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Muziek uit de Gouden Eeuw
Liederen van Constantijn Huygens en
GerbrandAdriaensz. Bredero

Camerata Trajectina
SaskiaCoolen ( blokfluit, viola da gamba)
Erik Beijer (viola da gamba)
Louis Peter Grijp (theorbe, luit, cither)
met
Barbara Borden (sopraan)
Matthy Soethoudt (sopraan)
Nico van der Meel (tenor)
Sjabbe van Selfhout (tenor)
Pieter Dirksen (clavecimbel)

GLO 6013

Pacxken van Minnen
Middeleeuwse Muziek uit deNederlanden

Camerata Trajectina
Saskia Coolen ( blokfluit)
Erik Beijer (vedel)
Louis Peter Grijp (luit)
met
Suzevan Grootel (sopraan)
Martin van der Zeijst (altus)
Marius van Altena (tenor)
Job Boswinkel (bas)
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avianen en Slijkgeuzen, zo noemden ze el-
kaar: deArminianen en de Gomaristen,

ofwel de Remonstranten en de Contra-Remon-
stranten, ofwel de Rekkelijken en de Preciezen.
Het zijn scheldwoorden, die laten zien hoezeer
de kerkelĳke twisten het kerkvolk raakten. ‘Ba-
vianen‘ zal een verbastering zijn van ‘arminia—
nen’; in een van de liedjes heten ze ‘loos als
aaps’. als apen. De slijkgeuzen hadden hun
scheldnaam te danken aan demodder waar-
door zij zich ter kerke moesten begeven. Vele
Contra-remonstranten weigerden de preek van
een remonstrantse voorganger aan te horen en
besloten in naburige dorpen te kerken. ‘Geu-
zen’was de algemene benaming voor rechtzin—
nig-gereformeerde oranjegezinden.

Remonstranten en contra-remonstranten stam-
men uit hetzelfde gereformeerde nest. Hunver-
wĳdering dateert uit de eerste decenniavan de
17e eeuw en gaat terug op een theologisch ge-
schil tussen de Leidse hooglerarenjacobus Ar-
minius (1560-1609) en Franciscus Gomarus
(1563-1641), Een heet hangijzer was de leer van
de predestinatie ofvoorbeschikking: volgens
Gomarus zou God van allemensen al op voor-
hand hebben bepaald wie naar de hemel ging
enwie naar dehel. In devisie van Arminius
kon demens door zijn gedrag nog enige in—
vloed op zijn zaligheid uitoefenen: demens
had een ‘vrijewil’. Dat klonk degomaristen erg
katholiek in de oren, en zij beschuldigden de
arminianen er dan ook van ‘metde papen te
heulen’. In 1610 diendeArminius’ opvolger.]o-
hannes Uytenbogaert. namens 45 predikanten
een remonstrantie in bij de Staten van Holland:
een verzoekschrift ombescherming en
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tolerantie, vergezeld van een samenvatting van
de arminiaanse leer in vijfpunten.
Het geschil bereikt opmerkelijk snel de kerk-
vloer en scheidt daar de geesten zodanig dat
men niet meer samen door één kerkdeur kan.
Niet alleen afzonderlĳke gereformeerde ge-
meenten, hele steden kiezen partij. Haarlem,
Leiden, Rotterdam en Schoonhovenbijvoor-
beeld worden remonstrants, Enkhuizen enAm-
sterdam contra-remonstrants. Het conflict
wordt tot op het hoogste niveau uitgevochten.
De raadpensionaris van Holland, Johan van Ol-
denbarnevelt staat aan de remonstrantse zĳde,
stadhouder Prins Maurits aan die van de con-
tra-remonstranten.Van Oldenbarnevelt be—
koopt deze bizarre strijd met de dood op het
schavot (1619).
Onderwijl heeft de gereformeerde kerk zich in
een Nationale Synode uitgesproken over het ge-
schil: de remonstrantse leer wordt verboden.
Een rigoureus preekverbod wordt van kracht.
Wie zich daar niet aan wenst te houden wordt
naar het buitenland verbannen. De Remon—
strantse broederschap wordt dan ook in het
buitenland —Antwerpen - opgericht, in 1619.
Wie blijft en toch preekt, wordt gearresteerd.
Demaatregelen tegen de ex-broeders zijn dus
strenger dan die tegen de katholieken; die
mochten immers in hun schuilkerken demis
vieren! Dit vraagt om heroïsche verhalen, zoals
dat van Passchier de Fijne. Hij preekte eens
staande op een slee, die van Gouda naarWad-
dinxveen werd getrokken. De toehorende ge-
meente schaatste er achter aan, zodat de pak-
kans minimaal was. Een Hollandser tafereel is
niet denkbaar!Passchier dankt aan dit optre-
den debijnaam ‘Het Ijsvogelken’.Andere ster-



ke verhalen betreffen ontsnappingen van inge-
sloten dominees, zoals Sapma diemet zijn
vrouw van kleren wisselde. Men raakte er niet
over uitgezongen.

De titel Bavianen en Slijkgeuzen is ontleend aan
het indrukwekkende boek over deze periode
van A.Th. van Deursen. Het laat onder meer
zien hoe het gewone kerkvolk de troebelen er.
voer. Uit de talloze gevallen dieVan Deursen
beschrijft, haal ik er een aan in verband met de
muziek. De Lekkerkerker schoolmeester Pieter
Martens had in 1615 in Schoonhoven twee con-
tra-remonstrantse liederen voorgezongen aan
gelijkgestemde ‘dolerenden’ (afgescheidenen),
op zondag, na hun bijeenkomst. De magistraat
van Schoonhoven bestrafte zanger en toehoor—
ders met boete en verbanning.
Deze CD is te beschouwen als een muzikaal ver—
volg opVan Deursenswerk. De twisten hebben
een stortvloed van pamfletten, spotdichten en
liederen veroorzaakt, waarin de belangrijkste
gebeurtenissenworden weerspiegeld, zoals de
afschaffing van dewaardgelders, de onthoof-
ding van Oldenbarnevelt, de Dordtse Synode
en de gevangenschap van de remon—
strantse predikanten.
Bijna alle liederen zijn gedrukt op losse blaad-
jes of in pamfletten. Dat geldt voor beide partij-
en.Een aantal van de contra-remonstrantse lie-
deren zijn alleen bewaard in één drukvan het
Geuzenliedboek en zijn oorspronkelijk zeker
op losse bladen verspreid geweest. De meeste
liederen zijn omveiligheidsredenen anoniem
gebleven.Een lied is ondertekend ‘bijmij, wie
ik zij’, een ander is gedrukt ‘onderhet kruis’:
een aanduiding van vervolgden die in het ge-

heim hun geloofbelijden. Ook twee beroemde
hekeldichten van Vondel op de terechtstelling
van Oldenbarnevelt zijn in die vorm verspreid.
Vondels lied van Reintje deVos is ‘gemaakt om
op de brug te zingen; al zou Reintje er uit zijn
vel om springen”.Waarbij men moet weten dat
bruggen samenmet straathoeken en markten
demeest geschikte plaatsen waren om liedjes
te zingen en te verkopen; en dat Reintje nie-
mand minder is dan Reinier Pauw, de machtige
ex-burgemeester van Amsterdam. Pauw zal er
niet om hebben kunnen lachen. En dat geldt
voor alle liederen: de spottende toon camou-
fleert bloedige ernst.
In theorie is er geen enkel muzikaal verschil
tussen het gezang van bavianen en geuzen. Ze
zongen om het hardst psalmen, de muzikale
kentekens van de gereformeerden. Daarnaast
maakte men voor politieke liederen ook graag
gebruikvan de populairewijzen van de tijd.

Aan het eindevan de CD zijn enkele niet-poli-
tieke liederen opgenomen van twee remon-
stranten die hun overtuigingmet een levens-
lange verbanning hebben moeten bekopen:
het OnzeVader van Hugo de Groot -metwiens
vlucht in deboekenkist een briljante geest voor
het vaderland verloren ging - en enkele liede-
ren van de dichter Dirck Rafaelsz Camphuysen
(1586-1627). Camphuysen klom opvan school—
meester tot remonstrants predikant en stond
inVleuten. Na de uitvaardiging van het preek-
verbod dook hij onder.Hij vluchtte naar het
buitenland toen er een prijs op zijn hoofd werd
gezet. in zijn lied ‘LydensBegin’verhaalt hij
van deze episode. Camphuysens liedbundel
Stichtelycke Rymen (1624)werd in remonstrantse

Îî—SJ Christelijck Gevecht

‘Daermoet veel strijdtsgestreden sijn' is de oudste
dichtregel die we van Camphuysen kennen. Het
thema ‘strijd'komt in zijn latere gedichten vaak
terug. Het gaatdan niet alleen om de innerlijke
strijd tegen de verleiding, maar ook om de uiterlĳke
strijd van Camphuysen en de zĳnen tegen de vervol-
gers. Geen strĳd met echte wapens, maar doormiddel
van het geestelĳke wapen van het lĳdelĳk verzet.

Christelijck Gevecht l.
Zang: Frogs Gailiarde Ĳohn Dowland]

Van te strijdenwil ick zingen,
zingen een aendachtigh" Liedts
Hoe demensch, diewel wil strijden,
heeft te strijden, en hoe niet.
Al deWerelt is vol strijdens.
Strijden is menigerhandt;
Strijden dijdt“ Somtijdts tot eere;
strijden dient Somtijdts tot schandt.
Menigh strijdt een dwaess’lijck strijden,
om ‘tgering, op ‘t ongewis;
Menigh strijdt een wijss’lijck strijden,
om ‘t geen strijdenswaerdigh is.
Somtijdts strijdt de mensch een strijden
dat met Godeswille strijdt:
Somtijdts strijdt de mensch een strijden
daer den Hemel in verblijdt.

[Christelijck Gevecht] 11.

‘tWapen dat ghy aen moet hebben,
daer ghymedemoet te Veldt,
Daer ghy strijdt me'e moet beginnen
tegen ‘tGeestelijck geweldt,
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Tegen al ‘t bedrogh en listen
van een zoo gezwindtVyandt,
ls het GeestelijckeWapen
‘twelck uw Godt u schickt ter handt.
Dit moet ghy geheel aentrecken.
Niet een stuck en mach'er van.
(Waermen hem maer bloot kan vinden,
treftmen strax zijn vyandt a’n)
Dit moet ghy geheel aentrecken, om,
wanneer‘t aen ‘t strijden geldt,
Vast te staen; en onbeweeghlijck”.
u te dragen als een heldt. f?
[Christelijck Gevecht] HI.

Zang:Mein hert is betrubt biss in dem thodt,
Fa la lala lalala lala la.

Waer aen men licht geraken kan,
Dan die, gehaelt door zweet en bloedt,
Niet staet gereedt voor alleman.

De kroon is niet zoo waerdt en zoet /
Dat d’Aerdtsche mensch het hooghste Goedt
Goetdunckentlijck verhopen derf,
ls om dat hy niet wel bevroedt
De waerdicheydt van ‘sHemels erf.

Die in zijn herte na waerdy
d’Onsterffelijckheydt heeft geschat,
Geloofd’ eer datzer niet en zy
Dan datmenz’heeft door lichter Padt”.

1) vroom Z) strekt 3) onverschrokken 4) gelooft eerder
dat de onsterfelijkheid niet bestaat dan dat ze ge-
makkelijk re verwerven zou zijn
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Maer heb ‘tverstandt van reden,
Het hert van aendacht“vol.
Gebreckvan goêbezitters
Geeft qua’bewoonders ste'e.
Deuchdts aenvang brengt wat bitters,
Maer ‘tendt, veel zoetheydt me’e.

Ick eysch niet dat ghy rustigh
En vrolijck laet te zijn,
Maer dat gh’uwacht voor’t lustigh
Welcks eynde loopt op pijn.
Ick eysch niet dat ghy ‘tminnen
‘tMinn-lustigh hert belet’t,
Maer dat ghy slechs uw zinnen
Opminnens waerder zet.

Laet schijn u niet verblinden;
Schrick niet voor Deuchdts gedaent.
Ghy zultze zoeter vinden
Dan ghy in ‘t eerstewaent.
Allencken wordt hy machtigh
Die ernstigh werck begint.
En Lieffd’ is dubbel—krachtigh
Als zy Liefs trouw bevindt.

Uit: D.R. Camphuysen, StichtelyckeRymen, 1624

1) vroomheid

@ ChristelijckeKlachte

Zang:Doulants Lacrymae

Traen, oogen. traen, enword fonteynen
Door u veel weynen;
Benaude borst, zen’ door de lucht
Een droefgezucht.

Weyn mede,weyn, al ghy oprechte,
Weyn Godes knechten;
Laet zuchten tot den Hemel gaen;
Vang klachten aen.

Laet als twee beecken,
Uw oogen leecken,
Om den mensch (helaes!)
Die (in ‘t hert
Staéghbenert,
En verwert
Door qua waen van vreuchd en smert)
Zoeckend’heyl, van heyl ververt“,
Teffens wijs en dwaes.
Geheel Nature
Wil mede truren;
Truerwat truren kont;
Al ‘tverdriet
‘tWelckmen ziet
Dat geschiedt,
En dewer’lt van overvliet,
Is zoo trurenswaerdigh niet
Als des Menschen Zondt.

Wel liet ghy staegh tranen vlieten,
Heraclitez);
‘t Is gewis droeff’nis, te zien
De jamm’ren die opAerdt geschien.
Meer met reden weenen d’oogen
Die zien mogen
Wat voor Schat en Padt Godt geeft
Daer ‘tdomme hert geen lust in heeft.

kring zeer geliefd; de liederen zijn nog tiental—
len jaren na zijn dood gezongen. Zebehande-
len thema's als strijd, leed, gebed, christelijke
zeden, het betreden van het smalle pad en de
vreugde in het hiernamaals. In 1652werden de
oorspronkelijkemelodieën van de Stichtelycke
Rymen grotendeels vervangen door de compo-
nistjoseph Butler, die er ook instrumentale va-
riaties over schreef.

© 1995,Louis Peter Grijp

camerata Trajectina (‘Utrechts Muziekgezel—schap’, opgericht in 1974) heeft naam ge—
maakt als dé pleitbezorger voor de Nederland-
semuziek uit de 16e en 17eeeuw.Het ensem-
ble werkte mee aan praktisch alle edities van
het Holland Festival OudeMuziekUtrecht, gaf
honderden concerten in Nederland enVlaande-
ren en maakte tournees naar onder meer de
Verenigde Staten, Engeland, Zweden, Spanje,
Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Bulgarije, Een

\\/\
specialiteit van Camerata Trajectina is de muzi-
kale opluisteringvan Nationale Herdenkingen,
zoals die van de Unie van Utrecht (1979),Wil-
lem van Oranje (1984),ConstantijnHuygens
(1987) en DirckVolkertszoon Coornhert (1990).
Camerata Trajectina maakte verder program-
ma’s rond de dichtersVondel, Bredero, Hooft,
Coornhert en Constantijn Huygens en rond
thema's als deTachtigjarige Oorlog, de gods-
dienststrijd (‘De Hoer van Babylon’), de Doden-
dans,Middelnederlandse lyriek, Souterliede-
kens,Jacob van Eyck enMariaTesselschade. De
discografie van het ensemble omvat behalve
zes LP’s momenteel zes CD’s. De onderhavige
CD is verschenen naar aanleidingvan het 375—
jarig bestaan van de Remonstrantse Broeder-
schap in 1994.
De projecten van Camerata Trajectina kenmer-
ken zich door een unieke combinatie van in-
tensiefvoorbereidend wetenschappelijk onder-
zoek en spontane uitvoeringen waarin improvi-
satie en theater een belangrijke rol spelen.

1) zich verwĳdert 2) Heraclitus: Iom'sch natuurfilo-
soofuit de 6e eeuw v. Chr. (‘panta rhei’), die voortdu-
rend zou hebben geweend om de dwaasheden der
mensen

Deze uitgave kwam tot stand dankzij een initiatiefvan “DeVierschaar“, bestaande uit mevrouw RH.
Korstanje en de heren R. van Hasselt, BA. Koek en L. Schenck, later bijgestaan doormevrouw

E.].Schenck-Teesing en de heer]. Reefman (Remonstrantse GemeenteTwente).

Programmasamenstelling en research: Louis Peter Grijp, P.].Meertens—Instituut,Amsterdam

Illustratie voorzijde: “Dienst in een protestantse dorpskerk" door Pieter Bloot
{MuseumCatharĳneconvent, Utrecht,foto Ruben de Heer)
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Seghtnu ghynieuw’ soldaten

Een lied over het afdanken van dewaardgelders. Deze
soldaten waren op instigatievan deHollandse raad-
pensionarísjohan van Oldenbarnevelt aangetrokken
om de orde in de remonstrantsgezinde steden te be-
waren. Op lastvan Prins Maurits worden dewaard-
gelders eenjaartje laterweer van hun taken onthe-
ven en de remonstrantse regenten vervangen. Reden
totvreugde voor de contra-remonstranten.In dit lied
worden degehatewaardgelders beschimpt:de solda-
ten die Utrecht, Leiden,Rotterdam en andere steden
hebben bezet gehouden moeten maar op een kar het
landworden uitgezet, richting het katholieke zuiden.

