene myne ziel? hoe wenscht gy soo vermeten?
Hebt gy uw boosen aert en swackigheyt vergeten?
Een stootje maekt u flauw, een hooftsweer doet u pyn,
En denkt gy kloek genoegh tot soo een proef te syn?
Gy cont niet 't minste woort van tegenspraek verdragen,
Of valt van stonden uyt in onverduldigh klagen;
Al wat den achterklap tot uw verachtingh doet
Het quetst u in het hert, en perst u in 't gemoet.
Hoe soudt gy, swacke ziel, uw lichaem niet sien beven,
Wanneer een wreeder hant quam steken naer uw leven?
Wanneer met vier en stael, en honger, ende dorst

(*)

Een vreemde hand schreef uwe boven 't half uitgewischte myne.
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Een bloedigen tiran bestormen sou uw borst?
Sou in soo grooten noot dien yver niet beswyken?
Sou uwe liefde dan die sterkte laten blyken?
En soudt gy, voor dien vrient die voor u liep ter doot,
Volstandelyk doorstaen den alderhoogsten noot?
Ik vreese dat den moedt, die nu soo kloek doet spreken
In 't dringende gevaer u t' effens sou ontbreken;
Den yver die u dryft onsteekt u wonder seer,
Maer gy, slapharte ziel, syt veel te swak en teer.
O Jesu, ik bely ter aerden neergeboogen
Myn onstantvastigheyt en nietigh onvermoogen!
Ook word' ik nimmer weert voor u te syn veracht,
Voor u, naer menigh smert, in bloet te syn versmacht.
Die glorie quam toe ontallyk kloeke helden,
Die voor uw grooten naem hun hooft te pande stelden,
Die hunne beulen self trotseerden in de smert
En 't vinnigh stael, met vreugt, ontfingen in hun hert:
Die uwen weerden lof en heerlykheyt beleeden,
Terwyl de beulen hen van lit tot lit ontleeden;
Die acht gy selve weert te staen voor uwen troon
Verciert met 't eeuwigh groen van hunne martel-croon.
Pronkt groote heyligen! pronkt edelmoede mannen!
Verachters van de doot, verwinners der tirannen;
Pronkt voor uw Heylants troon vol eere, prys, en lof
En volght hem in triomph, in 't eeuwigh saligh hof.
Gy hebt dien loon verdient, o onversaegde zielen,
Met, onder 't bloedigh sweert, voor synen naem te knielen;
Gy gaf hem ziel voor ziel, gy stortte bloet voor bloet;
t' Is daerom dat syn kroon u eeuwigh cieren moet.
Dogh, wyl gy daerom hoogh verheven syt in eeren,
Ik sal my hier, op aerd, in mynen niet vernêeren,
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En schuylen als een mensch in 't minste niet bequaem
Om rampen, smaet en smert te lyden voor syn naem.
Syn Alvoorsienigheyt beschikte my een leven
Door luttel swarigheyt en weynigh sorgh gedreven
'k Aenveerde van syn hant het lot my toegepast
En kenne mynen rugh te swak voor meerder last.
Ik moet als eenen mol, in aerd' en modder wroeten
Om voor d' onrechtigheyt van myne ziel te boeten;
Ik moet myn geest bestêen tot slaeffelyk gewin
En sorgen voor den noot van my en myn gesin.
Myn Godt 'k ontfangh dat jok, met vreugt, uyt uwe handen
Myn wercken wil ik u voor eeuwigheyt verpanden;
Die slaefsche besigheyt omhels ik wel te vrêen
Aensiende dat gy my in dese wilt bestêen.
In dien geringen staet, waer in gy my doet leven,
Can ik niet bloet voor bloet 'k sal hert, voor herte geven,
Een hert 't gen eertyts was in vreemde slaverny,
Dat buygh ik nu geheel voor uwe heerschappy:
Dat sal in syn begryp voortaen geen driften broeden
Dan om uw reyne min in 't selve meer te voeden,
Dat wort door geene lust na desen aengeroert
Dan om geheel, tot u, myn Al, te syn vervoert.
Wegh schepsels; voor u is geen plaets in my te vinden,
Myn ziel laet niemant in dan haeren welbeminden;
't Waer heylighschendery u t' openen een borst
Die voor een gast geniet den grooten hemelvorst.
Ach! Zedert dien monark in my verkoos syn wooningh,
'k Ontsloot myn boesem niet voor eenigh werelts koningh,
Al bood hy my de kroon van gheel de werelt aen
Nogh hem nogh syne kroon en soud' ik oyt ontfâen.
Neen, neen, ik heb geen hert voor schepselen geschapen,
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Den hoogsten schepper wilt daer in syn vreugde rapen;
Op hoop van wedermin hy gaf my eerst het syn,
En tot erkentenis geev' ik hem nu het myn.
Neem Jesu, neem dat hert bevryt van aerdsche boeyen,
Om dies te heviger, door uwe min te gloeyen,
Gy gaf my, met uw hert, uw leven, jeugt, en bloet,
Het schaemt my dat myn drift niet van gelyken doet.
Dogh, nu my moedt ontbreekt om die voor u te derven,
Ten minsten sal myn hert aen syne wenschen sterven;
't Sal sterven, t' uwer min, aen synen wil en lust,
Opdat u geene saek, in syn genot, ontrust.

