
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 222 VERSCHEIDENHEDEN. UIT DEN TIJD VAN DE OVERDRAGT DEKTEMPORALITEIT VAN UTRECHT. (Vergel. Jaarg. 1847, blz. 70.) 1527. Evert Soudenbalch beroempt hem seer Op allen plaetsen, hoe scherp hy weer Van syne vianden tot rekeninge versocht. (Wye, isser een gepijnt oft ter doot gebrocht?) Wat wil hy clappen hy en sy niet bevonden!... Hadden de Staten hem niet onderwonden De Iselsteinse rekeninge aen den Elect *) te keeren, So soude men sijn boeverie eerst hebben connen leeren ; Maer de uytspraeck is in d'asse gebleven, Den Elect woude sijn vrinden niet te voren geven. Dan, hebben Evert ende Goirt deuchdelicken geregeert: &quot;Waerom hebben sy geleyde

begeert, Bisschop HENDKIK VAN BEUEREN,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 223 Soo wel tot Wijck als in andere steden?Daer aen schijnt het dat sy des rechts niet waren te vreden.Dat meer is, als sy twee hadden vernomenDat het Bisdom aen de Keyser soude comen,Hebben sy den Elect also onderwesen,Dat hy ter stadt clocken aff dede lesen,Al dat van S. Marcus avont was geschietA°. vyffendetwintich, dat dede hy te niet,Ende dat men geenen recht daer op soude voortvaren;Indien sy twe dan middelretijt veronrecht waren,Hadde hem eerlicker geweest sulcx niet te verhengenDat onrecht in 't licht ende voor recht te brengen;Doch laet onpartysche daer weder toe committeren,Op 's lants costen die rekeninge weder visiteren,Isser parthie gehandelt,

men laetse dan steken,Soo moet Evert ende Guert haer deuchden uytbreken.Isser oock recht gehandelt men doet executeren,Ter armen wichteren behoeff die penningen keeren,Diese hebben besuert met haer sweet en bloet;Want noch valtse de Iselsteinsche schattinge te groet.Soude ick alle de geschiedenisse verhalen,Het waer te lang, dus moste ick dralen;Des heb ick hier sonderling niemant genoemtDan daer het verloop eerst henen coempt.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 224 UIT DEN TIJD VAN DEN OPSTAND TEGEN SPANJE. Anno 1576 de statu belgico hic ex Vergilianisversibus consutus cento. Rex Philippus. Aeneas ignarus abest. Ordines. Hic amor, haec patria est? Archidux Matthias. Nil hic nee ausus nee potuit. Aleconius. Hic pietatis lionos, sic nos in sceptrareponis. Aurantius. Ille dolos, dirumque nefas sub pec-tore versat. Legatus Sivartzburg. love missns ab alto inter-pres Divum. Casimir. Palat. Femineae praedae et spoliorum ex-ardet amore. ArscJwt. dux. Non ponebat enim rumores ante sa-lutem. Froimont. Insignem pietate virum, tot adire labo-res Impulerat. Fresin. Ille impiger hausit spumantem pateram. Aldegonde. Ore potens nimium gaudens

populari-bns au ris. Bossu. Ostendunt terris hunc tantum fata. Lalain. Tu ne cede malis sed contra audentior ito. Buren. Si quae fata aspera rumpas. Tu Marcel- lus eris. Vicecomes Gandav. In utrumque paratus, ceu ver-sare etc.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 228 Geven te kennen dat gy sijt gesproten van een boer van ApcauDie hem verstont op coeyen te melcken en 't hoy te mayen,Daer na met hennip omginck en quatn in de Weert lijndrayen.C. Hoort toch wat is dit 't welck niet en sluyt,U grootvader om vracht liep met een lijnt in de schuyt,Maer u vader (heb ik gedroomt oft onthouwen?)Die heeft hem geneert met bier te brouwen.Segt my doch, hoe comt gy aan 'tgroote goet?Om de digniteyt ginck u huysfrou den president te gemoet Met een half dosijn croesens al of gy 't niet en wiste,En doen gy stadt cameraer waert dapperlick viste,Gy timmerde Sprockelenborch, yser, poorten en ha- meyen ,Het was u gadinge, u rekeninge met beschaemtheit ginckt

beleyen, Gy hadt in scanden gebleven en qualick belatenHadt gy tot dien tijt geen Cristoffel gehadt te baten. B. Dat gy sulcx wilt verhalen ende pratenGy maeckt het te plomp, 'tgaet boven maten,Die kijnder op straet weten van u te spreecken,Ja, de oude luyden weten wyder van ander streecken;Noch hebt gy daer en boven een sonderlinge deucht,Gy slacht den hont in 't hoy, gy gont noch en meucht.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 229 Deur u vromicheit en sijt gy niet verheven ,Al wordt van sijn Excellentie voor u gescreven,Men weet wel door wien, dat gaept als een oven;Van droochscheren ende ossenweyden, nae myn geloven,Sout gy beter verstant hebben dan een stadt te regeren;&quot;Want van enige subtylheyt ofte studeren,Heeren Potentaten oft gesanten mede te spreken sijt gy te dom, Want dat gy u moeders tael niet en cost soo waert gy stom. C. Wel lantsman, geeft my daer op oock de handt,Want van sulcx hebt gy als ick effen goet verstant. B. In subtylheit gaef ick u wel te raden ,Het waer u te vergeven, wandelde gy rechte paden,Gedenckt: Omnia si perdas famam servare memento,Gy sijt soo