EenNieu Liedeken, daer inVerhaelt wort het af-
danckenvande Waert-Gelders,
Op deWijse: Seght ghyBerghsche Soldaten, &c.

Seghtnu ghynieuw’ Soldaten,
Hoewaert ghy sooghesint
Datghy teghen deStaten
En uwen Prins bemint
HetMes ginckt gorden opu zijden?
Ghybracht u selven intlijden.
Ditvryelick dochbekint.

Laet nu met eenmoet“maken
Eenwaghen exellent,
Daer ghymee mocht gheraken
InLanden onbekent,
Daermen groot’lycksheeft van doenez)
Alsulcke Waert—Gelders koene,
Ghybent noch niet aen 't ent.

Voor opmoeten wy setten
Met een seer goedt ackoort,
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DeUutrechtsche Cadetten3L
Want haer de plaets behoort,
Lĳckent nu nietwel Mennicken schoone
Nu zydus sitten ten thoone
Opd'Waghen onghestoort’?

Tis te Leyden ghebleecken
Hoe dat zyzijn ghequelt,
Met den Key onbesweecken
Het dienthier oockvertelt,
Hoe deKey daerbegost te wercken”.
Doens’begonnen daer te percken5l
DitVolck te gheven Geldt.

De Rotterdamsche Knechten
Die moeten oock almee,
Die liever Eten alsvechten
En krijgen‘?) alst isvree.
Ditwaren oockwel wreede gasten
Daer sydroncken ofte brasten,
‘Twasbuyten oft in stee.

Prins,Waert-gelders verheven,
Vaert dus nae denBosch toe,
Enwilt onsvry begheven7),
Want wy zijn u al moe,
Zy sullenu daer al sonder falen
Wel met Processy in-halen,
Amen, ‘tgeschiet alsoo.

Uit:Een Nieu Geuse Liedt-Boeck, 1645

1)met eenmoet:flinkweg 2)nodig heeft 3)officieren
4)iemand met een kei iszijn hoofd is een dwaas.Als
de kei beweegt toont hij zijn dwaasheid.Mogelijk een
toespeling op de zgn.Leidse Steen 5) tepercken: ter
stede 6)oorlog voeren 7)verlaten

"ï.
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Maar waar isooyt van mensch gehoort
Die ‘tharteWetten gaf?
Nochtans ging ‘tdoe alsoo.Wat durf ’tvleysch!
Beloft‘van ‘tWoord te zwijgenwas den eysch.
Die niet met Schriftbeloven wou,most gaan,
En lijden strafeer ‘twaan-quaad‘” was gedaan.

‘kHiel my verscholen,of misschien
Van God mocht zijnvergost5'
Dat ik,van d’Haters niet gezien,
Die keur5) ontvlieden kost7J.
‘t Is reden dat eenChristen ‘t lijden mijd
(Soolangh het mijden met Godswil niet strijd.)
Doch alvergeefs ontschool ik ‘tdage licht:
Haats oogh zietscherperdan des lijfs gezicht.

Uyt d’oogh.maar uyt het herte niet,
Wierd ik door Schrift gedaagt;
Vaak by demĳne nabespied
En scherpelijk gevraagt.
‘kHiel mij bedekt;dochwie is ’tdiewe’erhoud,
WanneerdeHeerzĳnknechtna ‘tkruysaan stouwt'?
Ten toon wierd opentlijk gestelt mijn naam:
‘tWas schandig:doch een schand die ‘kmy
niet schaam.

Oproerigh noemd‘en schreefmen my;
‘tSchrift stond oppoort en straat;
Met plegers van boosdadery
Stond‘ik in eenen graad.
‘tGebod en eyschwas,dat ikmy moest spoe’n
Om binnen sekertijd beloft te doen:
Beloft, dat ikGodswoord niet spreken zou,
OfBalling gaan moest, zoo ikniet enwou.

‘tGeruchtvan zulken nieuwen ding
Quam tot mijn ooren snel;

fix?/
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‘tNiet komen, was mijn weygering
Van haar godloos bevel.
Maar noch sooging deBlindheyd dommer tred:
Groot geld (ôschand!)wierd op ons lijfgezet.
Wat raad? Religy—haat word zelden mat,
En heylloos—heyl’ge bloed—lust nimmer zat.

Adieu, ikga,doch ga met vreugt;
Maar u naakt ongeval.
Ikga uyt dy,maar ‘tloonvan deugt
Blijft envolgt over al.
‘tAardsch Vader-land te missen valt hem licht
Die ‘tHemelsch klaar heeft in zijns herts gezigt.
Adieu, ikga,enwensch datGodes roe‘,
Wanneerz’ eens komt, u d’oogen open doe.

Uit:D.R.Camphuysen,StichtelykeRymen IV,1685

1) de duivel2) ontmoet 3}preken 4)vermeende kwaad
5)vergund 6)verordening 7)zoukunnen

Noodiging tot Deuchde

Aen deJonckheydt.
Zang:Questa dolce Sirena.

De zoeteMeereminne
Die zoo aentreck‘lijck zingt
Dat haer gezang totbinnen
In ‘tdiepstvan ‘therte dringt,
Verstop daer voor uw ooren,
VerleydelijckeJeuchdt;
Daer valsche wordt verkoren
Verliestmen ware vreuchdt.

Verstop niet ‘5lichaems leden
Metwasch ofdichtewol,
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Godt wendt geen zondaers quaedt.
Ja.als hy zonde laet.
Maer die niet kan.wat raedt“?
Godt kan raedt Zenden.

‘kWil,maer mis krachten.
Krachtwast” door trachten.
Qua’eWenst” maeckt trachten onvermogen.
Qua‘e Wenst wijckt door omzichtigh tegen
pogen.
Na wenst te doen,is zoet.
Na raedt te doen,is goedt.
Wenst wordt te sterck gevoedt.
Maer ‘t is door logen.

Wat voedt qua‘ewennis”?
Gebreck van kennis.
Hoe kan de kennis Deuchde wercken”?
Dekennis doet elcksdings waerdye mercken.
Wat brengt datMercken in?
Ofgroot’ ofkleyne minn’.
Helaes!Domheydt van zin.‘
Kan ondeuchdt stercken.

Wat raedt tot domheydt?
Merckt waer ‘tpadtkrom leyt.
Wat vordert om daer toe te raken?
Met hert en ziel geheel tot Godt te naken.
Hoe naecktmen Godt?
Temets).
Hoe eerst?
Door reyn gebedt.
‘tHert is te zeerbezet
Met aerdsche zaken.

Maeck ruymtvan binnen.
Hoe zal'ck beginnen?

Hoe groot u noodt is,overwegen.
Wat nutheydt is daer in voor my gelegen?
Noodts kennis die port aen.
Waer toe?
Tot Godt te gaen.
‘kWil, na u raedt,bestaenf’).
Go’e wil krijght zegen.

Uit:D.R. Camphuysen, StichtelyckeRymen,1624

1)maar wie geen zonde achterwege kan laten,wat
moet die beginnen? Z)groeit 3) slechtegewoonte
4) bewerkstelligen 5)stapjevoor stapje 6)proberen

@ Lydens Begin

Camphuysen vertelt in dit lied de aanleiding tot zijn
ballingschap. Toen de remonstranten moesten belo-
ven niet meer te preken, dook hij onder. Hij werd als
oproerkraaiergezocht en men loofde zelfs een belo-
ning uit voor wie hcm aan zou brengen. Camphuysen
neemtmet dit lied afscheid van zijn vaderland.

Lydens Begin.Schey-Lied.
Zang:Gaillarde la Belle.

Noch leeft en werkt Hy die de macht
Der duysternissen heeft“;
Noch leeftenwerkt Hy ook,die kracht
Om overwinnen geeft;
Noch dorst deMenschen—moorder al na bloed;
Noch blijft de Mensch-behouder even goed.
Wat nood,ofons een sterkevyand moet ’tz),
Als eenveel sterkervriend onshulpe doet?

Op ‘tleeren“ uyt Gods Heyligwoord
Stelt menig mensch wel straf,

DJ GhySteden stout enkoen
Een lied uit de tijd dat de remonstranten nog de
dienst uitmaakten in steden als Leiden,Haarlem,
Rotterdam,Den Briel, Utrecht, Gouda en Schoonho-
ven. In dit lied trachten de geusgezinde steden de re»
monstrantse macht te bagatelliseren en verklaren ze
zich trouw aan Prins Maurits

Een Nieuw Liedeken,
Op de Stemme:EdelArtisten koen.

Ghy Steden stouten koen
En Dorpen al ghelĳcken.
Wilt u dochwel bevroen‘),
Enwilt gheensins afwijcken
GraefMaurits van Nassouwen,
Die daer als een vroom Helt
Om ons Lant te behouwen
Ghetrocken heeft te velt.

Leyen en Haerlem
Rotterdam en derBrielen,
Zijn dese Gheesten temz),
ja dese loose Fielen3J.
Uutrecht en oock ter Gouwen,
Schoonhoven kleyn gheacht,
Laet ons nu eens aenschouwen
Wat sy hebben voor macht.

Noch hier en daereen Stee
Moghen syby eenen rapen
ZommigheDorpen mee,
Sy zijn doch kleyn van wapen
Dese Arminianen
Sy sijn soo loos alsAeps‘“,
Symeenen, soo ickwanen,

Ons Lant te maken Paeps.

Wy Steden seerghetrou
Houdent met tgroene Pluymken5J:
GraefMaurits vanNassou.
Fluth’ghyvry op u duymken.
Wy sullenu wel leeren
Teghensu Prins opstaen,
Wilt noch in tijts weer-keeren
En versaeckt d‘Arminiaen.

Uit:Nieu Geuse Liedt—Boeck, 1645

1)bedenken Z)tam 3) schurken4) apen,nl. bavianen
5) de groenepluim: het deviesvan Maurits 6) zuig:
‘Bijtmaar op een houtje'

J LJ Een nieuw Liedeken,waer inverhaelt wor-
dendevoornaemste gheschiedenissen
desesJaers 1619

Een geschiedenislesje in liedvorm over de depolitieke
gebeurtenissen van 1618—1619, vanuit contra-remonst-
rantsperspectief. Te beginnen met het afschaffen van
de waardgelders {4 aug. 1618) en degevangenneming
van Oldenbarnevelt (29aug. 1618) en andere remonst-
rantsgezinde politici: deRotterdamse pensionaris
Hugo de Groot, zijn Leidse ambtgenootHoogerbeets,
Ledenberg, de secretaris van de Staten van Utrecht, en
de eveneens Utrechtse Heervan Moersbergen.

Een nieuw Liedeken,waer in verhaelt worden
de voornaemste gheschiedenìssen deses]aers
1619 in dese Landen.
Op deWyse: Lieve Dochters vol van ]eugden.

Prijstnu onsen Godt eendrachtigh,



Looft zijn naem ghebenedijt,
Om dat hy zijn Kerck altijt
Gaet beschermen seerkrachtigh
Door synAlmachtige handt,
Tot rust endevreed’van’t Landt.

Tis ontrent eenJaer gheleden
Dat ons Prins al van Nassau,
Met veel ander Heeren trou
Quam totUutrecht indesteden
Daerhy met wijslyck beraen
‘tStatenbevel heeft ghedaen.

Alle die nieuwe Soldaten
DieWaert—gelders syn ghenaemt,
Heeft den Prince hoogh befaemt
‘tGeweerneder leggen laten
Enheeft haer op ‘tonversienst
Soo ontslagenvan haer dienst.

Doen hebben deHeeren Staten
Als mannen seerwijs beraen
SommigheHeeren doenvaen,
Die ‘sLandtsvrede gingen haten
‘tVolckhadden ghenomen aen,
Om onsen Prins teghen te staen.

Jan Barnevelt principale
Was van ditghespuys het hooft,
En Ledenbergh (dochghelooft)
Met Grotius kloeck van Tale,
Moersbergen, en Hoogerbeets
Wisten daervan ‘trechtbescheet“.

DeStaten Generaal hadden de Nationale Synode uit-
geschreven, die op 13november 1618 te Dordrecht
voor het eerstvergaderde.De remonstranten,die op

de synode zijn gedaagd,worden min ofmeer vastge-
zet.Na eindeloze discussies overprocedurele zaken
wordt hun leerop 6 mei 1619 veroordeeld.

Doen hebben dewyse Heeren
Al deStaten Generael
Een SynodeNationael
Tot Dordrecht met begheeren
Beroepen,met goedt ackoort
Om alles t‘richten na GodsWoort.

Den sesten van Mey vol vromen
Wert van’t Synode ‘tbesluyt
Vry ghelesen overluyt
Maer d’Arminianen vol schromen
Die bleven als heel onweert2)
Tot Dort nochghearresteert.

Op 13mei 1619wordt Van Oldenbarnevelt inDen
Haag terechtgesteld. Zijn verdiende loon,vindt de
contra-remonstrantse lieddichter.Twee dagen later
pleegt Ledenberg zelfmoord.Voor deze ‘moord’wordt
hijposthuum gestraft en in zijn eigen kist opgehan-
gen.Hoogerbeets enHugo de Grootworden verban-
nen naar slotLoevestein.

In Meywas het derthien daghen
Datmen Barn’velt komen sach
Voor zĳn alderleste dagh,
Op’t Binnen-Hoffsonderklagen
Daer hy na verdienst ontfingh
Sijn loon,dat heel wel vergingh.

Den vijftienden van Mey goedigh
Siet doenwert oock Ledenbergh
Als zijn eygen moorder ergh,
En als een die’t Landt stelt bloedigh
In eenbloedt-badt onghemist3'

Dus en trouter geen,
Blijft met een gemeen.

De seste soecktonswijs te maken,
Dat alwat hier geschiet opAert,
Godtswil is die men niet mach laken“.
Daer zijnwy oock niet mee bewaert,
Dus en trouter geen,
Blijfmet een gemeen.

De leste sustervan dees seven,
Prijst een dommenArminiaen,
Die mijn kindt den doop nietwil geven”,
Dat icker selfsby mach staen,
Dus en trouter geen,
Blijft met een gemeen.

Ghy Christen Princen uyt-gelesen,
Zijt ghyvry, sooblijft inChristo,
Laet alle secten in haerwesen“,
Want ‘tzijn al ruyge Susters sno,
Dus en trouter geen,
Blijft met een gemeen.

Uit:Robbert Robbertsz,
De Noordtsche Rommelpot, 1646

1) de broek als symboolvoor de macht in het huwelijk
2) twee zoetewijnsoorten 3)verzadigen 4) wieden
5) bannen en mijden: zware straffen in orthodox-do
perse richtingen 6) depredestinatieleer van de contra-
remonstranten 7) de remonstranten waren niet tegen
de kinderdoop, al lieten zij tegenstandersvan de kin-
derdoop tot de dienst toe. Blijkbaar betreft het hier
een persoonlijke ervaring van Robbertsz
8) laat zemaar in hun sopgaarkoken

@ ‘tOnseVader
Op dewijse,van de CIV Psalm.

OVader ons, die in den hemelwoont,
Aen uwen naem zy alle eerbetoont;
U rijck toe-kom’;u wille zyvan waerde
In ‘themelrijck, end” oock hier op der aerde.
U isbekent ons dagelijcksche noodt,
Geefthuyden onsonshuydendaeghschebroodt.
Vergeeft ons schuldt,gelijckwy oockvergeven
Wie datyet quaedts heeft tegen onsbedreven.

Leydt ons oock niet in al te swaren strijdt,
Maer uyt genad’onsvan het quaedtbevrijdt.
Rijck,kracht ende eer,zijn u ind’eeuwigheden;
LaetAmen dan het slot zijn dergebeden.

Uit:Hugo de Groot,Bewijs van deware
Godtsdienst - Christelicke Gesangen, 1648

JL“Middelen totHeyl enDeuchde

Dialoog tussen een wanhopige zondaaren iemand
die hem wil troosten.Deze trooster raadthem aan
zich tot God te wenden.Datwil de zondaarwel,
maar hij kan het niet: de slechtegewoontevan het
zondigen staat in deweg, zoals zijn domheid deweg
naar de kennis verspert. Maar bidden helpt. De zon-
daarbesluit tenslotte eenpoging te wagen.

Middelen tot Heyl en Deuchde.Twee-spraeck.
Zang:Schoon Amaryllis Zegtwat u wil is.

Klager Ay my!wat plagen!
Trooster Wien hoor ick klagen?
K Een mensch,gedrucktdoor veel ellenden.
T Daer isgeen quaedt zoogroot ofGod kan’t



Den Edelen Prins volvromen,
Tebrenghen om,
Met alle mijn ghesellen,
Die ick rontom,
IntLandt heb gaen bestellen,
Om Prins vermoorden siet”,
Met al zijn ghebiedtZ',
Is dit niet eenvalsch wanen?
Daerom blijft altijdt vast,
Op Gods Ghenade past,
Ghelooft geen Arminianen.