Toemaet
Uytbreydingh op den treursangh Stabat Mater Dolorosa
Vol van traenen, vol van lyden
Stont de moeder Godts besyden
't Kruys, waer haeren Soon aen hingh:
Door wiens ziele, door wiens herte
Overstulpt van druk en smerte,
't Sweert van rouw, en weedom gingh.
Ach wat wreede droefheyt drukte
Die gesegende en bedrukte
Moeder, van het eenigh kint;
Wat al ramp quam haer benouwen
Doen sy moest de pyn aenschouwen
Van een soone soo bemint.
Wie onthoudt syn oogh van weenen
Siende Christi moeder steenen
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In een smert soo ongewoon?
Wie can sonder rouw gedencken
't Leet en d' harte-wee, die krenken,
En de Moeder en den Soon?
Voor der menschen snoode sonden
Siet sy Jesus, vol van wonden
Onderstaen der boeven straf,
Siet sy haeren soone sterven,
En nogh troost nogh hulp verwerven
Doen hy synen adem gaf.
Reyne moeder: bron van liefde,
Dat van 't leet, 't gen u doorgriefde,
Ik met u een deel verdraegh;
Dat myn herte brand' van binnen
Om dien mensche-Godt te minnen,
Op dat ik hem mee behaegh.
Doe dit moeder: druk de plagen
Rampen, steeken, pynen, slagen
Des gekruystens in myn hert;
Deel my mee de straf, en wonden
Van uw soon voor my geschonden,
Deel my mee syn wreede smert.
Dat ik waerlyk met u schreye
En met den gekruysten lye
Tot myn siel van hier sal gaen;
'k Wensch, met u, by 't Kruys te waken
En noyt,sonder u, te staken
Suchten, kermen, en getraen.
Maeght der maeghden, wil myn klachten,
Wil myn bede niet verachten,
Dat ik u versel in rouw
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Dat ik Christi overlyden
Hartseer, schande, wonden, lyden
Stadigh in gedachten hou.
Dat syn wonden my doorsteken,
Dat dit Kruys my com ontsteken
Om de liefde, van dien soon,
Dat, door min dus ingenomen,
Ik uw voorspraek magh becomen
Naer myn doot voor 's Rechters troon.
Dat syn Kruys, myn rust verdedigh'
Syne doot myn ziel bevredigh'
Syn gena noyt van my scheyd';
Als dit aerdsche lyf sal sterven,
Maek dat mynen geest magh erven
's Hemels vree en heerlykheyt. Amen
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Gedachten
Gepast op eene ziele, die by den Koningh der koningen te gaste
gaet
En Dilectus meus Loquitur mihi. Cant...
Siet, mynen welbeminden
spreekt my aen.
Wien hoor ik, soo door min en teerigheyt ontsteken,
Soo lief, soo vriendelyk, aen myne ziele spreken?
Wie is 't, die my, tot rust, aenbiedt syn eygen schoot,
Die my, soo mildelyk, aen syne tafel noodt?
Wie is 't, die tot my roept! com ziele, wil niet beven,
Tree stoutelyk tot my, gy vindt in my het leven;
Com aen, aenveerd de spys, die u myn hant aenbiet,
Want buyten dese vindt gy 't waere voetsel niet.
Ik wil, om u te doen myn minsaemheyt gedencken,
Voorstellen hemels broot, en Engels wyn toeschencken:
't Broot is myn eygen vleys, den wyn myn eygen bloet,
Hier mee sult gy van my gelaeft syn en gevoedt.
Ik ken de lieve stem, van mynen uytvercoren,
Ik volge synen roep, en late my bekooren;
Ik sal met alle vlyt naer syne tafel gaen,
En, uyt syn milde hant, die weerde spys ontfâen:
Ik voel 't, myn herte wenscht myn borst te schueren open,
Om naer syn bruydegom en liefste lief te loopen;
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Het jaegt als in de koors, 't is niet een stont gerust
Soo langh het, met die spys, syn honger niet en bluscht.
Myn hert soo haestigh niet; houd op van soo te snaken,
En denk eens wien gy gaet aen desen disch genaken;
Gy seght: 't is mynen vrient, myn lief, myn bruydegom,
Die stadigh tot my roept: com, myn vriendinne, com.
Voor gy syn min gedenkt, gedenk eerst syne waerde;
Hy is den opperheer van hemel en van aerde:
Uw bruydegom 't is waer, maer t' samen uwen Godt,
En sult gy dien ontfaen in soo verworpen kot?
Gy stoft dat hy uw noemt syn liefste, syn vriendinne,
En om tot hem te gaen, gy steunt op syne minne,
Maer sie, of gy die min, met wedermin vergelt,
Eer dat gy u soo stout aen syne tafel stelt.
Eylaes: hoe dikwils hebt gy syne minne-streken
Verachtelyk ontfaen, en schandelyk versteken?
Hoe dikwils quam dien Godt tot u, vol teerheyt af,
Terwyl gy u geheel tot ydelheyt begaf?
Hoe dikwils, naer hy u hadd' in genaed ontfangen,
Verliet gy synen wegh en gingh uw oude-gangen?
Hoe dikwils, naer gy waert gespyst met 't levens broot
Slok gy weer gulsigh in de vruchten van de doot?
En sou soo sondigh hert, soo morssigh, soo vol smetten
Sigh selven aen den disch der hoogste reynheyt setten?
Sou eenen aerde-worm in synen romp ontfaen
Den Godt, die gheel dit al doet in syn wesen staen?
Neen herte, blyf van daer, ik sie in uwe leden
Te veele swackigheyt en ongeregeltheden;
De tafel en de spys syn heyligh en gewyt
Tot wie gy, werelts hert, soo stout gedreven syt.
Als gy dat hemels broot gaet nutten soo vermeten,
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En syt gy niet beducht uw eygen vonnis t' eeten?
Ach! eer gy met die spys, dat manna wort gevoedt
Berey u selven wel, doorsnuffel uw gemoet.
Doorsnuffel uwen wil; beproef of geen gebreken
Daer schuylen, waerom gy verdient te syn versteken;
Want soo g' onweerdigh nut dat serafyne broot
Het brengt uw ziele niet in 't leven maer ter doot.
O Jesu! goeden Godt ik ben met schroom bevangen,
Wanneer ik my berey om u in my t' ontfangen...
Wie ben ik, dat ik wil besluyten in myn borst
Den Schepper van dit al, den grooten Hemel-vorst?
Ik ben een weynigh stof uyt enckel niet geresen,
En vraegh ik tot myn spys het ongeschapen Wesen?
Van waer comt my dien moedt of eer verwaentheyt aen,
Dat ik soo vreedsaem derf naer uwe tafel gaen?
Eylaes! het gen ik niet verhopen magh uyt weerden,
Dat wensch ik t' myner sterkte en onderstant t' aenveerden,
'k Verdiene nimmermeer te nutten van dat broot,
Maer soo ik t' niet en nut, gy dreygt my met de doot.
Schoon ik 't onweerdigh ben noghtans gy wilt 't my geven
Gy schikt my 't selve toe, op dat ik soude leven;
Soo syn my wedersyds twee rampen even naer
In 't nutten onverdienst, in 't derven dootsgevaer.
Ik sal myn onverdienst van daegh ter syden stellen,
Op dat gy tegen my geen vonnis soude vellen,
Vol hoop, dat uw verdienst genoegsaem sa voldoen,
Voo 't gene wort vereyscht tot myner krankheyts soen,
Vol hoop, dat uwe spys myn herte sal verstercken,
Om eeuwigh t' uwer eer te leven en te wercken.
Ik come dan tot u, o goedertieren Godt,
'k Gehoorsaem uwen roep en minnelyk gebodt:
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Sie my hier krachteloos voor uwe tafel kermen
Op dat gy mynen dorst en honger soud' ontfermen,
Ik schroome, grooten Heer, soo na by u te syn
Voor welckers aenschyn beeft den puersten serafyn.
Dies buyg ik voor u neer in mynen niet gedoken,
Met 't herte vol eerbiet en d' oogen toegeloken,
Op dat myn geest met u te vryer besigh sy
Terwyl gy soo verlieft gesegen comt in my.
Ach! nu gy soo vol min tot my comt afgetreden,
Ik sal u ook, vol min ontfangen in myn leden!
De liefde die u dryft, het vier dat in u blaekt
Heeft met syn snelle vlam myn minnend hert geraekt.
Com dan, o soetste lief! com Heylant aller menschen
Vernoegen van myn wil, begeerte van myn wenschen!
Myn steunsel, mynen troost, myn hulp, myn Artseny!
Vereenigh my met u, vereenigh u met my.
Myn herte wilt voortaen aen uwe liefde kleven,
Met u versamelt syn, u nimmermeer begeven;
Ey com togh, knoop het vast met uwen minne-bant,
Ik offer het u op, tot myne trouheyts pant.
Geen eygen liefde sal my oyt hier na verwecken
Om dat van mynen Godt, myn Jesu, af te trecken,
Ha neen, al wat dien bant eens wel te samen past
Blyft eeuwigh, spyt het vleys en d' eygen liefde, vast.
Al quam de werelt my met haere pracht bekooren,
'k Sal nimmermeer na haer nogh haer aenloksels hooren,
Al boodt de weelde my al haere lusten aen,
Ik blyv altyt getrouw en sal u noyt afgaen.
Neen, soeten bruydegom, geen aerdsche min can locken,
Een herte dat gy hebt soo lief tot u getrocken,
Uw lyden, uwen smaet, uw uytgestorte bloet
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Bekooren my veel meer als pracht en weelde doet.
Ey! com dan in myn borst met uwe galgh geladen;
Dat ik in uwe pyn myn liefde magh versaden!
Com aen, en breng met u de geesselen en kroon,
Waer mee gy voor my wiert gepynight van de Jôon.
Gy liet u, vol van smert, beroven van het leven,
Om my een stercke proef van uwe min te geven;
Dat ik van dese smert voor u een weynigh ly,
Op dat u myne min ook aengetekent sy.
Hoe sal al myn gebeent en ingewant verheugen,
Wanneer ik op die wys u sal ontfangen meugen,
Wanneer gy, van de min soo deerelyk onthaelt
Vol wonden en vol smert in mynen boesem daelt!
Wanneer, in dese smert, en minnelyke wonden,
Myn ziel, door liefde wort in uwe ziel verslonden;
Wanneer door d' openingh, van uwe weerde sy,
Die liefde uw dierbaer bloet uytgieten sal in my!
Ach! sprongh Joannes op in syne moeders leden,
Als uwe moeder quam tot haer omhelsingh treden
Met u in haeren schoot, hoe sal dit hert, myn Godt!
Opspringen, als gy self sult comen in syn slot?
Als gy, o grooten Heer, o onbegrepen Wesen,
Soo groot, gelyk gy uyt den Vader syt geresen
Soo lief, gelyk gy uyt de Maget-moeder sproot,
Met al uw gaven t' saem sult sincken in myn schoot.
Schoon of myn herte waer uyt vinnigh stael gekloncken
't Sal, u ontfangende, geheel door liefde voncken,
't Sal al syn aderen doen t' effens open staen
Om u te vieriger in syn begryp t' omvâen.
Com dan, myn bruydegom, wy syn te langh gescheyden,
Myn herte swymt, door min, het can niet langer beyden;
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Het klopt, het springt, het slaet, het wil ten boesem uyt
Tensy gy u daer in, met uwe liefde, sluyt.
Com, myn Gekruysten, com, com, Jesu, myn bebloeden!
Ik ben door liefde swak, com myne ziele voeden:
Versterk my met dat broot, der serafynen spys,
Com, laef my met uw bloet, en voed my met uw vleys...
Daer is hy: daer verschynt myn Jesu voor myn oogen;
Daer comt hy my syn min en teerigheyt betoogen;
Daer is het hemels broot, dat my versaden sal:
Myn liefde! mynen Godt! myn Jesu, mynen Al!

