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Liburuaren azalaz – Sobre la portada

Etxepareren lanaren edizio gehienetan 1545eko azal berbera kopiatu izan da: Jesu Kristo gurutzean iltzatua, hiltzear. 
Baina liburuak badauka barruan beste irudi bat ere: Haren piztuerarena, herioaren gainean garaile. Berau sinbolo 
hobea iruditu zaigu euskararako, agoniaren azken hatsetan ageri den pertsona oinazetuarena baino.

La mayoría de las ediciones de la obra de Etxepare han repetido la imagen de la portada de 1545: Jesucristo agonizante en la 
cruz. Pero el libro lleva también otra ilustración en su interior: la de su resurrección y victoria sobre la muerte. Esta nos parece 
un símbolo mejor para el euskara, en lugar del de una persona torturada que exhala su último aliento.
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Leven en werk van Etxepare

De eerste Baskische schrijver die wij kennen is Bernard Etxepare. Hij werd 
tegen het jaar 1480 geboren in het noorden van het koninkrijk Navarra, in 
het dorpje Duzunaritz-Sarasketa bij Donibane-Garazi (Saint-Jean-Pied-de-
Port) aan de voet van de Pyreneeën. Hij was priester en pastoor in Eihe-
ralarre (Saint-Michel). In opdracht van koning Ferdinand II van Aragón 
vielen troepen van de tweede hertog van Alva, Fadrique Álvarez de Toledo, 
in 1512 het koninkrijk Navarra binnen, dat zij snel veroverden. Het was in 
deze context dat Etxepare door zijn naar Béarn gevluchte koning Johan III 
van Albret voor de rechter gedaagd werd. Hij werd ervan beschuldigd de 
kant van de Aragonese monarchie te hebben gekozen, werd veroordeeld en 
verbleef enige tijd in de gevangenis. In zijn poëzie schrijft hij echter her-
haaldelijk dat hij door kwaadwillige tegenstanders van hem valselijk was 
aangeklaagd. Wij weten niet wanneer hij overleden is, maar in ieder geval 
niet voor 1545. 

Etxepare heeft ons slechts één publicatie achtergelaten, de dichtbundel 
Linguae Vasconum Primitiae, ofwel ‘Eersteling in de taal der Basken’, die 
in 1545 dank zij de genereuze hulp van zijn vriend en advocaat van de 
koning Bernard van Lehete werd uitgegeven. Behalve een voorwoord en 
opdracht aan zijn weldoener bevat het werk 14 gedichten, sommige daar-
van met religieuze thema’s, één met een voorspraak voor vrouwen, andere 
met een amoureuze of erotische inhoud, of over zijn gevangenschap, om 
tenslotte te eindigen met twee gedichten ter verdediging van de Baskische 
taal en verheerlijking van zijn geboorteplaats Garazi (in het Frans: Cize), 
waar de wieg van de eerste Baskische schrijver heeft gestaan. De meeste 
versregels zijn uit 15 syllaben opgebouwd, met hemistiches van 8 en 7 
syllaben met assonantie, geheel volgens de populaire Baskische versregel-
structuur (n/n-1). Hoewel Etxepare naar de vorm enkele karakteristieke 
traditionele trekken uit oudere poëzie vertoont, is hij in zijn thematiek een 
schrijver met een duidelijk renaissancistische roeping.
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De drukker en de lezer worden erop gewezen dat de z nooit voor de m 
staat, en dat de t voor de i nooit als c wordt uitgesproken; en dat de ç 
voor de klinkers a, o en u wordt uitgesproken als de c in ce en ci, en wel 
enigszins scherper dan de z.
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Edele en rechtvaardige advocaat des Konings,
deugdzame en goede heer en meester Bernard Lehete,
zijn nederige dienaar Bernard van Etxepare groet hem

van ganser harte en wenst hem vrede en goede gezondheid.

Omdat de Basken bekwaam, vlijtig en nobel zijn, en in alle wetenschappen 
grote geleerden hebben gehad en nog hebben, verwondert het mij, mijn heer, 
dat nog niemand een poging heeft ondernomen, in dienst van de eigen taal enig 
werk in het Baskisch te schrijven, waardoor de hele wereld zich van het feit 
zou kunnen vergewissen dat het Baskisch als alle andere talen voor schriftelijk 
gebruik geschikt is. Om deze reden wordt de taal namelijk geminacht en geniet 
zij geen goede reputatie, en daarom nemen andere volkeren aan dat men deze 
taal niet kan schrijven, zoals zij hun talen wel kunnen schrijven.

Daar gij nu als nobel heer van dit land en geboortige Bask de Baskische taal 
waardeert, roemt en eert, doe ik u als mijn heer en gebieder enkele Baskische 
verzen toekomen, die ik binnen de beperkingen van mijn eigen kunnen geschre-
ven heb; opdat gij ze, mijn heer, na ze naar uw believen te hebben doorgelezen 
en gecorrigeerd, kunt laten drukken; opdat wij allen uit uw hand een edel klei-
nood mogen ontvangen, iets wat tot nu toe niet bestond: de Baskische taal in 
gedrukte vorm; opdat deze, gestimuleerd door de goede aanzet die u daartoe 
gegeven hebt, moge groeien, gedijen en zich over de hele wereld verbreiden; 
opdat de Basken, zoals alle anderen, in hun eigen taal de doctrine en ander 
materiaal voor vermaak, onderling gesprek, zang en tijdverdrijf in schriftelijke 
vorm mogen hebben; opdat de komende generaties daarin een reden te meer 
vinden de taal te perfectioneren; en opdat wij ons allen tenslotte genoodzaakt 
voelen om God te bidden u in deze wereld een voorspoedig leven te garanderen, 
en het paradijs in het hiernamaals. Amen.
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 I. DE CHRISTELIJKE DOCTRINE

 1  Eenieder op Aarde zou moeten bedenken  
Dat elk van ons is geschapen door God,  
Die onze ziel naar Zijn evenbeeld vormde,  
Een wil, een geheugen, verstand erin opsloeg.

 5  Geen heer wil in zijn dienst een knecht die slecht is,  
En loon aan hem betalen, ook zonder dat hij werkt;  
Precies op deze wijze gaat God met ons ook om:  
Hij zal, als wij niet goed doen, Zijn glorie ons onthouden.

 9  Knechten staan in onze dienst, en wel het hele jaar;  
Ze dragen vele lasten, gering is hun beloning;  
Zoveel zou God voor ons moeten betekenen;  
Hem dienen moeten wij omwille Zijner glorie.

 13  Ik zie niemand graan oogsten die niet vooraf gezaaid heeft, 
Want ieder pleegt te oogsten wat hij zaait;  
Goede werken worden met gulle hand beloond,  
Zoals met zekerheid de zonde wordt bestraft.

 17  Daar God ons iedere dag zo rijkelijk beloont,  
Moeten ook wij Hem goed gedenken, en beseffen  
Dat Hij ’t begin en einde is en, Hem indachtig,  
Des ochtends en des avonds Zijn naam hoog prijzen.

In de avond

 21  Wanneer ge ’s avonds slapen gaat, vertrouw u dan aan God toe 
En bid Hem om bescherming tegen al het kwaad;  
En later, als ge wakker wordt, denk er dan aan, terstond  
Met eerbied uw gebeden uit te spreken.

In de ochtend

 25  Ga, als ge kunt, ter kerke in de ochtend,  
En leg in ’t heilig huis van God uw hart in Zijne hand;  
Wanneer ge binnentreedt, bedenk wie gij daar voor u hebt, 
Met wie ge spreekt, zolang ge daar verblijft.
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Op het kerkhof

 29  Wanneer ge ’t kerkhof binnentreedt, gedenk de doden liefdevol, 
Bedenk dat zij, toen zij nog leefden, uw gelijken waren;  
Gelijk hen zult gij sterven, al weet ge niet wanneer;  
Bid God, dat Hij aan hen Zijne vergeving schenke.

De doopvont

 33  Als gij ter kerke gaat, bezie dan eerst de doopvont;  
Bedenk dat gij aldaar ’t geloof ontvangen mocht;  
Gods gratie en de weg naar de verlossing;  
Moge uwe erkentelijkheid als eerste naar Hem uitgaan.

Het tabernakel

 37  Wend dan uw blik naar ’t tabernakel,  
Bedenk dat Jezus Christus uw verlosser is;  
Aanbid Hem met devotie en vraag Hem om de gratie,  
Aan ’t einde van uw leven Hem waardig te ontvangen.

Het kruis

 41  Als gij het kruis beziet, bedenk dan goed  
Dat gij verlost zijt door Zijn heilig bloed;  
Hij is gestorven om ’t leven u te geven;  
Bedenk wat gij in ruil hiervoor zoudt kunnen doen.

Heilige Maria

 45  Verhef uw blik dan naar de Lieve Vrouwe;  
Meer dan de hele wereld kan zij u bijstand bieden;  
Zij staat het dichtst bij God de Heer in de hemel  
En beschikt, wanneer zij wil, over alle genade.

 49  Roemrijke Vrouwe en lieve moeder!  
Op u richt zich de hoop van alle zondaars;  
Ook ik als grote zondaar wend mij tot u  
Om hulp bij de verlossing van mijn ziel.

De heiligen

 53  Breng hulde eveneens aan onze heiligen,  
In het bijzonder die welke gijzelf vereert;  
Bedenk ook welke heilige men viert op deze dag  
En welke heilige ’t is, aan wie de kerk gewijd is;  
Bid met eerbied om hun hulp.
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Het zondagsgebed

 58  Lieve God vol van barmhartigheid!  
Ik vraag U, verhoort U mijn gebed,  
Dat ik tijdens mijn leven en op mijn bed des doods  
Een helder hoofd moge behouden, en dat ik,  
Onwankelmoedig in mijn heilig geloof aan U,  
Ook in mijn laatste uur het goede nog blijf doen.

 64  Geeft U mij Uwe kracht en Uw genade,  
Opdat ik wel gepast mijn zonden zal berouwen  
En zonder mankeren ook de biecht afleg,  
Dat al mijn zonden mij vergeven worden  
En ik Uw heilig lichaam waardig ontvangen mag,  
Als ook de andere voorgeschreven sacramenten.

 70  Daar de boze vijand zal komen, en mij verleiden wil  
En mij met al zijn kunsten wil bedriegen,  
Geeft U mij, Heer, Uw heiligen tot steun,  
Opdat in ’t laatste uur de vijand niet zegevieren zal.

 74  Ontvangt U, vraag ik U, mijn ziel in Uwe glorie,  
Want door Uw heilig bloed is zij verlost;  
Dat ik Uw aangezicht daar moge aanschouwen  
En Uwe majesteit met de heiligen moge eren.