Uit:Nieu Geuse Liedt-Boeck, 1645

1) siet: stopwoord,vgl. ‘hoor' 2)gezag

lal Men hoort nu sevenwijven kijven

De befaamde zeevaartkundigeRobbertRobbertsz le
Canu (1563-na 1630) had ooit een klaaglied op de
dood vanArminius geschreven (1610)maar zaggeen
heil in deverdeeldheid der christenen.Hij noemde
zichzelf ‘neutralist'en liet zijn kinderen bij verschil-
lende kerkgenootschappen dopen.De kerkgenoot—
schappenwaren voor hem als zeven vrouwen die om
Christus’hand ruziën.De oudste wil niemand meer
hebben.Ze heeft haar goedje verteerd met romenij
(zoetewijn) en we begrĳpen: deze zuster is rooms-ka-
tholiek. De tweede zietgraag knaapjes op de ‘lute‘
spelen:een lutherse dus.De derde zuster eetgraag
kalfsbout - een calviniste.De vierde is doopsgezind,
want ze doopthaar eigen brood in het vet. De laatste
twee zusters zijn contra-remonstrants en remonst-
rants.De moraal:Trouw met geen van die vrouwen,
laten we bij elkaar blijven.

Op deWijse:Doen ick een Doecxken wit sagh
blincken, &c.
Men hoort nu sevenWijven kijven,

Om Christi naem ofbroeckïl alleyn,
Sywillen alby Christoblijven,
En doen haer selfs lusten onreyn,
Dus en trouwtergeen,
Blijft met een gemeen.

Wie wil de oudst van seven vrijen,
Die al haer goetjen heeftverteert,
InBastaert en inRomenijenz),
Sy isgeen Man met eerenweert,
Dus en trouwter geen,
Blijfmet een gemeen.

De ander sietde Knaepjes geerne,
Die lustigh opter Luyten slaen.
Het zijn al kitteloorige Deernen,
Men kan haer lusten nietversaen3'‚
Dus en trouwtergeen,
Blijft met een gemeen.

De derde Suster onverdroten,
Eetgeern van eenKalfs-bout,
Met eenOrangien sopken over-goten,
Dathaer maeckt weeligh en seer stout,
Dus en trouwtergeen,
Blijft met een gemeen.

Devierde sietmen neerstigh loopen,
Nae alderley Braet-pannen vet,
Daer syhaer eygen Broodt in doopen,
Elck leefthier nae sijn eygenWet,
Dus en trouwtergeen,
Blijft met een gemeen.

De vijfde gaethier dapperwĳden“)
GodsKinder alvoor onkruyt uyt,
Die syhier bannen endemijden5l
Enmeynen ‘tis alvast besluyt,

Op-ghehangen in zijn kist.

Daerna syn oock met schanden
Hoogherbeets en Huych de Groot,
Gebannen al tot haer doot,
Louvesteyn is haerwaerande,
Welck huys voor haer isghehuyrt
Zoo langh als haer leven duyrt.

De remonstrantsepredikanten moeten deActe van
Stilstand tekenen,waarin zebeloven niet meer te zul-
lenpreken. Datweigeren ze,op eentje na.De veertien
weigeraars worden verbannen en op negen wagens
gezet, richting het katholieke zuiden.

Den sesten van July klare
Doen kreghen oock haer bescheyt4)
Om te zijn haestich bereyt,
DePredicanten dienochwaren
TotDordrecht,wilt ditverstaen
Dats souden haer Leer afgaen.

Eerstwerden zy al ontslaghen
Van haer dienst al in den Haegh,
En doen worde haers’ghevraeght
Staten Actie die zy saghens)
Ofzy die als Onderdaen
Wouden teeck’nen en toestaen.

Maer sy weygerden het alle
Uut-ghenomen slechtsmaer een
Hendrick Leo (soo ickmeen)
Die van haer isafghevallen
En heeft na der Statenwil
Hem belooft te houden stil.

Doen werden d’anderveerthiene
Den sestenjulydoch hoort

J
JJ
J

Oock alle ghewesen voort,
T’was eenwonder om te sìene,
Soo een schoonen troup daerwas,
Van waghenen op dat pas.

NeghenWaghens haer gheleyden
Wel versien met Statenboon“,
Dus reden sydaer ten toon.
Uut dees Landen sydoen scheyden,
En voeren soo naeWaelwijck,
DenBosch. oft dierghelyck.

Princen laetonsmet behagen
Ons Godt aenroepen seermildt,
Dathy ons doch geven wilt
Peys envreed’ in onsedaghen
En eendracht inGods Gemeent
Op dat die doch niet verkleentf‘).

Uit:Nieu Geuse Liedt—Boeck, 1645

1)de echtewaarheid: zewisten hetmaar al te goed
2)onwaardig 3)zeker, ‘niette missen‘ (stoplap)
4) vonnis 5)hun 6)de acte, die zij te zien kregen
7)boden 8)kleinerwordt

@ Foy u Dortsche Synode!

Een krachtige remonstrantse reactie op de Dordtse Sy-
node:foei! Protest achteraftegen de gevolgde proce-
dure:erwas ondermeer een dispuut beloofd, maar
dat is achterwege gebleven.

Liedeken
Voys: Icken ben niet als de pluyme

Foy u Dortsche Synode!
Foy Moedervan elendt!
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Foy u dat ghy soosnode
Gods Kercke hebt gheschentl
Door u procedueren vals,
Overloopen van veel gals“,
Brochtet ghy Gods Kerck om hals.

Men had denRemonstranten
Belooft eenvry gheleyt,
Denvromen Predicanten
Een dispuyt toegheseyt.
Maer men heeft deTrouw’ghequest
Te Dort sloeghmens’in arrest,
Het dispuytwas buyten west.

Men ginck haer condemneerenz'
Sonder eenich dispuyt,
TeghensTrou d‘een deHeeren
Haer voerent’ Lantwaert uyt;
Inwat Kerrick,inwat Ryck
Hoordemen oyt desghelyck?
Foy Kerck,foyRepublyck!

Daerom myn lieve schaepen,
Laet u vervoeren niet
Van dese boose knaepen,
Haer leugens altyt vliet.
Maer bemint dewaerheyt claer,
Verblyt u als ghy lydtom haer,
Endevolcht haer altyt naer.

Uit:LachrymaeLachrymarum,dat is,Traenen der
traenen,ghestort over de doot desEdele Heerjohan

van Oldenbarnevelt.Pamflet,1620.

1)dooruw woede. Bekend is dewoedeuitbarsting van
voorzitter Bogerman, 14jan.16192) veroordelen

X

/ M
Tsamen-Sprekinghe tusschen een Remon-
strantendeeenContra-Remonstrant

Nog een reactie op deDordtse Synode,nu van contra-
remonstrantse zijde,in devorm van een buurpraatje.
De remonstrantse (debuurvrouw in onze interpreta-
tie)maakt haar contra-remonstrantsebuurman vele
verwijten, die hij de een na deanderweerlegt. De re-
monstrantse windt zich vooral op over deprocedure:
het_besluit de remonstranten te verwijderen had al
van te voren vast gestaan en de behandeling van hun
leerwas een schijnvertoninggeweest,een schijnheili-
ge vertoning ook,want deveelvuldige gebeden van de
contra-remonstrantenWaren niet door de heilige
geest ingegeven geweest.Gajij ookmaar het land uit,
is het antwoord.

Tsamen-sprekinghe tusschen een Remonstrant
endeeen Contra-Remonstrant,Van de Uyt—vaert
derRemonstranten.
Canghesonghen werden,opdewyse van den
66. Psalm.of:Nerio schoonstevan uw’Bueren.

R: LiefBuerman,seghtmy watvoor quanten
Verdrijft men dagelijcx uyt het Lant’?

C: Die maken dat aen alle canten
Het huys des Heeren staet in brant.

R: Ick saghhaer aenvoor Predicanten
DieGodes Liefde selfs verslont“.

C: Gods Liefd’ verslint gheen Remonstranten
Al waert schoon datm’er duysentvontzl.

R: Nochtans ickhebwel hooren segghen,
Datniemant betGods Kerck bemint.

C: DieGodes Kerck aen colen legghen“,
Hoe souden diewel") zijn ghesint?

R: Maer soud’ ghywel bewijsen connen
Dat sulcxdeRemonstranten doen'?

C: Haer hoogh—moet heeft sich onderwonnens)

\(‘1X

HENDRICKDANIELS: SLATIUS.I’m.{.: pal, mim firm:parini/r .1.1 1 111.11 1.1.3.1

“Gevangennemingvan degewezen remonst-
rantse predikant H.D. Slatius te Bleyswijk”,

ClaesJansz.Visscher, 1623
(MuseumCatharijneconvent, Utrecht)

deArminiaensche dwalinge syn.Geschreven in
‘sGraven Hage,inmyne Banden.
Opdewijse:Antwerpen Rijck, etc.

Myn Godten Heer,
Totu roep ickmet rouwen,
Dat ickmijn Leer
Voor mannen endevrouwen
Hebbe gheleert;
Tisvoor my een afgrijsen.
Ickhebberou,
Wilt my ghenaed'bewijsen
Dat ickhebbe gheleert
Van Godsghenaed’ghekeert,
Tis voormy eenvals wanen.
Daerom blijft altijt vast,
OpGods ghenade past,
Ghelooft geenArminianen.

Want ickben nou
Inbanden vast ghesloten.
Ickklaegh met rouw,
Het heeft denHeer verdroten
Dat ick zijnAlmacht
Te niet hebwillen dryven.
Waer is nu mijn kracht?
Men salmy gaen ontlijven.
Waer ismijn vryen wil
Die ickgheleertheb stil?
En datmet eenvals wanen.
Daerom blijft altijdtvast,
Op Godts ghenade past,
GhelooftgheenArminianen.

En datnoch meer
Dat ickhebvoor ghenomen
Metverraet weer
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Veel stercke sloten syn al niet‘”,
Wanneer ‘tden goeden Godtverdriet;
Der menschen macht isenckel windt,
Wanneer onsHeer synwerck beghindt.

Uit:Bly-lieden Op de uutcomste van de Predicanten,
die om devercondinghe desEvangeliums

ghevanghenwaeren.
Pamflet,‘onder‘tcruys gedruckt' in 1621

1)B.Vezekius Z)bak 3)D.Sapma 4} helemaal niets

@ Triumph-Lied ter eerenvan Dominicus
SapmasHuysvrou

Dominee Sapma uit Hoorn ontsnapte op spectaculai-
re wijze. Zijn vrouw mocht hem in de gevangenis be-
zoeken.Zehad een doek om haarkin gebonden, alsof
ze kiespijn had. In de cel verwisselden zij van kleren
en Sapma wist te ontkomen, in vrouwskleren en met
een doek om zijn kin.Alsofhij kiespijn had.

Triumph-lied ter eerenvan Dominicus Sapmas
Huysvrou die hem uut-gheholpen heeft.
Wijse:Die inGodesbewaring sterck,Psal 91. Of:
Ickbid u Godtmijn volle vreucht.

loTriumph. ló,Io“.
Godts Dienaer is’t ontkomen,
Die van deGeusen hardt en snoo
Ghevanghen was ghenomen.

Gods Engels lieten Petrus gaen:
Hier syndergheenverschenen,
Die slot oft grendel roerden aen,
Offspraecken,Man gaethenen.

Dominicus schaft sellifs raet

Met syn hert-liev’ Egade,
Die hem syn zoetevryheydt baet,
Metvrees voor eyghen schade.

Syhad verloff, om altemet
Te sien nae haer ghevanghen,
En ghing, ghelijck dien tandpijn let,
Met doecken om haerwanghen.

SygaffhaerMan haer vrouws ghewaet;
Bewon haer kinn‘ met doecken.
Hy koos de deur,hy kreeg de straet,
HetWitz)van haer besoecken.

Sybleeffvoor hem in hechtenis;
Hy droechde siecke sletten,
Siethoe subtijlde lieffden is,
Wie soud’haerwerck beletten?

Uit:Bly-lieden 1621

1)hoera 2) doelwit

@ Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemackt
vanHendrick Danielsz Slatius

Dominee Hendrik Slatius ontkwam niet. Hij was ge-
vangen gezetwegens zijn aandeel in een complot
tegen Prins Maurits. 0m strafvermindering te krijgen
schreefhij enkele stukken tegen de remonstranten,
tegen zijn eigen geloofsgenoten dus.Het mocht niet
baten en hij werd ter dood gebracht (1623).De titel
van het volgende spotlied suggereertdat het een van
Slatius'afvallige geschriften is.

Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemaecktvan
Hendrick Danielsz. Slatius in syn Ghevangenis-
se totwaerschouwinge voor alle dienoch in

HetLant vol kettery te breenei.
: Wat broense dochvoor ketterijen,
Waer uyt soohooghen brant ontstaet?

: Die’t Synodusghebiet te mijen
Als schricklijckenban-waerdich quaet.

: Ickcan haerLeere niet verlaten,
Noch uweLeere nemen aen.

: Indien men onse Leer most haten,
Het Synodus soud' sooverstaen”.
: lckpasse niet opmenschen oordeel,
Het oordeel Gods sal‘tmy wel doen.

: Maer sulckemannen hebben voordeel
Die niet en spreken na vermoen.

: Waer‘t noch gheweesteen op—rechtmeenen,
Maer neen,d’uyt-spraeckwas valsch te Dort.

: Wat seght ghydaer?waer looptghybeenen?"
Ofmeent ghy dattermeer aenschort?

: Al vry watmeer, deDortscheVaders
En spraken niet nahaer verstant.

: Hoe?Waerent dan een hoopverraders
Van d’onghesienegl Remonstrant?

: Sywaeren teghens ons ontsteken
Met onversoennelijcken haet.
: Wie leertu sulcken oordeel spreken?
De reyne liefde denckt gheen quaet.
Sydencktgheen quaet,maer canwel mercken
Het gheen dat openbaergheschiet.

: Wat de'en deVaders danvoor wercken,
Waer aen ghy haer qua meeningh siet?

: Men heeft het oordeel los ghestrekenïol,
Ons reden sijn nau voorghestelt.

: Men heeftuw’schriftenhooren spreken,
Eer’tvolle vonnis was ghevelt.

: Men had onsmond’lìngh moeten hooren,
Nu las-men ‘tschriftter nauwernoot.

: T’was sobesloten van te vooren;
Oock was uw’schrift alveel tegroot.

: Van datbesluyt was niet ghesproken,
Men gafons eerst een andervoet“).

: Die voet is naderhandt ghesproken,
En al deVaders vonden ‘tgoet.

: Het Synoduswas heel gheleghen,
ln qua goed-vindingh sonder reen“).
: My dochtnochtans het gingh ter deghen“),
Men storteveelerley ghebe'en.

: Men can desHeeren naem wel noemen,
En overtreden GodesWet.

: Maer onse Vaders moghen roemen,
Datmond en hart de’en een ghebedt.

: O neen:haer heeft te seerontbroken,
T’voor sitten van denHeylighen gheest.

'. Ghebedt en alles isghesproken,
Als van eenvolck datChristus vreest.
: Waer waren vrientschap, liefde,vrede,
Oprechte vruchten van den Gheest?

: Dees brachten al deVaders mede.
Sulcx dat’s sijn een hart gheweest.

: Een hart,om alle Remonstranten,
Te stooten uyt haerVaderlandt,

: Men most ghetrouwe dienaersplanten
En helpen ‘tquaghespuysvan cant.

: Eerst had‘men moeten ondersoecken,
Offonse leer was goedt offquaedt.

: DeVaders hadden uwe boecken,
En sochten selfgheen lang’beraet.

: De klockewas voor heen ghegoten,
Dit’s d’oorsaeckvan die fellebrant.

: D’oorsaken zijn uyt u ghesproten,
Niet uyt denContra-remonstrant.

: Ghywout ons nergens inverdraghen,
Waer dat gheschiet,de noodtwaer cleen.

: Men moet deKetters t'Lant uyt-jaghen,
Op dat Israel woon’ alleen.

: Wy sullen ditgheduldich draghen,
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Uyt liefd,tot Christus,en zijn Bruyt.
C: Jae springhtoockopde Narrewaghen,

En rijt u best de Landen uyt.
R: Wy rijen uyt,maer Godes plaghen,

Die rijen tot dees Landen in.
C: Wy souden Godes straffe draghen,

Waer uwe dolingh’van ons sin“).

Uit: Retortie ofte Weder-steeck. Pamflet,1619

1)die helemaal inGods liefde opgaan 2)al vondje er
duizend 3)verwoesten 4)goed 5)voorgenomen
6)broeden, voortbrengen 7)dan had deSynode dat
wel geweten 8)waar doelje op?9) onaanzienlijke
10)het vonnis lichtvaardiggeveld 11)procedure
12) slecht besluit zonderreden 13)zoals hethoort
14)als we jullie dwaling volgden

Ê] Ickjanvan Olden Barneveldt

Een spotlied van de geuzen op Oldenbarnevelt.De ge-
vangen raadpensionaris beklaagt zijn loten betreurt
de hoogmoed die tot zijn val heeft geleid.Als voor-
beeld voor dit lied diende een soortgelijk spot-klaag-
lied van Maximiliaan deBossa,de Spaansgezindead-
miraal die deSlag op de Zuiderzee tegen de geuzen
verloor (1573).

