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Bijlage 3:  Alexander van Fornenberghs ‘Gheestelijcke bedenckinghe’ 

 

In deze bijlage is het transcript opgenomen van een gedicht van Alexander van Fornenbergh 

met de titel ‘Gheestelijcke bedenckinghe’.  

 

Signatuur: KB, KA 42c-3. 

Datering: 1641. 

Biografisch: Schilder, tekenaar, auteur Alexander van Fornenbergh (1581/1601-1663/1683), 

(werkzaam 1621-1663). 

Verwijzing: Bijlage bij de brief van Van Fornenbergh aan Huygens, Brieven 2844, die was 

geschreven vanuit Luik en gedateerd 3 september 1641. 

Transcriptie:  A.M.Th. Leerintveld en I. Broekman. 

 

 

1r. 

 

Gheestelijcke Bedenckinghe 

op de 

behouden Arcke inde wateren der 

Duluvie 

toe-geëijgent 

Aenden Hoogh-geleerden ende Ridderlycken, 

Heere 

d’Heer, Constantinus Huijghens. etc. 

 

1641 

 

1v.-2r. 

 

[Blanco] 

 

 

2v. 

 

Hoogh’-verlichte man!....... 

de Goddelijcke bedenckinghen, sijn vele, ende werden 

op verscheyden gevallen uijt-gewrocht, naer de  

gestelteniss’ der sielen, daer sij in-dalen; ’t selfde,  

bemerckt hebbende, inde loffelycke ende on-vergelijck-  

baere schriften van V.E. hebbe mij de binnenste  

gheesten beroert gevonden, door eenen treck, ende  

drift, der in-wendighe genegentheydt; even,  

gelijck de minnende siele, getrocken wordt, tot  

het bewegende deel daer sij van gescheijden is;  



© Inge Broekman Constantijn Huygens, de kunst en het hof (2010)    Bijlage 3 

 

111 

 

om eenen Gunst-strael V.E. kenniss’; hebbe noijt  

bequam (voor-vallende)gelegentheydt kunnen  

achter-halen (mijn‘s bedunckens) nu getroffen,  

hebbe mij beweeght gevoelt, dese geringhe  

dichten, op de bedenckinghe, der Arck-Noachs  

V.E. toe-te-schicken: niet t’en op-sicht van  

konste, (daer wij onder vele ’t minste deel  

van hebben) maer! door eene toe-genegen 

hert-pramende-siel-ijver;  

laet daer de seghen-Gunst uw’s heusheijds, over dalen  

 “op dat mijn sterr’, haer licht, uijt Sulcken sonn’ magh halen  

  

 

Const-Jonstighe Heere. 

Vwer Edel(ijds) 

 

siel-gunstighen, en toe-geneghen, dienaer.  

  Alexander van Fornenbergh 

 

 

3r. 

 

Gheestelijcke-bedenkinghe, 

opde behouden, Arcke, in de wateren der duluvie; 

geduijd’t 

op-de verlossinghe des menschelijcken geslachts, oft, 

der Bruydt Christi; 

uijt den sond’-vloedt des dood’s 

door de konste des Bruijdegoms, onsen saligh-maeckers 

aen-den E.E. Heere, ende Ridder, 

d’Heer Constantinus Huijghens. etc. 

 

 Als ‘s weerelds wees’lijckheydt, van ’t wesen was verwesen, 

 en ‘s Hemels-tranen-stroom, in ballingschap geresen  

 op d’Aerd-rijcks’ drooghe kruijn, en allervloeden mondt 

 omswelghen sich ont-de’, om slinden, op en stont:  

doen ’t groote sterren-vack, syn ooghen hadd’ gesloten;  

en, dat het woeste rond’, lagh wonder-baer, om-goten 

met levendich kristal, met aller schepsels graf,  

gemenigfelt, met den schrick van God’s gerecht-straff’. 

 doen d’af-gronds borgerij’, in bosschen en valeijen,  

het weijigh-re’en-loos’-rot, hunn’ weijen, quam ont-weijen 

en ijder golven-veldt, klom uijt syn poelen; op  

verr’ boven ’t hooghst’ geberght, en aller boomen kop,  

daer ’t redelijck gebouw’, (ont-redent, door de sonden)  

wierd’, met het brack gestroom, aen ’s dood’s gewelt ghebonden  

 als ’t eerste, houten huijs, op baeren leerde gaen,  

met ’s weerelds-over-schots-behouden-vracht, gelae’en.  