Toemaet
Uytbreyding op den lofsang: Lauda Sion
Sion, loof den saligmaker
Loof den leydsman en den waker,
Sy in sangen uytgestort;
Derf, soo veel gy cont, hem loven,
Want hy alles gaet te boven,
En gy comt altyt te cort.
't Levend broot, een broot van wonder
Wort tot stof, van lof bysonder,
Voorgehouden desen dagh;
Soo waerachtigh twaelf genooden
In het nacht-mael aengebooden,
Dat men dies niet twyff'len magh.
Dat de stem en tonge paren
Met de pypen, met de snaren,
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Dat de ziele sigh verbly,
Want de kercke melt op heden
Op wat wys en om wat reden
't Heyligh mael gehouden sy.
In dees nieuwen Konings maeltyt
d' Oude Paesschen vindt syn paeltyt
Door den Paesch der nieuwe wet:
't Schynsel wykt hier voor de Waerheyt,
't Licht jont aen de nacht syn claerheyt,
't Nieuwe spoor schuert 't oude net.
't Gene Christus, in de laste
Maeltyt dee, hy ons belastte,
't Syner heugenis te doen;
Naer die leer, van oude tyden,
Onderricht, is 't dat wy wyden
Broot en wyn, tot offersoen.
Men geeft 't kristen volk die leere,
Dat het broot, in vleys, verkeere,
Dat den wyn, in bloet, veraert:
't Gen verstant nogh sinnen mercken,
Het geloove comt verstercken
Tegen aller dingen aert.
Onder veelerhande schynen
Welckers wesens gheel verdwynen,
Schuylen groote wonderhêen,
't Bloet is drank, het vleys is spyse,
En noghtans op beyder wyse
Christus blyft geheel in een
Van den nutter niet doorsneden,
Niet gebroken, niet in leden
Hy geheel ontfangen wort:
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Een en duysent nutten t' samen,
Een soo veel, als duysent namen,
En geen nutten hem vercort.
Goede en quade hem ontfangen,
Maer, met ongelyk belangen,
Of van leven, of van doot
Quade sterven, goede leven,
Sie hoe d' uytcomst sy oneven
Van 't gelyk-genutte broot:
Naer de breuk van 't heyligh Wonder
Twyffel niet, maer u verwonder
Soo veel sy verborgen, onder
Een gedeelte, dan 't geheel.
In de saek wort niet gescheyden
't Teken heeft alleen te lyden
Het betekende weersyden
Houdt syn stant in yder deel.
Siet het Engels broot vertoonen,
Hen tot spyse, die hier woonen,
Het waerachtigh broot der soonen,
Geene honden voorgestelt;
Uytgebeelt in 't joods geslachte,
Doen men Isaac souden slachten,
't Paesch-lam eerst ter tafel brachte,
En de manna viel in 't velt.
Goeden Herder! broot waerachtigh!
Jesu! sy ons togh gedachtigh,
Help ons door uw arrem crachtigh,
Toon ons uwen troon almachtigh,
In het lant der levenden;
Gy die weet, en kont te samen,
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Die ons hier voedt naer betamen,
Maek, dat wy met u versamen
Als uw waere erfgenamen
By des hemels borgeren.
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Gedachten naer de H. communie
Inveni quem diligit anima mea.
Myn ziele, daer hebt gy ontfaen in uwe leden
Dien Godt wiens heyligheyt, van d' Engels wort aenbeden,
Syn groote majesteyt en heeft hem niet belet
Te comen in een hert soo morssigh en besmet.
Hy die onsterffelyk en eeuwigh is te samen,
Comt met uw sterflykheyt sigh innerlyk versamen;
Den koningh den monark van hemel en van aerd
En weygert niet te syn met eenen slaef gepaert.
Der serafynen Heer in glory soo verheven
Heeft aen een aerdeworm tot spyse sigh gegeven;
't Schynt dat de liefde hem niet meer bedencken laet
Nogh syne heerlykheyt, nogh myn verworpen staet.
O ziele! hoe sult gy dien grooten Godt onthalen
Wien gheel de werelt-kloot nogh d' hemelen bepalen?
O ziele! hoe sult gy den Opperheer ontfâen
Voor wien d' Aertsengelen met vreese syn bevâen?
Ach! syne min doet my syn weerdigheyt vergeten;
Is syn vermogen groot syn liefd' is ongemeten:
Hy laet my heden niet van syne glory sien
Op dat ik hem myn hert te vryer soud' aenbien.
Hy heeft geheel syn macht met brootsgedaent omvangen,
Ten eynd' ik sonder schroom en vrees hem soud' ontfangen:
Want waer my 't minste strael van synen glans ontbloot
Myn herte wiert terstont bevangen met de doot.
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Myn Godt! myn bruydegom! myn lief! myn uytgelesen,
Gy syt my wellecom en sult het eeuwigh wesen!
Gy syt my wellecom in 't binnenst' van myn hert,
Dat nu geheel, tot u, door liefd' ontsteken wert.
'k Aenbid u, in myn hert, met alle myn gedachten,
'k Aenbid u, in myn hert, met al myn ziele-crachten!
Ik wil dat myn verstant geheel vernietight sy
Terwylen gy alleen sult heersschen over my.
'k Aenbid u in myn hert met alle myn begeeren
Waer uyt ik 't uwer min wil alle minne weeren!
'k Aenbid u met geheel de cracht van myn gemoet
Dat u besitten wilt en gy versaden moet.
Ey, doe myn boesem nu door selve liefde branden
Waer mede gy ontstak uw moeders ingewanden,
Wanneer sy uyt den geest des Hoogstens eerst bevrucht
U heeft in haeren schoot ontfâen soo vol genucht.
'k Beken, soo groote jonst gaet myn verdienst te boven,
Maer 'k wensch u naer verdienst te vieren en te loven,
Dogh nu ik my daertoe geheel onmachtigh ken
Geef my waermee voldoen aen 't gen ik schuldigh ben.
Ach 'k voel in myne borst myn hert gheel open spatten,
Het rekt syn aders uyt om u geheel t' omvatten;
O Jesu! dat ik u, voor al, daer binnen sluyt,
Gy syt myn bruydegom, en ik ben uwe bruyt.
Ach! druk nu in myn hert uw goddelyke wonden
Getuygen uwer min, getuygen myner sonden
De liefde stelt het u van daeg tot eenen doel.
Schiet, Jesu, schiet, dat ik uw minne-schichten voel!
Schiet, Jesu, treft dat hert met eenen pyl van binnen,
Die, t' uwer liefde, my het lyden leert beminnen,
Die, t' uwer glory, my doet wenschen naer de schand,
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Die uw genegentheyt gheel in myn herte plant.
O bruydegom! terwyl gy waert in 't aerdsche leven
Gy wiert tot smert en leet geduerigh aengedreven,
't Was uwen Vaders wil, dat gy hier wiert versmaet,
Om synen wil te doen en wiert gy noyt versaet.
Om desen selven wil kloekmoedigh uyt te wercken
Comt my uw hemels broot soo menigmael verstercken,
't Is daerom, dat gy my comt laven met uw bloet
't Is daerom, dat gy my nu met uw lichaem voedt.
Het voetsel pleegt altyt, wie 't nut, syn cracht te geven,
Deel my uw crachten mee o voedsel van myn leven,
Deel my uw liefde mee, tot schande, smaet en pyn,
En doe my tenemael in u verslonden syn.
Wat vraegh ik, laes! gy comt soo dikwils my besoecken,
Soo dikwils met uw vleys en bloet myn ziel verkloecken,
En 'k voele, niet te min, myn ongemorselt hert
Afkeerigh, van den smaet, afkeerigh van de smert.
Ik can de minste pyn niet in myn leden voelen,
Of d' ongeduldigheyt doet al myn sinnen woelen,
En soo myn broeder self my 't minste spreekt te cort
'k Bemercke, dat myn hert, tot wraek, gedreven wort.
Heeft dan uw hemels broot, voor my syn cracht verlooren?
Neen, maer 't wort niet van my ontfangen na behooren,
Ik ga naer uwen disch te los en 't onbereyt
En daerom blyv' ik staegh in onverstorventheyt.
Ik moeste dagelyx al myne wercken leyden
Om, tot dat heyligh mael, my selven te bereyden,
Maer ach! 'k verslyte 't meest van mynen weerden tyt
En dencke niet op u die myn verlosser syt.
'k Belemmere myn geest met ydele gedachten
Die niet dan eygen lust en sinlykheyt betrachten.
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Ik spreke door den dagh soo menigh duysent woort
En spreke niet van u wien myne ziel behoort.
Wat segh ik mynen Godt van alle myne wercken?
Die doe ik, sonder eens hun eynde te bemercken,
Het opsicht van den mensch, gewoont', en eygen baet
Beleyden dagelyx de diensten van myn staet.
Ach! nu gy my tot spys geweerdight u te geven
Ik moeste gheel in u, en t' uwer liefde, leven,
Ik moest in elk gedacht in yder woort, en werk
Geduerigh sien op u, myn liefdens eenigh merk.
O Jesu! wilt in my dat heyligh opset drucken
Dat ik myn herte noyt door schepsels laet verrucken!
O Jesu! maek my soo aen uwe liefde vast,
Dat mynen wil en geest staegh op de selve past.
O schat van myne ziel! als ik u magh genieten,
't Verlies van gheel dit al en can my niet verdrieten!
O trooster van myn hert! soo langh gy by my syt
Te midden in den rouw ik vinde my verblyt!
O licht van myn gemoet! als gy my comt beschynen,
Ik sie op selven stont de duysternis verdwynen.
O waere medecyn van myne zielens wond
Soo ras gy my genaekt ik voele my gesont!
O goddelyke spys! geen honger can my prangen
Als ik, in broots gedaent, u magh in my ontfangen!
O reyne maegden-drank! ik weet van geenen dorst
Wanneer uw dierbaer vocht comt leken in myn borst
O liefde van myn hert! 'k wil alle liefde derven
Om uwe jonst alleen, uw vrientschap te verwerven.
Com aen, besit myn hert geheel, en voor altyt,
'k Maek, t' uwer liefde, my al aerdsche minnaers quyt
'k Wensch alle werelts goet, ja 't leven te verliesen
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Eer dat ik, buyten u, een ander sou verkiesen,
Neen, neen, geen ander krygt in myne liefde deel
Sy is voor u alleen, sy is voor u geheel.
Wat can ik minder doen dan myne liefde geven
Aen hem, die eeuwigh was, tot my, door min gedreven?
Aen hem, die eeuwigh heeft op myne ziel gemikt,
Die my voor alle tyt syn liefde heeft geschikt?
Gy hebt my, t' uwer min, o Jesu! uytgelesen
Veel eeuwen voor ik was, door u gestelt in wesen;
Gy hebt, voor locht, en aerd, en hemel heeft geweest
My desen tyt gestelt, in uwen grooten geest.
Van doen beschikte gy my uwen milden zegen,
Van doen was uwe min tot myne ziel genegen;
Van doen verlangde gy vol drift en minne-dorst
Om eens te syn ontfâen, te rusten in myn borst.
Och siet! ik stel, voor u voortaen myn boesem open,
Com Jesu! com daer in met uwe liefde loopen!
O oirsprongh van myn vreugt, o oogmerk van myn min,
Com woonen in myn hert en blyft 'er eeuwigh in.