Een nieu Liedeken. vande gevanckenisse van
johanvan Oldenbarneveldt,met eenighevan
de syne,op dewyse:Maxilliaen de Bossu.

Ickjanvan Olden Barneveldt
Ridder,Heervan denTempel
Van Roodenrìjs,ende ghestelt
Bewaerdervan ‘sLandsstempel,
Daer toe ‘sHoffsopperAdvocaet
Maer ben ghevallen uyt dien staet

\
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Nae Lucifers exempel.
Want dien stantdochtmy al te slecht1|
lck wilde hogherwesen
Maer ben van Heer gheworden knecht
Ghevangen oockby desen.
Bewaert ende ghesloten vast
Ghelijck als eenen snoodengast
Jaeword van elckmis-presen.

Ickwas hoog gheklommen alreets
Schiertot de hoogste stede
Met Grotius en Hooger—beets
En Haenvan Haerlemzl mede.
Maer ben ghevallen gantschom leeg
Dat maeckt my ‘therte sooghedweeg,
Het roeptnu alom vrede.
Ickdie eensplacht ghe-eert te zijn,
Ja gheachtdesLandsVader
Wort nu (istniet verkeert met myn)
Ghescholden eenVerrader,
En oockAutheur van allen twist
Die hier intLand isopghehist.
Menwijt hetmy algader.
OorlofPrincelicke leeuwen fier
Hout aen de rechte Leere
Acht niet wat andre schreuwen hier,
Want ickbeklaegh my seere
Dat ickd’huerlingen heb ghelooft,
Zyhebben my het hert verdooft.
Och dat klaeg icku Heere.

‘Godtis mijn burcht’ (naamspreukvan
de auteur).Uit:Nieu Geuse Liedt-Boeck, 1645

1)eenvoudig2)johandeHaen,pensionarisvan Haarlem
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stadspoort, depredikant onverhoedsgevangen.De
kerkgangers vallen de soldaten aan en die schieten
terug,met scherp.Erzijn vier doden te betreuren: een
zakkendrager,een metselaarszoon, een matroos en
een schoenmaker,Depredikant, SimonLucae, wordt
dezelfde nacht nog overgebrachtnaarDen Haag.

Op deMoort van Rotterdam,de Rotterdamsche
Remonstrantsghesinde sprecken.Op dewijse:
lck salu lieven en dienen eendrachtich.
Psalm 18.

O lieve Godt,waer zijn wy toeghecomen?
OnsPredicant is onsmet crachtbenomen,
En vast gheboeyt:en als hywierd’besocht
Uuttrouwe liefd’,zijn veele omghebrocht.
Duyn,gaansverwoet,lietonderthoopjenï)schieten;
Sijn muskettiers,hy dede daervergieten
Veel Burghers bloet,en heeft alzoo d’oost-poort
EnChristusknechtbewaertzl doorbloet enmoort.

Hydede snachtsdeesmoort-poort stoutontsluyten
En sleepte daer den Predicantweer buyten,
Enbracht hemwegh in ‘sGraven-haeg’, intgadt3’‚
Datvreeslijck stinckt,en krieltvan muys en radt,
Een welcom gastvoor al dewrede Staten,
Die swereltsheyl en zijne dienaers haten,
Maer GodthaetDuyn enhaer dieDuynsghelĳck
Dus onbeweeght4)bestormen ‘tHemelrijck.

Duynwierd’betaelt,tven‘aders geltmochtvloten5).
Maertheyloosgelt,noch ‘tbloetzoosdielmsvergoten
Heeft hem bedaert, noch eenighMagistraet.
Siet hoemen noch met ons tewercke gaet:
tVermoordevolck en mocht men niet begraven,
Doorvrient nochbuer,deBurgher—meestersgaven
Haer dienaers last (alscackx tot moetvvils strai‘)

Om haer desnachts te stoppen in hetgraf.

Ten isniet vreemt datMoordenaers niet garen
t’Vermoorde Lijck by dagheuyt zien varen,
Met sulcken staet, en sulcxs als dat behoort:
ElckMoordenaerdemptnaerstich lĳckenmoort.

Uit:Liedekens,Nopende de eeuwighe
ghevanckenisse derRemonstransche Predicanten

Pamflet,zonderjaartal

1)menigte 2)bewaert:zowel de Oostpoortverdedigd
als depredikant gevangengehouden 3) gevangenis
4) driest 5)vloeien 6)zogenaamd als strafvoor hun
moedwil

[EBly-Lied opdeuutcomste van vier
Predicanten

Vreugdelied over de ontsnappingvan vier gearres-
teerde remonstrantsepredikanten.Laat de calvinis-
ten maar op hun neus kijken, zij zijn eruit!

Bly-Lied Opdeuutcomste van vier Predicanten,
dieom devercondinghe des Evangeliums ghe-
vanghen waren.
Wijse:Ghyvolckeren des aertrijckx al.
Psal.100.

Beminde Christen,die noch treurt,
Hoort nuwat goeds,dat seldenbeurt.
Bernherusï),die tot Haerlem sat,
lsbraeffgheholpen uut het gatz).

Oock isDominicus3J verlost.
Dees tijdingh’ rijd al—om post.
Het Calffsiet dapper op syn snuyt;
Maer ’tspijt,wie ‘tspijt,sy synderuyt.
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kante bezigheid. Een aantalpredikanten werd gevan-
gen genomen, Hierover een verontwaardigd lied van
de remonstranten.Gereformeerde Hollanders, God
zaljullie straffen!
Op d’eeuwighe ghevanckenisse der Re-
monstransche Predicanten.
Opdewijse:Myn ziel maeckt groot den Heer

Syn dan de Dienaers Godts
Soowredelijck en spodts
In’ttuchthuys opghesloten?
Fy Hollandt 1005van eer,
Heeft u deware leer
Al reede zooverdroten?

Verdruckt haer zooghy wilt,
Zy zijn nochtans van’t gilt
Daer Godtheeft toeghesproken:
“Wie u raeckt,raeckthet licht
Van mijn bemint ghesicht,
Ghy blyft niet onghewroken”.

Offghy gheenwrake siet,
En denckt doch daerom niet
DatGodt u niet sal schenden.
Wanneer ghy ‘tminst vermoet
Soo salhy overvloet
Van swareplaghen senden.

Uit:Liedekens,Nopende de eeuwighe
ghevanckenisse derRemonstransche Predicanten.

Pamflet,zonderjaartal,

W 0 deVerlossin evan Samuel dePrince enP g
Johannes Grevius

Samuel dePrince enjohannes Grevius waren remon-

strantse dominees uit Baardwijk (bijWaalwijk) en
het nabijgelegen Heusden.Beiden werden in 1620 ge-
arresteerd, kregen levenslang enbelandden in het
Amsterdamse tuchthuis. Zij ontsnapten dankzij colle-
ga Sapma,valse sleutels en touwladders.
Samuel de Prince had een kwalijke reputatie.Volgens
de contra-remonstranten zou hij eens drie roemers
wijn hebben geledigd in denaam van de vader, de
zoon en de Heilige Geest. In 1623 trachtte hij Prins
Maurits geld aftepersen, werd opgepakten kwam
op slotLoevestein terecht.Bij een vluchtpoging kwam
hij om,in de slotgracht.

Op deVerlossinge van Samuelde Prince,ende
johannesGrevius.
Wijse:Weest verheugt al ghy oprechte.Psa. 33.

Houd goedemoet, algy oprechten,
Gods Majesteyt komt ons tebaet
DieGrev’ enPrins,die trouwe knechten,
Uut t’Amsterdamsche Tuchthuys laet.
Contra-remonstranten,
Vangt gheen Predicanten.
Godt isu party“.
U tyranniseren
Salhy u verleren.
En ons blĳven by.

Uit: Bly-lieden 1621.

1)tegenstander

@ OpdeMoort van Rotterdam

In hetvolgende lied zijn we getuigevan de arrestatie
van een remonstrants predikant. In 1621 waren de
Rotterdamse remonstranten eens buiten de stad bij-
eengekomen.De dijkgraafvan Schieland,Duin Claes-
soon, bemerkt dat en neemt op de terugtocht, in de

…Ay treurt met rouw, trouw Batavieren

Anderen veroordeelden de onthoofding van Oldenbar-
nevelt,waaronder de dichter van dit klaaglied. De
trouwste raadsheervan het land isverraden en ver-
moord.OBatavieren, o Hollanders, eert dezegrote
man,vergeet hem niet,gunthem een grafinuw ziel.

Liedeken.Op deWijse: CornetteMusicaal.

Ay treurt met rouw, trouw Batavieren;
Hy dieu saecken recht wou stieren,
Den Vader van u Stand“,
Die ‘tHeyl u stichte:
Den trouwsten Raadtvan ‘tLand.
Leytjammerlijck in ‘tzand
Vermoordt; en ‘tonverstand
Gaathem aan elcken kant,
Met leugens,noch verraet op—dichtenzi.

Maarwaar voor moest hy denDoodt smaken?
Waar voor? voor sijn geduyrichwaken;
Voor ‘tschuttenvan ‘tgeweld”,
Voor ‘sLandsVryheden.
O grooten Barneveld,
Gy,als eenvromen Held
Sult eeuwig zijn getelt‘il,
AlsWits) enBaak gestelt
Tot hetVolcks nut, met diebest deden.

En gy,en gy,Ovroom Hollanders!
Mint gy te rechtu trouw Voor-standers:
Soou sijn ong’lijcköl deert;
Wert gy gedreven
Hem recht te sien geeert,
U ernstelijckdan keert,
Dat gy sijn Lofvermeert,

En dat gy hem niet weert,
Een Graf-plaats inu ziel te geven.

Bymy,die ick zy7) (ondertekening)
Uit: S.Coster,Werken, 1883

1)staat2)op leugenachtigewijze van verraad betich-
ten 3)beschermen tegen het geweld 4) beschouwd
5) doelwit, voorbeeld 6)onrechtvaardige behandeling
7)geschreven door mij, wie ik ook moge zijn

EGeuseVesper ofSiecken—troostvoor de
vierentwintigh

Nog een verontwaardigd lied overde dood van Olden-
barnevelt, hetberoemde GeuseVesper van joostvan
den Vondel. Moest deze voortreffelijke man, na zoveel
jaren trouwe dienst, op zijn oude dag sterven door
een verradelijk zwaard?Alle beschuldigingen zijn
vals gebleken:nooit vond men de ‘pistolettenvan het
verraad', het smeergeld dat slechtswas rondgestrooid
om hem verdacht te maken.Wat zullen de vieren-
twintig rechters die Oldenbarnevelt ter dood veroor-
deelden,een wroeging krijgen!Voor hen is deze ‘zie-
kentroost’- bijbelteksten die men aan de stervenden
voorlas om berouw op te wekken.Maarhun berouw
zal vergeefs zijn:deze wandaad is onvergeeflijk voor
God.

GeuseVesper" ofSiecken-Troostvoor de
Vierentwintígh.
Op dewijse: Branle Partinice

Hadt hyHollandt dan ghedragen,
Onder ‘thart,
Tot sijn afgeleefdedagen.
Met veel smart,
Om ‘tmeyneedigh swaert te laven,
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Met sijn bloet, ScheldtgheenVroomen voorverraders Nou dat schalcke diefjen stincktf De daghelijckse Rental,
En te mesten kray en raven, Van den staet. Hoe istbenart,hoe hangt sijn start, Begon het Dorp te twisten:
Op sijn goet? Nou sijn pooten zijn vermincktzl. “Gansduysent sackrement,

Maer waerom den hals gekorven?
Want sijn bloet
Was in d’aders schier verstorven;
In sijn goet
Vontmen noyt dePistolettenz)
Van ‘tverraet,
Uutghestroyt,om scharp tewetten
‘sVollecks haet.

Gierigheyt en wreetheyt beyde,
Die het swaert
Grimmigh ruckten uyt der scheyde.
Nubedaert,
Suchten:Wat kan onsvernoegen
Goet enbloet?
Och,hoe knaecht een eeuwighwroegen
Onsghemoedt!

Uit: anoniem pamflet ca 1631
(joostvan denVondel)

1)vesper: katholieke avonddienst,wellicht met de bij-
gedachte aan de vespers derdoden 2) Spaanse geld-
stukken 3)om de ziekentroost te laten voorlezen
4) heiligen: de deelnemers aan deDordtse synode
5)de ziekentroost

El EenNiew LietgenvanReyntgen deVos
Nog een lied van Vondel overde veroordeling van Ol-
denbarnevelt: een hekeldicht in de vorm van een Hol-
landse dierfabel.De raadpensionaris is de kip die
gouden eieren legt.Deze kip trekt de aandachtvan
Reintje de Vos -dat is deAmsterdamse burgemeester
ReinierPauw,de voorzitter van devierentwintig rech-
ters. Reintje speldtde boeren - deHollanders - wat op
demouw en vreet het beest op.Pas laterkomen de
boeren erachterwat voor streek Reintje hun heeft ge-

Devrye Amstel Boeren
Die hadden ienneHen
Daer sy soowel byvoeren
As ickgien angder ken,
Mit een kakelbonte pen,
Dees leghen siet, langs:”welvaert hiet
Datte Duyvel ‘tVosse schen.

DeesHen layalle daghe
Sooficxse goweAy
Hetwas gheen tijdt van klaghen
500lang als ‘tbeesje lay
Was het kermis in deway,
De rijcke Boer,uyt melcke voer,
‘tWasal Botter,Room en Klay.

Maer ‘tleckerVosse muyltge

Dat de duyvel ‘tVosjenschent,
Ons Hen is doodt,en ‘tDorplijdtnoot.
Issetniet een groot elent?”

DeBoeren Raintgen histen
DeHonden oppet lijf,
DieRaintgen vaer bepisten
Om ‘teelements9)bedrijf;
Raintgen claechdent aen sijnWijf,
"Vaerjyhebt schult, draecht met ghedult"
Sayse,“al dit ongherijf

jyBoeren neemt exempel
En wachtge voor deVos,
En sithem op sijn tempel”)
En jaechtde schalck in ‘tBos
Is hy swart ofis hy ros,
Gheloofthem niet, die ‘tDorpverriet.

1 Z h Ophoendervlays belust Stootden diefsijn tanden los.
Weest tevreen, haelt Predikanten3)‚ óverd. e sturen d?Winde" Op em af. . Quam cruypen uyt sijn kuyltgen
W _ ondel steldehet lied in een boerentaaltje, hetWater- , . _est en Oost, lands met ondermeer ‘te'voor 'ee’(‘iens’)en ‘ng'voor By sAmster langse kust, Uit. pamflet,1627 (joostvan denVondel)
Gaet en soecktby Dortsche santen‘ll
Heyl en troost;
‘Tis vergeefs,de Heer koomt kloppen,
Met sijnWoort5'‚
Niemandt kan dewellen stoppen
Van die Moort.

Spiegelt,spiegeltu dan echter,

‘n‘(‘angder’).Hij volgt daarmee zijnmuzikale voor-
beeld, Bredero’s befaamde lied ‘ArentPieter Gysen’
over een gevecht in eenplattelandsherberg.

Een Niew Lietgen van Reyntgen deVos.[Ge
maecktom opdebrug te zingen; al zouw‘er
Reintje uyt zijn vel om springen.]
Op deWijse:Van Arent Pieter Gijsen,&c.

Daerde Boerman sat gherust.
“Wel”,sayhet, “langst‘”,hebt vrees noch angst
Raintgens deucht isjoubewust”.

DeVos namt eelebeesge
En vattet by de keel,
En scheurdent ‘tleckerevleesge
En gafvan elck een deel

1)schertsnamenvoor de duivel 2) Pauw was namelijk
niet herkozen als burgemeester 3) ‘slands 4)vriend
5) dunne melk 6)Oom 7) te edel, tegoed voor hui
8)inkomsten 9)schandelijk 10) lijf

Op d’eeuwigheghevanckenisse der
Remonstransche Predicanten

Wie ghy zijt; Aen sijnVosjes even veel, Na de S node van Dordrecht vluchtten devoornaam-Vreest den worm,die desen rechter Nou iensvan ’tlooseRaintgen En leefden luy, deBoer dronck huy5), ste remà/nstranten het land uit InAntwerpen richt-
‘tHart afbijt, Ghesonghen dattet klinckt WantNoemfi) Raintgen was te ee17). '

Schent uw‘handen aen geen Vaders,
Dolvan haet,

\ A I

Daer Nickertgen enHaintgen“
Dewellekoemst ofdrinckt,

4
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Maer doedeBoeren misten
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ten zij in 1619 deRemonstrantse Broederschap op.
Ondanks strenge verboden werden inHolland ge-
meenten onderhet kruis gesticht. Preken was een ris-
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Met sijn bloet, Scheldt gheenVroomen voor verraders Nou dat schalcke diefien stinckt; De daghelijckse Renta),
En te mesten kray en raven, Van den staet, Hoe istbenart,hoe hangt sijn start, Begon het Dorp te twisten:
Op sijn goet? Nou sijn pooten zijn vermincktzl. "Gans duysent sackrement,

Maer waerom den hals gekorven?
Want sijn bloet
Was in d’aders schier verstorven;
In sijn goet
Vontmen noyt dePistolettenzi
Van ‘tverraet,
Uutghestroyt,om scharp tewetten
‘sVollecks haet.

