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A M S T E R D

AMSCHE

Vreughde - Stroom.
^eflaantie
In foete, vrolijcke ende aangename nieuweDeuntjes, ende fecraardighetoontjes, ghevloeyt uyt
het brcyn van veifcheyde Min-lievcnde Ghceßen.

,0opt boo? btftn mwt in t licöt gWmTWEEDE

DEEL.

t'Amnerdam, Dooi lacob vinckal, 25aetl(-bcrl(aflp«r/l)JOonCTbe In
be laiiae-%Üg!)ßC(9Ö/mti* Hifloiy-Sclirijvcr. i6ji.

Aan de

AMSTERDAMSCHE
Sangh - Juffertjes.
Oete lufFettjes, alfoo ik bevinde, dat U E«,
het E E R S T E D E E L vandefemijne Anf
flmUmfeke Vreughdt-flroom, feer aangenaam is
gewecft: Soo heb ik niet können na-laten,
om hier mijn beloften, te achtervolgen, om
U E. met het tweede te vervrolijken: verhopende dat
het felve U E. veel aangenamer (al wefen , dan het Eerfte Deel, alfoo daar eenighe Druck-fauten in loopenj
Edoch, foo groot niet, als een feekerPoët vande oüpo'
^>g» I de felve uytdrukt: vermits hy fijn cerft gemaakte
A 3
werken

werken door de groote vuyligheyt die'er inloopen, niet
derft in't licht ftellen: Waarom hyfe met een groote
fchijn-heyligheydt heeft verändert j derhalven ,foobid
ik om verlchooningh, van defe mijne misflagen: Ende
door-leeft d'Olipodnga, ghy fult bevinden dat'er Liedtjes
in loopen, die de helft mmder vaarfen in hebben als den
Autheur heeft ghemaakt, alfoo ik fijn eyghen hant kan
betoonen. Eii alfoo onder my noch veel raire Nieuwe
Deuntjes zijn beruftende, de felve ik belovc, met den
aller-eerften in druk te laten volgen.
UE.
GtiiieHßoiOige Vtiené,
I A C O B

V I N K E L,

Tot

Tot den

DICH T-LIËVEND E
bpur uw' kruynen,
Y -EllCodinnen,
gefach, ten golven uyt,
Davert over Zee, en Duynen
JVlet een Vreugden-rijck geluyt;
Hier is ftof voor kuylche Keelen ,
Hier is kracht van vrolijckheydt,
Hier is trant voor Fluyt, en Vcelen >
Vry van fchanipere olijckheydt;
Fy de Dichters die haer bladen
Kladden meteen wulpfchepen j
In my fultge uw* luft vcrfaaen,
Mits lek niemandts eer en fchen;
A4

Ey • verheugh u in miinSmmßes,
Schaf haer kabb'lingh uw' geneughd,
Schoon al gaen mijn fangen loompjes,
Liefjes fy zijn enck'le vreiighd.
Hier is niet dan vrewghd te vinden j
Nimfen fchaft den Lauren-krans,
Wiltfe *em om den fchedel binden,

Die bet befte treet ten dans.
I. BABA-

Bonnet-

Sonnetje op 't Amfterdamfche
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VRE UG H D E
STROOMPJE.
UfijckBancketje gehadt
Op den Amftel in een Schuytje,
Van twee Sfeihoots en een Bruydi/e,
Varen door het fpoorloospadt.
Midt komt Cupido dac guytjc
Schenckt een roemer druyve-nat»
En vaert met haer nae de Stadt;
Leert haer fpeelen op het Luy tje.
De Sfidnttts vroegea wie is dat ?
Maer hy paften op fijn Snytje,
Schoot haer foetjes in haer huytje,
Sey, nu weetje wie hier fat.

M

I. V. D.

A y

Vtmi

V E N U S

VJ^EFG HD E-K^7^AEU.
Oo dra tot A mfteld^m de vafte Marckt in 1 uyde,
S Quam
4 Kramers-volck van't Ooft.van't Wett,van't Noord,
en 't Zuyden
By een op 't Marrick-veldt, waer by men ftrack vernam
CyprcfTes Koningin, die meê op 't loeten quam:
Elck gat'lijn penningh in, en fach hoe't luck wou vallen,
Daer kreegh de Min-vooghdes de befte plaets van allen;
Het hoeckje van de Gaert, het eerfte by 't gevraegh,
Het heynlteaen deftraet, het verfte van de Waegh:
Dies fy een zyël-planck voort in haer plaets gingh leggen,
Sy paften op geknor, of nydigh tegen-feggen;
Maer riep tot Cupido, kom & de Standaers op,
'En bint de fchoren vaft, legh 't galligh-hout in top;
BreDgh

Brengh d'ariti-houten en d'opftanders met al 't ander
Hout-werrick hier by een, fnijdt 't marlingh van malkander,
En bindt de leere vaft, langh dan de zeylen ftrack,
Soo raeckt men , eer 9%. fneeut ofregent, onder dack.
Geeft hier de fpijcker-fack, maeckt ghy de water-houten
Sterck aen de voorlat vaft, op dat ons door gheen fouten
De windt noch douw verraft, fchuyf nu de kiften aen;
Daer is de hamer om de plancken aen te (laen,
'k Sal ondertuffchen de rioelen op gaan leggen,
Dan is 't gedaan, hier valt nu geen raeêr toe te (eggen,
Als 't goet te proncken op, in 't oogh van 't volk. Dus quam
Vrouw Ven US met haar zoon van Pafus t'Amfterdam,
Daar zy de Stroom-godt van den Amftel zoo lang quelden,
Tot hy haar al de vreugd van zijne Aroom beftelden:
Waar meê zy op de markt met Cupido gingh ftaan,
Die d'Amftel-Juffertjes aldus quam fpreekcn aan:
Wüt

wilt ghy naebuyten, om een Pan-ael of een Roompje,
Kom , neemt met udit Amfitrd^mfche VnuihA'S»otmf}n
En is 't noch in de Schuytof op het Velt te guur,
Soo neemt dit Boeckjet'huys, vermaeckt u by het vuur.
Ghy vindt (6 Soeters) in dit groeneloos gebladert,
En T'Ttu^hit - 'uroompjtn hier veel groene vreughts vergadert,
Die ghy gebruycken kondt by 't klincken van de Luyt,
Op Hymens vrolijckheên, op 't uytte van een Fluyt,
En 't wandelen in 't groen door eycke en linde-bladen,
Ghy kondt ten vollen hier u vreughde - luft verfaden;
Taft t oe dan, gaept terwijl u pap geboden wort,
Gebruyckt u Keosjes luft eer 't groeyfaem fteeltje dortM.W.AlenitJ.
AMSXER-
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VREUGHD E-STROOM,
Tweede Deel.

Liedtje op't Printje.
STEMME: O !
^^*-

^ ^ W

C R O M W E L

Ch! Bruygomwaerjehier,
Soo had ik eerft mijn tier,
Mijn Hartje barft en breeckt, van grooto
droef heydt fchier;
% . Sped. Ey ' ftaackt uw droef geklagh.
Sruyät. 'k Sacht 't al, dat ick hem fach.
Hüc
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hig. Sftel. Hoe praetje, vjat laetje gefeggen Vrouw-bruyt.
Het Fluytje en't Luytje dat ßhatert vaftuyt.
truydt. Gefpeeltjes. u keeltjes geeft meê foet geluyt.
Hot, spul. * SooBruydtje.datgaetwel,
Nu zijn wy op ons ftel.
Vruydt. Mijn langh vcrlangent hert dat is geftaagh in quel,
Mijn hert is bymiin hert.
l^l %"• Eylfietecnsgintfeverd.
Brujit. De Baertjes, foo klaertjes, al met foet gedruys.
Bog. Speel. Die komen, en ftroomen gints van het Block-huys,
Bruyéje. Enrafen.en blafenons voor de wint t'huys,
lag. Spiel, j Ey! fiet den Stroom godt daer,
Die bruyfcht met groot gebaer.
Britfe, Hoeglinftert'tfilv'rig-nat vanonfen Araftelkl»er
Jiog Speel, O mijn ' wat ift een luft.
Bruydt. Mier ick word niet gekuft,
•'
• "
Dat!
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Dits foeter, en doet er my kuflèn hem weer.
1%. Spttl. Wat komt daer, en bromt daer, ey! kijck ginfe veer.
O Hemel 1 't gewemel dat komt by ons neer.
Cufidt.
4 Vrouw Bruydtje, weeft gegroet,
Hoe Speelooots, fegh, wat doet
Dat ghy niet mee en tracht nae^'t alderfoetfte foet ?
Bruydt. Myduncktdat ickuken.
CupiJo. Ey! fegh niet wienick ben.'
htgtrSfttl, Een Engel, jou bengel, gaet wech met jou boogh.
Cupido. Wel wijlcr, ick rijferfoo dickmaels om hoogh;
Driedeughden, vol vreughden, ick had u in't oogh.'
Htg. Sfxel. ƒ Wel fegh dan wie je bint.
Cufide. Een kleen onnoofel Kint,
Died'alderwijffte maeckt van de heek wereltblindt.
Ey! proeft eens mijn gefchenck.
BfwyA, JNu Quantj e, mij n gcdeack.
Daw
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Cupido. Daer Bruydtje, dit Luytjevereer ickjoumeê,
Ey; fpeelt eens, en queelt eens al varent na fteê,
Soo kom ick, en brom ick, met Cyperes vree.
lag. Sful,
6 lek fit ichier als verdomt,
Ey ' Bruydtje feg, hoe komt
Dat jy dit boef;e dus voor ons, fijn naenA verblomt?
Br«)'*. Wel ick en ken hem niet.
H%. Speel. Jy brengt ons in 't verdriet.
Ulachjes,gedachjes,dielonckenhemaen, (ftaen?
Cnfitb. Hey! drinckt eens, en klinckt eens, hoe meugje fo
1«^. Sfeal. Ey! hoort eens,mijn woort eens.ickfal het eens raen
Cuptdo.
7 WelraetdanfchoonJufBrouw.
Heg, Speel. 'Kmeendat jywefen fijuw
Die onfe hartjes fteelt, en lact ons dan in touv.
Cupido. O ! neen, qualijck verftaen.
Nou mach ick wel heen gaen,

Ttlaet
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'K laet toompje, op 't droompje, vry fchieten bylo,
Dit fchootje, in 't Bootje, tnoft wefen alfo, ^
Hey raet niet, bet fchaet niet, ick biet Cupido.
Bruyit, g So dat is van mijn fin,
Sywiften van geen Min.
(je in,
Cupitb. 'K wed * moeder fteeckter voort nu wel haer vuyrtTot dat's aen 't minnen zijn.
• Cypres, iminLig. Speel, 'K voel pijn, maer't is geen pijn.
gir.ofVaiut.
Hog, speel. Jou Boefje, bedroefje, fookrijghjegena.
Cupido. Wat fmartje ? jou hartje van 't pijltje.ja, jtHet routme, wat foutme niet rouwen ? ba I ha 1
Bruydt. 9 Daer vliegbt dat diefjen been ,
En quetfter twee voor een.
(leen.
lag. Speel. Mijn hartje brant van Min en oockfchieralmijn
H'i- Speel, O Hemel' is dat Min
't Verkracht mijn ziel en zin.
B
Door't
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BtUfit. Door't booghie, bedrooghje my even gelijck.
L'g, Spetl. Daf Guytje, kijck Bruytje, hier fit ick en prijck.
H<2. Sfccl. 'k Sal 't vrjen, n u lyen, al is hy niet rijck.
Ia» v»n D**U»-

Burger lacht-luyden

LAUWER-KRANS.
Stmmi: Ghcbuurtjc feght, wat fchrijft de Coranc,
^troom-ißobtban ben Amftel-vliet!
Watt ilTcr tn oubt Stomen
Auguftuj foobeel eeritófffÖKDï/

O

Tweede Deel.
am^it/oputeücöoment
aßopt kiert Cxfar 't Ijooft seciert
Mtt fulche Haubierieren,
Wan \mect Cato foo gljebictt
SBn ben iRaebt Dieftn befliett t
Athenen facß// noptfalp'ec DaQJJ /
^oen bare gegen botoen lati).
2 %B( jaoo;t-ßar OooA/be 4ßo@K-;oH
53cfd)Ecn Ijitt fïaM en lïtoomcn:
^ e ptaerenöe ^ac^t-man hon
Sin 't beb niet langet b;oomen /
maer pit na 3f acöt/ en #»Ioep/ en ^tfiupt/^laet aen/ en nat fijn #»eplen/
# ^ op in top be bjup/ fjael npt /
©act ©eer// enfteel//Crompet en flupt
<©m't foetftclup// öaet homt een tiup/
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# d t lepot op 't 002/ bou bol öe bgup.
3 5^act 't ©Olclt-njth A mfterdam tOC ßgß
Jliaet öonDftt öupfent oogen/
Ificrtoiaepteen IBimpel/ ban een jßhg&
ïBybijftigf) jliaafien boogen.
# e Bevltjz^ f)tngen aen De Wint I
3ße boo;tic^ fcgepten toatcr.
ïf icr gr moet on^ eenc ©|int/
Banbe gaeßt-taet foo bemint/
Mm brengt fjem boo;t/ be B I a # aen bOO|t /
€ n loopt noc& berbertaanbeJgoo^t.
4 jßu bp be mint/ ich han niet / # e ;
<t^ie f)oech met boben raechen /
jaeen / gaet een gang/ u ^taiaert W / Ree /
3ßat räch \i blatft boo| 't laetfien.
ßßiet upt w (cboot / boe legt g' enfteft/

WiX

Tweede Deel.
mntgbP mp leeren jeplen^
%ßen Ad m iraal nocl) eetfl 0el)eft /
«Biet / 23?oot aen 53oo?c/ een Sfatötje treft

aenipu roer// fbent g^ia u moer/
'h # ó u bat ijljp in een Stroom-Nymph boer.
f ^en Admirael bit tomöe/ en fp;adfi
2ten on^ fijn Wet/ en tooo|t// gaf/
#1« bat mp lief Beeft/taolgf)/en facft
met mptoeetom De JBoojt// af
aen b'ombal fet ^p # hiel.
%oe fcfj?aeltje^ fagl» 't be molen/
^mijt toe u bangfjlgn/ b|ome jiel/
Üicp f)p/ bie bit biel gebiel/
^ a t foo een Bloot// om «Biet/ en "Jojoot
<auam Motten in # ombal^boof.
6 't^atap/tc^af^ßier/inglQ^enfian/
55 3
«En

2i
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«Bti <^ben^ om te fmooclten /
^ 0 0 beel al^ 't aTIe^ fuppen ftati /
(Een tropfflijch lDoo;t gefpjoocfien
J^an onren Admirad, Dien feelöt/
dEen blom ban fulchen offe^ /
5B»E ^ttoom-BObt bier ter eer geßelt /
3ße Stocmcr^ men bp 'c Alinthen telt /
mm fupp / men fing/ men fpou/ men ftjlno/
qßen abont biel/ en peber ging.
7 meer fcßecp/ boen locß bet #inben-gol)t
g n ßaap/ en hupten machten /
jlkoo macchmen een getaechelt Blot
Ban tTaam-gebonben Slacijten.
^ 0 0 bHiftmen fonber IBmt boo; ftcoom/
^ e n fpoelt nut Bacchus-tranen
®en <&)trlij0lf/ tot bat mm hoorn/

Tweede Deel.
ai foet/ al facbjr^ boo; be %oom /
B a « fct men 't fttactt// be Jäae-bo^ll fpjach:
dßa Iefc5 mp inbe regen- back
8 ^oobatiigf)toa^ïjct ^cöïp-netooel
Ban Hmtlel^bursei !@oot^-nian /
Be ßut0 en ßlecbt/ berßcecht een ßoel / r
Beftitteö^oeteen Itoot^man/
Sln't Soemmett/ elch fmoothe-b|oet:
©oer bier boo? een 5aoffcf)ieter /
Be ßupme tgbt bie fionbt aen 't roer /
SBch ttogffel t)oe be j^ae-fmart boer /
#ab ich seficn// itriorl gefcfjien /
% ^ou boer een beter bobt nae bien /
M. Keufers
55 4

KO-
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KONING

KAR

EL

de

II

MttfUn

S C H O T .
T O O N :

O Oomvwl,

&t-

Gy die 't werelts-recht
O Verheft,
en weder Hecht!
Verfchoon 't oprecht verfdek van üw gek^e Koecnt;
Gyftietuyt Eng'landsTh foon
Den Vader, en den Sodn.
O Karel! ó Parel van Engelands kroon!
Wy miflcn den Vader, en hebben den Soon,
£Q knielen voor Stuarts gemartelde Throon.
^
»tHuys

Tweede Deel.
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2 'tHuys, dat mijn Sgepterfchent,
Verwoed, moort Tonder endt,
De Slijpfteen fchen-fucht is, de byl het Parlement.
Odier-vergotebloed,
Hoeknaegtge mijn gemoed!
&»<"> Wy t'uwaert, 6 Stuart! ons wenden, heb moed,
Dieti Hoorders, en moorders, hoe hevig verwoed,
Den honing van Konings bloed wifTelt in roet.
K, Kar. j O God-vergete eeu |
Gy faegt de laetfte geeu
VanVader,my ten hoon,en fchricking voor den Leeu;
Wie yft niet voor't verhaal? ,
Oblocklóduyvelsftaal!
Schot, Gerechtigheyd vecht, en pleyt, 't laaghfte verhaal,
Uw' degen, door fegen , doet fwaren de fchaal,
Ey! fatacht niet in klachten > maar wacht op uw' ftaal.
B ƒ
4 Uw!