 78  Wij kleden ons in de ochtend aan en voor de nacht weer uit, 
En eten ’s middags, ’s avonds, voor ’t welzijn van het lichaam; 
Laat de verlossing onzer ziel en ’t eerbetoon aan God  
Ons toch voorwaar niet zoveel moeite kosten,  
Zo niet op elke dag, dan toch op zondag elke week.

 83  Dit is de grote blindheid die ik in ons midden zie:  
De dienstbaarheid alom aan onze vijand,  
En de miskenning van de Heer als de Verlosser,  
Al zien we allen in, hierdoor een onrecht te begaan.

 87  ’t Verwondert mij dat velen — en ik in de eerste plaats —  
Zo hecht aan deze wereld vastgebonden zijn,  
Terwijl we zien dat velen door haar bedrogen zijn;  
Zij die vóór ons leefden, heeft ze naakt weggestuurd,  
En zij die na ons komen: hun zal ’t niet anders gaan.

 92  Iedereen die sterft, wordt in drie stukken opgedeeld:  
Rottend blijft het lichaam in koude aarde achter;  
’t Bezit wordt door verwanten onverwijld verdeeld,  
En de arme ziel doolt voort, waarheen de weg ook leidt  
Op deze o zo zware tocht geheel zonder gezelschap.
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 97  Op zondag moet ge bij uzelf heel goed te rade gaan,  
Hoe vaak ge in die week een zonde hebt begaan;  
In dit besef moeten we God om Zijn vergeving vragen,  
Door elke week, net als ons hemd, ook onze ziel te wassen.

 101  Het lot dat ons beschoren is, hangt van twee zaken af:  
Hebt gij in ’t leven goed gedaan, dan is u ’t paradijs verzekerd, 
Maar wie in zonde ’t leven laat, die wordt terstond verdoemd; 
Er is geen andere weg, en laten wij de juiste kiezen.

 105  Er is geen herder die ik ken, die zo nalatig is,  
Dat hij de wolf niet ver van al zijn schapen jaagt;  
God heeft ons opgedragen de ziel goed te bewaken;  
Hoe deze taak wordt ingevuld, moet elk voor zich bekijken; 
Wij moeten hier beslist strikt rekenschap van geven  
Aan Hem die met Zijn bloed zo duur daarvoor betaald heeft; 
Wie hierin niet gelooft, vergist zich schromelijk.

 112  Het Heilig Lijden moeten wij onze gedachten wijden,  
En in ons hart Zijn grote pijn doorvoelen, hoe,  
Hangend aan het kruis en overdekt met wonden,  
Hij naakt en vastgenageld was, aan handen en aan voeten.

 116  Met dieven opgehangen, een boosdoener gelijk,  
Met doornen gekroond, leermeester van de wereld;  
Zijn precieuze lichaam, zijn delicate lijf  
Blootgesteld aan spot, met kwade wil geschonden.

 120  Ach, hoe groot was ook de droefheid van Zijn moeder,  
Geliefde moeder, steunpilaar van heel de wereld,  
Bij de aanblik, hoe haar geliefde zoon moest lijden,  
En ’t leven van de hele wereld voor haar ogen stierf.

 124  Ze raken mij, geliefde moeder, recht in ’t hart,  
Uw pijnen van destijds en ’t letsel aan uw hart;  
Met eigen ogen te aanschouwen, hoe uw opper-  
machtig heer Zijn heilig bloed vergoot, en wetend,  
dat Hij dat alles mijnentwille heeft gedaan.

 129  Bedenk dat gij zovele zonden hebt begaan,  
En vaak daarvoor verdoemenis verdiend hebt,  
Dat Hij u uit barmhartigheid gespaard heeft,  
En alles bij berouw terstond u heeft vergeven;  
Toch zondigt ge misschien onmiddellijk opnieuw!

 134  Gedenk van God de Heer Zijn grote majesteit;  
In Zijne handen liggen hemel, land en water,  
Verlossing en verdoemenis, de dood en ook het leven;  



177

Zijn macht strekt zich naar alles uit, en niemand  
Die eraan ontkomt, wanneer Hij ons gebiedt.

 139  In deze wereld weliswaar kan men elkaar bedriegen,  
Maar in die andere handelt eenieder slechts naar waarheid; 
Daar komt aan ’t licht wat elk van ons gedaan heeft,  
Wordt alles openbaar gemaakt: gedachten, woorden, daden.

 143  Gedenk van God de Heer de dag des oordeels,  
Waarop we allen nauwgezet verslag uit moeten brengen,  
Voor alle daden zullen krijgen, wat wij daarvoor verdienen, 
Zodra zijn boodschapper, de dood, zich bij ons melden komt.

 147  Dan zal ’n beroep op Hem vergeefse moeite zijn;  
Geen uur van uitstel zal Hij iemand nu nog gunnen,  
Noch onderscheid zal Hij dan maken tussen groot en klein; 
Eenieder heeft op dat moment zijn eigen last te dragen.

 151  Wat moet ik doen, ik arme zondaar? Zonder bemiddelaar  
Zal ik daar staan, en tegenover mij de grote rechter;  
En niemand die mij dan voor Zijn gerecht wil bijstaan;  
En elke fout door mij begaan komt dan in de openbaarheid.

 155  Ach, kom, laat ons nu allen penitentie doen,  
Want later in de nood is daar misschien geen tijd voor;  
Door ’t almaar uit te stellen, doet menigeen aan zelfbedrog, 
Want niemand heeft ook maar van één dag leven zekerheid.

 159  We leven elke dag onder de dreiging van de dood;  
Al onze zaken moeten wij in voorbereiding nemen,  
Onze nalatenschap nog in gezondheid regelen,  
Zodat we daaraan later geen taak meer zullen hebben,  
Wanneer we met de ziel genoeg te stellen hebben!

 164  Bedenk, verzoek ik u, we staan nu op een tweesprong,  
En neigen naar verdoemenis meer dan de weg der redding; 
Laat niemand, vraag ik u, op ijdelheid vertrouwen;  
Geen heilige is door ijdelheid in de hemel opgenomen.

 168  Ach, kom, laat elke zondaar naar mij luisteren;  
God straft de wereld voor de zonde;  
Waarom dan leiden wij zo’n zondig leven,  
Dat wij door eigen schuld onszelf zo ruïneren?

 172  In de avond verzamelt iedere herder al zijn schapen;  
Hij brengt ze bij slecht weer naar een geschikte plaats;  
Zo denke ook eenieder na over de eigen ziel,  
En wel, hoe deze nog in ’t laatste uur te redden.
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 176  Groot is de kwelling in de hel voor hen die zondigden,  
Groot, gruwelijk, en zonder tussenpozen;  
Voor eeuwig moeten zij in ’t levend vuur daar branden;  
Al wie verstandig is, doet boete om dit te ontlopen.

Wapens tegen de dood

 180  De dood komt als men hem het minst verwacht  
En laat wellicht geen tijd tot biechten;  
Wie zich in alle ernst aan ’t volgende wil houden,  
Die zal worden verlost, hoe hij of zij ook sterft.

De eerste waarheid

 184  O goede God, dat ik een zondaar ben, beken ik,  
En dat ik door mijn fouten een grote schuld meedraag;  
Indien ik U op ongepaste wijze heb beledigd,  
Berouwt mij dat, betreur ik mijn ageren tegen U.

De tweede waarheid

 188  O goede God, op dit moment neem ik mij voor,  
Zolang ik leef voor zonden mij te hoeden;  
Heer, geeft U mij de kracht en de genade,  
Mijn hele leven lang hierin ook te volharden.

De derde waarheid

 192  O goede God, ik neem mij voor, bij ’t vasten  
De biecht in alle oprechtheid af te leggen,  
De boete ook te doen die mij zal worden opgelegd;  
Heer, ik vraag U, sterkt U mij in mijne wil!

 196  Al wie op deze zaken geen acht wil slaan, die wete  
Dat zonder twijfel hem geen verlossing wacht,  
Zelfs dan, nadat hij al zijn zonden heeft gebiecht;  
Wie niet bedrogen worden wil, doet goed dit te geloven.

 200  Geen priester en geen bisschop, en evenmin de paus  
Kan zo’n persoon de absolutie geven;  
God kijkt immers altijd tot diep in onze harten,  
Kent dan ook beter dan wijzelf onze intenties;  
En zonder goede wil zijn onze woorden hol voor Hem.
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 205  Houd dagelijks uw huis in goede orde,  
Leg vlijt en ijver in alles wat ge doet;  
Zie uwe arbeid ook als penitentie,  
En prijs uw Heer na een volbrachte taak.

 209  Verkeer te allen tijde onder de goede lieden,  
Van omgang met de slechten hebt gij geen schijn profijt;  
Doe ook een ander niet wat gij niet wilt dat u geschiedt,  
En wat gijzelf graag wilt, onthoud dat anderen niet;  
Wie de verlossing wil, die volge deze regel.

De tien geboden

 214  Eer slechts één God en heb Hem boven alles lief;  
Misbruik Zijn naam niet nodeloos;  
En heilig vol devotie de zondag en de feesten;  
Eer uwe vader en uw moeder, opdat gij lang zult leven;  
Gij zult niet doden en niet haten,  
En niemand zal beroeren de eega van een ander;  
Gij zult andermans zaken niet stelen noch bezitten;  
Gij zult de naam van uwe naaste niet valselijk besmeuren;  
Begeer de vrouw of dochter van een ander niet,  
En noch diens have en goed, tenzij ge recht kunt laten gelden.

 224  Dat zijn de tien geboden die God ons heeft gegeven;  
Laat ons ze goed in acht nemen, zij geven ons de redding.

Het laatste oordeel

 226  Voorbijgaand aan het laatste oordeel, leidt men zo vaak  
Een zondig en gerieflijk leven. Zorg er echter voor  
Dat op die dag de doem u niet zal treffen,  
Want tijd zal niemand dan nog hebben;  
Het is heel wijs, dit goed te overwegen.

 231  Pas op! Pas op! Het laatste oordeel wacht de wereld!  
Hij die de hemel en de aarde schiep is nu gekomen  
Om heel de wereld met zijn strengheid te berechten;  
Laat ieder van ons zorgen, hierop voorbereid te zijn.

 235  Hij zendt nu Zijn gebod, dat uit de hele wereld  
Zich alle mensen voor Hem in Josafat verzamelen,  
Zonder dat ook maar iemand ergens kan ontkomen;  
De ganse hemel en de aarde verkeren nu in vrees.
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 239  Hij gebiedt de Dood, Hem alle doden levend  
Te presenteren, en niemand uitgezonderd;  
Van dat moment af heeft de Dood geen enkele ware macht meer; 
Eenieder wordt maar één plaats toegewezen,  
Waar geen ontkomen aan is: ’t is of de hel, of ’t paradijs.