Toemaet
Uytbreydingh op den psalm Laudate Dominum de coelis
Looft Godt den hoogsten Heer
Uyt Sions salig'hoven,
Verheft te saem syn eer
En weerde roem hier boven!
Verheft syn grooten naem
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O Engelsche geslachten,
Verbreyt syn wyde faem,
O troonen ende crachten.
Pryst hem, door hem gesticht
O son, en maen, vol luyster,
Pryst hem, o hemels licht,
O sterren nimmer duyster.
Viert synen lof verheugt
Gy hem'len hoogh verheven,
De wat'ren ook met vreugt,
Die boven d' hem'len sweven.
Want siet, hy sprak, terstont
Was aerd' en locht ontslapen,
Hy opende syn mont
En alles was geschapen.
Dit schikte hy, voor 't lot,
Soo menigh eeuw geleden;
Hy stelde syn gebodt
En sal 't niet overtreden.
Verheft uw Heer en Godt
Gy schepselen der aerde,
Gy draken, giftigh rot,
Gy afgront, tuygt syn waerde.
Vier, hagel, sneeu en ys
Storm, donder, ende winden,
In wie syn woorden wys
En crachtigh syn te vinden.
't Gebergt en eenigh wout
En d'euvelen gants vruchtbaer,
't Fruyt-ryk en ceder-hout
Maek synen naeme ruchtbaer.
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De beesten en het vee
Die in de weyden swieren,
Ook de serpenten mee
En soo veel vlugge dieren.
De koningen der aerd'
Met alle de geslachten,
De rechters grys, van baert
De prinssen groot van machten.
Dat jongelingh en maeght
Dat oudt en jonk seer veerdigh
Syn naem ten hemel draegt,
Want hy alleen is 't weerdigh.
Hy is 't wien elk belydt
Op d'aerd en in de wolcken,
En door hem is verblyt
Den geest van alle volcken.
Men singh een lofsangh bly
Aen al die met hem woonen,
Aen 't volk syns heerschappy
En Israels twaelf soonen.
Den Vader, Soon en Heyligh Geest
Sy glory, prys en lof op heden
Gelyk het was in 't hemels feest
En syn sal in all' eeuwigheden.

Michiel de Swaen, Werken. Deel 5

301

Andere gedachten
Naer de Heylige Communie
Dilectus meus
Introduxit me in cellam vinariam. cant.
Mynen welbeminden
heeft my ingeleyt in syne wynkelder.
Ik was van daegh te gast en aen een disch geseten,
Waer ik de beste spys der werelt heb geeeten;
Assuerus prachtigh mael hoe lecker en hoe ryk
En was by dit gerecht in 't minste niet gelyk.
Ik vond in dese spys de lieffelykste smaeken
Die machtigh syn de ziel en 't herte te vermaken;
Ik vond 'er leckerny in vollen overvloet,
Wiens soetigheyt bevingh myn sinnen en gemoet.
Den drank, die my daer wiert miltdadigh toegeschoncken
Was 't smakelykste vocht, dat immer wiert gedroncken,
Was 't kostelykste nat, dat eenigh mogend vorst
Oyt aengeboden wiert tot stillingh syn'er dorst.
Al wat uyt d' aerde spruyt of uyt de locht comt leken,
En can by dese spys en drank niet syn geleken,
Een spyse niet, die 't lyf, maer die de ziele voedt
Een drank, niet voor de keel, maer voor 't oprecht gemoet.
Een spyse 't waere broot der reynste seraphynen;
Een drank, die maegden queekt en geylheyt doet verdwynen;
Een spys 't waerachtigh vleys van Godes suyver lam;
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Een drank, het dierbaer bloet, dat uyt syn syde quam.
Ach 't was myn Jesu self, met godtheyt, ziel, en leden,
Met gheel syn majesteyt en al syn minsaemheden;
Die my sigh selven gaf te nutten in dat mael,
Die in myn boesem dreef syn bloedigh minne-strael.
Myn blyde ziele scheen gheel uyt myn hert gestegen,
Wanneer dien lieven Godt daer in quam neergesegen;
Myn geest, die'r tyt bevâen met goddelyk vermaek
Was sonder reuk, gesicht, gehoor, gevoelen, smaek.
Een deel van d' hemel-vreugt scheen my alsdan t' omringen;
My docht ik d' Engelen rontom my hoorde singen,
My docht ik yder met syn vleugels sagh bedekt
En vol eerbiedigheyt ter aerden neergestrekt.
Een soete vrees bevingh myn hert in die gedachten,
Ik buygde, nevens hem, myn ziel- en sinne-crachten,
'k Onthaelde mynen Godt met innerlyk eerbiet
Dat uyt myn oogen trok een stille traenen-vliet.
Ten lesten uyt die rust weer tot my self gecomen,
Myn ziele wiert geheel door blydschap ingenomen,
Myn boesem was vol vlam myn herte vol van brant
De liefde schoot haer vier door al myn ingewant.
Ach! riep ik, 'k heb myn vrient, myn liefste lief gevonden!
'k Omvangh hem, die my gaf, soo menigh minne-wonden;
'k Omhels hem, wien myn ziel tot bruygom heeft ontfaen;
Ik heb hem vast en sal hem nimmer laten gaen.
Sy wellecom, myn lief, myn aders staen wyt open,
Om u, met myn gemoet, voor eeuwigh vast te knoopen;
Com, rust nu in myn hert, uw liefste ledekant,
Dat u sigh selven geeft tot syne trouheyts pant.
Soo riep ik, wegh gerukt door reyne minne-tochten
Terwyl myn hert en ziel sigh rontom Jesus vlochten;
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Myn borst geleek een net, geweeft uyt gulde draen
Waer in myn liefsten vrient, myn bruygom was gevâen.
Ach! met wat soet gevley en minnelyke streken
Quam hy, op desen stont, inwendigh tot my spreken!
Hy hiet my syne duyf, syn schoone, syn vriendin,
Syn uytvercooren bruyt, het oogwit van syn min.
'k Sagh dat syn slincke hant myn hair en voorhooft dekte
Terwyl de rechte sigh rontom myn leden strekte,
Terwyl syn lief gelaet als eene sonne blonk
En in myn boesem schoot ontallyk reyne vonk.
Dan, docht my, gingh de wond van syne sy gheel open
Syn bloet scheen in myn borst met overvloet te loopen,
Myn yver wiert gestilt, myn herte was versaet,
Wanneer ik my bevond in soo verliefden staet.
O soeten minnaer! soete minne!
Wiens herte soudt gy niet verwinnen?
Gy treft my, met den snelsten schicht
Die oyt door liefde wiert gesticht.
Uw alderlieffelykste streken
Doen 't margh in myn gebeent' ontsteken!
Gy hebt myn hertens diepste gront
Met een heylsaeme pyl doorwont.
Ik brande, smelte, queel', en quyne
Door hemel-soete minne-pyne!
Myn ziele weet niet wat sy maekt
Terwyl gy in myn leden blaekt.
O soeten minnaer, soete minne!
Wiens herte soudt gy niet verwinnen?
O hoogste vreugt der Engel-stadt,
Dat mynen boesem u omvat!
Dat myne driften naer u dorsten,
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Gelyk een kint naer moeders borsten;
Dat uwen aldersoetsten smaek
Geduerigh myne ziele raek.
O bron der noyt verdroogde beeken
Com stadigh in myn herte leeken,
En stort daer, nevens uwe min,
Den drank der waere wysheyt in.
O soeten minnaer, soete minne!
Voor eeuwigh wil ik u beminnen.
Gy syt myn hope, vreugt en lust
Myn wensch, begeerte, wit en rust!
Gy syt myn blyschap, myn betrouwen,
Myn toevlucht, mynen troost in rouwen,
Myn vrede, myn wellustigheyt,
Myn rykdom, myne soetigheyt!
Myn spys, myn erfdeel, myn verlangen
Van wie myn heyl en leven hangen!
Gy syt die myne liefde voedt
Myn stut, myn al, myn hoogste goet!
O soeten minnaer! soete minne!
Voor eeuwigh wil ik u beminnen.
Dat vry de werelt my aenbiet
Al wat men daer verheven siet,
Dat sy myn herte com bekooren
Met eer en lof te houden voren;
Dat sy in myne keure stelt
Gesteenten, rykdom, gout en gelt;
Dat sy com tergen myne lusten
Met haer genuchten en wellusten:
'k Versmade wellust, goet en eer,
Voor u myn alderliefsten Heer!
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O soeten minnaer! soete minne!
'k Wil niemant, buyten u, beminnen.
Ach! buyten u is niet dan smert,
Dan pyn en weedom voor het hert,
Dan droefheyt, suchten, en misnoegen
Die stadigh in de ziele wroegen;
Den hemel, sonder u, waer niet
Dan eene plaetse vol verdriet,
En waert gy niet in d' Engel-kooren
Men sou daer geen gesangen hooren.
Is 't wonder dat men naer u haekt
Die alle vreugt en blyschap maekt?
O soeten minnaer! soete minne!
Wat ziele sou u niet beminnen?
Gy hebt de sonne, sterren, licht,
Locht, aerde, gheel dit al gesticht;
Gy hebt den mensch daerin geschapen,
Om in uw liefde vreugt te rapen;
Gy hebt hem, naer hy was verdwaelt
In uwe kudde weer gehaelt;
Gy socht syn ziele, mat en moede
Gy kocht se weer met uwen bloede;
Gy trok hem uyt des levens noot
Door uwe pynen, smert en doot.
O soeten minnaer! soete minne!
Wat ziele sou u niet beminnen?
Ach! met soo veele minsaemhêen
Was uwe liefde niet te vrêen;
Gy hebt ons, boven jeugt en leven
U eygen selven nogh gegeven,
Uw bloet tot drank, uw vleys tot spys,
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Op eene goddelyke wys.
O stroom van liefde! o bron van soetheyt!
O afgront van genaed en goetheyt!
O onbegrypelyke min
Waerin geen eynd is nogh begin!
Wat ziele sou u niet beminnen,
O soeten minnaer! soete minne!