K.Kur.
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Schot.

K. KMT.
Sthot,

Ainfterdamfche Vreughde-ftroom.
4 Uw' Vader die, omhoog.
Op 's Heeren Hemel-boog,
(oog:
Den Scepter fwaart, roept wraack: Help appel van fijn
Wie ken u wederftaan ?
lek gefp het Harnas aan.
De Galgen reê walgen , Schavotten, en Rain,
En micken verdicken ; de Ravens haar laan,
En proppen 'er kroppen, nae 't koppen afflaan.
f Doch Ae de wraack alreê
Haar kling van dubb'le fnee,
Om gordden —
Hemel druck de trotzheydt onder Zee.
Schaf uytkomft, goede Godt,
En keert 't Rampfpoedigh lot.
Al kneufen de Reufen den edeleh ftrot
Uir's Vaders; verraders geprangt en geknot >

Tweede Deel.
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Steets klampen haar rampen aan 't fchamper fcharot.
6 't Onwinbaar Hollands Beeft
Voor beeften nooit bcvreeft,
Vecht voor haar vrye tuyn, en ick ben felf geweeft
D'in voerder van uw'kroon.
K, K». D'in voerder van mijn hoon.
Sehet, 't Voorleden is, heden, gegleden ter zy;
Wy brachten 't Geflacht van ons Harder inly,
Maar giften geen liften van Aartfdwinglandy.
K, Kur. 7 Mijn moeder werd verfchopt,
Den burger naeu verkropt
Sijn tranen; moortfucht onderwijl haar ooren ftopt.
Ach Broeders! Sufters, ach.'
Hoe knackt men ons ge&ch •'
SchM, De Vrancken haar Rancken befproeien met gal :
Enfteenen,en weenen met het Leeuwen-dal,
En fwécren te weeren der Karolen val.
8 Geef

28
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8 Geefkrachten aan mijn hand.
Geef, Heer, dat ick de fchand,
En fcha, verfette van mijn luoonloos England;
TQOH datge wettig fchent
't Onwettig Parlement.
'Wilt (moren uw toren, en horen mijn bei,
En Auuren mijn Buuren vervinning, en vree,
En Ichenden de benden der fchenders np Zee.
9 Ogy.die'tHoraelsrrecht
Wel buygt, maar nimmer flecht!
Verhoor 't oprecht verfoeit van uw' gdikchte knecht,
Her-recht fij n flechte ftaat,
En vecht voor Stuarts zaat.
Soleven wy, even als eertijds, in ruft.
En geven het leven, vrywillig, met lufl, '
Voor Karel, de parel van Engeland* kxA
I. BARA-

Tweede Deel.
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VYF SINNEN.
S T E M M E : Courante Monfieur.

'ÜGHESICHT.
^ J Adat AuRORAAS glans verfcheén ,
-*-^ Vermaakten ik my langs de vreugden Amftel heen,
Enzaghhoedat A P O L L O met fijn Koets,
Aen Vee en Velden deê veel goets
Met fijn gelonck, doch ick vond onverhoets,
Een Zon, een Licht, 't geen my beftraalden,
Waer uyt mijn oog haar voedifel haalden.

DE

3(5

Amfterdamfche Vreughde-ftroom.

DE Rsuck.
Wie is foo koel van hart.
'k TT Ernam terftont een gloet,
V Waar door dat mijn gemoet
Ontfteeken wert:
Dies week ik na haar zy,
Door wieti mijn hart
Dus raakten in de ly,
O Coon! wat zoeter geur
Loofden haar monr, daar ik niet voor de keur
Nam vloraas of Pomttues Lommer:
Haar aim was onbefmet
Als Kooien en Fiolett'.
STEM:

Tweede Deel.
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SMAAK.

S T E M M E : I,a Vignone, &c.

N gheen Nedar fmaakt
vermaakt, als daar mijn hert na haakt,
Ï uDiep Ymeerder
Te weten, 't zoet,
Wiens lieve vloet
Sy van haar kaakjes Aromen doet,
Ep wekten,
En trekten
Mijn zinn',
Door mm,
Tot mijn Godin;
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Zoo dra ik hadt
Hethonigh-nat
Van hare lipjes maar gevat.
'ÜGHEHOOR.
Stemme : Kom mijn Vlor»fthoonfli VeUt goi&n.
Kpheui, Pan, of Phcbut-Sptl klonck noyc
O Gelijk
haar Godd'lijk zingen, zoo voltoyt;
Haar fchelle fpraak die viel zoo ongemeen,
fa ! dat ik , door
Het Hemel zoet gehoor,
Als opgetogen fcheen.

Tweede Deel.
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*tGHEVOEL.
S T E M M E : Ga^wde it Vtt.

T Ck voelde ftrack mijn hert van liefde blaken,
-*• Door d'aerdigheden en het foet geficht
Van mijn Beminde,
t'Wijl Venus wicht
Myfcheen te binden,
Doorfijnminne-fchicht 5
Aenfijngericht,
M. W. il Ungt,

€
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L E F E J{.
Lever is zoo hard, ze wil op 't mes niet fteeken;
D EZooismijiiVryfter
meê, die, door mijn minlijk
fmeeken,
Haar nooyt bewegen laat, terwijl z'erftadigh kant
Weêrlpannigh tegen my, en al mijn vleyen. Want
Kom ik haar eens zoet'lijk melden j
Zy begint my uyt te fchelden.
Raak ik haar eens by de rok;
Z y grijpt Arak de beufem-ftok.
•Gaan ik dan niet ftrijken, zy
Schiet voort toe en krabt na my.

Hou ik haar, ze tijd aan't krijten."
Streel

Tweede Deel.
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Streel ik haar, ze wil me (mijten.
Zoen ik haar, ze dreyght te bijten.
Staag gaat zy me wat verwijten,
't Is van ftoeyen, knoeyen, rijten,
Of het broekje vol te fchijten.
Zou mijn dat beget niet fpijten ?
Nochtans kan ik haar niet quijten.
Daarom dunkt my 't hert tefplijten,
Terwijl ik niet en weet en nimmer niet kan weten j
Waarom ikftaagh met haar de Lever heb gegeten,
Id.W.deloitge.

C 2
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Onghebonde
K L O O S T E R - K E

UR.

T E M M E: Verdwaelde Koninginnc, &c.
Cfi bfb rtip boojgenotnen
(Cc b?agtn taat u fctio^t/
4iïicf)t / bat gljv) lil u ö;oomen
aittjöt foo Icobt en gno^t/
<5f b^ijt u Piet,, en mpent Jet niet/
<©f Ia« ujooye loopen;
<Pf hent Bbp lou // <© fcljoon gonehbgou/
J3iet öiet gcnoegij berhoopcn i
2 Jlkcn öat en ijl niet JDicbte
^aet mgn perfoon om ffl)?cpt /
3(fi

I
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$[ciitoa^ giflet te •O&id^tM /
«gn Heeroom fjceft ßefept:

<Z^at (tb me fal// en moet boo; al
g n een liloollet begeben/
{&00 foeck men mtjn// tot een Bagij n
Ce maethen al mijn leben.
3 25afepDtt>pbat/o!Jßitl)tcJ
^oet Dat niet/ benje hloech /
©etfaech bet Kloofter-plichte,
4£n bouöt bet met De %;oeck
BIDD' jonge tgt// |oo met betflDt

am^eengelubbekaten
# * ( gbP mgn fin// en pleegf) De m i n /
IBel toat b;upt )ou De ßater,
4 ^ a t i# tDeltoaec/ moei; moett^
«Enbaettle/tiUtentnip,
C3
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<&Kh\aettittaielmpn 3$;aettje/
«t^ati^eenCapertgn/
5Ke lept mp boo? // en nare am 't oo?
(CelelIenenteloUen/
€ n fcp5t albu^// <© gonge ^u^/
^Seefjemet totittoUen.
f ^ a t Bern be B^oe^ moetplasen /
3Iafcpötl)PöatDejFieF/
#(e in fl)n Sjonge Dagen
^ 0 0 beel ban 't #recWm gtel
a i (i#nt ïjp nou// foo fonöre b;ouW
Ce leben/enbebinbec/
Boet Bp ttt niet// bat men get (iet/
- g n bonchre niet te minber.
6 J0H (Wet ich u bp Heeroom,

agpIgel/mBagebper/
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^00 ich bp Iiem etnji toeec//{toom /
«©fÖphomteen^tocetSiet/
Cn fepDt bptaieer//Daet af ich ftDeer /
%ßg JStcfiet fal bcm plagen/
'h {&el fcIjelDtn bem// met lupOet ficm/
^ a t Imflertiam fol toagen.
M. Keufers.

J^y der Engelen.
flEzegentzydeHelt,
^^Die t goddeloos geweltj
En zijn maght, en zyn kracht, en zyn' ftandert
Ter neder heeft gevelt,
Die Godtftacknaer zyn kroon,
C 4
Is.
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Is, uyt den hoogen troon,
Met zyn maght in den nacht neêrgezoncken.
Hoe blinckt Godts naefn zoo Ichoon f
Al brant het oproer fel,
De dappre Michael
Weet den brant met zijn hant uit te bluflchen,
TeftrafFendien rebel,
Hy hanthaeft Godts banier.
Bekranft hemmet laurier. .
Dit palais groeit in pais, en in vrede.
Geen tweedracht hoor men hier.
Nu zingt de Godtheit lof,
In 't onverwinbaer hof.
Prys en eer zy den Heere aller Heeren.
Hy geeft ons zingens ftof.
Tm»
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TOON:

De D o o d t van

D ce^etbctjSopljetJ&flt
Skaten Q^eelontthlt

Phaé'ton.

3IIiS fpaenfasen aen Oe^ # m d ^ CB^oon
;B( €ngelcn <S>oXit^ jtaen in De # o k h fcfioon /
«Cnfongenmetgeftljal:
MelTias t^gebojcnineenflal
Cot^tt)Icl)em/
<(&aetenaenbtDt^in/
<Enlietog|tf|emeer:
#8nt/ 't i^ u <®ppet.#«r.
1 ^ p liepen metterbaert/
aiet«en^3DnOeI)e(teaert
•* _ . ,
<r 5JTOie

41
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i®ieOatI)unl^eefoubf|oebeninf)et gjca^:
Mam (bebten Jefus Die gebojen toaji.
^ p boiiben baw ben Heer
%p (0^ en «Ejelen/ in een WWk neer/
«een arme toooninoli/
10a^u/<@%ooningb/
#Hpera#W#Pt/
<tßeen anber plaet^ berept.
j <@ftaiouu(DobbeIijcfif)cpbt/
9lnflechteneberifliiepbt/
<En niet intoeelbter bereit jijn geb^acgt}
©mfoo te leeren'tmenfc!ielijchße|larfjt/
9 ^ p^acfjt en fioobaerbp/
<ea alle l)oogf)Dioeb Uj^n oen b'een jji/
4BIMI teeeren/
gß#eq;.'b(r#m(n/
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xea^HaeromutoïI/
*(CeIunnenOecf)tenfliU
4 IBelDanlucIiralise^tal/
«Die b'i®ppet-4@eer ban %I
l^ccitoo^ boo; ß;m# / of eenisB KoninGW $IOt /
<& \ falige Strtb /toaerin tie groote <(Bo6t
Büß met filn <&otiDeIncfi{|epDt.
<B'. falige ^oetlien/ boer u Ißajeßept
Slni^Stetoonben/
ISccQeeft begonnen
^ieuinbenoot
lenroepen/Jefu groot

C. S.
f

—
Om
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Om fes Stuyvcrs, Vour ß[oe.
STEMME:

O Goidili/cke Gdtthtê, &c.
Anneer ick eens te bier wil gaen,
't Is voort fesftuyvers voor de Vaen,
En dit is 'tflimft van allen:
Wanneer ik dan befchoncken ben,
SOG leert mijn breyn, mijnlofle pen
Van yeders eer te kallen.
2 En ben ick tot de Wijn getint,
't Is voort lesftuyvers voor de pint >
Aen 'i geit was niet mlfdrcven,
,.
Indien

W
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Indien ick dan mijn mout maer fnoerd'
En niemandes kackhuys om en roerd',
En elck in ruft liet leven.
3 En hael ick eens een oni Toeback,
En vraegh hoeveel> Si fix, is 'tftrack.
Ty ick dan eens aen't finoocken ,
Soo draeyt mijn kop gelijck een tol,
Dan rijdt mijn Toover-geeft op krol
Van yedcrs Faem te fpoocken.
4 Indien men my vcrkcercn fiet,
't Is aly^^o«, en minder niet.
Verlies ick dan een reyfjc,
Soo is my 't hooft geheel ontftelt,
Mijn kranckert mort, en fc hrijft, en fchelt
Op knecht, en cerlijck mcyfjc.
f Ga
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c GaicktQteengerijf lijckDier,
Of Motkas, fifot voor drie bier,
En lbo veel voor de kamer,
't Soud wel zijn, fpeeld' ick dan de (lom,
En roerden niemandts Liedtboeck om,
Dat jock ick oock, en ftamer.
Maer foet, ick houd mijn montje toe,
't Is algenoegh van dees fifoi,
Daer 's oock niet aengelegen.
Doch, mitsfijnvrientgefforvenis ».
Bid' men u te begracflfcnis
Van decz' Sesftuy vers wegen.