Gierigheyt en wreetheyt beyde,
Die het swaert
Grimmigh ruckten uyt der scheyde,
Nubedaert,
Suchten:Wat kan onsvernoegen
Goet enbloet?
Och,hoeknaecht een eeuwighwroegen
Onsghemoedt!

Uit: anoniem pamflet ca 1631
(joostvan denVondel)

1)vesper: katholieke avonddienst,wellicht met de bij-
gedachte aan de vespers derdoden 2)Spaanse geld-
stukken 3)om de ziekentroost te laten voorlezen
4)heiligen: de deelnemers aan deDordtse synode
5)de ziekentroost

El EenNiew LietgenvanReyntgen deVos
Nog een lied van Vondel overde veroordeling van Ol-
denbarnevelt: een hekeldicht in de vorm van eenHol-
landse dierfabel.De raadpensionaris is de kip die
gouden eieren legt.Deze kip trekt de aandachtvan
Reintje de Vos -dat is deAmsterdamse burgemeester
ReinierPauw,de voorzitter van devierentwintig rech-
ters. Reintje speldtde boeren - deHollanders - wat op
demouw en vreet het beest op.Pas laterkomen de
boeren erachterwat voor streek Reintje hun heeft ge-

Devrye Amstel Boeren
Diehadden ienne Hen
Daer sy soowel byvoeren
As ickgien angder ken,
Mit een kakelbonte pen,
Dees leghen siet, 1angs3)welvaert hiet
Datte Duyvel ‘tVosse schen.

Dees Hen layalle daghe
Sooficxse goweAy
Hetwas gheen tijdt van klaghen
500lang als ‘tbeesje lay
Was het kermis in deway,
De rijcke Boer,uyt melcke voer,
‘tWas alBotter, Room enKlay.

Maer ‘tleckerVosse muyltge

Dat deduyvel ‘tVosjen schent,
Ons Hen is doodt,en ‘tDorplijdt noot.
Isset niet een groot elent?”

DeBoeren Raintgen histen
DeHonden oppet lijf,
DieRaintgen vaer bepisten
Om ‘teelements9)bedrijf;
Raintgen claechdent aen sijnWijf,
"Vaerjyhebt schult, draecht met ghedult"
Sayse,“al dit ongherijf

jyBoeren neemt exempel
En wachtge voor deVos,
En sithem op sijn tempel”)
En jaechtde schalck in ‘tBos
Is hy swart ofis hy ros,
Gheloofthem niet, die ‘tDorpverriet.

l Z h Ophoendervlays belust Stootden diefsijn tanden los.
Weest tevreen, haelt Predikanten3), ‘everd. e sturen d?Winde" Op em af. . Quam cruypen uyt sijn kuyltgen
W _ ondel steldehet lied in een boerentaaltje, hetWater- , . _est en Oost, lands met ondermeer ‘ie'voor 'ee’(‘iens’)en ‘ng’voor By sAmster langse kust, Uit. pamflet,1627 (joostvan denVondel)
Gaet en soecktby Dortsche santen‘ll
Heyl en troost;
‘Tis vergeefs,de Heer koomt kloppen,
Met sijnWoort5'‚
Niemandt kan dewellen stoppen
Van die Moort.

Spiegelt,spiegelt u dan echter,

‘n‘('angder'). Hij volgt daarmee zijnmuzikale voor-
beeld, Bredero’s befaamde lied ‘ArentPieter Gysen’
over een gevecht in eenplattelandsherberg.

Een Niew Lietgen van Reyntgen deVos.[Ge
maecktom opdebrug te zingen; al zouw‘er
Reintje uyt zijn vel om springen.]
Op deWijse:Van Arent Pieter Gijsen,&c.

Daerde Boerman sat gherust.
“Wel",sayhet, “langst‘”,hebt vrees noch angst
Raintgens deucht isjoubewust".

DeVos namt eele beesge
En vattet by de keel,
En scheurdent ‘tleckerevleesge
En gafvan elck een deel

1)schertsnamenvoor de duivel 2)Pauw was namelijk
niet herkozen als burgemeester 3) ‘slands 4)vriend
5)dunne melk 6)Oom 7) te edel, tegoed voor hui
8)inkomsten 9)schandelijk 10) lijf

Op d'eeuwigheghevanckenisse der
Remonstransche Predicanten

Wie ghy zijt; Aen sijnVosjes even veel, Na de S node van Dordrecht vluchtten devoornaam-Vreest den worm,die desen rechter Nou iensvan ‘tloose Raintgen En leefden luy, deBoer dronck huy5), ste remà/nstranten het land uit InAntwerpen richt-
‘tHart afbijt, Ghesonghen dattet klinckt Want Noemfi)Raintgen was te eel7). '

Schent uw‘handen aen geenVaders,
Dolvan haet,
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Daer Nickertgen enHaintgen“
Dewellekoemst ofdrinckt,
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ten zij in 1619 deRemonstrantse Broederschap op.
Ondanks strenge verboden werden inHolland ge-
meenten onder het kruis gesticht. Preken was een ris-
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kante bezigheid. Een aantalpredikanten werd gevan-
gen genomen, Hierover een verontwaardigd lied van
de remonstranten.Gereformeerde Hollanders, God
zaljullie straffen!

Opd‘eeuwighe ghevanckenisse der Re-
monstransche Predicanten.
Opdewijse:Myn ziel maeckt groot den Heer

Syn dan de Dienaers Godts
Saawredelijck en spodts
In't tuchthuys opghesloten?
Fy Hollandt 1005van eer,
Heeft u deware leer
Al reede zooverdroten?

Verdruckt haer zooghywilt,
Zy zijn nochtansvan’t gilt
Daer Godt heeft toeghesproken:
“Wie u raeckt,raeckthet licht
Van mijn bemint ghesicht,
Ghy blyft niet onghewroken”.

Offghy gheenwrake siet,
En denckt doch daerom niet
DatGodt u niet sal schenden.
Wanneer ghy ‘tminst vermoet
Soo salhy overvloet
Van swareplaghen senden.

Uit: Liedekens, Nopende de eeuwighe
ghevanckenisse derRemonstransche Predicanten.

Pamflet, zonder jaartal.

W 0 deVerlossin evan Samuel dePrince enP g
Johannes Grevius

Samuel dePrince enjohannes Greviuswaren reman-

strantse dominees uit Baardwijk {bijWaalwĳk) en
het nabijgelegen Heusden.Beiden werden in 1620 ge-
arresteerd, kregen levenslang enbelandden in het
Amsterdamse tuchthuis. Zij ontsnapten dankzij colle-
ga Sapma,valse sleutels en touwladders.
Samuel de Prince had een kwalijke reputatie.Volgens
de contra-remonstranten zou hij eens drie roemers
wijn hebben geledigd in denaam van de vader, de
zoon en de Heilige Geest. In 1623 trachtte hij Prins
Maurits geld aftepersen, werd opgepakten kwam
op slotLoevestein terecht.Bij een vluchtpoging kwam
hij om,in de slotgracht.

Op deVerlossinge van Samuelde Prince,ende
johannesGrevius.
Wijse:Weest verheugt al ghy oprechte.Psa. 33.

Houd goedemoet, algy oprechten,
Gods Majesteyt komt ons tebaet
DieGrev’ enPrins, die trouwe knechten,
Uut t’Amsterdamsche Tuchthuys laet.
Contra-remonstranten,
Vangt gheen Predicanten.
Godt isu party“.
U tyranniseren
Salhy u verleren.
En onsblijven by.

Uit: Bly-lieden 1621.

1)tegenstander

@ OpdeMoort van Rotterdam

In hetvolgende lied zijn we getuigevan de arrestatie
van een remonstrants predikant. In 1621 waren de
Rotterdamse remonstranten eens buiten de stad bij-
eengekomen.De dijkgraafvan Schieland,Duin Claes-
soon, bemerkt dat en neemt op de terugtocht, in de

…Ay treurt met rouw, trouw Batavieren

Anderen veroordeelden de onthoofding van Oldenbar-
nevelt,waaronder de dichter van dit klaaglied. De
trouwste raadsheervan het land isverraden en ver-
moord.OBatavieren, o Hollanders, eert dezegrote
man,vergeet hem niet,gunthem een grafinuw ziel.

Liedeken.Op deWijse: CornetteMusicaal.

Ay treurt met rouw, trouw Batavieren;
Hy dieu saecken recht wou stieren,
Den Vader van u Stand",
Die ‘tHeyl u stichte;
Den trouwsten Raadt van ‘tLand.
Leytjammerlijck in ‘tzand
Vermoordt; en ‘tonverstand
Gaathem aan elcken kant,
Met leugens,noch verraet op—dichtenzi.

Maarwaar voor moest hy denDoodt smaken?
Waar voor? voor sijn geduyrichwaken;
Voor ‘tschuttenvan ‘tgeweld3),
Voor ‘sLandsVryheden.
O grooten Barneveld,
Gy,als eenvromen Held
Sult eeuwig zijn getelt4),
AlsWit5' enBaak gestelt
Tot hetVolcks nut, met diebest deden.

En gy.en gy.0vroom Hollanders!
Mint gy te rechtu trouw Voor-standers:
500u sijn ong’lijckfii deert;
Wert gy gedreven
Hem recht te sien geeert.
U ernstelijck dan keert,
Dat gy sijn Lofvermeert,

En dat gy hem niet weert,
Een Graf-plaats inu ziel te geven.

Bymy,die ick zy7) (ondertekening)
Uit: S.Coster, Werken, 1883

1)staat2)op leugenachtigewijze van verraad betich-
ten 3)beschermen tegen het geweld 4) beschouwd
5} doelwit, voorbeeld 6)onrechtvaardige behandeling
7)geschreven door mij', wie ik ook moge zijn

EGeuseVesper ofSiecken—troost voor de
vierentwintigh

Nog een verontwaardigd lied overde dood van Olden-
barnevelt, hetberoemde GeuseVesper van joostvan
den Vondel. Moest deze voortreffelijke man, na zoveel
jaren trouwe dienst, op zijn oude dag sterven door
een verradelijk zwaard?Alle beschuldigingen zijn
vals gebleken:nooit vond men de ‘pistolettenvan het
verraad', het smeergeld dat slechtswas rondgestrooid
om hem verdacht te maken.Wat zullen de vieren-
twintig rechters die Oldenbarnevelt ter dood veroor-
deelden,een wroeging krĳgen!Voor hen is deze ‘zie-
kentroost’- bijbelteksten die men aan de stervenden
voorlas om berouw op te wekken.Maarhun berouw
zal vergeefs zijn:deze wandaad is onvergeeflijk voor
God.

GeuseVesper" ofSiecken-Troostvoor de
Vierentwintigh.
Op dewijse: Branle Partinice

Hadt hy Hollandt dan ghedragen,
Onder ‘thart,
Tot sijn afgeleefde dagen,
Met veel smart,
Om ‘tmeyneedigh swaert te laven,
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Uyt liefd,tot Christus,en zijn Bruyt.
C: jae springhtoockopde Narrewaghen,

En rijt u best deLanden uyt.
R: Wy rijen uyt, maer Godes plaghen,

Die rijen tot dees Landen in.
C: Wy souden Godes straffe draghen,

Waer uwe dolingh’van ons sin“).

Uit:Retartie ofte Weder—steeck. Pamflet,1619
1)die helemaal inGods liefde opgaan 2)al vond je er
duizend 3)verwoesten 4)goed 5)voorgenomen
6)broeden, voortbrengen 7)dan had de Synode dat
wel geweten 8)waar doelje op?9) onaanzienlijke
10)het vonnis lichtvaardiggeveld 11)procedure
12) slecht besluit zonderreden 13)zoals het hoort
14)als we jullie dwaling volgden

Ê] Ickjanvan Olden Barneveldt

Een spotlied van de geuzen op Oldenbarnevelt.De ge-
vangen raadpensionaris beklaagt zijn loten betreurt
de hoogmoed die tot zijn val heeft geleid.Als voor-
beeld voor dit lied diende een soortgelijk spot-klaag-
lied van Maximiliaan deBossa,de Spaansgezindead-
miraal die deSlag op de Zuiderzee tegen de geuzen
verloor (1573).

Een nieu Liedeken. vande gevanckenisse van
Johan vanOldenbarneveldt, met eenighe van
de syne, op dewyse:Maxilliaen de Bossu.

Ickjanvan Olden Barneveldt
Ridder,Heervan denTempel
Van Roodenrijs, ende ghestelt
Bewaerder van ‘sLands stempel,
Daer toe ‘sl—loffs opperAdvocaet
Maer ben ghevallen uyt dien staet

\
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Nae Lucifers exempel.
Want dien stantdochtmy al te slechtll
Ick wilde hogherwesen
Maer ben vanHeer gheworden knecht
Ghevangen oock by desen,
Bewaert ende ghesloten vast
Ghelijck als eenen snoodengast
Jaeword van elckmis-presen.
Ick was hoog gheklommen alreets
Schier tot dehoogste stede
MetGrotius enHooger—beets
EnHaen van Haerlemzl mede.
Maer ben ghevallen gantschom leeg
Dat maeckt my ‘therte sooghedweeg,
Het roeptnu alom vrede.
Ick die eens placht ghe—eert te zijn,
Jagheacht desLandsVader
Wort nu (ist niet verkeert metmyn)
Ghescholden eenVerrader,
En oockAutheur van allen twist
Die hier intLand isopghehist.
Menwijt het my algader.
OorlofPrincelicke leeuwen fier
Hout aen de rechte Leere
Acht niet wat andre schreuwen hier,
Want ickbeklaegh my seere
Dat ickd’huerlingen heb ghelooft,
Zyhebben my het hert verdooft.
Och dat klaeg icku Heere.

‘Godtis mijn burcht’ (naamspreukvan
de auteur).Uit:Nieu Geuse Liedt-Boeck, 1645

1)eenvoudig2)johandeHaen,pensionarisvan Haarlem
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stadspoort, depredikant onverhoedsgevangen.De
kerkgangers vallen de soldaten aan en die schieten
terug,met scherp.Erzijn vier doden te betreuren: een
zakkendrager,een metselaarszoon, een matroos en
een schoenmaker,Depredikant, SimonLucae, wordt
dezelfde nacht nog overgebrachtnaarDen Haag.

Op deMoort van Rotterdam,de Rotterdamsche
Remonstrantsghesinde sprecken.Op dewijse:
Ick salu lieven endienen eendrachtich.
Psalm 18.

O lieve Godt,waer zijn wy toeghecomen?
Ons Predicant is onsmet cracht benomen,
En vast gheboeyt:en als hywierd’ besocht
Uut trouwe liefd’,zijn veele omghebrocht.
Duyn,gaansverwoet,lietonderthoopjen" schieten;
Sijn muskettiers,hy dede daervergieten
Veel Burghers bloet,en heeft alzoo d’oost-poort
EnChristusknechtbewaertZ)doorbloet enmaart.

Hydede snachtsdeesmoort-poort stoutontsluyten
En sleepte daer denPredicant weer buyten,
Enbrachthem wegh in ‘sGraven-haeg’,intgadt3’,
Datvreeslijck stinckt,en krieltvan muys en redt,
Eenwelcom gast voor al dewrede Staten,
Die swereltsheyl en zijne dienaers haten,
Maer GodthaetDuyn enhaer dieDuynsghelĳck
Dus onbeweeght4)bestormen ‘tHemelrijck.

Duynwierd’betaelt,tven‘aders geltmochtvloten5).
Maertheyloosgelt,noch ‘tbloetzoosdielmsvergoten
Heeft hem bedaert,noch eenigh Magistraet.
Siethoemen noch met ons tewercke gaet:
tVermoordevolck en mocht men niet begraven,
Doorvrient nochbuer,deBurgher—meestersgaven
Haer dienaers last (alscackx tot moetvvils strai‘)

Om haer desnachts te stoppen in hetgraf.

Ten isniet vreemt datMoordenaers niet garen
t’Vermoorde Lijck by daghe uyt zien varen,
Met sulcken staet, en sulcxs als dat behoort:
ElckMoordenaerdemptnaerstich lĳckenmoort.

Uit:Liedekens,Nopende de eeuwighe
ghevanckenisse derRemonstransche Predicanten

Pamflet,zonderjaartal

1)menigte 2)bewaert:zowel de Oostpoortverdedigd
als depredikant gevangengehouden 3)gevangenis
4) driest 5)vloeien 6)zogenaamd als strafvoor hun
moedwil

[EBly-Lied opdeuutcomste van vier
Predicanten

Vreugdelied over de ontsnappingvan vier gearres-
teerde remonstrantsepredikanten.Laat de calvinis-
ten maar op hun neus kijken, zij zijn eruit!