eerlick dat schand is, want men u kent also. c. Swijcht van u subtylheyt ende goede administratie,Want van u eygen baet hebt gy een goede gratieIn 't timmeren van lichtscheppinge door anderluyden muyren, Soo dat gy ewich crackeel hebt met u gebueren,'t Welck , eylacy, is weynich t' uwer eeren ;Ick soude my van beschaemtheyt nergens weten te- keerenDat my sulcken faem soude nagaen. B.Ja, hoort doch crayen desen haen!



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 230 Doen gy als vennoot in 't cijnshuys den impostbeurs aen naemt te tellen,En seyt sy was u ontnomen op St. Janskerkhof van twee gesellen, Gy swoert tegens u compagnie sulx haer persuadeerden;Van joncx op gy u met sulcke practique geneerden,Ende oock in u jeucht dickwils gestraft worden in 't school.C. Wat laet hem toch duncken desen oom coolVan subtylheyt te spreecken! Gy waert te plomp;Hadt gy medicus geweest, gy besaecht dat water door een clomp, Advijs van den Bruynen kistemaker bovenin de stadt,Daer gy u meecht aen hylicken wout, het viel te plat,Gy creecht haren scat en liet hem wercken;'t Was seecker te plomp, die boeren souden 'tmercken,Maer gy bedecten 't met een

mantel als catolijckNochtans niet te meer in deuchden rijck. B. U religie hangt alleen aen 't gewin,Tot die vermaledide giericheyt strect alleen u gesin,Kynderen te helpen doopen op d'oude, sulcx gy refuseert,Maer om capoenen te deylen wert St. Maerten door u geeert.Het sy catolijck, confessionist, gereformeert, 't geit u gelijck Als gy meucht maken u kynderen rijck.Wat leyt u aen eer, men can er niet om coopen,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 231 Gy hangt de huyck nae de wijnt om winst te hebben met hopen; lek laet het loopen al dat men noch van u seyt,Of men deucht ofte scande van u verbreyt,Gy hebt soo veel schaemts als een aep sterts. C. Men schelt geen coey blaer of sy heeft wat swerts,'t Selfde heb ick van u wel horen verhalenDat gy cloeck in 'tontfangen sijt ende traech in 'tbetalen,Dus maeckt het niet te veel of ick seg u wat meer. 't Besluyt. Met dien nam mijn droom een keer,Want sy begosten malcanderen heel te schelden,So dat d'eenen sijn opsteker velden,Ende deur voorby gaen de schoolkynderen met sang,Eiepen so seer dat ick uyt mijn slaep ontspranck;Ick dachte hoe my sulcken droom quam

vexerenVan mijn overheyt, die ick begeerde te eeren,Maer gemeenlick daer men dagelycx veel af hoort,Daer droomt men 's nachts of't sijn menschen gebreecken,Pasquillen op ymant te maecken t' en behoort niet te gescien, Elcx schuwet abuysen want droomen en can men niemant verbien. Finis.Dit is geschreven ende voleynt den 28 January 1580.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 232 UIT DEN TIJD VAN LEYCESTER. De leone belgico, pedem vulneratum Angliae Ke-ginae offerente in adventu Leicestriae comitis. Cernitur ecce novus roultum mutatus ab illo Qui patriae visu' est arce leone leo:Vulneris unde tibi pede in illo rima cruenti Ense quo vibrans ungue micare soles?Num te forte rosas 1) vellentem spina repente Laeserat ? anne putas sente carere rosas ?Quis diadema tuo de vertice transtulit hostis, Curnam procumbis scandere ad alta volens ?Quaeso ubi telorum stringentia vincula fasces 3) ? Siccine demittes ardua colla comas ?Adspectu poteras solo terrere superbos, Atque iubas alte tollere repis humi,Inque sinum clinare caput tu virginis audes 8) Eobur ubi Sampson perdidit

omne suum,Ursum nonne vides *), nectunt quem vincula trunco, Vinciri properas liber ut esse velis ? i) Bosa reginae Angliae dicata, et alludit ad fabulam Ve-neris, quam habes apud Aphthonium. s) Concordiae symbolum Ordinibus Trajectensibus.J) Elisabetliae Tudcrae.4) Insignia Dudleiorum.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 234 Pueri ad senes. Adiutorium nostrum in nomino Domini qui fecit coe-lum et terram. Finis. PASQUIL. Het sprack tot Utrecht eenen boer: Dese vijfF maecken groot rumoer, Waar van is d' eerste bischop Hermannus Modet, Die tweede Deventer, meer mager als vet, Die derde Agyllaeus, cael ende beroyt, De vierde Jaques de Pottere, die geern poyt, De vijfde Maillart de Cuiper, banquerotier, Hy sprack: waren dese geesten van hier, So waer Utrecht verlost van groot tempeest, Want dese blasen in de hopluyden haren geest.