Toemaet
Uytbreydingh op den lofsangh Magnificat
In een liedeken: Toon: Folie d'Espagne
Myn ziel maekt groot den Opperheer der heeren
Myn hert springt op in Godt syn saligheyt,
Want hy geweerdight heeft syn oogh te keeren
Tot syne minste dienstmaegts needrigheyt.
Voortaen alle de geslachten
Sullen my geluckigh achten,
Want hy door wie 't al leeft
My dus verheerlykt heeft.
Syn naem is heyligh, syn bermhertigheden
Van d' eene stam tot d' ander schynen uyt,
Hy heeft in synen arm de mogentheden
Gepleegt van syn oneyndelyk besluyt.
Hy verstroyt door syne crachten
Der hoveerdigen gedachten,
Verneert de machtige
Verheft d' ootmoedige.
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Behoeftigen deelt hy syn schatten mede
Den ryken heeft hy syne jonst ontseyt,
En Israel syn kint ontfaen in vrede
Indachtigh syner goedertierentheyt.
Soo gelyk hy van te voren
Onse vaders heeft gesworen
Aen Abram en syn zaet
Soo langh den hemel staet.
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Gedachten
Van een smakeloose ziele naer de H. Communie
Hoe comt myn hert, van daeg door dorheyt toegeslooten,
Naer dat ik mynen Godt en bruygom heb genooten?
Hoe is myn drift soo slap, myn wille soo verflaut?
Ik come van het vier, en vinde my gheel kout.
Den vorst van reyne min is in myn borst gesegen,
En ik gevoele my in 't minste niet bewegen;
Den glans des hemels heeft myn ingewant bestraelt
En myne ziel bemerkt niet wien sy heeft onthaelt.
Is 't mogelyk dat al myn leden niet en blaken,
Naerdat dien heeten brant comt van my aen te raken?
Dien brant, die op een stont van oost in westen gloeyt,
Dien brant, die 't al verteert, en altyt meer aengroeyt?
Is 't niet den selven brant, die d' hoogste serafynen
Door liefde voncken doet en door begeerte quynen?
Is 't niet den selven brant, die door syn lief gewelt
De wreetste herten self der afgodisten smelt?
Ach! dat ik nu geheel door koelheyt ben beseten,
Moet aen myn herte syn, niet aen dien brant geweten:
Myn hert waer langh verteert indien het branden con.
't Is als een steen die light in d' hitte van de son,
De son van reyne min heeft my soo langh beschenen
Dat ik nu moeste syn door hitte gheel verdwenen,
Dogh hoe geweldigh sy in my haer stralen schiet
Myn hert en wort niet warm, myn hert gevoelt het niet.
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Al waert van ys gemaekt het soude moeten voncken,
Het sou gevoeligh syn al waer 't uyt stael gekloncken,
't Moet killiger dan ys en harder syn dan stael
Nadien 't soo hart en kout comt van dat vierigh mael.
Indien het waer van ys, die vlamme sou 't doen vloeyen,
Indien het waer van stael, 't sou door die hitte gloeyen,
Och! dat onaerdigh hert is wreeder dan een rots
Het stut en wederstaet den brant der liefde Godts.
Myn ziel, wat sult gy dan met sulk een herte maken,
Dat soo gevoeleloos die liefde can genaken?
Dat by de son vervriest en in het vier verstyft
Dat in die minne-stoof soo hart en steenigh blyft?
Waer toe sal aan uw hert die reyne son verstrecken,
Nadien syn coelheyt is door geenen brant t' ontwecken?
Ey houd u togh daer mee veel liever ver van daer,
Eer syn versteentheyt u doet comen in gevaer,
Als gy dien minne-Godt ontfangt met coele sinnen,
Gy smaet syn weerde jonst, gy gekt met syne minnen;
Syn yver wort vermoeyt en syn genae getergt
Wanneer aen synen glans uw herte sigh verbergt:
Eylaes! het gene my te rugge schynt te dryven,
Is 't gene my bedwingt in myn besluyt te blyven,
En als ik voor 't gelaet van mynen Godt verschyn,
't Is om van hem verlicht, van hem verwarmt te syn.
Ach! heeft hy nogh myn hert syn vier niet doen gevoelen,
Hy laet het evenwel niet tenemael verkoelen,
Hy stookt door syne vlam, hy broedt het in myn lyf
Op dat het niet geheel door slappigheyt verstyf.
O liefde! en houd niet op, verdubbelt uwe steken,
Totdat gy my geheel sult door uw vier ontsteken;
En soo uw heete vlam niet in myn herte dringt
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Maekt dat het als een key in menigh stucken springt.

Toemaet
Herties die soo steenigh syt
Dat geen vier u can doen smelten,
Dat gy in den somer-tyt
By de sonne blyft verkelten;
Syt getroost in uwe pyn,
Wilt gy vry van coude wesen,
Comt in Jesus sonne-schyn
En gy vindt u strax genesen.
Synen brant is soo gereet
Dat hy 't killigh ys doet vloeyen;
Syne vlammen syn soo heet
Dat sy keyen self doen gloeyen;
Geen soo ongevoeligh hert
Dat by hem niet vierigh wert
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Gedachten
Naer de Heylige Communie met bewegingh van eerbiet en berouw
Terwyl ik mynen Godt voel in myn hert gesegen
Myn boesem wort benaut, ik derf my niet bewegen;
De kennis die ik heb van mynen snooden niet
Verdrukt my door berouw en praemt my door eerbiet.
't Schynt dat aen myne ziel geduerigh wort verweten
Al wat sy heeft misdaen, al wat sy heeft vergeten;
Dat goddelyk bancket van liefde, vreed, en peys
Stookt angst in mynen geest benautheyt in myn vleys.
Och! als ik mynen Godt nu gingh verwellecomen,
'k Wiert t' effens door ontsagh en droefheyt ingenomen;
't Gesicht van myn ellend, en syne majesteyt
Vernedert my door schaemt, en door verslagentheyt.
O reynste suyverheyt bevryt van alle smetten,
Hoe comt gy u terneer op desen mesthoop setten!
O oppersten monark van 't aerds en 't hemels ryk
Wat doet gy in dit kot vol modder ende slyk!
O son, die eeuwigh schynt in Sions gulde salen,
Wie dwingt u in dien kuyl van duysternis te dalen?
Och! Och! myn ziele wort door meerder schroom gepraemt
't Wyl in myn doncker hert uw klaerheyt meer versaemt.
Hoe meer gy my van daegh uw schoonheyt doet bemercken,
Hoe naekter ik ontdek d' onreynheyt myner wercken;
En siende my geheel doordrongen, door uw licht,
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'k Ontdek al wat in my mishaegt aen uw gesicht.
O Wee! waer mede sal ik myn gebreken decken,
Voor dat doorschynend oogh, dien spiegel sonder vlecken?
Ik sie, ik sie daerin tot d' alderminste smet
Tot d' alderminste spot waer mede ik ben beset.
Ik sie, ik sie daerin de minste sinlykheden
Die door gesicht of smaek vervoeren myne reden:
Ik sie daer hoe myn hert inwendigh is gestelt,
Dat onophoudelyk naer syn voldoeningh helt.
O grooten hemel-vorst! wat heb ik aengevangen,
Wanneer ik durf bestaen u in dat hert t' ontfangen!
U, die all ' heerlykheyt en prys en lof verdient,
U, wien den serafyn met schrik en vreese dient?
Och! wou een Engel my voor u gelaet beschutten,
Terwyl ik trachten sal my selven uyt te putten,
En in myn diepsten niet versincken en vergaen
In 't sicht van uwen glans, waer door ik ben omvâen?
Maer 't gene my nogh meer verdrukt, in myn ellende,
Is uwe minsaemheyt en goetheyt sonder ende.
Uw goetheyt my soo milt, soo langen tyt betoont,
Uw goetheyt, die myn hert soo qualyk heeft beloont.
Eylaes! heeft uwen glans en grootheyt my doen beven,
Hoe sal uw goetheyt my door vreese doen begeven,
Die my voor oogen stelt hoe ik haer heb versuymt
Als ik in ydelheyt en traegheyt heb gesluymt.
O goedertieren Godt! waer sal ik my versteken
Voor al die slappigheyt, voor alle die gebreken?
Waer door ik my van u heb tot my self gekeert,
Uw milde jonst misbruykt en uw gebodt onteert?
Hoe koste, mynen Al! hoe kost het dan geschieden,
Dat ik, ellendigh mensch! bestont van u te vlieden,
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Ik, die met soo veel ween en lasten was beswaert,
Van u, die al myn troost, al myne hulpe waert.
Ik, die geheel verblint gecomen ben in 't leven,
Van u, die my, alleen cost licht en klaerheyt geven?
Ik, met soo groote stank en vuyligheyt belaen,
Van u, door wien ik moest myn suyveringh ontfaen?
Ach! als die waerheyt my soo sterk comt overtuygen,
Wat can ik anders doen, dan voor u nederbuygen,
Verheffen uw genae, versaken mynen val
Belyden mynen niet, verkennen uwen Al.