S T E M'
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C <©etet^/ hom op't pfet-Happm /
'-'
^ u met b jeufliiDe flappen
3fn «Buwmw ïtelbet/ eii bolöott )C EwW «net plapfjer /
gsp'tsoetaefnaft/
(ßehi^/gebah/
«En Iaat mi tappen
JßetbjoIijchgepDt/
ai^'ti^aejept/
't 2Belooflie i©gn en'Bier.
ï mn 1^ 't befte ban öe (©jutter /
Cpeten/ JlBeIch/ en 53uttar.
atang niBfli: een pot en lepel/om Wt tMPB in «n te (I«ö;
«eniioegfnebiM;
311

^8

AmfterdamfcheVreughde-ftroom,

ailt'fnamtip'tbpet/
> i^ti^beelnuttec
^attopDebjeuQfitl/
jIQet;oetgencu0|)t
^u^bengrn opoebaan:
3 <Z^an men boa: i)ct (angfaam floeren
fticttjcluflbetbocrcn/
©je^ queelt ctn^ op/nu mepW/ßoe fït jp W ttaafl en liramJ
4Bfhoom)emaar/
# e ïDetoenaac
(ëijnhun^ beloeren i
<§>ooftactbipop
IBanOegctrqp/
«Bn gaat ban baar gl)p quam.
4 SDant men moet bp 't IBafel • bahhen
^teet^ Wat hoDOigl)^ fnahÄfn /
.^
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€n neut*eu fom^ een "^tmtim op een aangename totjj;:
Certaitil men tuit/
«Enfmeert/cnfmult/
ißn'tnattioetgahhm
ïfetbuphjcnin/
<©inopt)ejin
(Celtrebcnnabcp^ijS?.
4 Soofalpctietecngetupßcn
Ban on^ b;oIijth)u^gen.
€',i/ tja/ 5öuut-b?plier^ft5cp nu moet/ en ïjoutje Iii|li0öbp
i|cm/DiejoubIept:
<®m;oeti8f)epbt/
3^aatuptte5'u|Ben/
flEnfIcltichtop/
(2CcD?inftenop
Ccnhurjenaanhjctrjn
5?
M.W.diJorg,

5*0
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Nieu-laars

V R E U G H F'
Over de Geboorte

JESU

CHRISTI.
S T E M M E :

KußelthitfU)kv»n,^c.

Of: Km-nacht.

T Ck hoor verheuf^hd de Hemels Reyen
•'• Gods groote lof en eer uytbreyen,
lek hoor een Goddelijke
ftem,

^.
Die
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Die roept: Waakt op, zondige zielen,
En wilt voor Jefus Kribbe knielen,
Waar hy in ruft tot Bethlehem.
2 Ontwaakt,verlaatuboofezeden,'
Wilt met de Harders heene treden ,
Aanfchout hoe ons den Hemel mint,
Ons Heyl, ons Troofter, en Behoeder
Leydt by zijn onbevleckte Moeder,
Onnoofel als een teeder Kind.
5 In Arremoed daalt hy benede,
Enbrenght met hemde r'icke vrede:
Hy opend ons de blye poort,
Om by zijn Vader te »eraaken,
Hierom, 6 menfch! wilt u vernwajcen,
In dele heylige Geboorc'.
D 2

4
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5 Wie zit in zondens rouw beladen,
Smeeckt defen Heyland om genaden,
Omhelfthem met een recht gemoet,
Hy zal de traanen van uw' oogen
(Door zijn barmhertigheyt) af-droogen,
En geven vreughd voor tegenlpoet.
4 Wilt danckbaar dan u harte buygen,
En van Godts groote liefde tuygen,
Nuhy zijn Zoon, gelijck een Zon,
Tot lichting laat op d'aarde Araalen,
Voor die in duyfternifle dwaalen,
Looft hem met d'oude Simeon.
I
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Nederlands
T R E U R - SANG
WfgMi JenE.L, Amhiudvm HtOmd en Weß-Vrit/Und

M A R T EN

HARPERTZ,

TROMP.

Gefneuveh voor 't Vaderland 't Jaar löf g.
T o o n : o Kuri-uacht! &c.

"LT Y , die de Turckfche halve-mancn
^ -•• Gefloopt heeft, en de Caftiljanen En Arragon tot as geftampt,
D 7,

Dic,

j'4
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Die, door het braacken vanfijnTrompen,
De Zee met koppen vulde, en rompen
Met fchelmen boord aen boord geklampt;
2 Hy die, in 't fchuym der water-wielen,
Het puyckfte van de Britfe kielen
Neêr-boorde, die fteng, en galjoen,
En maft, en boeg-lpriet van den looper
Afftuy ven deê, door 't logge koper,
Mijn Tang-geterghde wraack ten foen:
3 Dien groote God der dolle baren
Is, door een loot, de Ziel ontvare« j
Vereende deckt de droeve kruyn
Met deerlijck treur-gewaad, terwijl 'er
Gelet werd op een tweeden pijler,
Die dus befcnerm mijn trotfe tuyn.
4 Wie
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4 Wie fal de State-zabel zwacien ?
Wie zal deftiontter-robbenpaeien,
Aen 't Zee-gediert, met honden-bloed ?
Men foeck om 't ende der vier winden,
Men foeck, men zal geen H A R P E R T Z . vinden,
Die foobefchcrm mijn lans en hoed.
y Wat Tromp zal T R o M Pfijnlof verbreyden?
Wat zege-wagen zal hem leyden ?
Wie is hy die hem roemen zal ?
Die Held, wiens lof zou eeuwen tarten
Van't Ooft tot aan 't geweft der Swarten ,
Leyt neêrgevelt.opijn! óval!
6 O ftnckbandvan mijnfeve fchichten!
O Neêrlands hand, wiens kracht deê fwichteft
Het Reden-lofe vyands - rot!
D4
Gy

y6
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Gyruftind'aarde, dieubaarde,
Neem doch mijn laatfte gunft in waarde,
Den nijd, en Engeland ten fpot;
G R A F - D I C H T .

Hier ruß HeerT •R OMP , dm HM,tn Stuurman mijmrkitin.
Die Hemel, Zee, en Hel met lijeken vulde , en Zielen ;
Dewijl mijn Amirmil, 'tfvviuetd in fijn ^tgtn-hmi,
yosr 't Werelds vocht, won hj het Himels- Vaderland.

7 Dus klaagde Neórland, wijl de tranen
Haar ganfch in peeckel deden banen,
S'en wift niet of fy fwijmen zou;
Ten laatften, na geduur'ge luchten.
Liet fy haar nockend hart ontvluchten,
Dees
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Dees (nicken: wee! ö wee! ó rou •
8 Gy die de fchrager van dry kronen
Hebt deerlijck, met den bijl, ßen honen
En knotten op een Schen-fchavot,
Wreeck Stuart enfijiina-zaats wonden,
Befcherm mijn Leen voor fnoder Honden,
Befcherm, befcherm hem grote God.
I. B A R A.

Min en tegen-fin.
S T E M M E : Schoonfte Lerinde, &c.
ban 't ontaietKr// nimmer betiaten /
S 3U
^atmp tot(c(|#gmAbanm#miiV

.
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®epnf! op en neber// füllen be baren
Ban onluch mtjnbetltefbe fin
4ßWa(6b / en altoo# jtoaUe{ien tegen/
#»al ich nopt bieygen
4tDenieten#acberin/
^atoIipnignXiefnnjn «Engel # genegen
«En ulaet betogen/
(CepIegentDeber-min.
95Ii)ft fp/ <© 4ßoon! bp 't ohetto^cetbcflupt/
S5an mijn Eiel bit tif/ 't tif betoercitupt.
2 Hemel en lfeI(e//4&obtfIo;tu plagen
4ßp mijn betltefbe Biü/ hom boot/
<Epnbigbt mijn quelle// ep i (joo; mijn Magen/
<t^f fc&eep mijn ^iel in Charons boot/
# a t Bp mp boett na Fiutoos gelfcj^e (kanben/
't igeuWgbeewkngb bjonben.

Tweede D e d .
^ a t i ^ bon minber pijn/
stigums muur/ en Cerb'rus fijn tanben
(Ce breiten met banben/
'tëalrnp hebtet sgn
Ixeons rabt te D;aegen/ of be (teen
#ie Sy fiphus ben %etßb af rolt na beneen.
3 ^topt nbp n oo;en // 4ß k^eebe (ßoben/
Sßebegen u Ma%eg/ noct gebeen /
%en icit geboo;en// om bupfént boobcn
i^ op te offeren boo; een/
$00 boet foo heel / feoij mgnXief/ en sroetfe
Boog mp/baer gemoetfe
®/Cupido blieflöfjeen/
Coetß bKt beBieiopu pijl/ be toetfe
Ban't minne/ foo moetfe
^arbetmnal^Aeen,

J9
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^ 0 0 (p gijeen brandt bantaKbec-mingfiefaotlt/
giegb tchxipgl / en gbp niet feecher boeit.
4 ;z^aer beeft f)et«i3ii|Dtie//een pijltje boen fütfe
Ban fiine thcngi) gepeef&eboosg/
5^at treft Ijet ^ppiptje // ep! pet ï)oe (itfe
j0u met De mtnne-boncti m 't oogg/
«En tDottit gepijnt / g'lgth fp pleegj^ te pijnen
Jßtjn Cielt;e//en'tmgne
##ptfmab(mtoeet:
.#11 fdl öe ^on / Die mptoel eet beeb quijnen/
^clfftaetfelf befi^ijnen/
Kot ip tot a # betteer/
^oofto;tDetai;aetb/een firaf bol ongena/
(a^rouloofé mèegbt tv ufene jiel/ ßa/ ga/ b&
M. Keufêfg.
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Op de naem van D uY FJ E.
Stemme: GodtderMinni,&c.
TT/gitte^upfic
v^ Bie met u foet gcsVoiet
^e lucfjt ban 'tien Itnllcl riet/
^ c ludbtban't f enlmfïel det/
Met tabbeblutöje^ / nette treetje^ / «n fcöicetjc^/
<© kitte ^ipf je/ jhmp |bete bier/
<B kitte %upfie/
© bitte ®upfje/ fattep toetetJler.
»ßf(utftbt^ü#/
_

(J2
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J^ae {tornt Hat ofip mon blucfit
Berlaet/ en Mimt fcgier tot be lucfit/
©etiaet/ en Mimt frfjiet tot De hiebt/
aiBet moebigb koppen öael neDet / keet tatetier/
<B p^eutfcbe B i # e ! (laetit u fnelle blucfit/
«©Pieutfcge^upfie;
«© P^cutfcfte 3ßt#e! jlaech u fnellc WucSt»
3 Stecbifllj^upfje/
Bergun mp bat ich macFi
5Bp u te fhtjchen op een jTatb/
55p tl te titijchen op een flacï)/
jHaet (lepcnbetoicchje^/b;aeptje# en jtoaeptje^/
<© aetbiflö Bupße! gun aenrapbien baflfj/
<ßaerb#3ßupfie!
<ßflcrbigöißwpße l gun mm mp bien bag&.
M. Keufers.
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Drie fucJjes van een luffrou^
Ghedaen op een B R U Y L O F T .
Toon: l»Vignow,é'c.
5ö?uplaft^ upi/
H aimmtoactöe
fjattje Datboelt een innetlijcf» Wip*/
^amijnbegect/
<23tb^beti boog mijn leOetje;! teer/
Mön finnen
beminnen
JBetfmatt/
«en'tfiart/
^oec

64.
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©flctBinfetett
<èf Bpin 't mianen oocit 0 bettnart.
z ^oofoubeiciiterflont
üetn fiieöen t)ee$i oberfcijoone rot» numt
aifl)!50?uploft^bup?/
# a t balt 8bp (lip;/
4ßbP pect mp lepöec al te Dup?/
miingicltic/
«Dcbieltie
5£>ntnf)»J

Mamji

Cen^ om Deport/
<0P55^uptJc^bcDt
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iÊoufpeelen/ jetoeet/ jie Daet lA bek
3 ^atiptoelfaittKrutD
Soiitoenfcfien/toeetbp een %upIoft OP een nuto/
©aetjpenicft/
n^eeropeenp^icfi
(&t«8b pafTenfouben op on# ßlcA/
«©mtmflcn/
<£n binfjen
ïletbpct/
«&oogaogf|enfcf|Oon
^
©pelt ten toon/
a « boet/ ichtowpjeinOe fitoon,
J. V. tJalen.
B

TOON:
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T O O N :

W(ttheeftde»AmfleUlgtffuyi,&tx

het fchimpen vuyl gefpuys
W InAt geeft
't vuns pafquille-makers nuys ?
De bliiidfte babock, in gedicht,
Diepas een pen kan roeren,
Vermeet fich in het helder licht
Eens and ren fchand te voeren.
2 De gaaufte lofFer fchuwt den trant
Van een, wiens luft als fwavel brandt
Om \\'.ech te rucken lijck de valck
Haar duyven-eer; men vindt 'er.
Men vindt 'er die geen eygen balck
Bellen, maar Buurmans fplinter,
Oldifl
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5 O 1 diefijnwraack verfaden mocht
Ten fchand van hem die 't alles docht,
En denckt noch heden door fijn fchacht,
En nijdich vuur te (engen ,
Egut! wat zoud'men uyt die nacht •
Alftronts ten voorfchijnbrengen'.
4 't Is wonder dat hy niet en fchrolt
Op haar, die quade lemmers kolt,
Maar neen, de vaatfte zijn hem lief.
De vroomfte moet hy fchelden,
Doch wacht, o eer-vergete dief!
Het lal uw' lempten gelden.
% Vergodc liefjes, fchop te rugg
Dien vlegel; ha! hy is al vlugg,
Depocke-vetren dunnen hem,
L 2

(>!

Sijn
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Sijn funne-kop wordt kaaltjes,
Sijn over-fnorcken iet geen klem,
En 't rijmen valt wat fchraaltjes.
6 Maar Amftel-nimfen, zijtgeruft.
Sijn wraak-vuur is gaiifch uytgeblufcht>
En fo de alderminfte lonck
Uw' ooghjes werd verweten.
De wedei wraak heeft oock een vonck,
En drijgt 'em met haar beten.
7 Wanneer-men eens het fchimpich Huys,
Gevult van mieren-rijp gefpuys,
Zal treffen, met eeneeren-dicht,
Waar zal de bock fich wenden ,
Als hy, uyt 't duyfter, in het licht,
Sich felfzal moeten fchenden ?
I. B A RA.
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De G E E S T

J O A N
Aan't

van

<Jj»

van

G A L E N

VADERLAND.

S T E M M E : O F/OM

yitl « «v* Rom!

I.

T Ck die, met Zee-geweU, mijn luck
Heb, by Uvnt, können halen,
Her-befoeck uw' palen,
NadatHelden-ftuck;
Ontfang, o danckbaar Vaderland!
E )

Tcri

I
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Ten danck, mijn een-o;ebeende Rif te pand
Codt Ituwde in 't graf het lijck,
De ziel in't Hemel-rijck.
Ai! gruw niet voor een fchorre ftem,
O voedfter-vrou van mijne vroomheyd!
't Oorlog aan den toom leyd j
D'eer-bafuyn heeft klem
Waar meó ghy uwer kind'rcn lof
Doet klaet'ren tot in't hoogft vaii't ftanen-Hofi
Nu geeft de Vree haar band,
O roem van Nederland!
3 Sie hier meê tijdt mijn geeft te ruft >
En gunt u heyl, en gunft, en zegen,
Spaar mijn waarde degen.
Nu men 't krijgf-vuur bluft j

Mijn
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Mijnlichaam , in uwe aarde ,rot,
O Gifjhechts-Siiid.' maar 't leven is by God,
En'k heb u danck gefey t
Voor hechte danckiaerhey t.
Sijn G R A F - S C H R I F T .
Dm» £ N G E L A N D E R htAckfijnieegen of deet Rttt,
J O A N van G A L E N ßiet in d'Afgrondßjmn trots,
£a > danckgetrouvvUheyd, nooit Helden troffoofix hem,
Ab defin, op eenfco»,die voor L i v O R N O ßi4rf.
En hier ät wurmen mfi , en vult da oorlogs lurf.
Dim hj vvil ter verftntkte ten dondrrbui, m blixtm.
]. B A R A .

E 4

Burgers

yX
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Burgers fchiltwachts

GHESANGH
S T E M M E : O Weyntje'. Sec.