 244  De hel gebiedt Hij dringend en met kracht  
Wie daar verblijft terstond terug te sturen,  
Om allen zo met lijf en ziel te aanschouwen,  
En dat wat zij verdienen hun te geven.

 248  Goede lieden, denkt goed aan deze rechter,  
Beseft dat Hij in alles oppermachtig is:  
Over de dood, de hel, de hemel en de aarde;  
Waarom volhardt de zondaar, Hem trotserend?

 252  Ziehier de blindheid die ik bij ons waarneem:  
Hoezeer wij onze vijand dienstbaar zijn,  
En God, die ons verlossen zal, miskennen,  
Terwijl wij allen van dit onrecht weten.

 256  Over de ziel en ’t lichaam zal Hij een hard vonnis vellen,  
En samen zullen zij in de hellevlammen lijden,  
In een eeuwigdurend, nimmer dovend vuur;  
Bedenkt toch allen goed, wat wilt ge hiermee winnen?

 260  Nog nooit was er, en nooit zal er weer zijn,  
Een oordeel zo gewichtig en zo hard;  
Geboren, ongeboren, of uit de dood herrezen,  
Niemand is vrijgesteld, het oordeel wacht ons allen.

 264  Veel is benodigd bij ’t jongste of laatste oordeel:  
Een rechter met gezag, die boven de partijen staat,  
Een procureur die zijne klacht naar waarheid in zal dienen, 
En een verdediger voor zijn kant van de zaak;  
Is dan bewezen, wie in ’t gelijk gesteld kan worden,  
Dan zal de rechter vonnissen en elk het zijne geven.

 270  Rechter zal die dag de Heer van heel de wereld zijn,  
Hij die in alles en bij allen de hoogste macht uitoefent;  
Hij is de procureur, maar ook is Hij ’t geweten;  
Op die dag worden alle zonden openbaar gemaakt.

 274  De hele wereld keert zich tot hen die zondigden,  
Tot hen die God hun Schepper hebben beledigd;  
Bedroefd hult zich de zondaar dan in zwijgen,  
Want alle wegen om hem heen zijn afgesloten.
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 278  Daar boven zal vertoornd de hoge rechter zitten;  
Daar onder is de hel, klaar voor de zondaar;  
Links de boze vijand met zijn beschuldigingen,  
Rechts staan de zondaars, en zij roepen:  
“Hier staan wij tegenover u, wij door uzelf geschapen.”  
Wat ’t ergste knaagt, dat komt van binnen, uit ’t geweten.

 284  Nergens kunnen zij zich nu verschuilen;  
Wie waagt het dan zich voor ’t gerecht te tonen?  
De hele wereld zal zich tegen hen dan keren;  
De heiligen, ook zij, zullen dan allen zwijgen;  
De rechter wil dan geen pleidooi meer horen;  
Laat ons aan die dag denken, voordat het zo ver is.

 290  Waar zijn op die dag dan de vorsten dezer wereld,  
De graven, hertogen, markiezen, ridders, andere edelen?  
Waar is de heldenmoed der krijgers in hun legerscharen?  
Slechts weinig heeft hun macht op dat uur in te brengen.

 294  Waar de juristen, theologen, poëten en doktoren,  
Procureurs en advocaten, rechters en notarissen?  
Op dat uur komt hun kuiperij glashelder aan het licht,  
En halen hun gedraai, spitsvondigheden weinig uit.

 298  Waar de pausen, kardinalen, priesters en prelaten?  
Zij geven rekenschap van zich en van hun kuddes;  
Op deze dag is ook de machtigste ontredderd,  
En worden groot en klein gelijkelijk berecht.

 302  Het heeft geen nut op deze dag aan Hem te appelleren,  
Want nergens boven zich erkent Hij een gezag;  
Het kwade hekelt Hij, de waarheid heeft Hij lief;  
Ach, laten wij nu allen penitentie doen,  
Opdat wij later niet in grote nood geraken.

 307  Tekenen van onheil verschijnen dan sinister:  
De atmosfeer geraakt in opschudding totaal;  
De zon en ook de maan verdrinken in het bloed,  
De zee zal tot heel diep zich toornig roeren,  
De vissen vol van angst het water doen ontvluchten.

 312  De hele aarde zal verschrikkelijk gaan beven,  
De bomen zullen bloedig zweet afgeven,  
De lucht zal overal door storm en donder razen,  
Van alle bergen breekt her en der gesteente los,  
De hele wereld zal door ’t vuur vernietigd worden.
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 317  De Here rechter zal, voor Hij komt, gebieden  
Dat alles eerst eenmaal door ’t vuur gezuiverd wordt,  
Dat al de onreinheid en het vuil verdwijnen uit de wereld,  
En zo de hele aarde verschroeid zal achterblijven.

 321  Trompetgeschal zal door de wereld klinken:  
“Gij, doden! Staat allen uit uw graven op en komt  
Onverwijld hierheen, met lichaam en met ziel herrezen!”  
Wij allen zullen moeten gaan, geen voorwendsel dat helpt.

 325  Zij die rechtschapen zijn geweest, zullen terstond opstijgen 
En naast de rechter aan diens goede kant hun plaats innemen; 
De zondaren zullen op aarde in vlammen verder lijden,  
Totdat zij ’t vonnis over zich hoog boven hen vernemen.

 329  Als alle mensen voor Hem verzameld zullen zijn,  
Daalt Hij, door heiligen omringd, streng uit de hemel neer, 
Om boven Josafat Zijn zetel in te nemen,  
En van daaruit de zondaren streng aan te klagen;  
Zo blijven allen door Zijn woord geheel onttakeld achter.

 334  Toen Hij de Heilige Passie wilde ondergaan,  
En een massa volk met wapens op Hem afkwam,  
Werd dit, schrik aangejaagd, met één woord slechts geveld; 
Wanneer Hij ons in al Zijn majesteit berechten komt,  
Zou Hij de wereld dán geen vrees aanjagen?

 339  Hij zal de zondaars met gekwelde stem toespreken:  
“Gij hebt mij op uw levensweg verzaakt;  
Na al het goede dat ik voor u gedaan heb,  
Heb ik tijdens uw leven geen greintje dank ontvangen.”

 343  Al wat gij ook bezit, ’t behoort mij toe:  
Uw lichaam, al uw have en uw ziel;  
De hemel en de aarde heb ik voor u geschapen,  
De zon, de maan en vruchten aller aard,

 347  Het vuur dat warmt, het reinigende water,  
De lucht die ge ademt, uw engelen ter bescherming,  
En heiligen voor voorspraak. En voorts gaf ik om u  
Mijn eigen leven. Hoe hebt gij mij daarvoor beloond?

 351  Al hebt ge vaak een arme in de nood gezien,  
Een zieke, hongerige, dorstige of naakte,  
Die u in mijn naam om een aalmoes vroegen,  
Slechts weinig hebt ge u om hen bekommerd,
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 355  Ge zijt zo dwaas geweest, wel tegen mij de vijand  
Te behagen: de duivel en het vlees, de wereld;  
Dat de vervloeking u nu moge treffen,  
Het hellevuur en ’t eeuwig lijden, en dat  
Demonen u gezelschap mogen houden.

 360  Niet lang laat de voltrekking op zich wachten,  
De aarde zal zich onverwijld nu openen,  
En alles met het vuur in zich verslinden;  
Dit zal het laatste loon voor elke zondaar zijn.

 364  Ach, hoe groot zal hier hun aller spijt zijn,  
Groot en verschrikkelijk, doch onherstelbaar,  
Bij zoveel mensen die voorgoed verdoemd zijn;  
Ik smeek u, goede God, ons hiervoor te bewaren.

 368  Daarna zal Hij de blik weer tot de Zijnen richten:  
“Vrienden, laat ons vertrekken, allen samen,  
En altijd en voor eeuwig in mijne glorie leven,  
In grote vreugde, en al uw wensen zijn vervuld.”

 372  Er zullen in ’t vervolg twee koninkrijken zijn:  
Het rijk van de verdoemden, voor altijd lijdend in de hel,  
En ’t rijk van de verlosten, voor immer in Gods gratie;  
Dat ’t God moge behagen ons tot dit laatste toe te laten.

 376  De hemel zal voortaan niet meer bewegen;  
De zon blijft in het oosten staan, stil, onbeweeglijk;  
De maan vast in het westen, precies daartegenover;  
De dag duurt hier van nu af aan voor eeuwig;  
Er zal echter geen levend wezen zijn.

 381  O goede God, U, Heer, bent onze Schepper,  
Zondaren die wij zijn, behoren wij U toe;  
Uw schepping mag door onze schuld toch niet verloren gaan; 
Ik vraag U dan ook, zuivert U eenieders ziel van zonden.

 385  Ook als er zich in ons een grote schuld verbergt,  
Veel groter dan die schuld is toch Uw mededogen;  
Geef ons de gratie, vraag ik U, bij U te mogen zijn,  
En dat Uw Heilige Moeder zich over ons ontferme.

Gebed
 389  U zij gegroet, Maria, Moeder aller genade,  

Moeder Gods en maagd, zoals Hijzelf beschikt heeft,  
Waardige koningin van de hemel en de ganse aarde,  
Pleitster en brenger van de troost die u de zondaar biedt.
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 393  Ik wend mij tot u, ik die een groot zondaar ben,  
Om u met al mijn tederheid om uwe hulp te vragen;  
Ik die onwaardig ben, uw heilige naam te noemen  
En, onrein als ik ben, mij voor u te vertonen.

 397  Gebiedster, groots en vol van goedertierenheid,  
Ik vraag u, wijst u mij niet af, en ook veracht mij niet,  
Want als u mij de rug toekeert, ach lieve moeder,  
Dan is van dat moment af aan mijn ondergang verzekerd.

 401  Ik ben gespeend van deugden in alles wat ik ben,  
Ik die mijn weg altijd gehuld in zonden ga,  
En immer dwaal, gelijk een schaap dat blind is,  
Door deze wereld en het vlees telkens opnieuw bedrogen.

 405  U die de moeder bent, de bron aller genade,  
En hoedster aller deugden en van al het goede,  
U die zich nooit met zonden hebt bezoedeld,  
Geeft u mij de genade, dat ik deugdzaam moge blijven.

 409  Bij u is alle heil der zondaren te vinden;  
Hun hoop en hun gezondheid, en tevens hun verlossing;  
Verloren is degeen, wie u de rug toekeert;  
Gered degene echter, die uw bescherming heeft.