Toemaet
Jesu, bron van soetigheyt!
Oirsprong van wellustigheden,
Geene droefheyt maekt ontvreden
't Hert dat in uw armen leyt.
Magh het daer eens binnen raken
Al syn weedom is te niet
Geen verbeeldingh van verdriet
Can 't voor eenen stont genaken.
't Vindt sigh door soo soete lust
Door soo stille vree belommert,
Dat geen achterdocht becommert
Syn bekoorelyke lust.
Ach, die Jesus magh omvangen,
Eyndight alle syn verlangen.
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Gedachten
Tot bewegingh van yver en liefde naer de Heylige Communie
O liefde! o mynen Godt! wat comt u dan te voren,
Een aermen aerde-worm soo minsaem te bekooren?
Gy rukt, gy voert van daegh, gy smelt myn herte wegh,
Als ik uw teere min en goetheyt overlegh.
Gy stookt in myne ziel soo menigh heete voncken,
Dat al haer crachten syn door liefde gheel doordroncken;
Myn wille, myn gedacht, geheugen, en verstant
En worden niet gewaer dan uwen lieven brant.
Wanneer ik u aenschouw met myn inwendig' oogen,
Ik worde tenemael door yver opgetoogen;
Gy toont u aen myn hert soo liefgetal, soo soet
Dat ik in uwe min geheel ontsteken moet.
Geen kintie wort soo teer omvâen van syne moeder,
Gelyk gy my omvangt myn liefsten herte-voeder;
't Schynt dat gy u geheel in myne ziel uytstort
Opdat sy ook geheel aen u gelevert wort.
Nadien u sulk een lust en teerheyt heeft beseten
'k Sal myn onweerdigheyt op desen stont vergeten,
Om met geheel myn hert, myn ziel, en mynen sin,
t' Aenbidden uw genae, t' erkennen uwe min.
't Is boven myn verdienst naer uwe min te wenschen,
Maer gy verdient alleen de min van alle menschen;
Ey drukt dan diep in my uw lieffelyken schicht
Op dat ik noyt ontbreek aen die gemeene plicht.
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Och had ik in myn hert den brant der seraphynen
Om gheel in vier en vlam voor u te gaen verschynen
Om, volgens uw versoek en volgens myn begeert
Door uwe reyne min geheel te syn verteert!
Dogh nu dien minne-drift is buyten myn vermoogen
Ik wensch dat u, voor my, die geesten minnen moogen;
Ik offer u voor 't myn een hert dat u behaegt
Ik offer u het hert van uwe Moeder-maeght.
Gelyk uw liefde noyt heeft trouwer hert ontsteken,
Soo heeft sy noyt soo groot in eenigh hert gebleken;
Och oft ik in dat hert verbergen mocht het myn,
Om daer met uwe min geheel versaemt te syn.
Wat soeten liefde-tocht soud ik als dan beginnen
Als in Mariaes hert ik Jesus sou beminnen,
En voelen op een tyt door soete minne-smert
Die herten bey te saem vereenight met myn hert!
Ach! sonder 't een en wort het ander noyt genooten;
Maria is altyt in Jesus hert geslooten,
Hy vindt de moeders hert, die haeren soones vindt
Hy mint Mariaes hert, die Jesus hert bemint.
Wat minnaer soude niet in sulk een min volherden,
Om, een beminnende, van twee bemint te werden?
Een ziel die Jesus mint bemint hem noyt om niet
Mits sy nogh, boven 't syn, Mariaes hert geniet.
Als Jesus sigh vereent met myn verworpen leden,
Maria comt terstont met hem daer in getreden,
En, soo myn hert te traegh in syne liefde ontsteekt
Haer vierigheyt voldoet aen 't gene my ontbreekt.
Och! Och! wat soeten troost voor myne krancke sinnen!
Sy offert hem voor my haer onbevlekte minnen;
Sy blinkt vol reyne vlam in 't binnenst van myn hert,
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Op dat hy weerdiglyk daer in ontfangen wert.
O soeten minne-Godt! nu sal ik niet meer schroomen,
Wanneer ik in myn hert u moet verwellecomen!
Uw Moeder sal, voor my, u minsaem tegen gaen,
Uw Moeder sal, voor my, u vol van liefd' ontfaen.
Als, door myn swackigheyt en menighte gebreken,
Myn yver is verflaut, myn vierigheyt geweken,
Haer hert en laet my noyt verlegen op dien tyt,
Om u daer in t' ontfaen, gelyk gy weerdigh syt.
Ach! geenen mensch can u daer in soo wel behagen,
Dan sy die u soo langh heeft in haer schoot gedragen;
Dan sy, die vleys met vleys, gebeente met gebeent
Dan sy die ziel aen ziel, met Jesus was vereent:
Dan sy, die in haer bloet, die in al haere leden
Den indruk heeft ontfaen van syn verliefde seden:
Dan sy, die in haer hert en binnenst ingewant
Geheel doordroncken wiert door synen heeten brant.
O mocht my, flauwen mensch, nadesen eens gelucken,
Dat sy haer vlammen wou in mynen boesem drucken;
O mocht ik van den Soon en Moeder syn doorstraelt
Wanneer sy hem, voor my, in myne borst onthaelt!
Al moest ik door den brant in asschen gheel verteeren,
'k En sou geen meerder jonst geen liever lot begeeren;
Al moest ik op dien stont, vergaen door minne-pyn,
Geen leven can soo soet dan sulk een sterven syn.
Terwyl ik dit van haer' en syne min sal hopen,
Stel ik voor alle bey myn minnend hert gheel open,
Op dat het van den Soon en Moeder eens ontfangt
Den lieffelyken schicht waernaer het soo verlangt.
O liefd' is mynen wensch, dan aengenaem bevonden?
Die laeft my door haer borst, dien spyst my door syn wonden:
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O bruygom van myn ziel, o moeder van de min,
Comt woonen in myn hert, en blyft' er eeuwigh in.