..
T tfrfanjltiateenanbetlepötenflaaiit
# ' t jatijte bon^ bp 'ttoijf/cnliebe flupmet-IußejJ raap.
Boobonbentopgoe k i a #
4Bp #oo?ten/ «Boom/ en^Ptatfit /
4En marriht/ ^tabt en j^tcaten.
?^u^bDa|tbenacenacf)t
Met gingen/ (pel/ «i Platen
Bßan mi bjolift beur geb^acbt.
2 i|etftanon^/noct)onjSherniaahnietfc|iaan/
%I mprtentopin hbu/ en Dauto/ een uur op f#ItWa# %"»
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H^Ioft on^toeerben gin:;
©atiftomentopbc 'tbpet /
€ n boeten on^Iutïen
Met Ütottetbaramer-bier /
€ntaienfcfienniet te tußen
<®p get bebb' boo; bit pla^fier.
3 # a a ; 300 b;a be bupßetniffe Wc@t /
Bobf'tmmgenaam geflonhertaan Auroraas lielgtjiijit:
^ a n boegbt jigti b'eene fom
% 't toeren ban be trom;
^anberbpSilenus;
9ße betbe Aeerthieerom
ma bup#/baar bipe Venus
# ( t baar MaiQe hKlkäoML

e f

]AAPS
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J A A p s Klaegh-Liedt,over't
T R O U W E N .
S T E M M E : O wijne! doe buft wol, &c,
CroHtoen! sïjpbrengtmp in 'tbetbjiet/ (b?outocrirt/
^tntbclten moet gern fcfienne bte mp eerjlmael aen nd
9ffl/ 'ft tDcnfch Ijem boo| Den 5^^OEJ! /
«Z^iempOatfoetaboe^
<^ntroont beeft Doo; ßet taben /
3^atichnipmetcentDtjf
(©00? 't troutoen) flingbelaben/
'hMi0 nu al mijn tt)bt-berö;tif.
4 'h # b (in mgnb?pe-b?perjl-flBet)
„ . _ _.
<5een Daßfj foo ö?oef bft|letcn/al^ mo nutealteAbtlK JP»'
mant (ket^ ging 't na mgn luß
^,

O

Tweede Deel.

75

©'.Ttlcefbefoosetujl/
55p Bacchus bollefllöfen/

«En fojBÏjbc ncrgcn^ beut /
ll^ombieuptteblafen/
^ui^albebjeusfjeDeur,
i Udaer bat ich quam/itfttaiiettisebieitt/
(b|ient/
<^-ettt/ tntaoo;tbetfeIfc^ m(t(mgoe# iKottcitKunfcIie
<ßf franiman/ en baet bp
©ctgmjc^lctltctnp/
5^t bcc mgn b^euflöbiuï) leben,
©eenftonmol)^njcbbom/ toouto
ach (boo| bee; Welluß) geben/
mz 'h nu miffen moet (boo; trouto.)
4 mant gae 'h (nu eenfje^) ïjiet of baet/
(miltor:
ßtrachßbolgbtmpopbe güle e i e t t / en maeAteengroot
ßPhomtallcßeibenbaen,

'j6
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^ 0 0 feeper / 't yltoelgaan/
jëcljp De fiofl liter {jaleni
^eflfj frfjelm/ feg!) fcljabupt \
fluchgbi« niet lang te Opalen/
ßaeh jou boo;t ter Druren upt.
j- % cßae fluppenö aW een Dieffletfc!teut/
tfnmeenfpt^tebjetica/ maar'b moet onDertoeqinotSP»*'
Den beur/
<En t ' W ^ keer aan fic ploeglj/
9 a bereken Dat lA fhioegf; /
# a o '^tbont^ (mat ban rten)
i©iIicft(geItich'tbc!)oo?t)
Mm lüf tot ruft beßeDen/
Jlföaertoo^D''^ n a ^ te beel ge(too;t.
6 g a / meeft (in 't foetfle ban n # (taap) ,
....

©ejintöetfunttestaepen. 3 ß a n i # : l i # / f # 0 P ( ^ 2
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»Hom b;mßb be lamp eetiii I)tec /
»•lEnfetDepapop'tbper.
»<&f 't hint ïjjefc niet flttjonchen.
"%p/ b;ens() De pijp-han mte.
^ a t t ßam ich Dan te p;oncIten
3In be hou/ een uur/ of ttoe&
7 Ocb! mocbt ich een^ beet (al# ï(h pWab)
'©ie bm flaetgetleben/ noopt mgnpemanDt inbieöanDen
_
hteeöb.
mant min/Dat i^beDMb'
©00? toont bet fcljoon/ maer och l
©anacbtetbolafatijfcn.
©ie^ fcButo bun a[^ De gcfï.
Maer b^Pbcpt moet ich pjHftn,
©nfieijonDeni^ÖetbeU,
M. Waltes.

TREUR»,
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Treur-ghefucht
f^an de Princes J^oyaeU
Over de Doodt van haar G H E M A A L

PRINS

WILHELMUS

Van O RANG IE.
S T E M M E : Gfcy Htyligheyitfes, óc.
Oet ik dan in een zee.van druk en droefheit finoré.
Zal nimmer mijn verdriet en jammerlijk ellenclt,
Eens loepen op een endt ?
^
Zal noytden Hemel dan mijn deerlijk klagen hooren.
2 Zoo mach ik wel de uur en droeve tijdt betreuren.
Dat ik ter Werelt quam , of dat de wreede doodt,

M
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Zijn fpicze pijl niet fchoot,
In deze borft , die noy t geen blyfchap mach gebeuren.
3 Eer dat ik al te Aren» deez' rampen quam te dragé,
Die my n het bange hert door al het wee geklagh.
Schier barften doet; ach! ach!
Myn leden zijn te zwack om al ditleet tefchragen.
3 O bittter noot-lot! koft ghy niet genoeg verwervé.
Toen mijn heer Vader zoo voor MiwWftervenmoft ?
En Stuarts Zaedt gcdoft,
In rouw, meê uy t het lantin ballingfchap moft zwervé.
5 Moftghyuhelfcheluftenfelligheyt gebruycken,
Aen deez' doorluchte Prins ? mijn Man en waerdfte
Waer uyt ik al mijn trooft
(krooft ;
Konfcheppen, die nulaes! te deerlijk raekt aen 't duykë
6 WxtiBHi ach! roijnZon, myn leven, geen van allen

go

Amfterdanifche Vreughde-ftroom.

Het lyden dat ik. heb gefmaekt, trof nooyt myn hart
Met zulken z waren fmart,
Als deze, nu ghy dus ontijdigh komt te vallen.
7 In Atrops dood'lijk net, die u te vroeg gaet flepeti.
Nae Delft in 't zwarte Choor, by u heer Vaders rirj
Ach! had mijn dit vergif
Vooru, ó Ireéiki Zoon, het leven wech gegrepen!

Op 't Hoedtjes maecken.
"D Eleefde Maaghden kom, en helpme kranfjes gieren;
^
Op dat ditJeughdighLijck fijn laetfte eer geniet.
Vlecht Pahn, en Roos'merey n , en JRoos, en Angeliereu,
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Na 't oude Landts-gebruyck, dat ons de plicht gebiedt.
Laat ons een Roofen-hoed, van blom en kruyen meng'lcn,
Ey! hecht de Lovertjes, de Zon, en filv're Maan,
En Scheepjes, Leiyen, de Star, en blinckend' Eng'len
Ruytertjes, Piflebed, »en roos en palm-blaen ,
Dat hoedtje {iert het hooft, wie fal het Doodt-kleet gieren ?
Metftrickvan palm en kruyt, en ftroyen 't filv're zant
Op 'tgeur'ge Roofmereyn, volmaeckte lieve Dieren,
Ey! plant dit Ruyckertjen, in d'afgeleefde handt.
Nu heeft dit verfche Lijck fijn laetfte lijf-gieraet.
Heb danck, beleefdejeught, de zegen fteun u ftaet.
M. Keufm.

F

GK AF.
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GRAF-SCHRIFT.

H

ier ruß dien Hele va» G A L E N , «/«Oranje
Veeléetiflen dted'in d'Oorlogh tegen S p a n j e ,
Die ia de Vree, de vrede heeft gekuß,
Die in den Krijgh, ßih weer ia 't h»rn»t rtijl
E» 't leven liet, doenhydtr B r i t t e n Tegen
Tol tvveemael toe verkUent W door den degen, M . KeufetS-

N. M. V. D. Geboort-wenfch.
S T E M M E : Grufelk, 'k bid a toeft.

G

Elucki^h i s d e e s d a ^ h ,
Door dien ick weniche» mach
P e Hemels-goön, aen u geen cegenfpoet
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Op aeiden geeft, maer al geluckeii moet
Langh leven in dees tijr,
En Crtfiu fchat ghy hier deelachtigh zijt:
En naer dees eeuw, dat ghy meught fmakea
Al het Hemels foet
Vol vreught in ovcrvloet.
2 Niemandt u dat belet,
Want 't is Godts wil en Wet
t'Verkiefen u tot fijnen Erfgenaem:
Ghy zijt de gene , waer van dat de Faem
Seght,geenP/Mtofal,
Noch Atrofs pijl, u eenigh ongeval
Oytbrengenaen, want ghy leeft Gode '
Hieropderaert,

En zijt hem lief en waerr.

t. W.

83
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Treur-jan^,
Over de Doodt van fijn Hoogheydt,

PRINS

WILHELMUS.
STEMME:

D# miMagh ZongitfgimgAltos, &c,
At Noorde wint en bulder-buy
W
Doet Neêrlandts (lengen kraecken ?
En dwinght dat men een Schip vertuy
Dat noyt in onweers braecken,
Noch Ree, noch Zeyl, noch Wimpel-Af eek.
Noch poort, noch kluys, deed dryven.
,
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Noch vyandts macht, noch wapens week,
Moet in dit onweer bly ven.
Het finckt, men pomp, en putft vergheefs, en ach! ter
naeuwer noot,
Soo bercht (ich 't Vorftelijk gefach, en redt fich met de
boot.
2 Soo treurt de Haaghfche hovelingh,
En Neêrlants oorlochs ftijlen,
Nu WIL H E L M als verfchovelingh
Van 't licht ten graef doet ijlen.
De Burger-manvloeckt.(l(f»^«,
En fwemt in bracke tranen,
Het nooyt vertfaeghde krijghfvolck, los
Hoofdigh.fwierenireur-vanen.
De bloedige itOm« treurt, om fulcken oorlochs Leeuw.
F 3
De
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D e Lely, Roos, en Bock, en Beyr, en Mars vloecktdeie
eeuw.

3 Een Werek vol gewoel, gedrangh.
Begaf fich op de paden
Van Haagh en Delffche wandelgangh,
Doorluchtighfte G E N A D E .

Soo viert men u Lijcks lacifte eer,
Elck Paert met pronck behangen,
Schuymbeckenae befchreyt fijn Heer,
Der Staten ftaet bevangen.
Met droeflieyt volgen 't Zege-lijck, en draghen rouW
in'tfwart;
Maer fijn Princes en Moeder lief, die dragen rouw m t
hart.
4 Men viert een bodt van Adeldom
..
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Nae 't graf fijn ancker kullen,
De Kabel haak men wederom,
Maar 't Ancker blijft'er ruften.
De Werelt met ver^vonderingh
Die fach die Son verdwijnen,
Waer dat die Son voor ondcrgingh ,
Die Son die noch fal fchijnen
In't graf met glimp van zegen-praal, fijn eerenfaatti
die (weeft
Gelijck de windt de werelt door, foo ver als menfchert
leeft.
M. lüfifm.

F 4

J^**i
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Laetdunckende

W A N D E L A É R .
Toon:
T>otn het Of f hem Bfufhft wat, &c,

dBn^&oenbebjupnelBoIcIi-göth'n '
E
Met OupjenOen ban oogtn /
üoéc Meebt geeiert IjaD naeüaet fUt/
«ën De befianDe boagen
®an 't Iiooge #emel(cße geboutai
if aer (kalen nebec fonOen:
5^oen beeft bc atijfetiï# bet howb
jèijn btDüigelanbp ontbonben /
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<Enl)etftin't?upcïfoet Euroop.öemuurtbejflh'tefltoom/
^ oeiCie in f)et tDit beMeedt/bergcgfï De ocoeaeboom.
Mit guuie ÏBinter-buptn /
leanneet ben ^ollantia; en ß;i(^
4ßp fttaetfen aen quant htupen /
%onti' ich mee/ al^ be ^mm 0 # t /
W rp-tupsf) aen de boeten/
Met feectec jimae# / tan mp bemint/
#aet mp een ItinDt gemoeten/
«^atalmjjnati'cenäie^boIbpet/'tiUoetcaetMenaentiejoo/
# i t ^ Boogden ictt een bin gelaicf)/ een bdbtaanCupidoo.
3 <@m Bet bP m n # (eugbdigb Moet
<Een sloet ban ^Ëthtias bonhen
<l3eflici)tbeeft/dat mgn stege tott
»«liefde fucSiï^nmften
3Ff
a'

po
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311 flapcnb / mnn berlioopte %upt/
«en 't niacfitisg #inne-<ßoooe
Xflcbt nu njtjn Dtoetoe hladbje^upt/
3ftlt}btiecc u^upidootje,
gfnWen ich ii ecnßflnjpenhan/ bp u gehrupfbe öooft/
% ^ a l u/fll{( BbP D( Jißinnaer^ Doet / ban fïn maften k t w
M. Keufers.
WISPELTURIGE.
STEMME:

Prins Roberts Mars, &c.

cailCeiimoranccniBfjOan
'-' <©ujS leben fonbet min j
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ßaech bieb/ met eenyenaem oeiaet/
«&gn milbe minigchbepbt/
l@tliefbe/ neen! bet gaet f)oe 't gaet/
Slt(t moet mee aen be #epbt.
z 'Il ifeblanoiisenoegfi alleen gebtoaelt/
®ie^faiilich mp bat fporn/
(Ctttogl be gulbe Fhxbi baelt /
«En fcöupltfict)acijtcc 't groen)
Mtn Bee te bigben in be ^tal/
#pbatich/eerbenbaab
Betbbgnt/ gintg in bat Stiabet-bal
Lufinde binben macß.
3 ^pi^begeen'biealmijnleet
Sfn b;eugl)b betiteeren han/
Jieaer 'tflunjie bat icitban futa toeet;
^at
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tZ^atjumetalkman
^00 geuit /taianneec;p batt mp i^ /
«iBn noot fomW)I »n Bep
®an #«tKt#/ '# abont^ aan 'tt'&^
jngetminnelgchseblep.
4 itdaatomiltïiaaEtaitlftgutaienjOU/
4En gaantaietrbp Sytreen,
^leljaacnopt/ ' t ^ i a b f o i ^ b o f t w /
Mtt eich foo maecbt suneen:
maas i^ ßaag befu^^ttofHaas/
iCot queehing ban baat B«@ /
goobatith nimntec/ @ee &&**
Ooch ;och ban fiee tot flee /
ƒ Siantahen tot mgnlnUe tuft:
^ie^ th mee ban baar iteet /
<En botg inebp fcgoovK AmvU >
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3ßk sint;!torntDalen neer.
Mtt bare lämm'tentan get ttff
^ e ^ berstl^/ in 't Wahhe plepn /
<@m Die te laben met I)et fop
^ßetfkalenDefontepn.
6 m a a t bp iiaar f!en ifi Gredelijn.
#aat moeDet/ Die bel IgOht
4Em «Speelgenoot ban Proferpijn,
gooeubelal^SPhght.
manneet ih met Dat joete Diec
IBatlpelen^beng^nt:
^ie#ihom 'touD-ógf^ foto^enfcgUr
Betlaat baat/Kebe hint.
7 «EnboesmebRectoCarileen;
aiiüDieïIccDetin
^ e Mlom# niet ban l0f«u leen/

93
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^ a t fcfjaet niet/ ich bemin
il?aer bienHbaetgepDt/ bie (p betoont
©en ïfemel/ en J)ct ©oltb/
# c l ) ! of bat foet %upHet)e tooont/
3ßaet (p &aer <5eptK^ mokh.
8 (£iints$ aen De ïBeech/ ich loof boel fa/
i&p fep't Ie(l tegen mp/

't Wa^ bp Def)utban Amira.
«t^clegenacnbejp
Ban't ;upber-belt/ baet 'h ooIan#^ floeit
(Cep;ateqnam/foobat
Sfch beel be boobtfcijati/ bie ich aen
Clarindeïiab/bergat.
9 l^etgeenmpmooibe/maec'ti^soet
3»at ich bat nu bebencn/

achptmlooßfßchopßwnixiwt
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a%a liaet / bie boo; 't getaiencft
#aK^ oogen befebojfl ontbontlit:
ïïetljiClarinde.tlie
#00 fcljoon in mgn gebatfiten pjondKt:
^etI^Clarind,omtDie
10 ^atcheiimorftjnl^eebedaet
3l!mbc(cbetteiBep/
<®mtoietifigelatt en foete p;aet/
Sfclimptotfjaetbercp:
#u0 Wil tcN ban boo;taan g(#inb
l^ctlatenalbere|!/
<ßn toume bp mgn lief Clarind,
J©anteenbpEenisbeft.
M. W. de Jonge.
A
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A D V Y S

Voor een La^en-verkoopers Luyffen.
wilt geen Laken lake. "t Laken lake baart
V Kiendenverdriet,
(ge"'"Voor die 't Laken lake Laken, en van 't Laken winft g^
A D V Y S

Voor een Kleermakers Luyffen.
T ^ E Y.hmn iom uren. Wie fal dan met recht,, laken,
-*-^ Die de kleeren, met eeren, voor Heeren, vrouwen
knecht,, maken ?
Samen-
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Samen - Spraack.
Bon
Bacchus^ Tobac^y en Vulcanus.
BACCHUS.