Bly-Lied Opdeuutcomste van vier Predicanten,
dieom devercondinghe desEvangeliums ghe-
vanghen waren.
Wijse: Ghyvolckeren des aertrijckx al.
Psal. 100.

Beminde Christen,die noch treurt,
Hoort nuwat goeds,dat seldenbeurt.
Bernherusï),die totHaerlem sat,
Isbraeffgheholpen uut het gatz).

Oock isDominicus3J verlost.
Dees tijdingh’ rijd al—om post.
Het Calffsiet dapper op syn snuyt;
Maer ‘tspijt,wie ‘tspijt, sysynder uyt.
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Veel stercke sloten syn al niet‘”,
Wanneer ‘tden goeden Godtverdriet;
Der menschen macht isenckel windt,
Wanneer onsHeer synwerck beghindt.

Uit:Bly-lieden Op de uutcomste van de Predicanten,
die om devercondinghe desEvangeliums

ghevanghen waeren,
Pamflet,‘onder‘tcruys gedruckt’in 1621

1)B.Vezekius Z)bak 3)D.Sapma 4} helemaal niets

@ Triumph-Lied ter eerenvan Dominicus
SapmasHuysvrou

Dominee Sapma uit Hoorn ontsnapte op spectaculai-
re wijze. Zijn vrouw mocht hem in de gevangenis be-
zoeken.Zehad een doek om haarkin gebonden, alsof
ze kiespĳn had. In de cel verwisselden zij van kleren
en Sapma wist te ontkomen, in vrouwskleren en met
een doek om zijn kin.Alsofhij kiespijn had.

Triumph-lied ter eeren van Dominicus Sapmas
Huysvrou die hem uut—gheholpen heeft.
Wijse: Die inGodes bewaring sterck,Psal 91.Of:
Ickbid u Godtmijn volle vreucht.

loTriumph, ló,Io".
Godts Dienaer is't ontkomen,
Die van deGeusen hardt en snoo
Ghevanghen was ghenomen.

Gods Engels lieten Petrus gaen:
Hier syndergheenverschenen,
Die slot oft grendel roerden aen.
Offspraecken,Man gaethenen.

Dominicus schaft sellifs raet

Met syn hert-liev’ Egade,
Die hem syn zoete vryheydt baet,
Metvrees voor eyghen schade.

Syhad verloff, om altemet
Te sien nae haer ghevanghen,
En ghing, ghelijck dien tandpijn let,
Met doecken om haerwanghen.

Sy gaffhaerMan haer vrouws ghewaet;
Bewon haer kinn‘ met doecken.
Hy koos de deur,hy kreeg de straet,
HetWitz)van haer besoecken.

Sybleeff voor hem inhechtenis;
Hy droech de siecke sletten,
Siet hoe subtijl de lieffden is,
Wie soud’haer werck beletten?

Uit:Bly-lieden 1621

1)hoera 2) doelwit

@ Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemackt
van Hendrick Danielsz Slatius

Dominee Hendrik Slatius ontkwam niet.Hij was ge-
vangen gezetwegens zijn aandeel in een complot
tegen Prins Maurits. 0m strafverminderíng te krijgen
schreefhij enkele stukken tegen de remonstranten,
tegen zijn eigen geloofsgenoten dus.Het mocht niet
baten en hij werd ter dood gebracht (1623).De titel
van het volgende spotlied suggereertdat het een van
Slatius'afvallige geschriften is.

Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemaecktvan
Hendrick Danielsz. Slatius in syn Ghevangenis-
se totwaerschouwinge voor alle die noch in

HetLant vol kettery te breenei.
: Wat broense dochvoor ketterijen,
Waer uyt soohooghen brant ontstaet?

: Die’t Synodusghebiet te mijen
Als schricklijckenban-waerdich quaet.

: Ickcan haer Leere niet verlaten,
Noch uwe Leere nemen aen.

: Indien men anse Leer most haten,
Het Synodus soud’ sooverstaen”.

: lckpasse niet opmenschen oordeel,
Het oordeel Gods sal‘t my wel doen.
: Maer sulcke mannen hebben voordeel
Die niet en spreken na vermoen.

: Waer‘t noch gheweesteen op—techtmeenen,
Maer neen,d’uyt-spraeckwas valsch te Dort.

: Wat seghtghydaer?waer loopt ghyheenen?“
Ofmeent ghy dattermeer aenschort?

: Al vrywatmeer, deDortscheVaders
En spraken niet nahaer verstant.

: Hoe?Waerent dan een hoopverraders
Van d'onghesienegl Remonstrant?

: Sywaeren teghens ons ontsteken
Met onversoennelijcken haet.
: Wie leert u sulcken oordeel spreken?
De reyne liefde denckt gheen quaet.
Sydencktgheen quaet,maer canwel mercken
Het gheen dat openbaergheschiet.

: Wat de'en deVaders danvoor wercken,
Waer aen ghy haer qua meeningh siet?

: Men heeft het oordeel los ghestrekenw),
Ons reden sijn nau voorghestelt.

: Men heeftuw’schriftenhooren spreken,
Eer’tvolle vonnis was ghevelt.

: Men had onsmond’lìngh moeten hooren,
Nu las-men ‘tschriftter nauwernoot.

: T’was sobesloten van te vooren;
Oockwas uw’schrift alveel te groot.

: Van datbesluyt was niet ghesproken,
Men gafons eerst een ander voet“).

: Die voet is naderhandt ghesproken,
En al deVaders vonden ‘tgoet.

: Het Synoduswas heel gheleghen,
ln qua goed-vindingh sonder reen“).

: My dochtnochtans het gingh ter deghen“),
Men storteveelerley ghebe'en.

: Men can desHeeren naem wel noemen,
En overtreden GodesWet.

: Maer onseVaders moghen roemen,
Datmond enhart de’en eenghebedt.

: O neen: haer heeft te seerontbroken,
T’voor sitten van den Heylighen gheest.

: Ghebedt en alles is ghesproken,
Als van eenvolck datChristus vreest.

: Waer waren vrientschap, liefde,vrede,
Oprechte vruchten van den Gheest?

: Dees brachten al deVaders mede.
Sulcx dat’s sijn een hart gheweest.

: Een hart,om alle Remonstranten,
Te stooten uyt haerVaderlandt,
: Men most ghetrouwe dienaersplanten
En helpen ‘tquaghespuysvan cant.

: Eersthad‘men moeten ondersoecken,
Offonse leer was goedt offquaedt.

: DeVaders hadden uwe boecken,
En sochten selfgheen lang’beraet.

: De klocke wasvaor heen ghegoten,
Dit's d'oorsaeck van die felle brant.

: D‘oorsaken zijn uyt u ghesproten,
Niet uyt denContra-remonstrant.

: Ghywout onsnergens inverdraghen,
Waer datgheschiet, de noodt waer cleen.

: Men moet deKetters t'Lant uyt-jaghen,
Op dat Israel woon’ alleen.

: Wy sullen ditgheduldich draghen,

.e"
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Foy u dat ghy soosnode
Gods Kercke hebt gheschent!
Door u procedueren vals,
Overloopen van veel gals“,
Brochtet ghyGods Kerck om hals.

Men had denRemonstranten
Belooft eenvry gheleyt,
Denvromen Predicanten
Een dispuyt toegheseyt.
Maer men heeft deTrouw’ghequest
Te Dort sloeghmens‘ inarrest,
Het dispuyt was buyten west.

Men ginck haer condemneerenz'
Sonder eenich dispuyt,
TeghensTrou d’een deHeeren
Haer voerent’ Lantwaert uyt;
In watKerrick, inwatRyck
Hoorde men oyt desghelyck?
FoyKerck, foyRepublyck!

Daerom myn lieve schaepen,
Laet uvervoeren niet
Van dese boose knaepen,
Haer leugens altyt vliet.
Maer bemint dewaerheyt claer,
Verblyt u als ghy lydtom haer,
Endevolcht haer altyt naer.

Uit:LachrymaeLachrymarum,dat is,Traenen der
traenen,ghestort over de doot desEdele Heerjohan

van Oldenbarnevelt.Pamflet.1620.

1)dooruw woede. Bekend is dewoedeuitbarsting van
voorzitter Bogerman, 14jan.1619 2)veroordelen

X
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Tsamen-Sprekinghe tusschen een Remon-
strant ende eenContra-Remonstrant

Nog een reactie op deDordtse Synode,nu van contra-
remonstrantse zijde,in devorm van een buurpraatje.
De remonstrantse (debuurvrouw in onze interpreta-
tie)maakt haar contra-remonstrantsebuurman vele
verwijten, die hij de een na deanderweerlegt. De re-
monstrantse windt zich vooral op over deprocedure:
het_besluit de remonstranten te verwijderen had al
van te voren vast gestaan en de behandeling van hun
leerwas een schijnvertoninggeweest,een schijnheili-
ge vertoning ook,want de veelvuldige gebeden van de
contra-remonstrantenwaren niet door de heilige
geest ingegeven geweest.Gajij ookmaar het land uit,
is het antwoord.

Tsamen-sprekinghe tusschen een Remonstrant
endeeen Contra-Remonstrant,Van de Uyt—vaert
derRemonstranten.
Canghesonghenwerden, opdewyse van den
66.Psalm. of:Nerio schoonstevan uw’ Bueren.

R: LiefBuerman, seghtmywatvoor quanten
Verdrijft men dagelijcx uyt hetLant'?

C: Diemaken dat aen alle canten
Het huys desHeeren staet inbrant.

R: Ick sagh haer aenvoor Predicanten
DieGodes Liefde selfs verslont“.

C: Gods Liefd‘ verslint gheen Remonstranten
Al waert schoon datm’er duysentvont“.

R: Nochtans ickhebwel hooren segghen,
Datniemant betGods Kerck bemint.

C: DieGodes Kerck aen colen legghen3),
Hoe souden diewel“ zijn ghesint?

R: Maer soud' ghywel bewijsen connen
Dat sulcxdeRemonstranten doen'?

C: Haerhoogh-moet heeft sich onderwonnen5)

\ilX

HENDRIICKDANIELS: SLATIUS.I'r'.{.: ‘xçl, mm illi:/1mein/r 1.1, 11.1- M:;

“Gevangennemingvan degewezen remonst-
rantse predikant H.D. Slatius te Bleyswijk”,

ClaesJansz.Visscher, 1623
(MuseumCatharijneconvent, Utrecht)

deArminiaensche dwalinge syn.Geschreven in
‘sGraven Hage,in myne Banden.
Opdewijse:Antwerpen Rijck, etc.

MynGodt enHeer,
Totu roep ickmet rouwen,
Dat ickmijn Leer
Voor mannen endevrouwen
Hebbe gheleert:
Tisvoor my een afgrijsen.
Ickhebberou,
Wilt my ghenaed'bewijsen
Dat ickhebbe gheleert
Van Godsghenaed’ghekeert,
Tis voormy eenvals wanen.
Daerom blijft altijt vast,
Op Gods ghenade past,
Ghelooft geenArminianen.

Want ickben nou
Inbanden vast ghesloten.
Ickklaegh met rouw,
Het heeft den Heerverdroten
Dat ick zijnAlmacht
Te niet hebwillen dryven.
Waer is numijn kracht?
Men salmy gaen ontlijven.
Waer ismijn vryen wil
Die ickgheleert heb stil?
En datmet eenvals wanen.
Daerom blijft altijdtvast,
OpGodts ghenade past,
Ghelooft gheenArminianen.

En datnoch meer
Dat ickhebvoor ghenomen
Metverraet weer
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Den Edelen Prins volvromen,
Tebrenghen om,
Met alle mijn ghesellen,
Die ick rontom,
IntLandt heb gaen bestellen,
Om Prins vermoorden siet“,
Met al zijn ghebiedtz',
Is ditniet eenvalsch wanen?
Daerom blijft altijdt vast,
Op GodsGhenade past,
Ghelooft geen Arminianen.

Uit:Nieu Geuse Liedt-Boeck, 1645

1)siet:stopwoord,vgl. ‘hoor’2)gezag

lal Men hoort nu sevenwijven kijven

De befaamde zeevaartkundigeRobbertRobbertsz le
Canu (1563—na 1630)had ooit een klaaglied op de
dood vanArminius geschreven (1610)maarzaggeen
heil in deverdeeldheid der christenen.Hij noemde
zichzelf ‘neutralist'en liet zijn kinderen bij verschil-
lende kerkgenootschappen dopen.De kerkgenoot—
schappenwaren voor hem als zeven vrouwen die om
Christus’hand ruziën.De oudste wil niemand meer
hebben.Ze heeft haar goedje verteerd met romenij
(zoetewijn) en we begrijpen: deze zuster is rooms-ka-
tholiek. De tweede zietgraag knaapjes op de ‘lute‘
spelen:een lutherse dus.De derde zuster eetgraag
kalfsbout - een calviniste.De vierde is doopsgezind,
want ze doopthaar eigen brood in het vet. De laatste
twee zusters zijn contra-remonstrants en remonst-
rants.De moraal:Trouw met geen van die vrouwen,
laten we bij elkaar blijven.

Op deWijse:Doen ick een Doecxken wit sagh
blincken, &c.
Men hoort nu sevenWijven kijven,

Om Christi naem ofbroeck“ alleyn,
Sywillen alby Christoblijven,
En doen haer selfs lusten onreyn,
Dus en trouwtergeen,
Blijft met een gemeen.

Wie wil de oudst van seven vrijen,
Die alhaer goetjen heeftverteert.
InBastaert en inRomenijen“,
Sy isgeen Man met eerenweert,
Dus en trouwtergeen,
Blijfmet een gemeen.

De ander sietde Knaepjes geerne,
Die lustigh opter Luyten slaen,
Het zijn al kitteloorige Deernen,
Men kan haer lusten niet versaen3',
Dus en trouwtergeen,
Blijft met een gemeen.

De derde Suster onverdroten,
Eetgeern van eenKalfs-bout,
Met eenOrangien sopken over-goten,
Dathaer maeckt weeligh en seer stout,
Dus en trouwtergeen,
Blijft met een gemeen.

Devierde sietmen neerstigh loopen,
Nae alderley Braet-pannen vet,
Daer syhaer eygen Broodt in doopen,
Elck leeft hier nae sijn eygenWet,
Dus en trouwtergeen,
Blijft met een gemeen.

De vijfde gaethier dapperwijden‘“
Gods Kinder alvoor onkruyt uyt,
Die syhier bannen endemijden5l
Enmeynen ‘tis alvast besluyt,

Op-ghehangen in zijn kist.

Daerna syn oock met schenden
Hoogherbeets en Huych de Groot,
Gebannen al tot haer doot,
Louvesteyn is haerwaerande,
Welck huys voor haer isghehuyrt
Zoo langh als haer leven duyrt.

De remonstrantsepredikanten moeten deActe van
Stilstand tekenen,waarin zebeloven niet meer te zul-
lenpreken. Datweigeren ze,op eentje na.De veertien
weigeraars worden verbannen en op negen wagens
gezet, richting het katholieke zuiden.

Den sesten van julyklare
Doen kreghen oockhaerbescheyt‘“
Om te zijn haestich bereyt,
DePredicanten dienochwaren
TotDordrecht,wilt ditverstaen
Dats souden haer Leer afgaen.

Eerst werden zy al ontslaghen
Van haer dienst al in den Haegh,
En doen worde haersl ghevraeght
Staten Actie die zy saghens)
Ofzy die alsOnderdaen
Wouden teeck’nen en toestaen.

Maer sy weygerden het alle
Uut-ghenomen slechtsmaer een
Hendrick Leo (sooickmeen)
Die van haer isafghevallen
En heeft na der Statenwil
Hem belooft te houden stil.

Doen werden d’anderveerthiene
Den sestenjulydoch hoort
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Oock alle ghewesen voort,
T’was eenwonder om te siene,
Soo een schoonen troup daer was,
Van waghenen op dat pas.

NeghenWaghens haer gheleyden
Wel versien met Statenboon“,
Dus reden sydaer ten toon.
Uut dees Landen sydoen scheyden,
En voeren soonaeWaelwijck,
DenBosch. oft dierghelyck.

Princen laet onsmet behagen
Ons Godt aenroepen seermildt,
Dathy ons doch geven wilt
Peys envreed’ in onse daghen
En eendracht inGods Gemeent
Op dat die doch nietverkleent“.

Uit:Nieu Geuse Liedt—Boeck, 1645

l) de echtewaarheid: zewisten hetmaar al te goed
2)onwaardig 3)zeker, ‘niette missen‘ (stoplap)
4) vonnis 5)hun 6)de acte, die zij te zien kregen
7)boden 8)kleinerwordt

@ Foy u Dortsche Synode!

Een krachtige remonstrantse reactie op de Dordtse Sy-
node:foei! Protest achteraftegen de gevolgde proce-
dure:erwas ondermeer een dispuut beloofd, maar
dat is achterwege gebleven.