Toemaet
Soete liefde! soete min!
Die myn hert, en mynen sin
Hebt soo vierigh ingenomen,
Ach! hoe wort myn hert verblyt
Als het eens, voor alle tyt
Sal in Jesus herte comen!
Als het eens, na synen lust,
Syn begeerten vindt gebluscht
In die soetigheyt te smaken,
Die in allen Eeuwigheyt
Jesus liefde heeft bereyt
Om syn minnaers te vermaken.
Hoe geluckigh is den mensch
Die u smaekt naer synen wensch!
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Andere gedachten tot gelycke bewegingh
Wat comt', er voor een vier myn ingewant aenraken,
Dat my inwendigh doet soo gloeyen, en soo blaken?
Wat is 't voor eenen brant, die door myn boesem breekt
En midden in myn lyf myn ziele self ontsteekt?
Ach! 't is de reyne min van mynen uytvercooren,
't Is hy, die selve comt, door myne leden booren!
't Is Jesus mynen vrient, myn bruygom, mynen Godt
Die met gheel syne min comt in myn herte-slot!
Hy comt selfs in persoon vol vierigheyt daer binnen,
Om myn versteventheyt en coelheyt t' overwinnen;
Hy drukt sigh selven daer met syne Godtheyt in
Om in dat killigh hert te stooken syne min.
't En waer hy selve quam vol vier in my gedreven
Myn boesem bleef versteent en myne ziel versteven:
Hy kent de stramme kou die my vervriesen doet,
En daerom comt hy self vol vlam in myn gemoet.
O liefd'! o grooten brant! ik voel uw heete stralen,
Tot in myn diepste margh, door myne beenders, dalen;
't Is een soo hevigh vier 't gen uwe drift aenstookt,
Dat myn onstelde bloet daerdoor in d' aders kookt.
Wat wilt gy met my doen, o mynen welbeminden?
Wilt gy myn levensdraet door liefde doen ontbinden?
Wilt gy, dat ik van daegh, geheel aen my begeef,
Opdat ik wederom geheel in u erleef?
Gy dringt in myne ziel, door die verliefde smerte;
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Gy drukt my borst aen borst, gy praemt my hert aen herte;
Het schynt dat uwen geest wilt soeken een verblyf,
Wilt vinden eene woonst in myn verworpen lyf.
Och! ik en ben niet weert u binnen my t' ontfangen,
Maer, nu gy comen wilt, 'k omhels u met verlangen:
Ik open u myn ziel, myn vleys van lit tot lit,
Op dat gy my geheel, in eeuwigheyt besit.
Och! ik en ben niet weert van u bemint te worden,
Dogh, nu gy dit begeert, 'k aenbid u minsaem orden
En wensch met gheel myn hert gheel myne ziel en sin
t' Erkennen het besluyt van uwe teere min.
O! mocht ikJesu soet iet t' uwer liefde derven
Die t' myn'er liefde gingh aen eene galge sterven!
Och oft ik weerdigh mocht van u gevonden syn
Om voor u grooten naem te lyden smaet en pyn!
Eylaes! gy hebt voor my soo langh, sooveel geleden
En ik en heb voor u niet eens voor goet gestreden:
Hoe comt, myn liefste lief, hoe comt dat overeen
Uw vierigheyt soo groot en myne drift soo cleen?
En heb ik niet, met recht te vreesen en te duchten,
Dat myne min bestaet in clachten en in suchten?
Want als ik, swacken mensch, moet hant slaen aen het werk
Dan is myn yver uyt, dan ruym ik uyt het perk.
Sal ik dan, tot 'er doot, in dese slapheyt leven,
Altyt van u ontfaen, en noyt iet weder geven?
Altyt van uw genae met jonsten syn vervult,
En noyt iet doen voor u, navolgens myne schult?
Waer heen, verleyde ziel? laet dese wenschen blyven;
Wat can togh eenen niet voor synen Al bedryven?
Waer toe, in uw gemoet, dien yver, dat geschil?
Dit alles wort gestut, door eenen krancken wil.
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Waertoe verstrecken u begeeren, wenschen, poogen?
't Volbrengen is altyt ver buyten uw vermogen,
Uw liefde wort bepaelt, door t' klincken van myn stem,
Soo blyft gy sonder cracht om iet te doen voor hem.
Ach! sonder syne hulp sult gy vergeefs beginnen;
t' En sy hy liefde geeft gy kont hem niet beminnen,
De drift van uwen wil, het licht van uw verstant
Syn jonsten van syn hert en giften van syn hant.
O minnelyken Godt! voorsiet my dan van crachten,
Om uwen lieven wil gewilligh te betrachten;
Soo sal ik connen sien het gene gy my vraegt,
Soo sal ik connen doen het gen u welbehaegt.
Uw liefd' is niet tevrêen met wenschen en bemercken:
Die u beminnen wilt moet uwe wet uytwercken:
Versterkt dan mynen wil, op dat ik nacht en dagh
Uw reyne wet voldoen en u beminnen magh.

Toemaet
Jesu, 'k wil voortaen niet willen
't Gene sou met u verschillen,
Uw behagen is het myn,
Uw begeerten syn myn wenschen
'k Ben den blysten aller menschen
Magh ik met u eenigh syn.
'k Vinde soetheyt boven maten
Soeter dan de honingraeten
In 't volbrengen uwer wet
Ach! by uwe soetigheden
Syn al' aerdsche sinlykheden
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Stinckend, morssigh en besmet,
U te dienen, u te loven
Gaet al aerdsche troost te boven.
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Gedachten
Naer de Heylige Communie tot bewegingh van aenbiddingh en
dankseggingh
Myn ziel bemerkt gy wel wat grooten gast gy heden
Onthaelt in uw gemoet, omhelst in uwe leden
Stelt uwe min van cant voor eenen corten tydt
En overdenkt met wien dat gy vereenight syt.
Den gast, die heden comt in uw verachte wooningh
Is uwen Heer en Godt, is aller vorsten Koningh,
Die alles heeft gesticht, en alles nogh bewaert;
Den oppersten monark van hemel en van aerd.
Geheel het saligh heir, de negen Engel-boogen
Syn voor syn hoogen troon oodmoedigh neergeboogen
Verkennen syn gesach en alvermogentheyt
Verheffen syn gebiet, en groote majesteyt.
En derft gy, aerme ziel, vol smetten, vol gebreken
Met sulk een vryigheyt dien Oppervorst aenspreken?
Derft gy syn onderdaen, syn schepsel, syn slavin
Hem offeren uw hert, afvragen syne min?
Verdryft dien stouten waen van daeg uyt uw gedachten
En stiert tot synen lof uw innerlyke crachten,
Opdat syn majesteyt en Godtheyt sy aenbêen,
En synen grooten naem voor yder een belêen.
Maer wie sal myne tongh, wie sal myn herte roeren,
Om dese myne plicht getrouwigh uyt te voeren?
Myn flaeuwe stem beswykt en mynen boesem sluyt
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Als ik myn oogmerk sla op een soo swaer besluyt.
Waermee sal eenen slaef den opperheer der heeren,
Een schepsel synen Godt, een niet den Al vereeren?
Ach, als ik van syn roem en glory spreken wil
Myn herte staet verbaest en myne tongh swygt stil.
Terwyl voor synen troon al myne leden buygen
Myn ziel en weet niet hoe hem haere plicht betuygen;
En schoon ik myne schult en syne weerde ken
Nogh can ik niet voldoen aen 't gen ik schuldigh ben.
O noyt volpresen Godt'! 'k beken myn onvermogen
Om u myn dankbaerheyt en manschap te betoogen;
En mits myn swackigheyt dit aen myn plicht verbiet
'k Verberge my voor u in mynen snooden niet.
't Behaegt my in dien kuyl, die diepte sonder gronden
Geheel te syn verneert, vernietigt, en verslonden
Om tot verkentenis van uw volcomen macht
In myn verworpentheyt te syn geofferslacht.
Dat eeuwigh uwen naem geeert sy en aenbeden,
Dat eeuwigh uw genae geviert sy en beleden,
Met glory, segeningh, dankseggingh, prys en lof
Door al de hemel-liên in Sions saligh hof!
Dat eeuwigh, in myn plaets, oudvaders en propheten
Met desen yver syn tot uwen roem beseten;
Dat eeuwigh, in myn plaets, geheel d' Apostel-schaer
Uw opperheerschappy en grootheyt openbaer'!
Dat eeuwigh, in myn plaets, het heir der martelaeren,
Geheel den hemel door uw heerlykheyt verclaeren!
Dat eeuwigh, in myn plaets u eer en glory geeft
Al wie uw majesteyt op aerd beleden heeft!
Ik noode tot dat werk al d' onbesmette maeghden
Die u door reynigheyt op aerden soo behaeghden,
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Die heden met een nieuw en noyt gesongen liet
Uytspreken uwen lof, verbreyden uw gebiet:
Ik noode tot dat werk al d' uytvercooren benden,
Die u in 't eeuwigh ryk belyden sonder enden!
O uytgelesen heir van Sions heerschappy
Aenbidt den grooten Godt, bedankt hem nu voor my!
Terwyl door uwe stem syn eernaem wort verheven
'k Sal my aen synen wil gehoorsaem overgeven,
Ontfangen van syn hant den kelk der saligheyt
Aenroepen synen naem en groote majesteyt!

Toemaet
Jesu, 't wyl in Sions hoven
d' Engels uwen naeme loven,
Myne ziel valt u te voet
Vol van nederigh ootmoet,
Om voor u, en alle tyden,
U myn krankheyt te belyden.
Myne nietheyt staet my aen
Als voor myn gedachten staen
Uwe gaven ongemeten,
Die van geen beroerten weten,
Noyt verdeelt, noyt ongelyk,
Altyt onveranderlyk.
Ik vergeet gheel myn ellende
In die grootheyt sonder ende.
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Gedachten
Van inwendige vrede en versamingh naer de Heylige Communie
Wat innerlyke rust heeft myne ziel bevangen
Sint dat ik in myn hert myn bruygom heb ontfangen?
Al myn gedachten syn naer mynen Godt gekeert
Die met soo lief besoek syn dienares vereert.
Soo ras hy heden quam in myne borst gesegen
Hy greep myn herte vast en laet het niet bewegen;
Gesicht, gehoor, en smaek syn my geheel onnut
Terwyl syn soete min al myne sinnen stut.
Ik can syn schoonheyt niet met myn gedacht aenmercken,
'k En hebbe geene macht om met myn wil te wercken;
Myn hert wort uytgeput en myn begeert verniet
In dese diepe rust waermeed' ik hem geniet.
Och! Och! 'k en wete niet waer na myn wenschen doelen;
Ik smaek hem sonder smaek, ik voel hem sonder voelen;
Dien smaek en dat gevoel syn niet in mynen sin
Maer in de hoogste drift van myn verborgen min.
Ik voel hem met 'er daet in 't binnenst van myn leden
Met gheel syn minsaemheyt, met al syn soetigheden;
Myn hert light in syn arm soo vreedsaem soo gerust
Dat geen becommernis can stooren mynen lust.
Ik voel hem met 'er daet door liefde gheel ontsteken,
Ik hoor syn soete stem aldus myn hert aenspreken;
Myn welbeminde bruyt ik ben die tot u com,
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Geniet naer uwen lust uwen lieven Bruydegom.
O Bruygom van myn ziel, t' is buyten myn vermogen
Om u, naer myne plicht, myn liefde te betoogen;
Ik worde machteloos door uw bekoorlykhêen,
Doet my, naer uwen wil, ik ben 'er mee te vrêen.
Ik can nogh myn verstant, nogh myne sinnen roeren,
Om naer u, mynen Godt, myn wille te vervoeren,
Ey roert gy, trekt tot u, myne ziele met myn lyf,
Op dat sy gheel in u, daer mee, verslonden blyf.
Wat sou ik anders doen dan in uw armen rusten
Terwyl gy my vervult met hemelsche wellusten;
Terwyl gy my geheel door reyne min verhit;
Terwyl gy gheel myn hert gheel myne ziel besit.
O neen, 'k en hebbe nu nogh sinnen, nogh gedachten
Om iet te willen doen, om ergens na te trachten;
'k Weet dat gy, liefsten heer, voor my op alles past,
En daerom laet ik u, met al myn werk belast.
Gy Jesu, sult voor my uw Vader eer bewysen,
Verheffen syne macht, en syne goetheyt prysen;
Door u wort syn genae met dankbaerheyt beloont;
Voor d' ongemeene jonst my desen stont betoont.
Terwyl gy dus voor my, u selven wilt besteden
Ik rust' in uwen schoot, ik houde my te vreden;
't Betaemt niet dat een mensch, een schepsel vol van smet
De werckingh van een Godt, door syn bedryf belet.
Ik sal dan myne ziel van dage besigh houwen,
Met anders niet te doen dan Jesus te beschouwen,
Die sigh soo minsaem comt vereenigen met my,
Op dat gheel myn begeert in hem vernietight sy.
Ik sal door syne min myn herte laten pramen,
Om my geheel met hem inwendigh te versamen,
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En, volgens syn verdienst, en myn verbintenis,
Vergeten wie ik ben, gedencken wie hy is.
O rust van myn verstant! o vree van myne sinnen!
O wit van myn begeert! o lust van myne minnen!
O ziel van myne ziel! ik weet niet wat ik segh,
Wanneer ik in uw hert my selven nederlegh.
Ach bidden, offeren, bedancken, en belyden
Verstel ik, mynen Godt, van daeg tot ander tyden
Om nu van alle lust en besigheyt ontbloot
Te rusten roere-loos in uwen lieven schoot.
Och! Och! gy comt myn hert met sulk een vreed' aentreffen,
Dat ik niet voor een stont can mynen wil verheffen;
Vervult my dan geheel, myn Godt, myn eenigh wit!
Op dat ik u geheel in dese rust besit.