"\7ErgifteVrouwen-plaag,watbraecktgy fwarerampen,
' Fy! mijn geficht verflaeut van ongelbnde dampen.
Wie heeft u hier gedaeght ? vertreckt óhelfch fenijn '.
En berg u, geen Toback en dient' er by de Wijn.
lek, die de ziel verquick, en fuy ver alle droefheyd,
Of fchoon het treurich hart beklemt als in een Ichroef leyt:
KeeWroger ga van my, wijck voor de Wingerd-heer.
TOBACK.

V/ijck voor de Wingerd-ileer ? d*n krenckten ick mijn eer,
G
Ey'

pS
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Ey! waarom Rafend-hooft, foudeick deesKamer ruymen!
Uw' harfffiis zi)n ontftelt ,gy ftceckt vol quade luymen,
Pu waar 't my fpreeckens waard, ick toonde u metter daadt,
Dat mijn heylfame plant uw'fap te boven gaat.
Wat is u daag'lijcks werck als finnen wech teroven ?
Met dampen van uw' vocht verbanden uyt te doven ?
Te verwen 't aangheficht met ongcfonde kleur?
Tc Auuren op den reys, maardoor een achter-deur?
Tc Ipgen Kas en Beurs ? eer't iemand wift tedencken,
Men voelde dat uw' kracht kon hart, en lever krencken;
Fy'. Menfche-beul .fwijgt ftil, uw' reden zijn hier uyt,
Swicht dan, verdroncke Beeft, (wicht yoor mijn edelkfuytBACCHUS.

Waanwetende, die zijt recht tijdt-verdrijfdcrGecken,
Het gaat met u , geli jck het doet met vunffe drecken,

ï^qemeerderdatm'urocrt, hoe meerder datgeftinckt;
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ferein-knager, durftge 't nat, 't welck als een Titan bli nekt,
En dänft in ^t fdioon kriftal;
T o B A C K.
En danft in menfche-kof pen,'
BACCHUS.

Durft gy de kracht des wijns, en haar geprefe droppen,
So fchendich tege-ftaan ? een ieder tree tcbaan,
En veile een vonnis, (ie, daar ginder koomt Vulkaan,
Diefcheyont.
T O B A C K.
Maar diie Broer heeft't keele-git vol voncken,'
Die hout het met den wijn , en is fchier eeuwichdroncken.'
Dan evenwel 'k hou ftant.
V U L c ANU s.
Waar henen met u twee ?
Gttt vry alwaar 't u luft, Vulcanus die wil meê.
Ga
BAC-

loo
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BACCHUS.

Gy, die foo menichmaal, 6 Smit vm alle Droefen !
My hebt den huyg gelicht, met opgefchuymde kroelen,
Aenhoormijn reden doch; wy zijn hierbey geraeckt
Met wederplaag, enelckfijn tege-fchennis braeckt:
Dees Heer van fmoocken quijl, die (elf het vruchtbaer telen
Belet, en droogt het faat, die't aardich gorgel-quelen
Verfiet met heficheyd.
T O B A CK.
Vulkaan, ó ja'.die Heer
Van d'edelc Toback, die ftoot de fmaack om veer
Van Heerfchop Bacchus, en, in fpijt van fijnenSwavel,
lek hou 't met mijn Toback; wen een gefonde Snavel
Uytgollcft blaauwe roock, geen menfch fo luckich leeft
Als hy die, zijnde op aard, 't hooft in de wokken heeft.
Mier nu, ickftahet toe; hy toon fijn waerdicheden »
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En ick de mijne, ghy zult als een Rechter treden,
En openhartich, en oock onpartijdich zijp,
Wat beter dient geacht, Tobackjes, of de Wijn.

loi

BACCHUS.

Wy hebben een verfoeck.
VULCANUS.

Wel aan, men zal u horen,
Een ieder fpreeck voor 't fijne, en (onder haat, of toren.
BACCHUS.

lek ben het hylich bloed, dat uy t de Druy ven leeckt,
Ick ben het krachtich nat, dat vuyle luymen breeckt,
Ick ben het dierbaer vocht, 't welck ongetemde finnen ,
Door mijn vergode dau, en zielen weet te winnen.
Men viert my als een God .gelijck ick waerlijck ben
Een God, die op de aard geen groter God en ken;
Geen Paus, geen Keyfer, noch geen moed'gen Septer-drager,
G 3
Geen
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Geen Prins, geen Vorft, noch Graaf, of zijn in machten liger.
Als ick in machten ben, ick dwingfe na mijn wil,
Porr ickfe tot de vree, flux zijn de wapens ftil,
Of luft ray haar den krijg te volgen doen, men flecht'ep
Gehele Steden, dan , dan woelt mender, men vecht'er.
En d'Oorlogs-trom verweckt, en parAtot moordery.
De Vader doodt den Soon, en 't paft'er al op my.
Wanneer ick, in de vree , (beek harten op te halen,
Dan ftuur ick flegs in 't oog der Vorften mijne ftralen.
De Goden koeft'ren my, ick ben haar lieffte kind,
Geen menfchfoharflê-loos, die niet mijn fmaack bemindt"
Is iemand al fijn vreugd, in vryery, ontvloden,
Die kerefichna my, ick zal fijn finnen noden
Tot nieu vermaack, ick zal hemfchaffen tong, en raadt,
En brengen, vry van ramp, in een gewcnfchte ftaat.
Wiltgy.goor-gierichblad, bymyuvergelijcken?
.
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Gy, die voor 'tflirtiftevuyl de vlag foud moeten flrijcken i
Die niet en ken dan quaad durft ftrijden met het goed.
lek fweer ' t u , o Toback'. en (egge, uyt mijn gemoed,
Dat gy niet anders doet dan blijdfchap af te keren ,
Door fware, en fwarte flijm de longen uyt te teren,
Den buyck te flappen, en men taft het met de handt,
Dit gy baart kettery, dies werdgefteedsverbrandt.
Jupijn had, in fijn Zaal, als Oppergod der Goden,
De Goden altefaam, doorfijneBode, ontboden,
Vulkaan, gy waart'er oock, die, onder 't vrolijck zijn #
U dapper had gevult met fpijs, en goede wijn:
Gy weet hoe't u bequam, m 't hoge Hof, te fmoocken,
Daer fach men d'edelheydvan fulcken kruyt te roocken,
Jupijn vergramde fich, en, op den fclfdes ftont,
Hy blixemde u de pijp, enftinck-ftanckvan den mondt;
Wat zal de goe Toback hier tegens inne voeren ?
C 4

ick
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lek meen deesreden hemden hoogmoed zullen (hoeren,
Swijgt Stinckert, my koomt d'eer, gelijck Vulcanus weet,
De Wijlen achten u veel minder dan een fcheet.
T O B ACK.
Sacht, Heerfchop, niet te hoog, gy kunt te machtich ftuyven,
Doch, als ick my bedenck, dat doet de kracht der Druyven,
Gy hebt een heerlijck vocht, dat in de kruynen fteeckt,
En met de wijfheyd fpot, en wetenschappen breeckt.
Wel hey! on n of Ie God, die Vorften weet te dwingen,
Te plond'ren ftad op ftad, met uytgeruckte klingen,
En Vader-moordery doet plegen (u ten fpot)
Gy velt uw' vonnis felf, ó al te flechten God !
Gy fecht, ick droog het zaat, maer dat is valfch gelogen,
Doch waer 't alfo, 'k en heb nooit (waarden uytgetogen,
Ick ben van fachten aard, en ben dan wie ick ben,
Men weet dat ick,Toback, u voor geen God en ken.
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loy

Het fap fo vaeck by u , doch redenloos geprefen ,
b dat der Goden dranck ? neen, daer moet NeAar wefen.
Gy raeft fo veel van dreck, waer meê werd gy gemeft
Wanneer den Bouman u heeft in de aard gevcft ?
Geleertheyd fecht het ons uyt 't puyckft der oudeGeeften;
Men neemt den vunüen dreck van vierderhande heeften :
De eerfte van een Aap, en d'and're van êen Leeu,
De darde van een Beer, 6 kancker in dees eeu!
Om u, naer cyfch, te doen als Wijngerd-God verfchijnen,
Men neemt voor 't laetfte drek van't vuylfte Swijn der Swijnen.'
So dra de kromme Aam tot volle wafdom koomt,
Men trapt u met de voet; wat dient'er ^iet gefchroomt,
Als fulcken feilen God, met omgekeerde fin nen,
Hetjaramerlijcke breyn der menfchen weet te winnen ?
D'een toont dat hem de Wi)n toomt alsfijneygen Knaap,
En fpeelt de vuyle rol van een mifmaackten Aap,
G f
EB
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En vormt fich tot een beeft met averechte fprongen,
Een ander, als een Beer,die lickt fijn eygen Jongen;
Een ander, flimmer noch, met brullen, en gefchreeu,
Ruckt 't Ruyntje van de Stal, en tiert gelijck een Leeu;
De icfte fpuwt fijn ziel, foo dat men licht ken mereken
De krachten van fijn God; hy koert gelijck een Vereken,
En knort, en braackt ,%n werpt fich iel ven, en den geeft
In 't uyt-geflingert vuyl, en is een galoos beeft
Geworden, door den Wijn, die hem fo verr verheugdenSie daar, befchete Vriend, de lof van uwe deugden.
Verleyder van de menfch, dat zijtge, en anders niet,
Die u te vierich viert, die baartfijn ziel verdriet.
Uw' reden, door den dranck, zijn al te verr getogen:
Gy wilt my fcbenden met een afgerechte logen,
Maar dat 's den bot gegalt, wel nu, ick geef't u toe,
Jupij n die was den roock van mijn Verinis moe,
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Hoe quam het? door fijn Vrou; hadjuno wel geweten
De krachten vanmi^n kruytjupijn had niet gefmeten
Het pi)pjen in de lucht, waar uyt Vulcanus foog,
Maar had Toback geplant felf op den Hemel-boog;
Oock quam de Donder-God noch fellef tot belijden
Van hevige haafticheyd, en, om fijn haat te mijden,
So dra was niet myn kruyt gevallen in het Weft,
Of't heeft door Goden forg fich in de aard geveft,
En heel de Wereld door; gfen boef beyd ken my kneufeo,
Een ieder, om het meeft, mijn lieve ftruyck wil neufen;
Wel dan, rampfalich God, die droncken zijt, en fat,
Acht gy uw' fwavel-teug, ick acht mijn koft'lickbladt j
Apollo fuygtme wel, en weet'er.van te fingen;
De Mufen haten u , als vol veranderingen,
En was'er aangenaam d'onaangename Wijn,
Gewis haar Hypocrccn en zoud geen water zijn;
Hy
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Hy prijs die ken uw' vocht, maer 't ftaet u wii te vrcfen,
Geenmenfchen können 'tdoen.of'tzuUenDronckcrtswefcn.
Een Bock uw' macker is, hout met dien ^ockgeraack,
Want ieder weet genoeg de krachten van Toback.
V U L c A N u s.
't En is niet in mijn macht, en ken u geenfins icheyde:
lek hebbe u bey gehoort, maer ick bemin u beyde,
Tobackjes zijn my lief, lief defgelgcksde Wijn,
Al züud ick Aap, of Leeu, of Beer, of Varcken zijn.
/.ar«.
Tom: O eenigh voedtfel van mijn jeught,&c.
4Et aeepiflftp^onchje banöegengïlt/
g g Ijicr tertoeteltal mijn b ^ m # /
IBie bier ben opt een 31mfcf)-eoDinne i
«tfkhöwiJuptOclirflcötnnjn^finne/
.^^

H
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c&ieticlh min/ fieticitbjp/ ftet icA bimi fiet icit toaecfa/
^ict ichacfit/ fiet icit eet/ fiet idiftnieJ/fiet ich blaccft/
^irt icit ttoocl«/ ffet icft (innorih/ fiet icfe bit/
<Siet ich loop/ fïct ic6 D?acf / jiet icftflaef/ fiet ich topKt/
^iet ich b?acßt)/ fiet icft fttup/ fiet ichflecp/ fiet ich doet/
©oojbiemijnBeeHbefit/
<® Boeßet ban mgn ßett/
<5cnctitct ban mgnfmcrt/
«Een bie ich met een tean^ bril hraonen/
«Bn met plicht ban b e n # beloonen.
2 ^emel^^iaentje/mijnbertnaech/
JJÖgn foetffc bjeitgtt/ mipig leben^-öaecft/
# i ) n bfpe eenigbepbt/ Biet bupteii/.
3^atttot^ mijn/al^ een üijo^'toilfpjuiiten/
§00 bol tiau^/ foo hol fautf/ foo bol geutf/ foobüliengbW
^00 bol ureen^/ fo bol foet^/ foo bol hleur^/foo bol tmxiW/
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j&oobolïjepI^/fooboIKttjt^/foobolBlnn^/ „ . ,^,,
^ 0 0 hol fin^/ foo bol mm& foobol ?aet^/ foo boFblw
i&ooboIb2ucBt^/ foo bolcnt^/ foobolflcrt^/(oobol nw/
't SStfiaflen ban gonabman^/
«eetteatrtre jßimf/ betWaett/
Sn 't (mpßer/ mijn op acrö'/
xeant ich acgt u geflicHect glanf je/
SSoben 't foetfi' ban 't Mae^e-himfie.
3 <S>ttP jötfeflaeftmet 't fcöoonfle ftöoon/
OBn f)OO0j) beslanfï tot Jovis Troon,
ü a ! cenist p^onchje ban beejS taitrelt/
^{»atmet'tfjejilfaenifi'j^bepetelt/
, ,__,,
Ißct seffeent/ mc^ gebeent/ met jjtosn drupt / met foet BW'
JlBetflcftupt/met gefp^upt/ met geblomt/ met fletoflji/
ilEetgefhricIvmetBequith/fcIjoonbCToetty
Cot een roem/ tot een lof/ tot een eet/ tot een Oeupt/
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STot «tl lufl/ tot een liefb'/ tot een rufl/ tot een bjeugfit/
<&m 't 'booft bclauïDtriett/
ï o f Die een jlBaegbt foo eert/
•Ên tot baet öienß bttntert/
%rb'. ftljoonfle ïictDerln tet toepüen/
'h ODenfcl) u aen mgn jn te Icpben.
4 acttfci)flBnflerinbol ß e e ß # e p t /
JDtmuntenD'/ VoijsS/ in u bclept/
©anlöf/ enicöen/ iietbefncDcn/
i ß t öcn ßecfl toetöt arngljclif Den/
© Oftelonch/ u cljcfïonch/ uflijplaet/ iiflljcpjact/
© jiofluur/ n oljcbitt; u omganch/ u aftttoaet/
© nmiiicr / u gljcbiit / in u ^ t a t t /
ßanljct ï?of' banljft Haut/ ban f)et ^ttant/banïjtt m o u t /
©an öc 23?oi!/baii De :i3ccth/ ban öe ©loet/ bflU öcn #0(;t/
©otinoentioonölTcngrne^/
<fl»een
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<{3eentoaerberonder §>ml
^acr ich becmaecit aen bon/
mi^ biet aen u mgn bertel leben/
3ßie 'ft lipt IiefO mgn fCtou bil geben.
f <© BÖP Pnnces, uptmuntcnb' ©eelt/
^ e t mo 5ieeaenDenRi|n gfjeteelt/
l?a! aïjeen Diaan nopt foo galjaetbitjïi/
2Hfi ghp Jïimf/ ben Igemel toaerbigj/
sneb! mtjnatief/acï)' mpntrou/acl)! mgn ©?ou/aeï)! mtjnuij
3tcï)' mi)n troofl/acö! mgn l)ulp/ac!j! mgntoil/atg! mgntull/
3! c&! mgn toenfclj/ ac!)! mtjn fcljat/ acf)! mgn goet/
3t cö'. mijn Jitrt/flc!)! mgn jicl/ atb'. mgn gee(ï/ aci)! mpn ut!)'/
aicß! mgn fptj^/ acö I mgn b^anth/ a^'. mo» bienfl/flcö! mö«
plitïjt/
#00) be Natuur g^ehoet/
3Ichboiiop'tfonbanicnt/
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l^anon^iief^fonDerent/
SBch fje on^ t'faeni Ijaeft een foet gacttjt/
gdet mint foo fijn <ßbenaertie.