 413  God heeft u, die Zijn geliefde moeder bent,  
Een grote macht verleend, opdat u in de hemel  
En op de hele aarde zoveel gezag zult krijgen,  
Dat Hij u alles gunt, waarom u ook mocht vragen,

 417  Dat alle anderen uit uw hand genade mogen krijgen,  
En u eenieder redt, die zich u toevertrouwt;  
Verheven Vrouwe zonder gelijke, geef mij de gratie,  
Tot uw geredden toe te mogen treden.

 421  Ik vertrouw mij aan u toe, bij leven en bij dood;  
Mijn lichaam en mijn ziel en al wat ik bezit;  
Ik bid u dat u mij in nood tot hulp wilt zijn,  
Zo goed wilt zijn, mijn hele leven te bestieren.

 425  Verkrijg voor mij van God de kracht en de genade,  
Dat ik goed boeten kan voor al mijn zonden,  
En voortaan een deugdzaam leven leiden kan,  
En zo in alles wat ik doe Zijn wil zal volgen.
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 429  Bescherm mijn arme lichaam toch tegen het verderf,  
Verleen mij uw genade, opdat ik niet in zonde sterf,  
En niet voor de eeuwigheid verdoemd zal zijn,  
Maar uit uw hand de weg der redding mag ontvangen,

 433  En later ook, wanneer de dood zich bij mij meldt,  
Dat allerergst moment van ’t afscheid van de ziel,  
Waarop ik nauwgezet verantwoording moet geven,  
En mijn verdiende loon ontvang voor al wat ik gedaan heb,

 437  Onwetend, waar ik de eerste nacht vertoeven zal,  
Of wie dan, anders dan uzelf, mij bijstand geven kan;  
Ik bid u, lieve Moeder, staat u mij in die stonde bij,  
U als mijn toeverlaat en toegewijd bemiddelaar.

 441  Ontfermt u zich dan, bid ik u, over mijn droeve ziel,  
Zodat die op dat uur de weg der hel niet op zal gaan;  
Verzoent u mij met God, uw zoon, dat Hij, vergeving  
Schenkend voor mijn zonden, mij ’t paradijs betreden laat,

 445  Dat ik uw aangezicht aldaar moge aanschouwen,  
En loven Zijne Majesteit tezamen met de heiligen;  
Dat u, o lieve Moeder, welwillend aan mij denke,  
Bid ik met heel mijn hart ’t Ave Maria tot u;  
Neem hem die dit gebed uitspreekt, o heilige Maria,  
Bij leven en bij dood onder uw hoede.
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 II. EEN WAARSCHUWING AAN DE VERLIEFDEN

 1  Eenieder mint al wie hij wil, mijn liefde geldt Maria;  
Dat onze lieve Vrouwe ons allen moge bijstaan.

 3  Ik zou verliefden vragen naar mij te willen luisteren,  
Een boodschap aan te horen die hun van pas kan komen;  
Een goede raad in liefdeszaken zou ik hun willen geven,  
Die hun, gegrift in het geheugen, voor altijd bij zal blijven.

 7  Ook ik heb in de liefde het één en ander meegemaakt,  
Maar heb daaruit geen enkel voordeel mogen putten;  
Erger nog, slechts groot verdriet en zieleleed voor beiden;  
Voor één genotsmoment moet men wel duizend malen lijden.

 11  Is in de liefde er niet ene vrouw die trouw is  
En die niet wankelt, zwicht voor parels of gevlei?  
De best gewaande liefde is dikwijls ook bedrieglijk,  
De denkbaar allerergste, tenminste voor de ziel.

 15  Bedrieglijk is de liefde immer als die zondig is;  
Aan ’t einde van ons leven toont zij haar waar gezicht;  
Al het plezier van ooit verdwijnt op dat moment;  
Wat blijft, dat is de zonde, die ons verder kwelt;  
Hoe groter het plezier, hoe meer wij moeten lijden.

 20  Wat ik mij wensen zou, is een eeuwig ware liefde,  
Die mij bij leven en bij dood haar bijstand bieden kan;  
Zo’n liefde zou ik graag mijn ganse leven dienen;  
Dit leven hier is kort, maar ’t andere is eeuwig.

 24  Bereisd heb ik de hele wereld, maar een ander dan  
De goede Moeder Gods, vol van genade, vind ik niet;  
Geen mens op aard’ verdient het, haar als zijn lief te hebben; 
We moeten aan haar dienstbaar zijn, terstond heeft zij ons lief.

 28  Elke andere liefde is naast de hare ijdel  
En zal ons dán verlaten, als wij die juist behoeven;  
Eerder dan gedacht gaan wij als zondaars dood;  
Hoe zullen wij verloren zijn, als zij ons niet beschermt!

 32  Laat ons de goede Vrouwe al onze liefde geven;  
Verlaten wij de anderen, om haar alleen te eren;  
Als we dat doen, valt ons een grote eer te beurt,  
Maar zonder haar, ondanks de rest, zijn wij geheel verloren.
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 36  Naast God heeft niemand op de wereld zoveel macht als zij: 
Hemel, land en water: ’t valt al onder haar heerschappij;  
Overal waar nodig biedt zij haar helpende hand;  
Verheven als zij is, waardeert zij ook de kleinste;  
Wijzen we zo’n liefde af, waar vinden we een andere?

 41  Andere liefdes zijn slechts op één persoon betrokken,  
Die men dan ook met niemand anders delen wil;  
De glorieuze maagd Maria is echter zo volkomen,  
Dat zij voor allen daar is, en allen toch ook trouw blijft.

 45  Wanneer geliefden hun lust hebben bevredigd,  
Dan neemt hun fantasie nog groter vormen aan,  
En nooit zal die geheel en al bevredigd worden;  
Hun ganse leven lang blijven zij zoekend;  
Vrouwen als ook mannen! Neemt Maria als geliefde,  
Want zij kan elk van ons voldoening schenken.

 51  Zij is onder de schonen degene met zo’n gratie,  
Dat niemand haar met kwade opzet kan begeren,  
En elke lustbegeerte al door haar blik verdwijnt;  
Zodra ge haar beeld aanschouwt, zult gij de waarheid kennen.

 55  Al het water in de zee, de sterren aan de hemel,  
De schaduwen der bomen, het gras op al het land,  
De zon tijdens de dag, de duisternis bij nacht,  
Verdwijnen alle eerder dan zij ons ooit verlaat,  
Mits wij ons jegens haar oprecht willen gedragen.

 60  Wij arme zondaars, zijn wij naïef en zo onnozel?  
Beroept u allen toch op deze goede Vrouwe;  
En weg met elke andere liefde welke vals is;  
Bij haar gaat steevast alles daadwerkelijk in vervulling.

 64  Arme verliefde ziel, gij die bedrogen zijt  
En heel uw leven in dolle dwaasheid leidt;  
Als mijn genadevolle Vrouwe u niet haar hulp verleent,  
Zijt ge verdoemd voor immer, bij leven en bij dood.

 68  Doe zoveel goeds ge kunt, zolang er tijd is,  
Want ’t uur des doods komt altijd onverwacht;  
Als gij op ’t laatst er nog goed af wilt komen,  
Beveel u dan bij haar aan, zo zeg ik u voorwaar:  
Ook dan niet, aan ’t eind, zal zij u laten vallen,  
Maar houdt zij alle gratie in haar eigen hand.
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 74  De wereld houdt zovelen voor de gek, die, denkend dat zij  
’t Eeuwig leven hebben, zich door haar knechten laten;  
Ze laat u in de steek, wanneer ge dit het minst verwacht;  
Wie de wereld zijn vertrouwen schenkt, die handelt als een dwaas.

 78  Ikzelf heb mij ook vaak als zo een dwaas gedragen,  
Bij dag en nacht, in kou en hitte, en ook zonder slaap;  
Met heel wat zorgen, ja, maar nimmer om mijn ziel;  
Wat zou ik nu graag willen, ’t was al omwille van de Heer.

 82  Zoals ikzelf, zo zijn er op de wereld velen,  
Die zich hun hele leven aan valse glorie geven;  
Wij moeten beter oppassen, alvorens het te laat is;  
De goede Vrouwe kan ons misschien onder haar hoede nemen, 
Want meer dan alle andere moeders is zij vol van genade;  
Wie zich ook tot haar wendt, die neemt zij in bescherming.

 88  Geen mens is zonder schuld, dat staat voorwaar wel vast,  
En God verdoemt de wereld om haar zonden;  
Aan u, edele Vrouwe, kleeft geen enkele zonde;  
Bemiddel dus voor ons, opdat Hij ons vergeve.

 92  De Heer heeft u geschapen om zondaren te redden,  
En heeft zichzelf tot spreker van het recht benoemd,  
Met u als toevluchtsoord van mededogen, en zij —  
Waar rechtens God geen redding bieden kan —  
In uwe piëta verlichting mogen vinden,  
Zolang zij zich oprecht en eerlijk tot u wenden.

 98  Er was nog nooit, en nooit ook zal er zijn  
Zo groot een zondaar en onrein, dat hij,  
Nadat hij zich op weg bij u had aanbevolen,  
Door uwe liefde geen vergeving kreeg;  
Noch is hij ooit verdoemd, noch zal dit ooit geschieden;  
In u vertrouwen wij bij leven en bij dood.

 104  De andere vrouwen die moeder van een kind zijn,  
Zij zijn hun maagdelijkheid voorgoed en immer kwijt;  
U, lieve Vrouwe, als Moeder Gods bent maagd gebleven,  
En bent derhalve koningin van de hemel en de aarde.

 108  U bent gebiedster over alles waarover God de Heer is,  
En ’t is terecht dat heel de wereld u wil eren,  
Daar Jezus Christus zelf gelijkerwijs u eert;  
De waardigheid die u hebt, heeft heel de wereld niet.
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 112  O lieve Vrouwe, er is niemand die uw gelijke zijn kan,  
Of boven u kan staan, behalve God de Heer;  
En alles wat niet God is, is aan u inferieur,  
Want u als Moeder Gods staat boven de hele wereld.

 116  Meer dan de hele wereld hebt u voor Hem gedaan,  
Ook Hij heeft meer voor u gedaan dan voor de anderen;  
Hij kan niet anders dan Zijn Moeder te gehoorzamen;  
Ik bid u, geeft u ons de gratie, bij u te mogen zijn.

 120  Als u zich met uw goede hart ontfermt over mij,  
Blijf ik van doem verschoond, zo geloof ik vast en zeker;  
Zovelen die verdoemd waren, die hebt u reeds behoed;  
Dus sta mij bij, zo vraag ik u, voor ik verloren ben.