Toemaet
Gelyk den eycke-boom met d' yft
Geduerigh aen vereenight blyft;
Gelyk de bron, met haeren ader;
Het eenigh kint, met synen Vader;
Den trouwen huysman, met syn wyf:
Gelyk de ziele met het lyf;
Soo heeft myn hert sigh laten binden
Met Jesus synen welbeminden.
Wat segh ik! Ach! een vaster bant
Heeft myn' met syne ziel verpandt;
Een bant die nimmer is te breken
Door geen gewelt, nogh moorder-steken:
Een bant, die vreest voor geenen noot.
De liefde is stercker dan de doot.
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Gedachten
Van blyschap en verwellecomingh naer de Heylige Communie
Och! met wat blyschap wort myn ziel nu overgooten!
'k En heb myn leven noyt gelyke vreugt genooten:
Ik voel, met mynen lust, myn wenschen stille staen,
Myn hert is vergenoegt, en mynen wil voldaen.
d' Inwendige genucht, waer meed' ik ben omvangen
Vernietight myn begeert en eyndight myn verlangen,
'k Vergeet al uyterlyk en sinnelyk vermaek
Voor desen hemel-geur, dien goddelyken smaek.
Och! och! myn ziele schynt door wellust uyt te vloeyen,
Terwyl ik in myn hert voel dese blydschap groeyen;
Haer streelingh is soo soet, haer soetigheyt soo groot,
Als of ik, binnen my de hemel-vreugt besloot.
Maer, wat verwonderingh is in myn ziel geresen!
Ach! myne vroylykheyt en can niet minder wesen:
Nadien dien selven Godt myn innigh hert aenraekt,
Wiens sicht de saligheyt der serafynen maekt?
Nadien die schoonheyt is gedaelt in myne leden,
Die d' Engelen bekoort, door haere minsaemheden?
Nadien 't oneyndigh goet sigh in myn ziel uytstort
Waerdoor het hemels heir geheel versaden wort.
O zee van honingraet! O afgront van wellusten!
O ongemeten vreugt, waerin d'Aerts Engels rusten!
Myn troost! myn saligheyt! myn Godt! 't is onverdient!
Gy handelt uwen slaef, als uwen liefsten vrient!
Syt duystmael wellecom, met die bekoorlykheden
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Waer mee gy myne lust vernietigt met myn reden!
Syt duystmael wellecom in 't binnenst van myn hert,
Dat door uw soete vreugt, gheel ingenomen wert.
Syt duystmael wellecom in myne ziele-crachten,
Die niet, dan uwe wet, dan uwe min betrachten:
Sie daer, sie myn verstant, gedenckenis, en wil
Om uwentwil bevryt van wenschen en geschil.
Hoe heb ik, myne Godt, myn lief, myn uytgelesen,
Gewenscht, om soo met u, van daegh, versaemt te wesen!
Met wat begeerte was myn minnend hert bevaen,
Om eens soo minnelyk van u te syn voldaen!
Hoe traeg verliep den tyt! de stonden waeren ueren,
Elk uer scheen eenen dagh, den dagh een jaer te dueren,
Myn traenen dienden my voor broot by daegh en nacht,
Terwyl uw lieve comst wiert in myn hert verwacht.
Voor 't kraeyen van den haen, voor 't krieken van den morgen,
Wiert myne ziel gepraemt door minnelyke sorgen,
Om u, myn bruydegom, te drucken borst aen borst
Om aen uw soete beek te laven mynen dorst.
Ik sagh met ongenucht de gulde son oprysen,
Wanneer my niemant cost uw schoon gelaet aenwysen.
En myne ziele bleef berooft van alle licht
Soo langh sy derven moest den glans van uw gesicht.
By daeg, als d' aerdsche sorgh myn stille rust quam stooren,
Niet konde my voldoen, niet conde my bekooren,
Ik voelde my gepraemt door innerlyk verdriet,
Ik socht u overal, maer ach! 'k en vond u niet.
Gelyk een vluchtigh hart, door heeten dorst ontsteken,
Met groote snelheyt spoeyt naer coele waterbeken,
Gelyk een wakend oogh, in eenen duystren nacht
Het eerste morgen-bloos vol van verdriet verwacht:
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Gelyk een suygend kint al kryten pleegt te dorsten
Terwyl syn moeder slaept, naer 't sogh van haere borsten,
Soo was myn quelend hert, by daeg en nacht in pyn,
Om eens by mynen Godt, by mynen Al te syn.
Maer syne goetheyt heeft geeyndight myn verlangen,
Zint hy sigh in myn hert soo minsaem liet ontfangen;
Al was myn borst besmeurt, myn ziele niet seer kuys,
Nogh heeft hy niet ontsien te comen in myn huys.
Terwyl myn sonden niet dan strengigheyt verdienden,
Hy toefde my soo soet als een van syne vrienden;
Syn liefd' en heeft voor my syn schatten niet gespaert
Als of hy die alleen had voor myn hert bewaert.
Myn Godt! myn crachten syn in dese vreugt besweken,
Myn tongh en can niet meer van uwe soetheyt spreken;
'k Omhels u in myn hert vol blydschap, desen dagh,
Op dat ik u, in rouw te kloeker volgen magh.

Toemaet
Jesu! oirsprongh van de min,
'k Offer u myn hert en sin,
Al myn leden, al myn bloet,
Gheel de cracht van myn gemoet,
Wat myn lyf van lit, tot lit,
En wat myne ziel besit,
Yder werk, gedacht, en woort,
Alles wat my toebehoort;
Gheel den adem van myn longh,
Gheel den smaek van myne tongh,
Reuk, gevoelen, en gesicht
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En gehoor, in my gesticht,
Op dat al, wat is in my,
Gheel u toegeeygent sy.
Ach! ik offer u daer mee
Gheel myn rust en herte-vree,
Al myn wenschen en begeert,
Die my innerlyk verteert.
Dat voortaen geheel myn lust
Sy verdooft en uytgebluscht:
Dat my geene soetheyt raek,
Myne ziele niet en smaek,
Mynen geest niet ondersoek,
Mynen wille niet versoek.
Myne sorge niet begin,
Myn verbeeldingh niet versin,
Mynen yver niet aenvangh,
Myn verlangen niet ontfangh,
Myne stemme niet bely,
Myne teerheyt niet en vry,
Myne neerstigheyt niet win,
Myne liefde niet bemin,
Myne reden niet betracht
En myn oordeel niet en acht,
Dan de blydschap en het soet,
Dan de schoonheyt en het goet,
Dan 't vernoegen en de rust,
Dan de honingsoete lust,
Dan de hemelsche geneucht,
Dan den loon der waere deught,
Die alleen gevonden wert
In 't genot van Jesus hert,
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In 't volbrengen van syn wet,
In syn liefde sonder smet,
In 't bewoonen van syn huys,
In het dragen van syn kruys.
Och, om soo een lief genot,
'k Geeve weer aen mynen Godt
Wat hy my gegeven heeft,
En my nogh soo minsaem geeft
En hier na nogh geven sal,
'k Geeve 't mynen Jesus al.
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