Vaflel-avont Deuntje.
Toon: Kond ih durch tou lüften (liegen.
(Sp ban baegö i# 't ©afiel-nbont/

H Bicp Hans Bremers Katelijn,

^ k nu niet # geeft ßoogb-D^abent
Coont/moettotleen ^^ooflctt # i :
iltemt öet upt «Öp 3>naah bet #>nahetl/
ißilt nu b^eemtie fratftt^ mahen/
5&ie geen Wucljt nocb potß en Doet/
B^ een Cum? offletïjtenblott.
S|

Md.?

114

Amfterdamiche Vreughde-ftroom.
2 Melis bie sei titt^eii rapen
Mtt fijn tjanöen op ßn gat/
Truytje blijftet bp paan napen/
t'Wifl ;et graas 't kfcbepöt ban gabt:
Jan en Floor tpen en 't rchften/
Pleuntje nep/ fie bat jgn gehhen/
ß a ß gebonben been an been/
't <ßaat met ©aflel-abont öeen.
3 %upigb Uplenbo;ger quanAW
<ßaet nti fitten boo; be beur/
Sfn be ^toep of op be %anh;e#/
jlBet een bit ^cboftelboech beur:
aCnat be ^Bepfje?feomenbgpen/
't 5F^ altgbt geen tgbt ban Igen/
<!P*eft fiaar 't 3|a-taioo?t bocljtostD|a/

.menißb bwtberlangßt'erna.
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4 HaopMargrietjemet&aarJScefje
^pcelbc t'fanten pannetje bet/
't jaeefje loerden op'cr fcöjecfje/
€ n bptoiecp'erop get bet:
3@at bat ßaartje Daar bebjebcn/
3DiI 'h je te bebenhen geben/
betoon gonchb;ou beljoutit u Ment/
't <0ingb met BmM-abont beur.
r 'i53?upnSufannekeiup!ben'troh|e
JBOO? Karftiaan be %ath(t# b?oefe/
5&oe gingt] Lievertjen en Lokje,

aiBct malhanbcccn om een bo«h/
Mn malhanb'tcn om een plaatje/
©00? menig Steegje/ klopje/^ttnatje/
ßTot fc quamentoelte pag/
"S^am öetbipe^i bcpligï) toa^.

i^?
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^atfe Inaren geel t'oncecf)t/
é^oo hraheelDe fp te (amen/
«tBn baar rccji een gatD ggebetflt/
't ma;! te toonöetlghen tnonDer/
't Rohjie boben / 't 2S|achjen onDct/
't ßohjen tjeefttie23?oeh bermoo^t/
Jßocl) bleef 't 53joehjen ongcfIoo?t.
7 igepfQ/öaari^'ttecSte^otje/
# e t De bofTen-flecrt op 't flat/
<£n Die fpcelt op 't Itonimel-potjt/
^a/ mop Elsje, geeft \fm kat:
Staat f)P boog it Deur ecnji fingen/
D'cEen fal fpeelen b'aac fal fpjhtgen/
<©m een oogtjen of een bupt/
i3dfleI-Bbontii^!)aaflupt'.
S.P.L.
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Xlf

klacht.

T O O N : Schoonft' Angelette.
DIt gpgettaDigaltoo^ebenfhaf/
3ßu^ ongenabig mp (laag heeten af/
^al nooit mqn fmacten
l^gaantettatteiv
ldta);eet)epaittn
itelpenmpin'tgtaf.
2 'tHijhtof meboogen enoottnoetJij^ept
B i^ ontWoogeti/ 't geen mijn jiel befttjjcpt/
limaatact)<tiee^pU^n/
^ieubeijagen/
^ultgiip beMagen
'©oojufnoobcltpt.

S

m
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3 g h Die ti henöe boo; mijn ^fgoDin/
# i K gbp mpfgntienboog u t^eeDe fin/
Sfn'tDiepfl'Detfltaben/
^gn bit De gaben
l^oo; air mijn b^aben/
felle moo;Dcciii)
4 €•! Bi teto?eeöclïraf/ ßa! (ïuurfe JiBöBBD/
^ e g emp biaar meoe f)eb ih u mifüaagb/
5^atgpöu^binnig/
ißHßeeluptnnnig/
aimprooonminnig
5^00? u pjeutfjjepbt plaagb i
5 31Si'tubeliebentoel/'huboo^taan
%ier in gcriebe/ en metDjoef gettaan/
Jl^jnboefemfpoelen/
<@m (böte koelen
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®eb;ant bic'H boelen
mott/ en 't Ijart Doet b;@an.
M W de Jonge
Stemme: Je fui votre beauté , Scc.
3Sooit-boIp?efe leen 1
gnb:ienDeb;olgc%een
!9anJunosp;aal-3iraaj)en fiaan tentoon/
#ie Übungen bon öe D^erfle allec <$oon:
Ißanneet
SBthb'ooflenftcet
JSa'thefflEliaU/
^aet BP ßeeb^ mcbe b;mlt/
<ßan toep itft:ftereKatarine,
Sfnbetoetelbjgn
<^tfe^H|iet^banlupijn

0
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1 ^atl) Paris niBfletoaatt/
«©JDimf. Bpjouötopaatb/
aaa 11)11 seboel/ Deji tnetelD^ parel $t)n/
«ßp hreegt De bgugc altaraetDige Katnjn,
Ißantfp
^ijn/metöaetti?p/
IDergobejinaagb/
©ie y#emd felf behaagt/
«en Pallas tn Ulo'b^einbêflotetV
junoinbenpjoiiÉh/
tiEn Venusin'cgeloncb.
3 guiich-pionchjebanöe^taby
©ie b'fieeletaierelbbat/
ï@aec boo| Ijec lagt-rgcb Amftelt-Stroömpje Htdontt/
JUagn bebet/ Hief/tibi'leugbberhieflefeoOBlt/
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ISIpi)ett)tenaen bemin/
<^mtotenicHtoep: óKatarine'
gmbeketelö^gn
(ßoA^Mßet^baniupijn.
I. Bara.

*i lonckipans-Lof.
Toon: Nu fich ondanckbaer toont mijn, &c.
"^efbgbflebloofit^boljeugböCe Urn/
^knW/en%nmne;gantf(baetb#bepereK/
»mth/ m minlijcfi / gefWeht met De Cwu/
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Oceflige geefjt^/ötttclin De JBin/
©ol geple queeW/ (bet nact pDerji (in/
® eeuWigb tmerenb' lof/ munt boben al/
Fhxbus bedraelt u Daer 't nopt bup(i'ten (hl.
z üettje^ befoetelt/ ga! fckanöete finnen/
apachel^ Oer JBaegööcn in 'ttuipßet gïjefcjjijn/
#elben te belben/ toie fou u niet minnen t
#gonch)(^ trotiS p^ncftjc^ Die onDec ^on jtjn/
*J3egcutDe (ïeuttje^ / Venus epgöen htoo^/
^ijn Oer iße(feurt)e^/ fcgoonDec Dan eeniSoo^/
3ßet Goden opjecijt/ tec^t geo(fctt goet
<3ml)rlfrr^ ban Ijet aRietfoet(!e foet.
3 Stu(renDe(ipie^/boIb;anDenDeIiefDe/
^toockertic^ om een ^janDt-offec te Doen/
ifclöetetotrcltfcfjcIßaegfjOe-gftlmeflie/
3tl ^et bctmahen ia 'tieug^Dige stoen/
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ÜBet eenfloet3acl)je / öeftiglj gijelabirett/
"^aa in 't foct ©?aci))C / Dat De Min-Godt tttt/
©f een ^pecl-toaflen / Die Diana ment/
<0|)P ïöt/ <©! roem/ boo; 't Deug^Den^lpoo; etftcnt.
4 mahenDe Waeehetg boo; 't Bupji uto'si üBeminöen/
3ßie mem# ^teegijie/ en ^ttaetye behtupß/
maerloe!«! Ditfjaetich/ D'onf!upmi0l)e ttrinDeti/
't Zm alplae)iftett)e^ / tot Dat men betljupfi/
ZBilt Deuitjen open/atl)! bat {«tijgt 't tiert b^eugt/
Jßiet/ en te Ijopen/ 't pètfl u Dett'le Sfeuflbt/
5^an Ijeeft De ïicfD'en JIBin/een IhijDt/in fdbjjn j
^ocb: Dentht 't i^ een ban D'alDerfoetße pW*
5 Laura bletttStianfje^ ban alle Itoleuten/
©ooj u / <©: gonßbmansJ / op't booflötiebetomt/
%D;menßeIt met tuuptje^/ en bloempje# bol gewWM/
iBati opDfltPhsbus fi)n jitfieltjesJ omnwmt/
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«©mï)cl|ï naet 'tiebtn/ miMen Fioraes-hof,
B boogb betfieben/ tiot^ Wßlanße (of/
gßan Godt Apoll' bebaut/ met jegen-iirac&t/
^atU/O!MaeghdcnRey, tn»foettoe-Iac{|t.
Toon: Ick quam op haer Slaep-kamercje gaen, &c.
Die mp be finmn// ontroert/
G H^bin/
En fieeDt^ om u te minnen/ /turboert/

4Een gart bat ficg ban binnen// beroert/
leerlieft opfutthenbeelb/
't mekh een ieber be lußen ontfïeelt/
ßergobejimaagb/
^oubeßaagt
«£en minne-flitfitban uto' «^treler/
mßilupßer'tgeenBpMaagt,

«

Tweede Deel.
i 3icftfh;ctfeljcs5natï)t^mijnletien//in'tbrt/
'^aas toetD ban op uto' feben// gekt/
95(ö;ucht aldaar mgn cebeti// icfttoeD:
^anfeflich: Sielc-bJEf/
<©cl)'. o ^oetettien; tabjc mp Hef/
<!&p1Ielbenin
©to'tjatt enfin/
4ße buuTige/ en troutoe gloebetie^
Ban mgn ont1lcechel©in.
3 geh bie met bjeugb mgn plicljte// boIb|cnij/
©icflecb^ in uto' geficöte// mp fenß/
aBnboo? uto' tïtaal moetjtoicijte// geöeng/
<©! aller maagben pjonch/
©ocb een Ijeufclje en öartele lonth
©to'iPicnacrniint/
SÜfflonDeöhint/

I2J
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cEn falliaar etiMffy befinnen/
^oofn'etlullinbinDt.
4 üiioo5öefjebanmnnIiebenlie//9[cuBb/
«Bat guDocI) metgmriebenDe// b;eugti
Ma fixtelhea/ ith berljief utoe DeusjD/ '
Mk öab'centi fang/ en lietit/
# a ! mijn ^jeltie ban meen)'et of niet t
Sfchfcgenjtoeet
«©ptrou/cneec/
(JÖoöefjc Oat gjp'etallcenigö
Mijn bjpljcpb floot om beer.
ƒ mei acn/ ich nip tot haircmcn// lïcl/
€nfIecb^banut'om-arremen//fjeI/
iiEn niet al$i ban ontfacrcmen//mei/
©u^Waagbe/bpfjcti/
(f^ot f'jn Ipaatbe/iw b^ocbi0/nu Wp;
<^fc
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^ep Celadon,
M\\t gp Uta)' l^arbet {Rfhalen/
^mptfieiBinlief De^ b;cin.
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I Bar*.

0/> V verjaren van luffrou H. / .
niet dat men hier u armen vaft fal binden,
V Ertrout
Noch boeyen, hier u Jeught, op 't ]aar-ty van dees
dagh,
O neen! wat banden fou men fo bequaam doch vinden.
Die waardigh waren dat u oogh haar ftricken fach,
Of da:m' u jeughdigh hooft, met bloem of krans fal
kroonen,
Neen!
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Neen! 'k acht dat oock onnut, de reden het verbiet,
De Lely, en de Roos, die op u kaken woonen,
Die willen dat men u, met Bloem noch Krans verfiet,
Vermits fy munten uyt, en alle kleur verdoven
Van Tlurtu bloem-cieraat, en eylchi ghy geur met kleur.
Soo moet men 't ademen van fulcke lippen loven:
Waar dat ghy fomtijts iinght een aardigh deuntje deur.
Ghy maakt dan felfs u krans, en wy u &k banden.
Door binden wenjchen wy, dat ghy blijft vaft geArickc
In liefd, geloof, en hoop, waar aan Wy u verpanden,
Tot dat d'hol-ooghde Doodt des levens fttick ontftrickt.

0^

Tweede Deel.

129

K V S t E.

N

Iemant hoop ick, fdl 't (ich beigen
Dat ick durf Nefl«rfwelgen
ü y t twee klif jes van Robijn,
Daar de Schencker van iMpijn ,
Graä»h fijn Kelck mee fou vullen ,
Om de Goden onder 't fmuUen
Van haar Hemels leckerny:
Sultk eert drailck te fetten by.
Neem die Ambrofijne klipjes
En die Coralijne lipjes»
Maackten al de Goonaan 't wo£n;
Yder foufichdaatlijck fpoên,
En fijn hooge Zaal verlaten,
I

Om

1)0
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Om met mijn cZtnWtepraten>
Hopend' dat eén dropje nat
Van haar op fou zijn -gevat,
Maar noy t God en fal 't genieten,
Want al wat'er van komt vlieten,
Is allcenieh voor die ziel,
• Die naar druck decs vreught toe viel.
^

RMeSii.