’t welck d’All’-bestierder, selfs, den door-sicht met de geest den  

door konste-loose-konst, soo konstigh, toe-sondeerden;   
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3v. 

 

waer naer, den droeven dagh, al weenende, verscheen  

tot veertigh-malen toe, en veertich-mael, verdween:  

 doen’t noord’sche winden-wiel, de wolcken gingh berollen;  

en ‘s Hemels, fel gesucht, sijn kaken, hadd’ ont-swollen  

op ’t in-gewandt des lochts, tot dat den water plass’,  

moest wijcken, ’t staagh geweldt, van ’t dringhende geblass’,  

en ’t dwinghende gedrangh, ’t uijt-worpsel, van de sluijsen  

des hollen af-gronds, we’er joegh in syn leghe buijsen,  

tot dat, al-lenghskens, meer ’t gelasen decksel, schoot  

van ’t aerd’-rijcks opper-top’, die strack, sijn gunste boodt  

te kussen ’t kieligh-vlot’, dat, sich tot rust gingh stellen;  

en konst nu, tien-mael-tien, en vijftigh daghen, tellen  

in ’t ebbe-loos geswerm van sijn vermoeijde reijs’:  

den grooten timmer-man, van ’t drijvende palleijs,  

den vader, van den All’ dat over was gebleven,  

heeft aen een swerte raer’ als sijn gesant gegeven  

bevel, om gaen te sien, hoe dat het was gestell’t  

in ’t over-storte vlack, van’t door-geweijckte veldt,  

maer, d’on-getrouwe bood’ vergat het weder-komen, 

doen heeft sijn wijse handt, tot twee-mael toe, genomen  

een on-gegalde duijv’, die, met een vreden-tack,  

den nieuwen Vrede brocht, door ’t nieuw’ ont-sloten dack  

noch was ’t hem niet genoegh; naer ander-seven daghen  

den vierden bode gaend’, om sekerheydt te vraghen  

ont-toogh, sijn’s levens kass’, ont-vloogh, sijn’s heeren oogh  

dat was genoegh geseijdt, het Aerd-rijck is nu droogh. 

sijn’ handt is in de wein, en wackert sich, t’ont-sluijten  

ont-dwinght, ’t gedwonghen berdt, en dringht, syn hooft daer buijten  

 

 

4r. 

 

verheft een snel gesicht, dat, met het nieuwe Jaer  

den nieuwen Hemel, siet ont-nevelt van gevaer. 

Her-duijdinghe. 

Doen d’eerst schilderij van Godes eijghen beelde, 

was, met sijn ander-selfs gesteldt in d’eerste weelde  

van ’t Aerdsche Hemel-rijck, en, dat een slanghen tongh  

hem in de lusten stack, en uijt de rusten dwongh,  

den wranghen appel-beet vol bitter sap, der sonden  

is all’ sijn naer-gevolgh, gesprinckelt, in de wonden  

van hunn’ gequetste siel; ô doodtelijcke smett’!  

die d’Eeuwigheydt, ont-Eeuw’t, en uijt het wesen sett, 

die ‘t goddelijck vermenscht, ’t on-tijdigh, bindt aen tijden,  

’t on-eijndelijck, bepaelt, ’t on-lijdelijck, doet lijden,  

’t on-roerelijck, beweeght, ’t on-grijpelijck, besluijt!  
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daer ’t al-der hooghste nut, op uwen we’er-wil sluijt. 