 124  Er is geen enkel kwaad dat u niet kunt verhelpen,  
En ook van ’t goede niets, wat niet in uwe hand ligt;  
Voor altijd en voor overal, het lijdt geen enkele twijfel,  
Heeft God alle genade gelegd in uwe handen.

 128  Een moeder kan al wat zij wil van hare zoon verkrijgen;  
Een goede zoon doet veel om de liefde van zijn moeder;  
Hij heeft om uwe liefde in u onze natuur genomen,  
En zo is God door u tot ’s mensen broeder nu geworden.

 132  U bent voor Hem en voor ons allen zo waardig ene moeder; 
Een moeder zal geen strijd onder haar kinderen dulden;  
Als u Hem ooit vertoornd ziet om onze slechte daden,  
Daar u ons aller Moeder bent, verzoen ons dan terstond.

 136  Het grote kwaad van nu had God al lang bewogen,  
De hele aarde te verwoesten, als u niet onzentwillen  
Bemiddeld had en tussenbeide was gekomen;  
’t Is dank zij uw gebeden dat Hij ons steeds nog spaart;  
Al zijn wij slecht, blijf alstublieft aan onze zijde staan,  
En help ons naar ’t goede eind, omwille onzer redding.

 142  Geliefde moeder, als ik tegenover u mocht falen,  
Berispt u mij, en corrigeert u mij terstond;  
Ach, als ik u verliet, waarheen kon ik dan vluchten?  
Ik ken voor mij geen andere moeder die zo is als u.
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 III. TER VERDEDIGING VAN DE VROUWEN

 1  Omwille van mijn liefde: spreek nimmer slecht van vrouwen; 
Lieten de mannen haar met rust, dan zouden ze iets goeds doen.

 3  Veel mannen plegen over vrouwen met minachting te spreken, 
En noemen ze daarbij frivool en onbetrouwbaar;  
Maar beter zou het zijn, als zij het zwijgen ertoe deden,  
Want vrouwen doen pas kwaad, als zij met mannen zijn.

 7  Een enkeling slechts met verstand zal kwaad van vrouwen spreken, 
Maar eerlijker zou het juist zijn, zich opbouwend te uiten;  
Waarom zou men de vrouwen zo minachtend bejegenen?  
Wij allen, groot en klein, zijn uit haar voortgekomen.

 11  Welk een daad van dwaze hoogmoed, vrouwen zo te hekelen 
En, sprekend over één alleen, de rest over één kam te scheren; 
Ik wenste mij dat wie zo handelt, het zwijgen ertoe deed,  
Hijzelf, helaas, ooit door een vrouw gebakerd en gezoogd.

 15  Laat elke hekelaar van vrouwen toch liever daaraan denken, 
Uit wie hijzelf en zoveel anderen ooit voortgekomen zijn;  
Graag zou ik hem dan vragen, of hij als moeder ook een vrouw had; 
Alleen al om die ene zou hij ze allen moeten prijzen.

 19  De vrouw heeft voor de man altijd haar nut bewezen;  
Ten eerste worden wij door haar gebaard op deze wereld;  
Eenmaal gebaard zouden wij sterven, als zij ons niet zou voeden; 
En ook daarna behoeven wij haar hulp nog iedere dag.

 23  Zijn wij gezond, ’t is door haar hand dat wij ons kleden, voeden; 
Bij ziekte is ook de sterkste man verloren zonder vrouw;  
Sterft zij, wie in haar plaats zal zich om hem bekommeren? 
Te allen tijde is zij onmisbaar, dat lijdt geen enkele twijfel.

 27  Daar waar geen vrouw is, zie ik niets wat mij bekoren kan; 
De man noch ’t huis wordt ooit goed onderhouden;  
En overal in huis heerst wanorde en ligt rommel;  
Ik zou ook in het paradijs de vrouwen niet graag missen.

 31  Een vrouw heeft, meen ik, nooit als eerste een man geslagen; 
’t Is omgekeerd: wie ’t eerste uithaalt is de man;  
Boosaardigheid begint in alle tijden bij de man;  
Waarom, dan, geven wij de vrouw de schuld hiervan?



191

 35  De deugd zou onder mannen groter moeten zijn,  
Maar onder vrouwen zie ik heel veel meer daarvan;  
Wel duizend slechte mannen tel ik op één zo’n vrouw  
En duizend trouwe vrouwen op één rechtschapen man.

 39  Geen vrouw zou eerlijk zijn, mat zij zich aan de mannen,  
Die zelfs haar die niet deugt, niet schuwen te belagen;  
Toch zijn er vele vrouwen wie ’t lukt daaraan te ontkomen, 
Omdat de vrouwen immers moreel verheven zijn.

 43  Een vrouw heeft, meen ik, nooit een man tot iets gedwongen; 
’t Is steeds de man die haar in razernij vervolgt;  
En als een vrouw een man uit liefde zou benaderen,  
Zou ooit een man die stap haar kwalijk willen nemen?

 47  God heeft de vrouw meer dan de hele wereld lief;  
Hij is uit de hemel afgedaald uit liefde voor die ene,  
De vrouw die God de Heer met ons verbroederd heeft;  
Laat ons dus alle vrouwen om hare liefde prijzen.

 51  Mij lijkt een vrouw een wezen van nature zacht,  
Met een bijzondere tederheid, als één van al haar gaven;  
Bij dag en nacht kan men aan haar heel veel genot beleven; 
Kwaad spreken over haar zou een vileine daad zijn.

 55  Niets op de wereld is zo mooi, zo’n aangenaam genot,  
Als naakt ligt uitgestrekt een vrouw onder een man,  
Een vrouw die zich aan hem met open armen geeft,  
Zodat die man kan doen met haar zoals hem dat belieft.

 59  Ook al doorspiest hij haar in ’t midden van haar lichaam,  
Geen kwaad woord zal zij zeggen, als ware zij een engel;  
Wanneer de spies eenmaal verslapt, de wond zich heeft geheeld, 
Zal zij met hare gratie zich weer met hem verzoenen.

 63  Kan iemand dan zo bot zijn, om alles te vergeten  
En later over haar met minachting te spreken?  
Wie zoiets doet, die is volstrekt niet goed bij zinnen;  
Waarom erkent hij niet het goede dat geschied is?
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 IV. VERZEN VAN GEHUWDEN

 1  Mijn God! Verban die ander toch uit mijn gedachten;  
Zij leeft gevangen, en dus ben ik om haar geketend.

 3  Zij die mij ketent, is aan een ander weer gekluisterd;  
Mijn lot heeft het gewild: ik zit aan beiden vast,  
Aan de één, met grote vreugde, zolang mijn leven duurt,  
Aan de ander nooit, het zij dan noodgedwongen.

 7  Wie de echtgenote van een ander als zijn bijzit neemt,  
Die zal veel vaker leed dan vreugde ondervinden;  
Slechts nu en dan, en vol van angst, zal men elkaar ontmoeten; 
Wanneer men dit het minst verwacht, slaat ’t ongeluk plots toe.

 11  De eega minnen van een ander, dat is louter dwaasheid;  
Voor één plezier staan duizend bittere momenten;  
Haar zien, maar toch niet kunnen spreken, dat kwelt mij;  
En slaapt zij met haar man, dan sta ik in de kou.

 15  Bezoeken kan ik haar, maar ’t risico is groot,  
En ’t komt ook voor, dat zij geen vrij kan nemen;  
En heeft ze tijd, dan wordt ze bang, en trekt terstond zich terug; 
Wanneer ik haar ’t meest begeer, dan ligt zij in zijn armen.

 19  Ook als het mij vergund was, te zaaien op haar akker,  
Waar toch het stro en ook het graan van mij zijn,  
Ik zal noch ’t één noch ’t ander kunnen hebben;  
Slechts ondank zal ik oogsten, mijn winst wordt mijn verlies, 
Mijn recht verlies ik, dat komt in andere handen;  
Wie weet, en trouwen ooit mijn zoon en dochter met elkaar.

 25  Er is toch niemand die zijn lief met anderen delen wil;  
Ik weet niet hoe ’t een ander gaat, maar ik pleeg hier een zonde; 
Haar met haar man te zien, dat is voor mij een marteling,  
Zij vol plezier, ik pijn-gekweld, mij rest slechts blinde woede.

 29  Nooit zal ik een afgunstige over de hekel halen;  
Ik had niet graag dat wie dan ook mijn liefde zou beroeren; 
Slechts één maal viel mijn oog op de eega van een ander;  
Uit afgunst op haar man werd wanhoop slechts mijn deel.
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 33  De liefde laat zich niet door het verstand besturen  
En vaak ontvlamt ze daar waar dat juist niet zou moeten;  
Ze kan ons, meer dan wijn, in dronkenschap vervoeren,  
En wie ze grijpt, die houdt ze vast, en laat maar moeilijk los.

 37  De liefde is blind en oordeelt niet naar ’t recht;  
Ze ziet geen andere liefde dan die van het moment,  
Is erger dan het vuur dat mensen kan verbranden;  
Zo’n brand, eenmaal ontvlamd, is door geen zee te blussen.
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 V. EEN HEIMELIJKE LIEFDE

 1  Een schone, edele dame heeft mij het hart gestolen;  
Wanneer ik aan haar denken moet, dan kan ik niet meer slikken; 
Wat zou ik het graag zien dat zij mij liefhad als ik haar;  
Uit angst haar te ontrieven, verklaar ik haar mijn liefde niet.

 5  O had ik maar een spiegel met zoveel kracht dat ik  
Haar heimelijk daarin mijn liefde tonen kon,  
Om daarin ook te zien wat harerzijds zij voelt,  
Zodat ik tegenover haar geen domheid zal begaan.

 9  Zij is zo schoon geboren dat zij mij daarmee kwelt  
En dag en nacht daardoor mij gruwelijk lijden laat;  
Wanneer ik haar ontmoet, versteent uit vrees mijn hart,  
Ontbreekt mij zelfs de moed mijn lijden te openbaren.

 13  Zou zij mijn liefde ontdekken, zij zou mij vast beminnen,  
En zou ik koning zijn, dan was zij koningin;  
Zou zij daartoe bereid zijn, dan leefden wij tezamen;  
De kinderen van haar en mij, zij zouden broer en zus zijn.

 17  Indien het mij zou lukken, mijn hart voor haar te openen,  
En zou zij daarop ruw, met afkeer reageren,  
Erger dan een spies zou dat in ’t hart mij treffen,  
En zeker zou ik levenloos ter plekke achterblijven.

 21  De morgenster straalt ’t helderst van alle andere sterren,  
Zoals onder de vrouwen degene die mij kwelt;  
Zo schoon en edel is zij dat ik ’t verstand verlies;  
In ’t geluk is hij geboren, die in haar armen ligt.