Liedeken
Voys: Icken ben niet als de pluyme

Foy u Dortsche Synode!
Foy Moedervan elendt!



Looft zijn naem ghebenedijt,
Om dat hy zijn Kerck altijt
Gaet beschermen seerkrachtigh
Door synAlmachtige handt,
Tot rust endevreed’van’t Landt.

Tis ontrent eenjaergheleden
Dat ons Prins al van Nassau,
Met veel anderHeeren trou
Quam totUutrecht inde steden
Daerhy met wijslyck beraen
‘tStatenbevel heeft ghedaen.

Alle die nieuwe Soldaten
DieWaert-gelders syn ghenaemt,
Heeft den Prince hoogh befaemt
‘tGeweerneder leggen laten
En heeft haerop ‘tonversienst
Soo ontslagenvan haer dienst.

Doen hebben deHeeren Staten
Als mannen seerwijs beraen
SammigheHeeren doen vaen,
Die ‘sLandts vrede gingen haten
‘tVolckhadden ghenomen aen,
Om onsen Prins teghen te staen.

jan Bai-hevelt principale
Was van ditghespuys het hooft,
En Ledenbergh (dochghelooft)
Met Grotius kloeck van Tale,
Moersbergen, en Hoogerbeets
Wisten daervan ‘trechtbescheet“.

DeStaten Generaal hadden de Nationale Synode uit-
geschreven, die op 13november 1618 te Dordrecht
voor het eerstvergaderde.De remonstranten,die op

de synode zijn gedaagd,worden min ofmeer vastge-
zet.Na eindeloze discussies overprocedurele zaken
wordt hun leer op 6 mei 1619 veroordeeld.

Doen hebben dewyse Heeren
A1 de Staten Generael
Een SynodeNationael
Tot Dordrecht met begheeren
Beroepen,met goedt ackoort
Om alles t’richten naGodsWoort.

Den sesten van Mey vol vromen
Wert van‘t Synode ‘tbesluyt
Vry ghelesen overluyt
Maer d’Arminianen vol schromen
Die bleven als heel onweert“
TotDort noch ghearresteert.

Op 13mei 1619wordt Van Oldenbarnevelt inDen
Haag terechtgesteld. Zijn verdiende loon,vindt de
contra-remonstrantse lieddichter.Twee dagen later
pleegt Ledenberg zelfmoord.Voor deze ‘moord’wordt
hijposthuum gestraft en in zijn eigen kist opgehan-
gen.Hoogerbeets enHugo de Grootworden verban-
nen naar slotLoevestein.

In Meywas het derthien daghen
Datmen Barn’velt komen sach
Voor zijn alderleste dagh,
Op’t Binnen-Hoffsonderklagen
Daer hy na verdienst ontfingh
Sijn loon, datheel wel vergingh.

Den vijftienden van Mey goedigh
Siet doenwert oock Ledenbergh
Als zijn eygen moorder ergh,
En als een die’t Landt stelt bloedigh
In eenbloedt-badt onghernist“

Dus en trouter geen.
Blijft met een gemeen.

De seste soecktonswijs te maken,
Dat alwat hier geschiet opAert,
Godtswil is die men niet mach laken“,
Daer zijnwy oock niet mee bewaert,
Dus en trouter geen.
Blijfmet een gemeen.

De leste sustervan dees seven,
Prijst een dommenArminiaen,
Diemijn kindt den doop niet wil geven”,
Dat icker selfsby mach staen,
Dus en trouter geen,
Blijft met een gemeen.

Ghy Christen Princen uyt-gelesen,
Zijt ghyvry, sooblijft inChristo,
Laet alle secten inhaer wesens',
Want ‘tzijn al ruyge Susters sno,
Dus en trouter geen,
Blijft met een gemeen.

Uit:Robbert Robbertsz,
De Noordtsche Rommelpot, 1646

1)de broek als symboolvoor de macht in het huwelijk
2)twee zoetewijnsoorten 3)verzadigen 4)wieden
5)bannen en mijden: zware straffen in orthodox-do
perse richtingen 6)depredestinatieleer van de contra-
remonstranten 7)de remonstranten waren niet tegen
de kinderdoop, al lieten zij tegenstandersvan de kin-
derdoop tot de dienst toe. Blijkbaar betreft het hier
een persoonlijke ervaring van Robbertsz
8) laat zemaarin hun sopgaarkoken

@ ‘tOnseVader
Op dewijse,van de CIVPsalm.

OVader ons, die in den hemelwoont,
Aen uwen naem zy alle eerbetoont;
U rijck toe-kom’;uWille zyvanwaerde
In ‘themelrijck, end” oock hier op der aerde.
U isbekent ons dagelijcksche noodt,
Geefthuyden onsonshuydendaeghschebroodt.
Vergeeft ons schuldt,gelijckwy oockvergeven
Wie datyet quaedtsheeft tegen onsbedreven.

Leydt ons oock niet in al te swaren strijdt,
Maer uyt genad’onsvan het quaedtbevrijdt.
Rijck,kracht ende eer,zijn u ind’eeuwigheden;
LaetAmen dan het slot zijn dergebeden.

Uit: Hugo deGroot, Bewijs van deware
Godtsdienst - Christelicke Gesangen, 1648

JL“Middelen totHeyl enDeuchde

Dialoog tussen een wanhopige zondaaren iemand
die hem wil troosten. Deze trooster raadthem aan
zich tot God te wenden.Datwil dezondaar wel,
maar hij kan het niet: de slechte gewoontevan het
zondigen staat in deweg, zoals zijn domheid deweg
naar de kennis verspert. Maar bidden helpt. De zon-
daarbesluit tenslotte eenpoging te wagen.

Middelen tot Heyl en Deuchde.Twee-spraeck.
Zang:Schoon Amaryllis Zegtwat u wil is.

Klager Ay my!wat plagen!
Trooster Wien hoor ick klagen?
K Een mensch,gedrucktdoor veel ellenden.
T Daer isgeen quaedt zoogroot ofGod kan’t
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Godt wendt geen zondaers quaedt.
ja.als hy zonde laet.
Maer die niet kan.wat raedt“?
Godt kan raedt zenden.

‘kWil,maer mis krachten.
Krachtwast” door trachten.
Qua'eWenst” maeckt trachten onvermogen.
Qua‘e Wenst wijckt door omzichtigh tegen
pogen.
Nawenst tedoen, is zoet.
Na raedt te doen, is goedt.
Wenst wordt te sterck gevoedt.
Maer ‘tis door logen.

Wat voedt qua‘ewennis“?
Gebreck van kennis.
Hoe kan de kennis Deuchde wercken’“?
Dekennis doet elcks dings waerdye mercken.
Wat brengt datMercken in?
Ofgroot’ ofkleyne minn‘.
Helaes!Domheydt van zin!
Kan ondeuchdt stercken.

Wat raedt tot domheydt?
Mercktwaer ‘tpadtkrom leyt.
Wat vordert om daer toe te raken?
Met hert en ziel geheel tot Godt tenaken.
Hoe naecktmen Godt?
Temets),
Hoe eerst?
Door reyngebedt.
‘tHert is te zeer bezet
Met aerdsche zaken.

Maeck ruymtvan binnen.
Hoe zal'ck beginnen?

Hoe groot u noodt is,overwegen.
Wat nutheydt is daer in voor my gelegen?
Noodts kennis die port aen.
Waer toe?
Tot Godt te gaen.
‘kWil, na u raedt,bestaenf’).
Go’e wil krijght zegen.

Uit: D.R. Camphuysen, StichtelyckeRymen,1624

1)maar wie geen zonde achterwege kan laten,wat
moet die beginnen? Z)groeit 3) slechtegewoonte
4) bewerkstelligen 5)stapjevoor stapje 6)proberen

@ Lydens Begin

Camphuysen vertelt in dit lied de aanleiding tot zijn
ballingschap. Toen de remonstranten moesten belo-
ven niet meer te preken, dook hij onder. Hij werd als
oproerkraaiergezocht en men loofde zelfs een belo-
ning uit voor wie hem aan zou brengen. Camphuysen
neemtmet dit lied afscheid van zijn vaderland,

Lydens Begin.Schey-Lied.
Zang:Gaillarde la Belle.

Noch leeft en werkt Hy die de macht
Der duysternissenheeft“;
Noch leeft enwerkt Hy ook. die kracht
Om overwinnen geeft;
Noch dorst deMenschen—moorder al na bloed;
Noch blijft de Mensch-behouder even goed.
Wat nood,ofons een sterkevyand moet 't“,
Als eenveel sterker vriend onshulpe doet?

Op ‘tleeren“ uyt Gods Heyligwoord
Stelt menig mensch wel straf,

DJ GhySteden stout enkoen
Een lied uit de tijd dat de remonstranten nog de
dienst uitmaakten in steden als Leiden,Haarlem,
Rotterdam,Den Briel, Utrecht, Gouda en Schoonho-
ven. In dit lied trachten de geusgezinde steden de re-
monstrantse macht te bagatelliseren en verklaren ze
zich trouw aan Prins Maurits

Een Nieuw Liedeken,
Op de Stemme:EdelArtisten koen.

Ghy Steden stouten koen
En Dorpen al ghelĳcken,
Wilt u doch wel bevroen",
En wilt gheensins afwijcken
GraefMaurits van Nassouwen,
Die daer als eenvroom Helt
Om onsLant tebehouwen
Ghetrocken heeft te velt.

Leyen en Haerlem
Rotterdam en derBrielen,
Zijn dese Gheesten tem",
Ja dese loose Fielen3).
Uutrecht en oock terGouwen,
Schoonhoven kleyn gheacht,
Laet ons nu eens aenschouwen
Wat sy hebben voormacht.

Noch hier endaer een Stee
Moghen syby eenen rapen
Zommighe Dorpen mee,
Sy zijn doch kleyn van wapen
Dese Arminianen
Sy sijn soo loos alsAeps‘“,
Symeenen, soo ickwanen,

OnsLant temaken Paeps.

Wy Steden seer ghetrou
Houdentmet tgroene Pluymken5':
GraefMauritsvan Nassou.
Fluth’ghyvry op u duymken.
Wy sullen u wel leeren
Teghens u Prins opstaen,
Wilt noch in tijtsweer-keeren
En versaeckt d‘Arminiaen.

Uit: Nieu Geuse Liedt—Boeck, 1645

1)bedenken 2)tam 3)schurken 4) apen,nl. bavianen
5)de groenepluim: het deviesvan Maurits 6) zuig:
‘Bijtmaar op een houtje'

J LJ Een nieuw Liedeken,waer inverhaelt wor-
dendevoornaemste gheschiedenissen
desesJaers 1619

Een geschiedenislesje in liedvorm over de depolitieke
gebeurtenissen van 1618—1619, vanuit contra-remonst-
rantsperspectief Te beginnen met het afschaffen van
de waardgelders (4aug. 1618)en degevangenneming
van Oldenbarnevelt (29aug. 1618)en andere remonst-
rantsgezinde politici: deRotterdamse pensionaris
Hugo de Groot, zijn Leidse ambtgenootHoogerbeets,
Ledenberg, de secretaris van de Staten van Utrecht, en
de eveneens Utrechtse Heervan Moersbergen.

Een nieuw Liedeken,waer in verhaelt worden
de voornaemste gheschiedenìssen desesJaers
1619 in dese Landen.
Op deWyse:Lieve Dochters vol van jeugden.

Prijstnu onsen Godt eendrachtigh,



Seghtnu ghy nieuw’ soldaten

Een lied over het afdanken van de waardgelders. Deze
soldatenwaren op instigatievan de Hollandse raad-
pensionarisjohan van Oldenbarnevelt aangetrokken
om de orde in de remonstrantsgezinde steden te be-
waren. Op lastvan Prins Maurits worden dewaard-
gelders eenjaartje laterweer van hun taken onthe-
ven en de remonstrantse regenten vervangen. Reden
tot vreugde voorde contra-remonstranten.In dit lied
worden degehatewaardgelders beschimpt: de solda-
ten die Utrecht, Leiden, Rotterdam en andere steden
hebben bezet gehouden moeten maar op een kar het
landworden uitgezet, richtinghet katholieke zuiden.

Een Nieu Liedeken.daer in verhaelt wort het af-
dancken vandeWaert-Gelders,
Op deWijse: Seght ghy Berghsche Soldaten,&c.

Seght nu ghy nieuw’ Soldaten,
Hoe waert ghy soo ghesint
Dat ghy teghen de Staten
En uwen Prins bemint
Het Mes ginckt gorden op u zijden?
Ghybracht u selven int Iijden,
Dit vryelick doch bekint.

Laet nu met eenmoet“ maken
Eenwaghen exellent,
Daer ghymee mocht gheraken
In Landen onbekent,
Daermen groot’lycks heeft van doene"
AlsulckeWaert-Gelders koene,
Ghy bent noch niet aen 't ent.

Voor opmoeten wy setten
Met een seer goedt ackoort,

„_w

\\\
\

De Uutrechtsche Cadetten3)‚
Want haer de plaets behoort,
Lijckent nu nietwel Monnicken schoone
Nu zy dus sitten ten thoone
Op d’Waghen onghestoort?

Tis te Leyden ghebleecken
Hoe dat zy zijn ghequelt,
Met den Key onbesweecken
Het dient hier oockvertelt,
Hoe de Key daer begost te wercken‘“,
Doens’begonnen daer te percken5l
DitVolck te gheven Geldt.

De Rotterdamsche Knechten
Die moeten oock al mee,
Die liever Eten als vechten
En krijgen‘?) alst is vree.
Dit waren oockwel wreede gasten
Daer sy droncken ofte brasten,
‘Twasbuyten oft in stee.

Prins,Waert—gelders verheven,
Vaert dus nae den Bosch toe,
Enwilt ons vry begheven“,
Want wy zijn u al moe,
Zy sullen u daer al sonder falen
Wel met Processy in-halen,
Amen, ‘tgeschiet alsoo.

Uit:Een Nieu Geuse Liedt-Boeck, 1645

1)met een moet:flinkweg 2) nodig heeft3) officieren
4) iemand met een kei is zijn hoofd is een dwaas.Als
de kei beweegt toonthij zijn dwaasheid. Mogelijk een
toespelingop de zgn.Leidse Steen 5) te percken: ter
stede6) oorlog voeren 7) verlaten
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Maarwaar is ooyt van mensch gehoort
Die ‘t harteWetten gaf?
Nochtans ging ‘t doe alsoo.Wat durf ’tvleysch!
Beloft‘ van ‘tWoord te zwijgen was den eysch.
Die niet met Schrift beloven wou, most gaan,
En lijden strafeer ‘twaan—quaad‘“ was gedaan.

‘kHiel my verscholen,of misschien
Van God mocht zijn vergost5J
Dat ik, van d’Haters niet gezien,
Die keur5) ontvlieden kost7J.
‘t Is reden dat een Christen ‘t lijden mijd
(Soolanghhet mijdenmet Godswil niet strijd.)
Doch al vergeefs ontschool ik ‘t dage licht:
Haats oogh ziet scherper dan des lijfs gezicht.

Uyt d’oogh, maar uyt het herte niet,
Wierd ik door Schrift gedaagt;
Vaak by de mijne nabespied
En scherpelijk gevraagt.
‘kHielmij bedekt;dochwie is ’tdiewe'erhoud,
WanneerdeHeer zijnknechtna ‘tkruys aan stouwt?
Ten toon wierd opentlijk gestelt mijn naam;
‘tWas schandig: doch een schand die ‘kmy
niet schaam.

Oproerigh noemd‘en schreefmen my;
‘t Schrift stond oppoort en straat;
Met plegers van boosdadery
Stond‘ ik in eenen graad.
‘t Gebod en eyschwas,dat ik my moest spoe’n
Om binnen seker tijd beloft te doen:
Beloft, dat ik Godswoord niet spreken zou,
OfBalling gaanmoest, zoo ik niet enwou.

‘tGerucht van zulken nieuwen ding
Quam tot mijn ooren snel;
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‘tNiet komen, was mijn weygering
Van haar godloos bevel.
Maar noch soo ging de Blindheyd dommer tred:
Groot geld (ô schand!)wierd op ons lijfgezet.
Wat raad? Religy—haat word zelden mat,
En heylloos—heyl’ge bloed—lust nimmer zat.

Adieu, ik ga, doch ga met vreugt;
Maar u naakt ongeval.
Ikga uyt dy, maar ‘tloonvan deugt
Blijft en volgt over al.
‘tAardschVader-land te missen valt hem licht
Die ‘tHemelsch klaar heeft in zijns herts gezigt.
Adieu, ik ga, enwensch dat Godes roe‘,
Wanneerz’ eens komt, u d’oogen open doe.

Uit: D.R. Camphuysen, StichtelykeRymen IV, 1685

1) de duivel2) ontmoet 3} preken 4) vermeende kwaad
5) vergund 6) verordening 7) zou kunnen

Noodiging tot Deuchde

Aen deJonckheydt.
Zang:Questa dolce Sirena.