al-endigh! naeckte dier! waer sult ghij d’and-woord weten  

op ’t schrickelijck gevraegh, WAER-OM HEBT GHY GEGETEN  

’T GHEN’ U VERBODEN WAS? hier gheeft recht-veerdigheijt  

een herde-vonnis-slagh; ont-valt dijn Heer’lijckheijt  

uijt ’truijme, Eeuwigh, huijs in ’t enghe, kot, der daghen  

de Aerde werd’ vervloeckt, U leven, sij vol plaghen.  

daer sweeft den kleijnen all’, verschrickt, voorbodes stem, 

in alle vleesch’ verschuldt, dat schuldigh is, in hem. 

hier drijft de groote Arck, daer’t all’ in is begrepen,  

wat dat den ouden tijdt, houw‘t binnen sich, benepen; 

vol all’-derleij gediert’, doch, weijnigh menschental  

dan die, waer d’on-deught, nooijt de reden van en stal.  

 

 

4v. 

 

hier drijft-men, op den vloedt, van tranen, en elenden  

hier rijst een droef gesucht, aen all’ des weerelds enden  

hier vloeijt een sonden-seer, een doodelycken stroom!  

die lijf, en siel, verswelght, vol eijselijcken schroom!  

daer ‘t bijtende gebitt’ van gronde-loose kaken  

verlackert is, sijn tandt, in alle vleesch’ te haken,  

mits een verboden-beet, soo menigh keel-gat stickt,  

die om een mondt-vol fruijt, veel duijsent sielen slickt  

die ‘t hooghst’ te klimmen dacht, ont-wentelt sich, ‘t verheven  

die Godt gelijck wouw’ sijn, wordt van hem uijt-gedreven  

als list, de Vrouw met lust, den Man met last, bevingh,  

doen loogh den Enghel-Val, in ‘s menschen struickeling  

wie sal nu Godes straff’ haer strenghe loop bepalen?  

wie nu, het swacke riet, in vaste hoop’ verstalen?  

den grooten Noach selfs, den Vaders van ‘tgetal,  

dat overbleven is, den bouw-heer, van den All’ 

sal (in den tijdt des hoop’s) sijn troost-gesanten senden  

tot dat hij sal sijn Arck, den woesten stroom ont-wenden  

‘t verlanghen Israëls, sal worden uijt-geblust.  

wanneer den Vreden-boom, den voet der Duive kust 

nu menigh-mael belooft, met duijsterheydt om-wonden  

in ‘s tijdts, on-tijdicheydt, door soo veel voor-gesonden,  

voor-sienderen, voor-seydt, t’wijl Sions hope, denckt  

op ‘t Duijfken, dat de tij’ing van haer verlossingh brenght  

de volheijt van den tijdt, is uijt den tydt, te mercken 

des weerelds solderingh, het decksel van-der Arcken,  

ont-vlieght een soete Duijv’, en brenght d’Olijven spruijt 

die tusschen Godt, en Mensch’ den nieuwen Vrede sluijt 

 

 

5r. 

 

Messias! weest gegroet! die onse bitterheden,  
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met soete olij salft; die vol barmhertigheden  

nu hooghe Heer’lijckheydt, nu Eeuwigheijdt, nu macht,  

nu eijghen Godtheijdt selfs, hebt in ons vleesch’ gebracht!  

‘t geen’ on-gehoor-saemheijdt, den sathan hadd’ gegeven,  

heeft dijn gehoor-saemheydt, den sathan weer ont-dreven,  

Verwinner! weest gegroet! weest welle-kom, groot kindt! 

de minste van uw tijdt, de meeste die men vindt!  

geneser, van de smert in Sions wond’, ver-ettert 

die, met een swaren voet, den steghen kop ver-plettert  

van d’oude leughen-slangh: ô wegh tot ‘s levens poort  

ô Eenigh Maeghde-kindt! ô eeuwigh Vader-Woordt! 

rust-gaven van de Hoop, ô krachtigh wet-ver-vormer! 

doodt-dooder, duijvel-spijt, all’-machtigh hell-bestormer!  

waerachtigh Vrede-Vorst! ô duijfken, sonder gall’! 