K R I o E L I N C,
Aan 't Amfiels Freughde-flroomptje.
S T E M : Koker Janfe.
©|Iig Hfltnhmg.tt'BtaW^f
(Coon( je ti^oltjd bp o* W^t;

L

mi
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mat / boe moete met je f k a W
jiQee eettfi jp;ingtM in be bocI)t.
«3epja/ja/
JFa/Ia/Ia/
Zahltet Benjamijn ,bat )tJM
ütabbeliautje^/
ïti)h/!)oeBaHt)C^
StevenfliniJtttmtt fijn Trij n.
2 ^taptoecömetjejpehoujje^i
IBiItjeblusgeboetje^fpoen/
IBeltoat;ellc beujc ^moufje^
^ier in on# 8(3#bop boen:
Kaatje gaan
#iet ban baan/
ïBahhet 7,aar en Maay, Iaat onjS
JBetlanFranfe
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3 Bely, brengt cm (jmthg h i #
vßaat men cenß op b;in{ten {tan;
Antje tDil je mee met Vosje;
iDoegje Iiifijg bff be Man:
lochem nU/
i|oeDii^ftl)uto;
Albert geef je gptii geluË
<©pjr©ecltjt/
'©at'^ecnfacttje; ,
maat blijf nu je 3&a^ en fluit)
4 Gerrit,fjoEjertmetjelohlte/
SEfl/ftofötbjE'tinjejin/
Moet je ban jui|t altijt tcoMtcn;
Wtl Daar baart tjt Sßfomme! in:
ftufijg
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ICnfKflHeyn,
©olsöentrcinn/
Coonie b;oItft bp be (up:
Eld'toat'^ bitte i.
3!iDat;ittet
Jlebjetoeec ecntmjrefmpi
y Piet.tjofömhjejoobeucobet/
P;tfenteet )e al^ ten Men;
Gijs, ali^)ebeur0taiatpobcr/
^djept Daarom ntttban De han/
«oo^emeti
(Eap Margriet;
Frans, ihbjena je ten ïjallcf bier:
^ï^atgaattaiahhet/
^tgcenüJIHalihet/
maar i^ meet betmaab al# bier. De
I 3
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Toon : Silvtßtrinden morgenflont,Ö*.
't T S Cupido die'tMinne-geyl
•*• In 't jeughdigh hert gaet ftoken,
Een die fijn woordt is 't Oogh ia 't «gr/ ,
Vol geeftigheydt in 't fpoken;
Een die Op 't zijd-gheweer braveert
Als 't Koockertje mee Flitfen,
•
Een die de over-fchoonheydt eert,
Een vol vanonheylhitfen,
Een Kindt 't glieen ick in alfijndoen,
De wille geef,
'k Hoop dat het my voor 't quaedt fal hoen
De dagen die ick leef.
2 O ! 'k hebt foo lief, ick koefter 't bo,

Tweede Deel.
13?
't Is van my niet te fcheuren,
Het buy telt oki gelijck een Vloo,
En 't proncki in alle kleuren,
Het finght, het fpringht, het vlieght, het fchiet,
Het lacht ^het klapt in d'handen,
Het mindt, het bindt, het geeft, het biet.
Als 't wil, 't dwinght Rijck, en Landen,
't Is glat, en fchoon ,'t hayrkrult op 't hooft >
Geli)ck een kroon,
Hem is, van 's Metén^l, belooft
't Paley s naeft lavü Troon.
3 'k Aenbiddet fpijt de Son en Maen,
]a al de htmlfch' GoHm .Wil ick ter jacht, 't wil met my gaen,
En daer op NymMis nooden,

14
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't Verliert mijn Ros met groent en kleur,
' t Loopt voor met Bracx, en Winden,
't Blaeft op de Jacht met foet gpneur,
Ja 't weet het Wildt te vinden,
t Sleept, en het draegt de vangft 4>er 't hoon,
Wat wil ick meer ?
't Wacckt nacht en dagh voor d'minne-pOQic,
N o c h i f t : fenißtnßvMjnHetr.

4 Neem ick mijn ruft op 't Ledekant,
't Komt in mijn armen leggen,
En 't ftreelt my naer fijn kindtf verftant.
Ia weet lbo veel te leggen ,
Hier van de Liefd' en van de Min,
En gins van 't boven wonder".
Schoon een goe geeft regeert mijn fin,

Tweede Deel.
Als 't Kindt komt, die moet onder,
Mijn Voog'len, en mijn Viflchery
En deught gantfch niet,
Sijn foei vermaeck die moeterby,
Of andets al in 't Riet.

i?7

7ecn! Als Atalante dooden maakte.
A % Dm bagb (("# quam Docg-lQnigm/
-J; *• <Cn fijn titBlÉn Binnen
Xiefljich / boai tie ttlara a{ ban liet groene tDOUt/
aitaat ichtanb/ mgnliEf ciarind»öee^H)Oo;jtienflrtöen/
©Ifetöet^ hint/mtjn lief Amint.bWEt of Böpuont&out.
i JlBotöt ich u ö'aangename Imfic^
«nbetBobelufje^/
ykAen ban u Iiebe mont/ en foetc {taaltje^ toot/
28 ƒ
a*

1^8
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Sfcft saffet u / Vnel bupfent nu/ en fou gmiW/
B Dalen boen/ Doo? menigg foen/ tot in clirindes #ook
3 <©pfooaansenametDOo;Den/
Stl^ichbanecfiooiDen/
Aom tcft onbtrbia# baar booz 5e telgjbjesi bp;
ïDaat huflen icA/m Mußen ich Die liebe boo^ben/
m^ een Stobijn/ op 't %mb*o# ban gare lipjc^ bip.
4 ^ p begint ban # f i A te härmen/
JHaaar ich met mijn armen
jgeem/en tgerp liaar op een bebt ban SooHe^toiten root/
3ßaar ith gaar Doe/ ßoepbe foo moe/ fp riep ocii armen/
MeasSit ciarint.ginbop Amint.of anbersi ich raak om,
Ruelles.
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Vjyers wenfch.
Twn •• O Flora, ydel is u roem.
'b 1 T 7<$u tiat ich nu een Hontie tan^/
W 'it^oumönboute-gu^bcrraetlitn/
nEneenNcfjertiaethen/
«Decfligtenhanpafl/
3(11tau0Bet in mijn luffers fchoot,
aitl) / boe tsou ich ()aat flreeUn met nójn Poot;
<En ttot# een Hondt op aecO'
Xiefhofen met mijnftaert.
2 maet boo; ich ban in bmny« jcbgn/
atiefb' en lufl ban ijaet IbuWgm/
itoech/enfoete©ijaen/
lieeltft/cnjTi(fcï|eH©ijn/
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g a foobeellecfi'ce haeuW eel/
3tcb/tDaericitniaecetn Hontj&boo;nit|nbeel/
'ft #»ou gceftigïj futen op,
4En Wiegen hl DM top.
3 j^ietaHttotOee^j^aert^-berb^f/
t #ert en stefl met hm@ berfrai^en/
jjgaer De tnint Wou toaepen/
^tClft'iCft'cHonde-lijf.
® anffen en fp^ngen *otf een ®Io/
SBiiptékn om gWgch eett Cupido,
<Enïjeb ich meet geleert/
't ^ a l fjaer al fijn beteert.
4 JOaaet'tluflEérlickerchoótjefoet/
motu mtjn tCebehantle bieten/
'iiliebbanniettebjeefen
m ^ een *#onOt Wel Doet/
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<lBnljattomt)clfett)e^ttitbeeIIu(ï/
m\i \ lbo toanneetfemijn fiijSMuyltje MtfV
# i e benfcbtopt meettitt WtuiAt *
f V Mo^flcn^ al m Me-^ioa (#ont/
#ab|é luß met mp te fpeeltn/
'h ^ou foo homen jhcelen
lEtot^öebeße#onbt/
m p eecfttoathammen alfoo fdaet/
^aniebetentiebocn/ <& < Dat fooiaer/
SCch lebier mp félf^ nietten/
«Pat ich neen Hondten ben.
6 'hU9ctHiatfBmpnab'ltoofTcöe-tiflCt
^ a n met qmch/ en |ttichje# cieröcn /
SabooiöepIiofjbietDen/
3ll0oo|'c[oetBcIaet/
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<En boutttn nm gefent en fri{i /
«Beten en OginekenDe met ßaer ten bi#:
^ o m m a : tcft )na# een geeß;
(Ctaiee pooten meer / een beeft.
S T E M

ME:

'/ Gmdt en Mtyßt mn <k kmt, &t-

\T7" At ift alfmcn is getrouwf ?
' ^ ' Niet als duyfent hertfeers forgen,
'k Wenfch foo veel alftmy wel rouwt,
'k Sie dat voor mijn fcheen verborgen,
'k I.eer vaft hoe men't Huys regeert,
Hoe is vreuglit in ramp verkeert.
2 lek
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2 lek docht 'k had genoeg aen 't Wij f.
Met haer fuycker foetigheden,
Heer! 'k en wift van geen gekijf.
Noch onwetend' ftuure reden,
'k Docht heel wel te zijn gepaert >
'k Heb Syvun Heymje by deAaert.
5 Alles wort my daer b'elaft,
Gort wat durft het ^Tij/ al (eggen,
Slagen, foojeniet op-paft,
Ia noch voor mijn onder-leggen,
Liever Viyir, als een Mn»,
Waer ick af,'k en quam niet an.
4 Dan ift Huys huyt, noch geen deegh,
T«f/op't folder, vUys'in 'tVaetje,
»Kr, Wi'jw in, t?a met een veegh,
Paertje-
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Paertje-fchijt, 'k hou op het maetje,
Ifler 't een, m' om 't ander fpreeckt,
Dan: M»n, Hujfraet my ombreeckt.
5 Dan ift nou Man, foere Vaer,
'k Wouje wel wat leckers backen,
Streelme maer „je weet wel waer,
Dit ken 't M^/foo geeftighfnacken .
Van Sim An daer by te met.
Fy ! KMi hoer, en Dtoocke-fltt,
6 So dra 't fuur, en 't foet niet uyt,
Of't begin, wil 't ent genaecken.
Mijn voor-de (e lUvetruje,
Is met 't Kmt, doet niet als kraecken,
Vaer, een Wügh , en Bankir-mat,
't Knim-bierin, 'k en weet niet wat.
7 ;kMoet
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I4f
7 'kMoetfchiet 'i halve frrdet-Wqf zijn,
B«K*er-woer, 'k moei Kandeel kttockén,
't Hert gevoelt verliefde pijn,
Huurt een Huys, daer 't met wil roocken,
Vaer: haelt dit in 't kort gefey t ,
Of: verfehaftme fträx een M^.
8 'k Had voor delen foete ruft,
O ! verdriet, *k en kan niet flapen,
't Mgƒ my met het Wiegm bruft,
't I s : Vaer wilje vreught nou rapen t
Houdt het K«M , doeh wat by 't vuur,
Warmt fijn Nim//», droosht het l,uur.
9 TroH , o ! TroH, Wat hAje in,
Gort ick proufje, zijn dit lüften ,
't Koft bykans mijn tiende fin,
K
Doch
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Doch, nyt liefd' doen ick u kuften,
Noch gedocht aen d ouwe leer,
Beurt net nou ,tenbeurt niet meer.

Zee-mans Reyfèrtje,
S T E M M j? : Silveftertje en Coridon.
annectöcngrijfen Winter-godt
^ g n «^toing'Ianbp ten enk
i®fl^ / fcfjcrn mijn trarffe lufi becfot
4Bm jeetaiaect in te kenden / (joo foo /
Jf 00 foo/ foo/ foo/ foo/ foo/ fOOi
1 Ban 't ©olcft-ïijth Amftqrdsm,

W
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Cot öaton^^tïiMpjc quant
<Bn 't ©he/ öaet 't upt fou baten / ^orffoo/
#00 foo/ (00/f00/ foo/ foo/ foo.
3 «gcnftoOclelBttietoint/
^le beed on^ auclttt tomben
lent^tiilgaen/ JIßatioofieontbint
#et iUftatfle/en fltoot ^epl/m Winbe/ftoofoo/
l#oo foo/ foo/ foo/ foo/ foo/ foo.
4 j^aeutohtegentaj? piepte ban ^ee/
Cn tuomte ban ptechel plaffen /
<©f'ttofntjefcboot om/ Kee/ iSce /
üael boo; ii 5&oelieji^ en SSjaffen/ öoo foo/
#00 foo/ foo/ foo/ foo/ foo/ foo»
j Neptunusgiinftcnlïtoim/
3ßie beeb on^ DacMupgß lanbtit
%ef)outoen reyf/ men hoorn
Ï9 *
(Coï
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Cot boo; tie^tenfrgeffean&en/ # 0 foo /
• #qofoo/ foo/ fbo/ <bq/ W (kk
« Bcpl in/ tja optoaert Hgt /
<ßn larrutD' ancfterjt ballen/
iBpgebbf n tfrflont berb upt
^tcfjt onber be ^een^getoalien/ïieafoi»/
#00 foo/ foo/ fbo/ foo/ foo/ f80.
7 <(ße %ootf-W ma«(ktm goet dm/
«i^en Stapitcimtophenbrn /
<En b^aegflOcn omb;p qiiactfei; /'
*&oo lim bat tepficn ten enbeiv Boo (00/
l|ao fbo/ fooy foo/ foo/ jbo/ M*
M.Keufers.

üT'
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STEMME;

I4P

Alle daegh, even gi&agh.

Arte-bladt „ waattte Schat „ zielens VooghdeQc,
H Wat
fal 't zijn,, ach I ach ! mijn» cygen Matrefje,
Die, door u lonckjes mijn boezem doet blaken:
Laat my u blozende kaakjes genaktn.
2 Soete Sus,, om eCn kus,, van uwe lippen,
Root en eel„ met geftreel,, minlijk te kippen,
Wijl ikn Swäne-hals dus houd omringelt,
En dat mijn hert leydi in liefde bezingelt.
% Laat me nou,,doch eens jou,, boezemtjevoelen,
W i ! zoo zel„ all' mijn quel,, licht'lijck verkoelen,
K 5
Kom
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K o m mijn begeerte niet lager te dyfen,
't Gene de luft weer op nieuws doetverryfen.
4 lic zoek mijn,, fmert en pijn,, doch met verlangen,
Wi)l de gloet,, mijn gemoec,, ftadighkomt prangen,
I n roiBj weeligh en dartel Prieeltje
Eens te verfoeten, mijn ^Ipenbeeltje.
f Zoetfte zoet,, nou je moet,, my niet belettep»
O m je wat,, aan dit pat,, neder te zetten j
J^aat ik mijn fmartje met d'uwe genezen.
%4ou, nou, hoe meughje düs weygerigh wezen ?

Lief'
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ifl

Liefdens'kracht.
S T E M M E : I,a Vignöne, &.C.

% bottoeltamp/ op ramp
A «ßeburigb
nign bjeugljti en glofp epfcgt teil AAmp /
<En balt mp aan/
Om neer te (laan/
# o # W blof iit bipmoebißb ßaan;
(£ni)antiel/
«Entaianl»!
Derblnöt/
CotjPöt
^erfbartcnijt/
Ä 4

WH

lyz
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JIßijnepBenbom/
ßan Wim th öeje FtcacBt bAom.

1

Mm^nißtoebetlatt/

^aac()eoen mgn lieben/ ]|oop/en l^eulc^flaat
<©! liebe mept/
©oljóetiflöept/
IBel baart ban clh te jtjn gebkpt,
311 quanten
Ce famen
't ©cttooet
<©cb|oet
i©tStixjjcto|oet/
(CotmijntaerOjiet;
ghacbt bet niet
Soo lanot) mp ttooß ban u geft^kt.
3 0a#
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3 1^ aangenaam QtlQtff/
^egltnllttc mgn fjnt/ btel Moacbtt (ggbrnöagtk
BbcIgepGbt
mim blpMapeicß;
]^liebe munt mgn bgudilMplw#;
@IetJen
4En;eDen/
Bol^ßeugbb'/

if J

IdetbeugtO

magnjicImetbjeuBÖb:
5©ie0ift/<!3oöin/
5&oojttoutDcjiBm/
Itftp IbnDet u niet bepligji bilt.
M.V.delonge.
K S
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Avonts Veer-k^cJ^rtje.
STEMME:

L

Onlanghs geleden, 8cc

aiefl stnctet etn SIdncBec
^pabontinDoncfiec
^pancéten bp tt fhaet /
<^infanta|^^beclaet/
i^FftenbenabeXucgt/
#oo?bc gerucSt
Öpfeecher^Tantoo;/
^fac&'tgla^Doo;
# « ^ aecbige foete ftluttt.
% «teen meptWatbt JüSont-bliebtn/,
'©ujfi^'tu beBeben/
j|ßeeßet/Da(0^pftointfif/
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®c ;BW lïflrt teöe/ itti fcfiaf/
aBptoattjtenalnaeiou/
<£nonfe bjou
^italaenDen^i^/
;Baer(^ßo^/@W
tf n a^tjchecc Cabbeljoa
Streesl) aen tte JüEtept bat # /
<ßm 'ttoeichbanfneuciiel-tnin:
#Pb«ft tetflonDtttt IBept/
^oofoetgeblept
CoeltomeniielDnf
ü!©ijntijt-betD?ijf/
^oebaett uto b f o l ö # # t I
4 3B*JmBaß(tb(rßag&*n

ijó
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ß iep/ tDccö met Defe BiiV
«en ctaieeDe minne toil:
ifpßaf Oefoetefu^/
rCerlIonteenltu^/
«èptitp: mitntn/
ma bacbt ich/ goe (gbitW*
f SfchhlömopteU^pj^
<tEnfacI)!)»0ei«i()feI
#ßan Dtfe jll&an en JIQtnt/
5^ie om &aet ett baft fcfticpt/
(Ep! jil&eeßerätgerup/
Bethocluluß
JißeconfebjoulB/
üfprtepi HownqiV

en
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£ n lieeft fijn biQe^ W u ß .
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«ßaf bp hare taat ftöijben/
4En fp sinch latctjenDeljmt,
Steh DotfititlDaeKow Dut/
©eelmepfie^toat
SluffetltjchBatiU
ll^fp'crrooaw
M. Keufeisü,

Kleene
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Kleene Queftie,
Tujfchen een Fryfler, en Vryer.
Summt: Ach! Bruygom waerjehier,&c.'
Vijßer» "VT Een dat fal niet gefchien,
J - ^ Dieboofheytfalikvlien,
k Had liever datje vloogt voor hondert en voor tien»
Dat ik mijn maeghdom zou
U geven op een Trouw.
Vrytr. Wat l'chaet het, wel laet het dan, binje niet groeö,
.lek vraeghtje, behaeghtje niet, fpreeck met fitfo«»
lek weter, een beter, die fal het wel doen.
Voßer. 1 Och'Liefftebcnjequaet?
,
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If?