De zoeteMeereminne
Die zoo aentreck‘lijck zingt
Dat haer gezang tot binnen
In ‘t diepst van ‘t herte dringt,
Verstop daer voor uw ooren,
VerleydelijckeJeuchdt;
Daer valsche wordt verkoren
Verliestmen ware vreuchdt.

Verstop niet ‘s lichaems leden
Met wasch ofdichtewol,
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Maer heb ‘tverstandt van reden,
Hethert van aendacht"vol.
Gebreckvan goébezitters
Geeft qua’bewoonders ste'e.
Deuchdts aenvangbrengt wat bitters,
Maer ‘tendt,veel zoetheydtme’e.

Ickeysch niet datghy rustigh
En vrolijck laet te zijn,
Maer datgh’uwacht voor’t lustigh
Welcks eynde loopt op pijn.
Ickeysch niet datghy ‘tminnen
‘tMinn-lustigh hert belet’t,
Maer dat ghy slechs uw zinnen
Opminnens waerder zet.

Laet schijn u niet verblinden;
Schrick niet voor Deuchdts gedaent.
Ghy zultze zoetervinden
Dan ghy in ‘teerstewaent.
Allencken wordt hymachtigh
Die ernstigh werck begint.
En Lieffd’ is dubbel—krachtigh
Als zy Liefs trouw bevindt.

Uit:D.R. Camphuysen, StichtelyckeRymen, 1624

1)vroomheid

@ ChristelijckeKlachte

Zang:Doulants Lacrymae

Traen, oogen, traen, enword fonteynen
Door 11veel weynen;
Benaude borst, zen’ door de lucht
Een droefgezucht.

Weyn mede,weyn, al ghy oprechte,
Weyn Godes knechten;
Laet zuchten totden Hemelgaen;
Vang klachten aen.

Laet als twee beecken.
Uw oogen leecken,
Om denmensch (helaes!)
Die (in ‘thert
Staêghbenert,
En verwert
Door quawaen van vreuchd en smert)
Zoeckend’heyl, van heyl ververt",
Teffens wijs en dwaes.
Geheel Nature
Wilmede truren;
Truer wat truren kont;
Al ‘tverdriet
‘tWelckmen ziet
Dat geschiedt,
En dewer‘lt van overvliet,
Is zoo trurenswaerdigh niet
Als desMenschen Zondt.

Wel liet ghy staegh tranen vlieten,
Heraclitez);
‘tIsgewis droeffnis, te zien
De jamm’ren die opAerdt geschien.
Meer met reden weenen d’oogen
Die zien mogen
Wat voor Schaten Padt Godt geeft
Daer ‘tdommehert geen lustinheeft.

kring zeer geliefd; de liederen zijn nog tiental—
lenjaren na zijn dood gezongen. Zebehande-
len thema's als strijd, leed, gebed,christelijke
zeden,het betreden van het smallepad en de
vreugde in hethiernamaals. In 1652werden de
oorspronkelijke melodieën van de Stichtelycke
Rymen grotendeelsvervangen door de compo-
nistJoseph Butler, die erook instrumentale va-
riaties over schreef.

© 1995,Louis Peter Grijp

cameramTrajectina (‘UtrechtsMuziekgezel—
schap‘, opgericht in 1974)heeft naam ge-

maakt als dé pleitbezorger voor deNederland-
semuziek uit de 16een 17eeeuw.Het ensem-
blewerkte mee aan praktisch alle editiesvan
hetHolland Festival Oude Muziek Utrecht,gaf
honderden concerten in Nederland enVlaande-
ren en maakte tournees naar ondermeer de
Verenigde Staten,Engeland,Zweden,Spanje,
Italië,Frankrijk,Oostenrijk en Bulgarije,Een

\\/\
specialiteitvan Camerata Trajectina is demuzi-
kale opluisteringvanNationale Herdenkingen,
zoals dievan deUnie vanUtrecht (1979),Wil-
lemvanOranje (1984),ConstantijnHuygens
(1987)enDirckVolkertszoon Coornhert (1990).
Camerata Trajectina maakte verder program—
ma’s rond de dichtersVondel,Bredero, Hooft,
Coornhert en Constantijn Huygens en rond
thema's als deTachtigjarige Oorlog,degods-
dienststrijd (‘De Hoer van Babylon’), deDoden-
dans,Middelnederlandse lyriek,Souterliede-
kens,Jacobvan Eyck en Maria Tesselschade.De
discografievan het ensembleomvat behalve
zes LP’s momenteel zesCD’S.Deonderhavige
CD isverschenen naar aanleidingvan het 375—
jarig bestaan van deRemonstrantse Broeder—
schap in 1994.
Deprojecten van Camerata Trajectina kenmer-
ken zìch door een unieke combinatievan in-
tensiefvoorbereidend wetenschappelijk ander-
zoek en spontane uitvoeringen waarin improvi-
satie en theater een belangrijke rol spelen.

1)zich verwijdert 2)Heraclitus: Ioni'sch natuurfilo-
soofuitde 6eeeuw v. Chr. (‘pantarhei’), die voortdu-
rend zou hebben geweend am dedwaasheden der
mensen

Deze uitgave kwam totstand dankzij een initiatiefvan “DeVierschaar“,bestaande uit mevrouw P.I-I.
Korstanje en deheren R.vanHasselt, BA.Koek en L. Schenck,laterbijgestaan door mevrouw

E.]. Schenck-Teesing en deheerJ. Reefman (RemonstrantseGemeenteTwente).

Programmasamenstelling en research:Louis Peter Grijp,P.J.Meertens—Instituut,Amsterdam
Illustratievoorzijde: “Dienstin een protestantse dorpskerk"door Pieter Bloot

(Museum Catharijneconvent, Utrecht,fotoRuben deHeer)
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keverhalen betreffen ontsnappingen van inge-
sloten dominees, zoals Sapma diemet zijn
vrouw van kleren wisselde.Men raakte er niet
over uitgezongen.

De titel Bavianen en Slijkgeuzen is ontleend aan
het indrukwekkendeboek over dezeperiode
van A.Th.van Deursen.Het laatondermeer
zien hoe het gewone kerkvolk de troebelen er—
voer. Uit de talloze gevallen dieVan Deursen
beschrijft, haal iker een aan inverband met de
muziek.De Lekkerkerker schoolmeester Pieter
Martens had in 1615 in Schoonhoven twee con-
tra-remonstrantse liederen Voorgezongen aan
gelijkgestemde ‘dolerenden’(afgescheidenen),
op zondag,na hun bijeenkomst.De magistraat
van Schoonhoven bestrafte zangeren toehoor—
ders met boete en verbanning.
DezeCD is te beschouwen als een muzikaal ver—
volg opVan Deursenswerk.De twisten hebben
een stortvloedvan pamfletten, spotdichten en
liederen veroorzaakt,waarin debelangrijkste
gebeurtenissenworden weerspiegeld, zoals de
afschaffingvan dewaardgelders, de onthoof-
dingvan Oldenbarnevelt,de Dordtse Synode
en de gevangenschap van deremon—
strantse predikanten.
Bijna alle liederen zijn gedruktop losseblaad-
jes ofinpamfletten.Dat geldt voor beide partij-
en.Een aantalvan de contra-remonstrantse lie-
deren zijn alleen bewaard in één druk van het
Geuzenliedboek en zijn oorspronkelijk zeker
op lossebladen verspreid geweest.De meeste
liederen zijn om veiligheidsredenen anoniem
gebleven.Eén lied isondertekend ‘bijmij, wie
ikzij', een ander is gedrukt ‘onderhet kruis’:
een aanduidingvan vervolgden die in het ge-

heim hun geloofbelijden.Ook tweeberoemde
hekeldichten vanVondel op de terechtstelling
van Oldenbarnevelt zijn in dievorm verspreid.
Vondels lied van Reintje deVos is ‘gemaaktom
opde brug te zingen:al zou Reintje er uit zijn
vel om springen”.Waarbij men moet weten dat
bruggen samenmet straathoeken en markten
demeest geschikte plaatsen waren om liedjes
te zingen en teverkopen;en dat Reintje nie-
mand minder isdanReinier Pauw, de machtige
ex-burgemeestervan Amsterdam.Pauw zal er
niet om hebben kunnen lachen.En dat geldt
voor alle liederen:de spottendetoon camou-
fleert bloedige ernst.
In theorie is ergeen enkel muzikaal verschil
tussen het gezangvan bavianen en geuzen.Ze
zongenom het hardst psalmen,de muzikale
kentekens van de gereformeerden.Daarnaast
maakte men voor politieke liederen ook graag
gebruikvan de populaire wijzen van de tijd.

Aan het eindevan deCD zijn enkele niet-poli-
tieke liederen opgenomen van twee reman-
stranten die hun overtuiging met een levens-
langeverbanning hebben moeten bekopen:
het OnzeVader van Hugo de Groot -metwiens
vlucht in deboekenkist eenbriljante geestvoor
het vaderland verloren ging - en enkele liede-
renVan de dichter Dirck Rafaelsz Camphuysen
(1586-1627).Camphuysen klom opvan school—
meester tot remonstrants predikant en stond
inVleuten.Na de uitvaardiging van het preek-
verbod dook hij onder. Hij vluchtte naar het
buitenland toen er een prijs opzijn hoofd werd
gezet. Inzijn lied ‘LydensBegin’verhaalt hij
van deze episode.Camphuysens liedbundel
Stichtelycke Rymen (1624)werd in remonstrantse

In?!ChristelijckGevecht
‘Daermoet veel strijdtsgestreden sijn'is de oudste
dichtregel die we van Camphuysen kennen. Het
thema ‘strijd'komt in zijn lateregedichten vaak
terug. Hetgaatdan niet alleen am de innerlijke
strijd tegen deverleiding, maar ook om de uiterlijke
strijd van Camphuysen en de zĳnen tegen de vervol-
gers. Geen strĳd met echte wapens, maar door middel
van het geestelijke wapen van het lijdelijk verzet.

Christelijck Gevecht I.
Zang: Frogs Gailiarde Ĳohn Dowland]

Van te strijdenwil ickzingen,
zingen een aendachtigh" Liedt:
Hoe demensch, diewel wil strijden,
heeft te strijden. en hoe niet.
Al deWerelt isvol strijdens.
Strijden is menigerhandt;
Strijden dijdtzl Somtijdts tot eere;
strijden dient Somtijdts tot schandt.
Menigh strijdt een dwaess’lijck strijden,
om ‘tgering,op ‘tongewis;
Menigh strijdt eenwijss’lijck strijden,
om ‘tgeen strijdenswaerdigh is.
Somtijdts strijdt de mensch een strijden
datmetGodeswille strijdt:
Somtijdts strijdtde mensch een strijden
daer den Hemel in verblijdt.

[ChristelijckGevecht] II.

‘tWapen datghy aen moet hebben,
daerghymede moet teVeldt,
Daer ghy strijdtme'e moet beginnen
tegen ‘tGeestelijck geweldt,
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Tegen al ‘tbedrogh en listen
van een zoogezwindtVyandt,
ls het GeestelijckeWapen
‘twelck uw Godtu schickt ter handt.
Dit moet ghy geheel aentrecken.
Niet een stucken mach'er van.
(Waermenhem maer bloot kan vinden,
treftmen strax zijn vyandt a’n)
Ditmoet ghygeheel aentrecken, om,
wanneer‘t aen ‘tstrijden geldt.
Vast te staen;en anbeweeghlijck",
u te dragen als een heldt. Î?
(Christelijck Gevecht] III.

Zang:Mein hert isbetrubt biss in dem thodt,
Fa la la la la la la la la la.

Waer aen men licht geraken kan,
Dan die,gehaelt door zweetenbloedt,
Niet staet gereedt voor alleman.

De kroon isniet zoowaerdt en zoet /
Dat d’Aerdtsche mensch het hooghste Goedt
Goetdunckentlijckverhopen derf,
Isom dat hy niet wel bevroedt
Dewaerdicheydt van ‘sHemels erf.

Die in zijn herte na waerdy
d’Onsterffelijckheydt heeft geschat,
Geloofd’ eer datzer niet en zy
Dan datmenz’heeft door lichter Padt”.

1)vroom Z) strekt 3) onverschrokken 4) gelooft eerder
dat de onsterfelijkheid niet bestaat dan datzege-
makkelijk te verwerven zou zijn
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Muziek uit de Gouden Eeuw
Liederen van Constantijn Huygens en
Gerbrand Adriaensz.Bredero

Camerata Trajectina
Saskia Coolen ( blokfluit, viola da gamba)
Erik Beijer (Viola da gamba)
Louis Peter Grijp (theorbe, luit, cither)
met
Barbara Borden (sopraan)
Matthy Soethoudt (sopraan)
Nico van derMeel (tenor)
Sjabbe van Selfhout (tenor)
Pieter Dirksen (clavecimbel)

GLO 6013

Pacxken van Minnen
Middeleeuwse Muziek uit deNederlanden

Camerata Trajectina
Saskia Coolen (blokfluit)
ErikBeijer (vedel)
Louis Peter Grijp (luit)
met
Suzevan Grootel (sopraan)
Martin van derZeijst (altus)
Marius vanAltena (tenor)
JobBoswinkel (bas)

GLO 6016
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avianen en Slijkgeuzen, zonoemden ze el-
kaar:deArminianen en de Gomaristen,

ofwel de Remonstranten en de Contra-Remon-
stranten,ofwel de Rekkelijken en de Preciezen.
Het zijn scheldwoorden,die laten zien hoezeer
dekerkelĳke twisten het kerkvolk raakten. ‘Ba-
vianen‘ zaleenverbastering zijn van “arminia-
nen’;in eenvan de liedjes heten ze ‘loos als
aaps’. als apen. De slijkgeuzen hadden hun
scheldnaam te danken aan demodder waar-
door zij zich terkerke moesten begeven.Vele
contra-remonstranten weigerden depreek van
een remonstrantsevoorganger aan te horen en
besloten in naburige dorpen te kerken. ‘Geu-
zen’was de algemenebenaming voor rechtzin—
nig-gereformeerde oranjegezinden.

Remonstranten en contra-remonstranten stam-
men uit hetzelfde gereformeerde nest.Hunver-
wijdering dateert uit de eerste decenniavan de
17eeeuw en gaat terug op een theologisch ge-
schil tussen de Leidse hooglerarenjacobus Ar-
minius (1560-1609) en Franciscus Gamarus
(1563—1641), Een heet hangijzerwas de leer van
de predestinatie ofvoorbeschikking: volgens
Gomarus zou God van allemensen al op voor-
hand hebben bepaald wie naar dehemel ging
enwie naar dehel. Indevisie van Arminius
kon demens door zijn gedragnog enige in—
vloed op zijn zaligheid uitoefenen:demens
had een ‘vrijewil’. Dat klonk degomaristen erg
katholiek in deoren, en zij beschuldigden de
arminianen er dan ookvan ‘metdepapen te
heulen’.In 1610 diendeArminius’ opvolger,Jo-
hannes Uytenbogaert,namens 45predikanten
een remonstrantie in bij de Staten van Holland:
eenverzoekschrift om bescherming en
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tolerantie,vergezeld van een samenvattingvan
de arminiaanse leer invijfpunten.
Het geschil bereikt opmerkelijk snel de kerk-
vloer en scheidtdaarde geesten zodanig dat
men niet meer samendooreen kerkdeur kan.
Niet alleen afzonderlĳke gereformeerde ge-
meenten,hele steden kiezen partij. Haarlem,
Leiden,Rotterdam en Schoonhovenbijvoor-
beeld worden remonstrants,Enkhuizen enAm-
sterdam contra-remonstrants. Het conflict
wordt totop het hoogste niveau uitgevochten.
De raadpensionarisvan Holland,Johanvan Ol-
denbarnevelt staat aan de remonstrantse zijde,
stadhouderPrins Maurits aan dievan de con-
tra-remonstranten.Van Oldenbarnevelt be—
koopt deze bizarre strijd met de dood ophet
schavot (1619).
Onderwijl heeft de gereformeerde kerk zich in
een Nationale Synode uitgesproken over het ge-
schil:de remonstrantse leerwordt verboden.
Een rigoureus preekverbod wordt van kracht.
Wie zich daarniet aan wenst te houden wordt
naar het buitenland verbannen.De Remon—
strantsebroederschap wordt dan ook in het
buitenland — Antwerpen - opgericht,in 1619.
Wie blijft en toch preekt,wordt gearresteerd.
Demaatregelen tegen de ex-broeders zijn dus
strengerdan die tegen de katholieken;die
mochten immersinhun schuilkerken demis
vieren!Dit vraagtom heroïscheverhalen, zoals
datvan Passchier de Fijne.Hij preekte eens
staande op een slee,die van Gouda naarWad-
dinxveen werd getrokken.De toehorende ge—
meente schaatste er achter aan,zodatdepak-
kans minimaal was.Een Hollandser tafereel is
niet denkbaar!Passchier dankt aan dit optre-
den debijnaam ‘HetIjsvogelken’.Andere ster-