 25  Zo mijn gedachten geheel op haar gericht zijn,  
Zo moge God de Heer de hare op mij richten,  
Opdat mijn leed haar diep in ’t hart zal treffen,  
En zij wat ik begeer met vreugde zal vervullen.
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 VI. SCHEIDING DER GELIEFDEN

 1  Kon ik maar afstand nemen, dat zou het beste zijn;  
Er is echter geen andere vrouw die ik bemin als haar.

 3  Met mateloze liefde heb ik een vrouw bemind,  
Met hart en ziel mijn lot aan haar verbonden;  
Wanneer ik met het schoonheidsbeeld dat mij voor ogen staat 
Haar voor de geest wil halen, dan breekt mijn hart in stukken.

 7  De liefde die ik voor haar voel is van zo’n onbegrensdheid, 
Dat ik het nimmer moe zou worden naast haar te mogen staan; 
Wanneer zich onze wegen scheiden, verdord kwijn ik dan weg, 
Droefgeestig blijf ik achter, totdat ik haar weer zie.

 11  Ach, lief van mij, wat kwelt en pijnigt gij me toch,  
En brandt mijn hart, wanneer wij niet verenigd zijn;  
Ge zijt met zekerheid geboren, opdat ge mij kunt kwellen,  
Toch zou mijn lijden draaglijk zijn, als ik in uw gedachten was.

 15  Eén enkele nacht zou ik mij wensen om u te mogen spreken, 
Eén enkele nacht, zo lang, dat die een maand mag duren,  
Zodat ik tijd genoeg had om al mijn zorgen lucht te geven, 
En zonder ook de minste vrees bij u vertoeven kon.

 19  Ja, nu besef ik ook de strekking van deze oude wijsheid:  
Dat, wat ge in uw hand houdt, ge nimmer los moet laten;  
Ach, kon ik het verleden maar naar het nu terughalen,  
Dan was mijn zorg met zekerheid veel minder dan zij is.

 23  In het verleden heb ik vaak vanwege u geleden,  
Ook ik ben echter nu veranderd door uw schuld.  
Wees niet bedroefd, het zal u aan geliefden niet ontbreken, 
Maar ’t is de hoogste tijd dat gij ’t verstand nu zelf vindt.

 27  Ge weet heel goed dat ik met u uw pijn en lijden deel;  
Het is voorwaar ook niet mijn schuld dat gij veranderd zijt; 
Als straf voor mijne eigen zonden werd ik verliefd op u,  
Vanwege u zal ik dan ook mijn hele leven lijden.
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 VII. EEN JALOERSE GELIEFDE

 1  ’t Is erg, mijn lief, om steeds in angst te moeten leven;  
Moet ik dan werkelijk altijd uwentwegen lijden?

 3  Ooit had ik een geliefde, zo wonderschoon en edel,  
Dat ’t mij aan hare zijde aan waarlijk niets ontbrak;  
Nooit zal ik iemand kunnen minnen, zoals ik haar beminde; 
Verlangend nog naar haar blijf ik in leven, sterf ik niet.

 7  Door iemands toedoen heeft mijn lief zich tegen mij gekeerd; 
Ik weet niet hoe of wat het is, maar zij gedraagt zich anders; 
Geruime tijd al spreekt zij niet zoals zij gewoon was;  
Wat is het dat zij zo hooghartig is geworden?

 11  Alleen en in ’t geheim moet ik haar zien te spreken,  
Voor altijd met haar breken of haar met mij verzoenen;  
Ontvangt zij mij niet goed, dan ga ik mij bedrinken,  
Want dat kan ik alleen, daar heb ik niemand nodig.

 15  Mijn lief, wie is het die zich tussen ons gesteld heeft?  
Een tijd lang al gedraagt ge zich heel anders dan voorheen; 
Ik meen dat ik mijn leven lang niet jegens u gefaald heb;  
Laat ons getweeën dit een keer onder elkaar bespreken.

 19  Ik ken noch hier noch elders een domoor, dwaas als ik  
Die pijn lijdt om een vrouw die mij niet eens ziet staan;  
Was ik bij mijn verstand, ik zou haar ook negeren,  
Maar toch kan ik haar niet uit mijn gedachten bannen.

 23  Goede lieden! Mijn hart dat weent plengt niets dan tranen, 
Uit angst voor het verlies van mijn gracieuze liefde;  
Ik breng de nachten wakend door, vervuld van zorg om haar 
En met de wetenschap dat zij mij hoorns opzet.

 27  O lieve God, bevrijd mijn geest van deze liefde,  
Verwijder uit mijn ogen de beeltenis van haar,  
Die tegenover mij zich niet erg trouw gedraagt;  
Dus laat ik mij aan haar niets meer gelegen liggen;  
Ik heb haar niet meer nodig, zij heeft de krib bevuild;  
Ik hoef het maar te willen, voor haar heb ik een ander.
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 VIII. VERZOEK OM EEN KUS

 1  —“Edele vrouw, God sta u bij. Nu zijn wij met zijn tweeën; 
Als ik de koning was, dan waart gij koningin;  
Geef mij een kus, zo vraag ik u, en heb daarom geen angst; 
Ik heb ’t verdiend na al wat ik om u geleden heb.”

 5  —“Verdwijn! Weg uit mijn ogen! Wie denkt ge dat ik ben? 
Ik geloof, een vlegel zoals u heb ik nog nooit gezien;  
Zo’n onbeschaamd verzoek, richt gij dat niet tot mij,  
Maar tot een ander; ik ben niet wat ge denkt ik ben.”

 9  —“Als gij een slechte vrouw waart, zoudt gij mij niets betekenen, 
Maar daar ge zijt juist wie ge zijt, moet ik zo om u lijden;  
Iets onbehoorlijks heb ik u, zo meen ik, niet gezegd,  
En mij een kus te gunnen, zou u geenszins onteren.”

 13  —“Maar ik weet ’t best, uw kus verbergt een andere wens.” 
—“O edele vrouw, ge raadt het al nog voor ik ’t zeggen kan.” 
—“Dus val me niet meer lastig met zulke proposities.”  
—“Nee, ik pak het anders aan, nu gij zo moeilijk zijt:

 17  Rust zal ik u niet gunnen, zolang ik leven mag;  
En gij doet hier en nu precies wat ik van u verlang.”  
—“Het lijkt voorwaar erop dat dit geen grol meer is;  
Gaat deze man mij nu van mijne eer beroven?  
Heb meelij toch, wat moet ik doen? Houd nu een keer uw mond.”

 22  —“Trala, trala, uitbundig wordt gekust, en dat is wat nu telt. 
Maar in ’t vervolg, o edele vrouw, moet gij beleefder zijn.”
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 IX. EEN LIEFDESAANZOEK

 1  —“Gezegend zij het lot, wat een gelukkig treffen!  
Hier staat nu voor mijn ogen zij die ik zo begeerde.

 3  Mijn liefste, allerliefste, verschaf mij recht en geef mij  
Terug wat gij genomen hadt, of geef mij soortgelijks.”

 5  —“Naar ik weet bezit ik niets wat u zou toebehoren;  
Vol schaamte sta ik voor u, waarom, dat weet ik niet.”

 7  —“Ge moet voorwaar niet bang zijn, want geen gevaar bedreigt u; 
In deze zaak van ons zijt gij, slechts gij, de rechter.”

 9  —“Geen kwaad heb ik gedaan, waardoor ik gevaar zou lopen, 
Geen fout begaan om mij voor een gerecht te dagen.”

 11  —“Zie hier, mijn lief, laat mij u nu de waarheid zeggen:  
Bestolen hebt ge mij, maar wat van mij is zal mij dienen.”

 13  —“Ik ben toch geen dievegge die aan het stelen slaat;  
Ik wil niet dat ge mij onschuldig hier belastert.”

 15  —“Voor mij zijt gij ’n dievegge, en zelfs een hele grote,  
Die mij ontnam wat ik het meest van al behoefde.”

 17  —“Ik ben niet hoog geschoold en vraag u dus, spreek klare taal, 
Als gij tenminste wilt dat men u goed begrijpen zal.”

 19  —“Dat wat een man het meest van al zich wenst en ook waardeert, 
Is rust en vrede in het hart, en een gezonde slaap.

 21  Maar ik slaap niet, noch vind ik vrede in mijn hart,  
Weg zijn zowel mijn slaap als vrede, dank zij u, mijn lief.

 23  Als gij eens goed bedenkt, hoe zwaar ge mij bestolen hebt  
En welk een schuld ge draagt, dan vraag ik u, verschaf mij recht.”

 25  —“Als gij dat alles kwijt zijt, waarom krijg ik de schuld?  
Gebracht hebt gij me niets, naar ik me herinneren kan.”

 27  —“Het is een tijd geleden al, en peinzend stondt ge daar;  
Sinds ik aan u mijn hart verloor, is ’t leven een lijdensweg.”

 29  —“Dat is zo vlot gezegd, ge kunt zo overdrijven;  
Het leed dat gij me noemt, die pijn moet wel heel erg zijn.”
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 31  —“Zo erg is die voorwaar, dat ik haar niet beschrijven kan; 
Zoudt gij de waarheid kennen, was meelij nu mijn deel.”

 33  —“Uw pijnen mogen groot zijn, daar zijn doktoren voor;  
Herstellen zult ge spoedig, uw huid ziet er goed uit.”

 35  —“Als ik aan mijn huid gewond was, dan zijn er artsen in het land, 
Maar mijn kwetsuur genezen, kan niemand buiten u.

 37  Uw schoonheid en uw edele gratie, ze hebben mij  
Verwond, en erger dan een scherpe spies zou kunnen.

 39  In ’t hart ben ik getroffen, geketend hebt ge mij;  
Neem mij als uw geliefde, wat mij behoort is nu van u.

 41  Om u moet ik steeds lijden, of ik nu droom of waak;  
Zeg mij een vriendelijk woord, of ik laat op slag het leven.”

 43  —“Wat wilt ge dat ik u in deze zaak nog zeg?  
Er zijn in ’t hele land veel andere vrouwen net als ik.”

 45  —“Ik heb u lief, en zoveel meer dan al die anderen,  
Dat ik alles op zou geven, in ruil voor uwe liefde.

 47  Als ik de waarheid zeggen mag, mijn leed kwelt mij enorm; 
Mijn lief, laat ons in het geheim getweeën verder praten.”
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 X. EEN TWIST ONDER GELIEFDEN

 1  —“Laat mij, mijn lief, dat ik nu tot u kom!  
Het zou toch spijtig zijn, als elk zijn weg zou gaan.”