een koningh, in de locht! een herder in den stall’, 

een Hemelsch Capiteijn, een Heldt in sware strijden 

een kloecke worstelaer, geboren om te lijden; 

een Hertogh, over ‘t heijr van ‘s Hemels borgerij’,  

een wack’re Judas-leeuw’, een pael der Prophecij’;  

een nacht-licht, op de reijs’, een sleutel, van de paden 

der hooghe Eeuwigheijdt; een Heijlandt der genaden; 

een Horn der Saligheydt, een grooten Meester-knecht 

een Amt-man, in den dienst, van ‘t Goddelijck gerecht;  

een wijsen Advocaet, een offer-hand der volcken, 

een Pelicaen aen’t Cruijs, een Phenix inde wolcken, 

een vaste Ceder-boom, een doren-bloem, een plant, 

uijt Jesse op-gegaen; het soet beloofde-landt 

 

 

5v. 

 

daer Melck, en Honigh vloeijdt, ick hoor de Hemel-boden 

mijn siel, in David’s stadt, tot haren lof-sangh noden 

Gelove sij Godt, in ’t al-der-hooghste-Hoogh! 

de Duijv! de rust der Arck! den schoonen Reghen-boogh 

Ach! kost ick nu mijn siel tot sulcken toon bedwinghen 

bequaem, om mijnen Heer het hooghe-liedt te singen 

van danck-baerheijdt; een Lof, om, met het Herder-rot 

in ’t kribbe-stal mijns herts, te groeten mijnen Godt! 

sus, al-te-flauwe-stemm’, waer wilt ghij henen draven 

daer ghij het leven soeckt, daer wordt ghij als begraven. 

gaet spreeckt den sangher aen; den Koningh, den Poët, 

wiens Musa, met de gunst des Heeren, is bekleedt. 

en roert sijn gulde Harp; haer soetst-getoonde snaren 

die ’t leeghe, aerdsch-gemoedt, dij, Hemel-hoogh doen varen 

t’er eeren van den Heldt, hem, in den Gheest verklaert 

maer ons lichamelijck, int vleesch geopen-baerdt.  

Bruijloft-liedt, onses Heeren Jesu Christi.  

 

Psalm 45 
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Eructavit Cor menum verbum. 

 

Des herten ijver-vier, ont-berst sijn enighe palen; 

 mijn vlugghe tongh, gelijckt een snelle schrijver schacht 

die mijne wercken stelt t’en toon, in ’s konighs salen, 

 daer hem mijn goede will dees’ offer-hande bracht.  

 

Schoon sijt ghij, boven ’t schoon, der aerdsche schoonigheden, 

 u stroomt t’er lippen uijt, een see, vol soetigheijdt, 

daer-omm’, heeft u Godt om-ringh’t met Eeuwigheden 

 en in dij uijt-gestort den schatt’ der saligheydt.  

 

 

6r. 

 

Om-gordt dijn stercke heup met over-winninghs wapen, 

 du! al-der-machtigste, du! all’er volcken Heer; 

waerheijdt, gerechtigheydt, trouw, liefde, sijn uw’ knapen, 

 dijn rechter handt, besluijt verwondering, en eer.  

 

Uw pijlen, hebben, Heer! (verstaelt met grimmigheden) 

 dijn herde-haters-hert, de dood’-wond’ in-gedruckt; 

sij vallen in uw’ handt, en buijghen voor uw’ treden,  

 als ghij der machten macht, met machtigheydt, ont-ruckt 

 

dijn koninghlijke stoel (ô Godt!) die staet standt-vastigh 

 in d’Eeuwigheydt geplandt: den scepter-staf uw ’s rijck’s  

die spreeckt gerechtigheijdt; ghij haet’et on-recht, lastigh 

 en ghij bemin’et recht, wie is’er uw’s gelijcks? 

 

Daer-om heeft Godt, uw’ Godt, dij meer dan uw’ gesellen, 

 met olijen van vreucht gesalft, en over-stortt, 

die eenen soeten reuck van Cassia, gingh stellen, 

 van Mirh’, en aloë, om ’t kleedt dat u begord’t.  

 

De throonen van ijvoor ont-ginghen dese kle’eren, 

 daer u ’t Princessen-reij, met blijschap çiert den staet  

de koninghinne, stont dijn rechter sij’, t’er eeren, 

 met Ophirs-goudt bekranst, in kostelijck gewaedt.  

 

Hoort dochter, ende siet, ont-grendelt uwe ooren, 

 verlaet dijn eijghen volck, dijn’s vaders huijs, en slot, 

den koningh, heeft het beeldt uw’s schoonheyds, uijt-verkoren, 

 die ghij aen-bidden sult, voor uwen Heer, en Godt.  

 

 

6v. 

 

De dochter Tijri, sal u aen-sicht dan begroeten 

 met kostelijck geschenck; de rijcken van het volck, 
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elck roemt dijn Heer’lijckheydt, die ’s koninghs kindt ontmoeten 

 in-wendigh, schoon verçiert, gelijck een helder wolck.  

 

Ghekleedt, in gulden glans, in blinckende gewaden, 

 met gouw-draedt, en met sij’, seer konstelijck door-doorwrocht 

om-ringht van maeghdekens, (als uwe staet-çieraden) 

 sult ghij den koningh sijn t’er salen, in-gebrocht.  

 

In ’t binnenst’ des palleijs, in blijschap, en in vreughden, 

 sal dijne rust-plaets’ sijn: in uwer vaed’ren ste’ 

teeldt dijne vruchtbaerheydt, schoon kind’ren, die, vol deughd 

 als Prinçen sullen sijn, der volckeren, in vre’.  

 

 

Dies wil ick uwen naem, en heer’lijckheydt, bewijsen 

 in Eeuwigheydt; en van geslachte, tot geslacht, 

sal dijn gedencken sijn. - des wil mijn siele prijsen. 

uw liefd’, uw goedigheijdt, en wonderlijcken kracht. 

 - aen-hang.  

 

 

 

Heijl-wensinghe David’s 

over de toe-komste Jesu Christi. 

en, de vred’-same geluck-saligheijdt, sijn’s rijcks. 

Psalm. 72. Deus Judicium tuum regi da-et 

 

Wilt doch u oordeel, Godt! den koningh over-gheven, 

 en, aen des konings Soôn’, uw’s rechts, gerechtigheijdt, 

op dat hij ond’r u volck, ’t recht-veerdigh vonniss’ spreijdt, 

 en d’arm’ al-end’ghe, troost, als scherm-schildt, van hun leven. 

 

Laet van der berghen kruijn, den hooghen vrede dalen,  

 tot all’er volcken heijl: dat all’er heuv’len top 

druijp van gerechtigheijdt. hij sal der boosen kop 

 vertre’en en d’arme Mensch met saligheijdt bestralen. 

 

 

7r. 

 

Dijn vreesselijcke eer’, sal ijder eer’lijck weêsen, 

 soo langh de Sonne’ duert; iae langher dan de maen! 

en, van de een geboort’ tot d’ander, sult ghij slaen 

 met Eeuwigheijdt bekleedt in een on-eijnd’lyck wesen. 

 

Hij daelt in soetheijdt ne’er, gelijck een milden reghen 

 op ’t vrucht-baer koren-veldt; of, als op ’t dorre landt 

den verschen morghen-dauw: in sijne daghen plant’ 

 Recht-veerdicheijdt haer sloot, in volheyds vrede-seghen. 
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In Vrede! die daer sal de mane over-dueren. 

 van d’een tot d’ander see’, verstreckt sijn’ heerschappij 

van d’Oostse golven af, tot aen hunn’ over-sij’, 

 wat ’s weerelds eijnd’ om-vatt’, sijn scepter sal bestueren.  

 

De mooren, sullen hem haer trotse kniën vouwen; 

 sijn vijanden, voor hem, met ooydt-moedt, vallen ne’er 

en lecken ’t stof der aerd’: de koninghen (met eer’) 

 van Tharsen, en die hun in d’eij-landen onthouwen  

 

Die sullen hun geschenck, en ghiften, schoon, toe-dringhen 

 Arabisch’, rijcke vorst, den koningh der Sabeên, 

die geven hem tribuijt; van all’er kon’ghen geen, 

 die haer gebeden, hem niet t’eenen offer bringhen.  