 3  —“Mijn lief, laat onze wegen zich hier scheiden;  
Nu kijkt men ons al na, met smadelijke blik;  
Beheersen wij ons nu, voordat men schande spreekt,  
Dan ondergaan we niet de spot van iedereen.”

 7  —“Ach lief van mij, het onheil dat mij treft!  
Nooit zou ‘t mij vermoeien aan uwe zij te staan;  
’t Is wreed om vol in ’t leven uiteen te moeten gaan;  
Zo snel wilt gij mij werkelijk verlaten?”

 11  —“Ook ik bemin u zeer, verzeker ik u hier;  
Ik ga niet heen uit een gebrek aan liefde  
Voor u, maar ’t is mijn vrees voor God de Heer;  
Gezondigd hebben wij reeds nu in overmaat.”

 15  —“Maar nu, mijn lief, nu zijn we beiden jong,  
De tijd komt nog om ons aan God te wijden;  
We zouden nu juist samen moeten blijven;  
Een scheiding nu zal ons beslist berouwen.”

 19  —“Als wij belast met deze zonde sterven,  
Dan zou mijn arme ziel verloren zijn;  
Laat varen nu het droombeeld dat ge van mij hebt,  
En stel mij ook niet langer op de proef.”

 23  —“Mijn vaste overtuiging, diep in mijn hart,  
Is dat de liefde die ik voor u koester  
Ook God de Heer zeer welgevallig is,  
En dat Hij ons die niet zal kwalijk nemen.”

 27  —“Laat mij met rust met zulke vleierijen;  
Tot welk een waanzin drijft ge mij daarmee;  
Ik smeek u, laat mij eindelijk in vrede;  
Dat wat in mij leeft, dat ziet ge eenvoudig niet.”

 31  —“Hoe kunt ge zulke woorden tot mij richten!  
Hoe koppig en onbuigzaam blijft ge toch;  
Nadat ge mij mijn hart gestolen hebt,  
Houdt ge mij nu met heel mijn lijf gevangen.”
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 35  —“Houd op, mij zulke antwoorden te geven;  
Ik zou echt willen dat ge hiermee stopt;  
Als iemand bij ons thuis de zaak ontdekt,  
Zijn we allebei eens en voorgoed verloren.”

 39  —“Houdt men ons dan doorlopend in het oog?  
Ikzelf bezoek u immers in ’t geheim;  
Wanneer ge vrij zijt, kunt gij echter weten;  
Ontrief u niet met een bezoek aan mij.”

 43  —“De kruik gaat net zolang te water tot hij breekt;  
Met smaad en hoon zult gij me overladen;  
Ik wil u smeken, laat me toch met rust;  
Plezier zult gij aan mij niet meer beleven.”

 47  —“Mijn lief, ik wil u deze waarheid geven:  
Mijn hele leven is op u gevestigd;  
Ik prefereer het u te mogen zien,  
Dan dat ik over ’t ganse land zou heersen.”

 51  —“Laat mij met rust met zulke vleierijen;  
Ik heb liever dat ge ’t zwijgen ertoe doet;  
’t Zou nu de tijd zijn om aan God te denken;  
Laat mij alleen en neem voor mij een ander.”

 55  —“Zijt ge in ernst door vrees voor God bevangen,  
En denkt ge mij zo heen te kunnen zenden?  
Alvorens ik me hier van u terugtrek,  
Zult gij dat doen, wat ik van u verlang.”

 59  —“Nu wilt ge dus met bruut geweld mij nemen?  
Ik smeek u, laat me deze keer met rust;  
Een ander maal zal ik u dan bezoeken,  
En kunt ge alles krijgen, wat gij van mij begeert.”

 63  —“Sinds de oudste tijden luidt een spreuk:  
Wie glippen laat, dat wat hij in zijn hand houdt,  
Zal ’t node missen, juist dan als hij ’t zich wenst;  
Geen woord nu meer, ’t is tijd voor daden nu!”

 67  —“Ge hebt volbracht nu wat ge zich gewenst hadt  
En overladen hebt ge mij met schande;  
Het noodlot dat mij treft wil ik vervloeken,  
Daar ik op deze dag naar u gekomen ben.”
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 71  —“Mijn lief, wees niet wanhopig, smeek ik u;  
Wend het gelaat naar mij en zie me aan;  
De metgezel die gij in mij kunt hebben  
Kan meer waard zijn dan een slechte echtgenoot.”

 XI. VERDWIJN OP DIT NOODLOTTIG UUR!

 1  Een nieuwe rooftocht hebben wij nu nodig?  
Dat lijkt me werkelijk mosterd na de maaltijd;  
Ge zijt toch niet zo’n importante dame;  
Wat gij verdient, zal ik u heel snel leveren.
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 XII. VERDRIET OM EEN WREDE LIEFDE

 1  Getroffen is mijn oog door een schone en edele dame;  
In ’t hele land kent haar volmaaktheid geen gelijke;  
Ik heb haar toen gesmeekt, mij eerlijk mee te delen,  
Of ik misschien een kans had in haar gunst te komen.

 5  Zij gaf mij zonder dralen haar antwoord, en dat luidde:  
—“Ik heb u lief, wel zeker, maar hoofs is deze liefde;  
Dus waarschuw ik u ook, want meer zult ge niet krijgen;  
Al ben ik jong en dartel, daarom ben ik de uwe niet.”

 9  —“Ge hebt, al zijt ge jong, een rijp en goed gezond verstand; 
Dus smeek ik u, voel mee de pijn die ik uwentwegen lijd;  
Wilt gij dat ik dit overleef, neem mij dan als geliefde,  
Want als ik uwentwegen sterf, draagt gij een grote last.”

 13  —“Het is verkeerd uit pure lust mijn eer op ’t spel te zetten; 
Het is u niet geoorloofd, mij aldus aan te spreken;  
En wie boosaardig handelt, gij weet, doet de ander schande aan; 
Al ben ik dom, zijt gij geleerd, ik luister niet naar u.”

 17  —“Indien gijzelf discretie wenst, zal ik die ook betrachten, 
En van de liefde tussen ons zal niemand ooit iets weten;  
Geef mij de kans, als het u blieft, u heimelijk toe te spreken; 
Het enkele gesprek met mij kan u geen schade doen.”

 21  —“Als ergens slecht gedaan is, de mensen weten ’t snel genoeg, 
Mijn dierbaren zou ik met slecht gedrag van mij beschamen; 
Wij tweeën kunnen samen niet goed door ’t leven gaan;  
Zwijg dus en ga nu liever heen! Dat is voor ons het beste.”

 25  —“Met deze harde woorden hebt gij mijn hart gebroken;  
Immens groot is de pijn die gij mij aldus toebrengt;  
Als ik niet hier en nu door u getroost kan worden,  
Dan zal terstond mijn ziel mij reddeloos verlaten.”

 29  —“Het is bijzonder pijnlijk, wanneer de ziel uit ’t lichaam treedt, 
Maar ’t leed dat gij nu ondergaat, zal de uwe goed doorstaan; 
Uw ijdeltuiterij, laat mij daarmee voorgoed met rust;  
Geloof me toch, daar zult ge nooit iets mee bereiken.”



204

 33  —“Als ik u slecht behandelen zou, hoe moest ik verder leven? 
Zowel mijn hart als ook mijn ziel behoren immers u;  
En zonder hart en zonder ziel zou niemand kunnen leven;  
Wij tweeën kunnen samen heel goed door ’t leven gaan.”

 37  —“Mijn heer, ge dringt voorwaar wel zeer hardnekkig aan; 
In naam van mijn geloof, ik zou me wensen dat ge zweegt! 
En, zo ge wenst, hoor nu de waarheid in één zin:  
In geen geval ben ik bereid mij ooit aan u te geven.”

 41  —“Ik was al bang dat het tot slot hierop uit zou lopen;  
Indien een vrouw niet toe wil geven aan hem die haar bemint,  
Is elke aanbidder kansloos, ikzelf in de eerste plaats;  
Maar neem het mij niet kwalijk dat ik u desondanks bemin.”

 45  Heeft iemand zoveel tegenspoed als ik ooit ondervonden?  
Mijn lief bemint mij niet, maar ik kan haar niet misprijzen; 
Ik krijg ’t gevoel dat ik iets onbereikbaars najaag,  
Dus waarom zou ik haar beminnen, als zij niet mij liefheeft?

 49  O God, mijn Heer, ik bid dat U mijn hart gebiede  
Zich voor haar af te sluiten, zoals zij mij op afstand houdt; 
Al is het afgedwongen, ’t is beter goed dan kwaad te doen; 
Degene die mij afwijst, zal ik nu ook verlaten.

 53  ’t Ontbreekt er nog maar aan dat ik vanwege een vrouw moest sterven; 
Ik moet van alle vrouwen afzien, dat is ’t beste wat ik doe;  
Met haar kan ik niet beter worden, maar ruïneer mijn ziel, 
Verloochen allen bovendien, vanwege slechts die ene.”
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 XIII. HET LIED VAN PASTOOR BERNAT ETXEPARE

 1  Als gij Bernat geweten hadt, hoe alles af zou lopen,  
Dan zou uw Bearnese reis niet hebben plaatsgevonden.

 3  Wanneer er iets gebeuren moet, dan is daar geen ontkomen aan; 
Ik heb niets dan goed gedaan en heb me nergens aan bezondigd; 
Men heeft mij onrecht aangedaan in iets wat mij niet aanging, 
Mij aangegeven bij mijn vorst, al was ik aan niets schuldig.

 7  Mijn heer, de koning, gaf ’t bevel dat ik terstond moest komen; 
Ik hoorde van zijn woede, maar mij trof hier geen blaam;  
Om mijn geslepen vijanden niet in de kaart te spelen  
Ben ik gegaan, en niet gevlucht, onschuldig als ik was.

 11  Indien ik niet verschenen was, was ’t schuldig uitgesproken, 
Had men de laster over mij voor waarheid aangenomen;  
Had men mij naar het recht gehoord, was ik snel vrijgesproken, 
Doch zo ging ’t niet, en spijt bekroop me, dat ik me had gemeld.

 15  Van andermans problemen leren, getuigt van veel verstand; 
Laat ieder die een vijand heeft door mij gewaarschuwd zijn: 
Zolang ge een voorsprong hebt, brengt gij uzelf in veiligheid; 
Het kwade van u af te wenden is altijd nog het beste.

 19  Ik ongelukkige heb zelf mij aan de vijand aangeboden;  
Nu wordt ook al mijn goede werk verdraaid en zwart gemaakt; 
Het recht had vast gezegevierd, doch hier in ’s vijands greep, 
Zou ik zelfs niet met een wonder mijn gelijk ooit kunnen halen.