 

All’ ’s weerelds borgerij, staet dienstbaer, voor sijn ooghen 

 want hij den armen, sal verlossen van geweldt, 

d’al-end’ghe hulpe-loos, verlaten, en ontstelt’, 

 sal hij, uijt ’t Juck, van druck, in g’luck, en vré, verhooghen. 

 

Hij sal haer’ scherm-heer sijn, tot wel-vaert van hunn’ sielen, 

 die hij verlossen sal, uijt woecker, en on-recht, 

haer namen, sijn voor hem in eer’lijckheijdt, op-recht, 

 en, wie hunn’ bloedt vergiet, dien sal de wraeck vernielen 

 

 

7v. 

 

Hij leeft, en leeft all’-tydt; men sal hem mild’lijck geven 

 van ’t fijn Arabisch’ Goudt; des elck, met danck-baerheydt, 

door stadighe gebe’en, hem, lof en roem verbreijdt; 

 sijn vrucht word’ boven ’t top der berghen, op-geheven 

 

De gulden tarwe, sal haer swangher hooft, doen groeijen 

 en maecken een’ geruijsch’, gelijck den Cedar-boom 

die Libanon bewoont; als ’t veldt-gras, sal een stroom, 

 van over-vloedigh volck, door all’ de steden vloeijen. 

 

Sijn wonderlijcke naem, sal krachtelijck beklijven, 

 die voor de sonne was, in eeuwigheydt, gegrondt; 

des all’-der-leij geslacht sijn waerde lof, vercondt’ 

 want sij, (door ’t heijl, snij’s Hells) geheijlight sullen blijven, 

 

Ghelooft, sij Jsr’aels Godt! gepresen, sij de Heere! 

 die onder alle volck, soo wonder dinghen doet! 

den naem sijn’s mogentheyds geheijlight blijven moet 

 die uijt ’t on-eijd’lijck straelt in glorij-glans en eere. 

 

De Heer’lijckheydt sijn’s naem’s, sal ’s weerelds enghte, pranghen  

die ’t groote bodem-rondt, vervull’t met sijne macht. 
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laet ons den danckelyck, verheffen ons gedacht, --  

ons’ herten tot gebe’en, ons’lippen tot gesanghen. -- bijgevoegh. 

     Amen. Amen.  

 

A.V. Fornenbergh. Levende, sterf ick. 

 

gebenedijdt Godt des Hemels ende belijdet hem 

voor alle levendighe.   tob. 12. v. 6. 

 der vorsten heijmelyckheydt sal-men verswijghen 

v.8. doch Gods wercken salmen heerlyck prijsen ende openbaren 

 dancket den Heere, ende verkondicht 

alle sijne wonderen.   tob. 12. v. 20. 

 

 

8r. 

 

Eer-Sangh’, 

Aen den E. Heere, end Ridder, 

d’Heer, Constantin Huijghens. 

 

’t Licht, bepost des hemels banen; 

staeckt de dagh-bodinn’, haer tranen 

 d’oost-beklimmer, rondt geooght, 

 hare koele wanghen drooght; 

seijdt, Goddinne gaet nu rusten, 

d’oude Tithon brandt van lusten, 

 sij vertreckt, en naer de Bruijdt, 

 kijckt niet eene sterr’ meer uijt. 

wackert nu, ont-sinde-sinnen! 

is ‘er in u, binnenst’-binnen, 

 in uw’ teere herssen-schoodt, 

 eenigh maeghschap van de doodt? 

bann’t, haer droomende-gedrochten; 

en ’t verwerrigh, t’saen-gevlochten- 

 -hert-beswarende, gespuijs 

 uijt ’t ont-redent Reden-huijs: 

helpt mijn Musa, op de ganghen, 

van haer langh’-verlanght-verlanghen, 

 dat sij (met gevleckte vlucht) 

 vliegh’, op ’t klinckende gerucht, 

klimmende, door faems basuijnen, 

uijt de lieve lommer-tuijnen 

 daer de Haeghsche nijmphe woont, 

 (die het Hollands hooft bekroont, 

met de Constantinsche Palmen; 

waer-men Huijgens van hoort galmen) 

 daer sij sitt’, in wit gewaedt, 

 klaer, als Junos mellêck-straet:  
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8v. 

 

Musa, vall’t haer voor de voeten, 

en ’t eer-biedigh konst-begroeten 

 van uw’ aen-geboren Aerdt, 

 sij haer Heer’lijckheydt verklaert. 

in haer schoodt, sal sijn geseten 

-’ t weerdigh voor-beeldt, der Poëten 

 uwen, on-bekenden Vriendt, 

 haer, lief-talligh troetel-Kindt; 

bakert, blakert, in de stralen 

die hem uyt de ooghen dalen, 

 ende suijpt u selven sat , 

 van sijn in-gesopen nat, 

dat hij heeft, met volle toghen, 

uijt de ader-speen, gesoghen, 

 van de suijv’re Aganipp’, 

 door sijn konst-verdorste-lipp’.  

seght Hem, dat mijn’s sielens ijver, 

heftigh groeydt, soe langhs, hoe, stijver, 

 om mijn strael-verdooft, gesicht  

 “te onsteken aen sijn licht; 

dat mijn stadelijck gewen, is 

“’t soet bevoord’ren van sijn kenniss’; 

 dat mijn konste-loose konst, 

 “leijt versoncken in sijn gonst, 

daer-sij, met her-suijvert wesen, 

we’er sal komen uijt-geresen, 

 “als den blixem, van sijn gloedt, 

 “slaet in haer verkouwt gemoedt: 

seght Hem, dat mijn Siel sal ásen, 

“op sijn’s seghens Adem-blasen, 

 

 

9r.  

 

die, het glinst’ren van sijn Sonn’, 

groet, op jaren Helicon: 

Dat ick, hooghe sinn’-gedichten, 

konstigh, kost door-een gevlichten, 

dat de Reden, die ick spreeck, 

ijders oor’met honigh streeck; 

wouden, mijn verstompte pennen, 

naer de drift de wijsheydt, rennen, 

en, mijn onbesnoeyde gheest, 

schoeijde, naer geleerdtheyds leest; 

kost ick, naer verheven stijlen, 

onbesnede woorden, vijlen, 

ende lijmen die aen-een, 

met de kracht van goede Re’en, 



© Inge Broekman Constantijn Huygens, de kunst en het hof (2010)    Bijlage 3 

 

120 

 

Ick sou doen, sijn eere treffen, 

hooger, dan het Maen-verheffen; 

hadd’ mijn Sterr’, mij niet mis-deelt 

’t vier, dat in de Gheesten speêl’t, 

Ick sou sijnen Roem doen klincken, 

wijder, dan het sonne-sincken; 

maer, een veel-bequamen stoff’, 

met een aen-genamen, lof, 

magh een Lauwer-hooft, bekom’eren, 

om sijn herssenen t’om-lom’ren, 

met een Gulde Glorij-faem, 

van on-sterfelijcken naem. 

Godd’lijck Heldt ! Vol seghen-krachten! 

ijver-beeldt, van mijn gedachten! 

“al en is mij niet gegunt, 

“’t gangh-baer teecken, van uw’ Munt  

 

 

9v. 

 

“wilt mijn feijlen even-naren; 

“en, ’t gebreckigh deel, verswaren, 

 “met het Hemel-Gunstigh pont, 

 “rijckelijck, aen U geiont. 

Hooghe Gheest! soo hoogh te swerven, 

past niet, op mijn Levend’ sterven; 

 maer bedenckt, dat Fornen-bergh, 

 baer’t sijn Muijsen, sonder ergh. 

 

Levende, sterf ick. 

 

Sap. 5. v. 13 

1 Cor. 15. v. 31. 