 23  Als iemand vals getuigen wil, geraakt men vogelvrij;  
Op deze wijze is God zelf veroordeeld tot de dood;  
Daar zondaren wij zijn, mag ’t ons niet zeer verwonderen,  
Als men in strijd met ’t recht ons schuldig wil verklaren;  
Betrachten wij geduld! Dat God ons bijstand moge geven!  
Een daad van zo’n boosaardigheid zal Hij weten te wreken.

 29  U bent, o God, mijn Heer, de ware rechter hier;  
En groot en klein zijn allen voor Uw gerecht gelijk;  
Er is hier iemand, die heeft me een boze streek geleverd,  
Vergeeft U hem, zo bid ik U; zo helpe mij de waarheid.
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 33  O God, mijn Heer, beschermt U mij tegen de macht des vijands; 
Ik zie de mijne al staan, verblijd over mijn ongeluk;  
Dat ik ooit moge zien, hoe Uwe hand ze straft;  
Dat zij me niet bespotten, zoals hun nu nog goed dunkt.

 37  O God, mijn Heer, ik heb gezondigd tegen U,  
Maar bid dat U mij daarvoor niet bestraffen zult;  
Ik ben me van geen fout jegens de vorst bewust,  
Waarvoor ik zo’n gevangenschap zou moeten ondergaan.

 41  Als U me wilt bestraffen voor de zonden tegen U,  
De koning en de anderen wilt keren tegen mij,  
Dan zal ik Uw beschikking van ganser harte loven,  
De straf van mijne vijanden geduldig ondergaan,  
Opdat door al dit lijden hier mijn ziel gered zal worden;  
Wat hun vervolgens toekomt, dat zult U zelf beslissen.

 47  Al ’t lijden dat ons overkomt, geschiedt zo God het wil,  
En alles wat Hij toelaat, dat dient een hoger doel;  
Was dit mij zo niet overkomen, misschien was ik al dood geweest; 
Mijn vijand meende mij te schaden, maar heeft mij goed gedaan.

 51  Van hen zijn enkelen al dood, maar ik ben nog in leven;  
Ik denk, ik heb dit goed gedaan, en eervol afgesloten;  
Zoals de slechte tijd eerst kwam, zal nu de goede komen;  
Wie ’t kwade nooit heeft ondergaan, weet niet wat ’t goede is.

 55  Goed doen en ’t kwade ondergaan leidt tot de zaligheid;  
Geen leed en ook geen armoe had ik nog meegemaakt;  
Nu weet ik het: God wil mij niet verdoemen,  
Want Hij heeft het beschikt mij hier te laten lijden;  
In ’t vuur zal ’t fijne goud gereinigd moeten worden.

 60  Als Hij mij niet voor zich zou willen, had Hij me niet gestraft; 
Een vader straft zijn kind slechts dan, wanneer hij dat echt liefheeft; 
Voordat het opgeslagen wordt, wordt ’t goede graan gereinigd; 
Het lijdt geen twijfel dat de Heer met mij hetzelfde heeft gedaan.

 64  Bedenk, pastoor Bernat, dat hoe hard deze kerker is,  
Met zekerheid de hel nog vele malen erger is;  
Hier vindt ge iemand die u troost, in de hel heeft men die niet; 
Uw lijden neemt een spoedig eind, het hunne is eeuwigdurend.

 68  Hier kwelt geen andere pijn dan het verlangen naar uw vrijheid, 
Maar in de hel wordt men door ’t eeuwig vuur gepijnigd,  
Een kwelling zo verschrikkelijk en zonder onderbreken;  
Ik maan u, denk daaraan, zodat ge hier ’t geduld bewaart.



207

 72  Ge waart een raadsman voor de anderen, wees nu dat voor uzelf; 
Als ’t lijden u hier zwaar valt, bedenk hoe ’t in de hel is;  
Als gij de straf aldaar door die van hier ontlopen kunt,  
Dan hebt ge uwe tijd alhier bijzonder goed besteed.

 76  Eenieder in uw situatie zoudt gij van goede raad voorzien;  
Welaan, voorzie nu dan uzelf van even goed advies,  
Zodat het u niet zal vergaan, zoals een kaars die brandt,  
Die anderen wel verlicht, daarbij zichzelf echter verteert.

 80  Indien men te uwen laste groot onrecht heeft gedaan,  
Leg dan uw ganse zaak in Gods gerechte hand;  
Hij zal eenieder geven wat die daarvoor verdient,  
De booswichten bestraffen, de lijdzamen belonen.

 84  Verdoem uzelf toch niet om redenen van wrok,  
En wensend dat de slechtaard door ’t kwaad getroffen wordt; 
Want tegenover God is dat een zwaar affront:  
Ge maakt van Hem de beul, en van uzelf de rechter.

 88  Wanneer gijzelf uw vijand voor iets berechten wilt,  
Veroordeelt gij met deze daad daarvoor gelijk uzelf;  
Voor zo’n gedrag is niets wat als excuus kan gelden;  
Zeg mij, waar vind ik iemand die niet met schuld belast is?

 92  O God, mijn Heer, ik maak me grote zorgen nu:  
Er worden mensen in de stad alom terechtgesteld;  
Om zonder schuld gevangen niet hier de dood te vinden,  
Wijs mij de weg, zo smeek ik U, om veilig te ontsnappen,  
Zodat de vijand achteraf mij niet vol spot beschimpt:  
“Omdat hij immers schuldig was, heeft hij ’t leven daar gelaten.”

 98   Gelijk de vrijheid van de mens het kostbaarste van alles is, 
Is omgekeerd gevangenschap de zwaarst denkbare straf;  
Laat niemand onder u mijn zelfde fout begaan,  
En niemand ook een ander vertrouwen op diens woord;  
O God, mijn Heer, zie erop toe dat mij nu recht gedaan wordt! 
Amen.
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 XIV. CONTRAPAS

 1   Euskara, 
Kom nu eruit, de straat op!

   Gezegend moge zijn  
Het land van Garazi,  
Dat ’t Baskisch heeft verleend  
De rang die het verdient.

    Euskara,  
Kom nu eruit, het plein op!

 8  Andere mensen dachten,  
Men kan die taal niet schrijven;  
Nu hebben zij ’t bewijs,  
Hoe zeer zij zich vergisten.

    Euskara,  
Kom nu eruit, de wereld in!

 14  Naast vele andere talen  
Hadt gij een slechte naam;  
Nu wordt ge daarentegen  
Door allen hoog geëerd.

    Euskara,  
Marcheer de ganse wereld door!

 20  Alle andere talen  
Hebben hun top bereikt;  
Maar gij klimt hoger nog  
En overtreft ze alle.

    Euskara.

 25  Alom mocht men de Basken,  
Maar kende niet hun taal;  
Nu kan eenieder voor zichzelf  
Zien wat dat Baskisch is.

    Euskara.
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 30  Al waart ge tot nu toe  
In druk nog nooit verschenen,  
Van nu af aan trekt gij  
De ganse wereld door.

    Euskara, 

 35  Er is geen taal, niet ’t Frans  
En ook geen enkele andere,  
Die zich op dit moment  
Met ’t Baskisch meten kan.

    Euskara,  
Kom naar buiten en dans mee!
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 XV. SALTARELLO

 1  Het Baskisch is op straat, komt laat ons allen dansen!

 2  O taal der Basken, loof het land van Garazi,  
Want daarvandaan kreegt gij de rang welke gij verdient;  
Al waart ge in ’t verleden de laatste aller talen,  
Van nu af aan zult gij de eerste onder allen zijn.

 6  De Basken hadden in de wereld alom een goede naam,  
Maar werden om hun spraak door iedereen bespot,  
Omdat die als geschreven taal nog nergens bestond;  
Nu zal men echter inzien dat dit een goede taal is.

 10  Laat iedereen die Baskisch spreekt het hoofd verheffen nu, 
Want ’t Baskisch zal de bloem van alle talen zijn;  
De prinsen, hoge heren, zij allen vragen er al naar,  
En zouden het graag leren, indien dat schriftelijk kon.

 14  Een zoon van Garazi heeft deze wensdroom nu vervuld,  
Tezamen met zijn vriend die in Bordeaux nu woont,  
En die de eerste drukker is van ’n Baskischtalig boek;  
Alle Basken staan bij hem voor altijd in de schuld.

 18  En trala, trala, tralala; trala trala tralala;  
Het Baskisch is op straat, komt laat ons allen dansen!

MOGE DIT BESCHEIDEN BEGIN
EEN GELUKKIGER LOT BESCHOREN ZIJN
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UITTREKSEL UIT DE PARLEMENTAIRE REGISTERS

François Morpain, meesterdrukker in deze stad Bordeaux, geeft met ver-
schuldigde eerbied te kennen, dat hij voor de druk van het boekje getiteld      
Linguae Vasconum Primitiae zich ter dekking van de kosten hoge uitgaven 
heeft moeten getroosten. Om deze reden verzoekt hij het Hof nederig, alle boek-
drukkers binnen zijn jurisdictie te verbieden het genoemde werkje te drukken 
of te laten drukken, en alle handelaren te verbieden gedurende drie jaar elke 
andere druk dan deze te verkopen op straffe van een boete van duizend pond 
van Tours.

Het Hof, dit verzoek gehoord hebbende, heeft hieraan gevolg willen geven 
en heeft de door genoemde Morpain gevraagde verboden bekrachtigd, met 
inbegrip van de boete van duizend pond van Tours bij overtreding.

Goedgekeurd door het Parlement van Bordeaux op de laatste dag van 
april in het jaar 1545.

Gezien:
De Pontac
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nederlanderak euskarari emanak, horietako 
gehienak espainieraren edota frantsesaren 
bitartez jasoak. 

Amsterdameko Unibertsitatean 2002an 
Interlinguistikako (hots, mintzaira eraikien 
eta hizkuntza-plangintzarako zientzia) eta 
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y se jubiló en 2013. Ha publicado nume-
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Recientemente ha vuelto de nuevo al es-
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cual vive en la costa nederlandesa del Mar 
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dos ellos bilingües, en nederlandés e italia-
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Garazi, Etxepareren jaioterria, Nafarroa Beherean.
Garazi, geboortestreek van Etxepare in Neder-Navarra.
Garazi, Etxeparen synnyinkunta Ala-Navarrassa.
გარასი, ეჩეპარეს მშობლიური კანტონი ქვემო ნავარაში.
Гараси, родной кантон Эчепаре, Нижняя Наварра. 
Garazi (Dolna Nawarra), kraj narodzin Etxepare.
גראזי, אזור הולדתו של אצ’פארה, בשפלת נווארה.
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