Vrjtt, Ja omje malle praet.
Dit jy mijn kleen verfoeck, fo« op een botz »Hlaet.
Vryß». Kom an, ick ben te vreen,
Gane wy (amen heen,
Nae 't bedtje, ick wedje, nu niet en fel gaen.
Vtyer. O! ja ick, nu gae ick, ick heb my beraen.
Vtyftir. Ay! gaet niet, foo quaet niet, ick bidtje blijft ftaei^
Viytr.
3 Welkomdankliedjeuyt,
Soo benje voort de Bruydt.
Vtyßir, Dat men dan op het Bed oock voort het Houlijk fluyt.
Vryir, Wel nou kom treet maer in,
Soo doeje van mijn zin,
Lact ruften, met lüften, my in uwen fchoot.
Vtjlter, Kom hartje, ick tartje , gantfch fackereloot,
Ift mpqrdeö, dit boorden , foo fteeckt my vrydoot.
f. V, Dtultn.
R09.

j4o

Amfterdanifchc Vreughde-ftroom.

J{pßtt6s omveers - buyen.
Toon: Mocht ick eer» S/wztm'fe H«veflS « , &c.
Xacg laeQ Rdfette oiifbpen k W :
^ ^npenfieNynipb begon te bymmm
Galant, Galant, (p! iKm U tUß/

d&td Jgeroer/ i^atta/ Igmber/ # t # W
^ptmelOe/ met trat fp iaer tDetiOelml
é&oo bid öc fliipmeireiKit Nympè irt't bwpA
5&iEji fn Galant, Galant, hem Jjeftmwmp»
1 J^mftedetbe^ectec/cplreOd'getKbtil
©an u Rofette lipt bcfc Wiet/
©ctocefis geroepen/ ifl Nymphje fleö?ebcn:
3W ö^ijbEnöc artep (p öaet aen een tiet/
cd
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e n ttotlt tjaet fell^ier foo upt be bettfi/
^pbloeciu Galant«ennaefjememmefteeclt.
Mate boen fp gaet Galant niet jacb int belt/
^aer b;oom fptaoo;Ijaet onluhf oo;faeh fcgelt.
^ e Bon in 't Ijoogljfte beg #emel^ boojjen /
etbetinnet jetoeetbecquiclten beeti/
^ i t beeb Rofette fiaei hleeberen beoogen /
€n naeutoelgchtoa^fp uaecht ontMeebt
<©f facg een Stepfettomenbie baer riep/
ï|oo? JSimfje/ jaimfie/ en jlrath tot Ijan: litj.
^ p lietfjaet hieeberen boo; be eet /
€ n blu#eH al^ een tbieebe Daphne teer.
4 #00; bKpbm/ beemben/ bagen en hooien/
% foo bp anbete Bimfje^ getaecht /
'©ie b^aegbben: jijt gfjp op nieuto^ Ijetbojen
Rofette foct) toat jaeßßt u j^icr foo nne^t t

é

i6l
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^ p lieeft öEfröaet «©erpeelc bestelt /
<üntarierti)itt namaeiß altoo^ mee gtquelt.
meet ban beleefde liebe Mat^ie- fcgaet
# a t soet gefelfcïiap u noopt quaet entaiaer.
M. Keufers.
S T E M M E : WinAJ^« <kw htt bofih, &cA ErdigeTrijntje.gecftighdier,
Stoockfter van het minne-vyer,
Die mijn finnen, dreef to: minnen,
Minnen dat mijn ingewant
Lcvendigh en verdroncken brand.
Waerom verdroncken foete Meyc ?

Tweede DeeJ.
Om dat ick u fchoonigheyt
N iet kan derven,, Moet ick fterven.
Sterven ineen tranen-vloed,
Soo ghy my met geen trooft ontmoet.
Trooftertje trooft my trooftelijkftaeg
Want mijn zieltje is foo graegh.
Om de fmaeckjens,, Vanukaeckjens
Te genieten, dien ick vond,
Als ick u kufte voor uw' mond.
Kuflend' zeeg mijn ingewand,
Uyt mijn lichaem, in mijn hand,
Dat ick druckte,. Als ghy backte
Achterwaard, op 't u foo ftijf,
Tot dat het weer kromp in mijn lijf.
Daer voor ick Trijntje danckbaerheyc
L 2

S
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Steets te toonen ben bereyt.
Die my 't leven,, heeft gegeven,
Toen fy in haer fchootjen vineh
't Ingewand, dat een vierdeelhitigh.
/. S

't Vertrec\yan

M E L i S.

Dat's gangh, ick gae weer heen,
Is yemant niet te vreên,
Om dat ick hem wat porden ?
Ick geef hem foo veel tijd,
Als al fijn kven lijd,
Om weer te vreên te worden.
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Bruiloft;

F E E ST en

i6?

STJ<^rDT

Van

D. W. en A. G.
't r 7 Aogghodefje, dat de baaren
£^
Van d'ontßelde Minnezee
Met den Biuighom heeft dooivaaccn >
Landt nu met hem op de ree,
Stapt nu met hem op de waghen,
Die hem na de Tiouwkeilt rijdt,
Wordt nu met hem weet ghedraa|hen ,
Daai het Huis van blyfchap fplijt,
Daar men omfpiingt onbedwongen,
Daar men drinkt, en zingt, en fluit,
Daar men toept met hatt en tongen.
Wel u Siuideghom en Btuidt!
L }
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Zy, die deel hadt an 'c veidiieten »
Daar de Min zijn volk meê quelc.
Wil nu mee haar deel ghenieien
Van her loon, daar loe gheflelt:
Wil nu mee de Feeft vereeren
Met haar lompe boererier:
Wil nu meê de vreughdr vermeêren
Met een vroolijk Uruiloftsliedt:
Wil mi meê de fchotels . ghlazcn ,
Helpen ftellen fraay te pronk:
Enin'r eindt allarrem blaazen
Voor de eerde minnefpronk.
"T Bruidtlofrsvollikis ghczeeten,
En ghefprooken het ghebedt:
Daar valt ieder an het eeten,
En zijn koon te werrik zer.
Dat's een Ghaaperr > die kan fchokken;
Dat's een mondt je, als een fchoe ;
Zaft > ghy ftikr fchier an de brokken.
Zijt ghy leets uw leven moe '
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Houdt wat > wilt zo fel niet woelen,
Denkt daat is noch wijn in 't vat s
Kom mijn Maat, om 't door te (poelen,
'T gheldt u eens een klavetbladt
Met zijn fteeltje, op ghezondheidt
Van de Bruideghom en Bruidt:
Wat, ghy kont het, 'k prijs uw rondheidt,
Veynzety ter kamer uit
Maai wat magh uw Buurman droomen
Dat hy niet een mondt vol eet,
Oft heen hy licht vooighenomcn >
Ons te tellen elke beet:
Neen, ik dool, hy is gheen eetei >
*K zie 't wel an zijn witte neus i
Breng het hem eens, 'k wed hy beeiet
Zal verzien zijn met die leus >
Als die Zoetmondt >die daar ovet
Vuurigh vlamt, om die Paftey
An te klampen , als een Koovei
Scheepen zonder vty gheley.
L 4
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Vriendt > houw handen van die dingen,
Zoetheidt is gheen mannekoli >
Laat de lufFeis die beCpringen ,
Met ons eens een loemei lolt.
Ziet, hy lacht, en ghaat het wcigheren >
Heb ilc 't u niet wel ghezeidt,
Dat die Lafbek niet zou fleygheien
Tot een dionk van manlijkheid:.
'K wed hy zich zal beter vlyen
Tot het zoenen ; 'k breng het u
Op een kuPien anweèrzyen ,
Ziet, nu is hy niet eens fehuw.
Kom , laat hem Vrouw Venus eeten,
Want daar is hy toe bequaam:
Wijl dat wy met Bacchus teeren .
Dat ons bet is anghenaam.
Maar terwijl de Bruiloftsghaßen,
Ieder na zijn zin hem kruit,
Kullen, dronken, zongen, brallen.
Mdalt den Biuideghom en Biuidc

Tweede Deel.
Vry wat aats in het ghedachie,
Al dat zuikeizocte zoet,
Van het teghenwoordigh nachie,
Dat met hemelfch Nektar voedt,
Al die honighlekkie uunjes,
Al dat ftoeyeod ftommelen.
Al die kiomme minnekuurt jes.
Al dat vreughdigh rommelen.
Al die zuchjes, lachjes, lufjes,
Al die weeldekoozeryi
Al die kluchjes , klachjes, kuljcs,
Al die ghulle lekketny,
In haat hartjes overwoeghen,
Stoiten vrueghdt en viees daar in •
pie met onghewoone tooghen
Tobblen doen haar beider zin.
Tols en Oaapjes flaan oneven,
Nu eens loom , en dan eens radt,
Twee paar bruine ooghjes zweever:
Heen en wcêt in 'tTpieghelnar.
L 5
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'T Ilaatigh anfchijD, 't eeibaar weezen
Van de Biuidt romtijdts ontfchiet
letwes, daar men uit kan leezen,
Hoe haat boific inwaarts ziedt,
's Bruighoms oogh met hectekeeitjes
Loert en lokt, en lonkt, en vleidt,
Wenfcht iet ghoclijx uit de klccrtjes >
En an elk zijn vryicheidt.
Holla Bruighom ! niet te vaurigh,
Schiet gheen pijlen in de lucht,
Ra^ gheien is niet gheduuiigh ,
Wat is werken zonder vrucht
Wacht tot dat men de Banketten
Schikkeli jk heeft omghedeelt >
Die men op den dilch Aaat zetten,
Dan uw rolletje vry (peelt.
Biuiloftsghasjes niet te ghrabbelen ,
'T is de Bruidt en Bruighoms wenfch!
Waar toe dient dat dolle krabbelen >
Als een zinndooze menkh.
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Na wat zulkrevoddeiyen,
'T fchiint fchier, oft ghy u niet kont
Met uw éighen deel bclyen ,
£n een a&t het z!|n mirghont.
Al die niooy ghcbakte dingen ,
Met een ghieiigh onveiuandc,
Te veifcheuien, tebeCpungen,
Waat u immeis ghiooie Ichandt.
Zo dat's Ichaplnk zich ghediaaghen ;
£lk verzien is even zcei,
Niemandt heeft nu Dof van klaaghen}
Williik koomje motghen weet.
Maat tetwi|l mi|n Zangerefie
Zich bemoeit met het banket«
Leeft de Btuighom ieetszi|nlef)e
An de Bruidt by 't Biuilofisbedc.
Holla Man ' zy moeft ei by zijn,
Zou zy deden van uw lot:
Maai ghy roept, ghy wilt ghantfch vty zijn 1
Ba houdt vaft de acni in 't flot.
0!ty
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o ! zy Iaat haat niet bedwingen,
Hoe ! zijt ghy van zin berooft f
Zy kan zich dooi 't klinkghat wringen,
Gheenigh fchot ftoot haat voot't hoofdt.
Biuidtje Maat wees niet vetleeghen,
Schoon ghy hier een darde ziet;
Maaghden valt een Maaghdt nooit teghen ,
Maar veel eer haar huipe biedt.
Biaighom Heet, wilt ook niet denken,
Dat zy zich by u venotwht,
Om u meê te helpen krenken,
Schoon ghy et wel twee op mooght.
Zy wil u Hechts an ghaan wijzen
Anvals (londt. en vechten« tijdt;
En u bei wat onderwijzen,
Wijl ghy u bereidt ten ftiijdt.
Btuydtje, als ghy nu uw Icedtjes
Van het tooifel hebt ontdaan >
Val voort inde beddekleedt jes >
Schioom niet voox het ondetghaan >
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Schoon de Biuighom u zal volghen >
En zich weipen onder 't dek,
En zijn atmen , als veibolghen,
Wiingen om uw hals en nek:
Stelt uw handt en mondt téiweeie,
Slaa zijn heete toghjes af:
Dit zal zijne luft veimeeien ,
Wen gh' hem flechts niet valt te ftiaf.
Biuighom gheef ghcen moedt vetlooicn
Als ghy eensgheweyghcitwaidc»
Dit zijn maat de lechte Tpooien
Vooi uw minnevlammendt hait:
Wil de tweede ftoim beghinnen,
Zet de kufjes voor in 't fpits,
Vol van ktandt en heete minne,
Hict dooi taakt de wecld' in kiits.
Kufthaarooghjes, kuO haat lipjes.
Kuil haaikoontjes,alskoiaal,
Kuïl haaizaftetepeUipjes
Duizend duidend duizendmaal:
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Mengel onder zo veel kuurde; .
Woordjes vol van vleyery:
Klaghjes, zuchjes , lonkjes , ghluurtjes,
Saus van minnekoozery:
Laat ook onderwijl uw ving'ren
Langs haar poezelighe leêii,
Streelend, ftrookend , zwieren , fiingeren >
Boven nu , en nu beneên
*K weet wel dat zy u zal wcigheren
'T voorrecht, daar ghy dus om vrijdr.
En (Irax leghen u opfleigheren
Met een twijffdigh verwijt:
Maarhouwan mijn trouwe Minnaar
Tot het eirdc des ghevech's ,
D'eerfte anva! maakr geen winnaar,
Door dit afflaan tergtz' u flechis.
Dringt gheftaä!;1i i n , telkens weedet,
Tot gh' haat in u armen knelt.
Endoor 't worflelen krijght needei^
En woidt ineeftec van het veldt.
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Rijdt dan voort met vliênde Vaanen,
D'overwonne pooitjes i n ,
Om alzo den wegh te baanen
Tot het volle minghcwin.
Hier zal ftrax met luide wooiden
Roepen u veiwonne Lief,
Dat gh haar wieedli|k ghaat vermooiden
Als een eeielooze Dief.
Maat laat ghy u niet vetbaazen,
Dit (leekt al maai vol bediogh ,
Ik zal ftrax allariemblaazea
Tot een nieuwen ootelogh.
Velght ghy d'ingeflapte weeghen .
Kreunt u an ghcen Vrouwckreet,
Tot dat ghy de hooghfte zeeghen
Van uwftrijdenzeeker weet.
Maar de B luidt is op de veeren,
Ende Bruïghom al ontkleedt,
Volgh haar, en wilt u zo weeren

Dau'ei nuaghdt nitt af «a uccdt<
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Anders benje lan legh aftet,
Anders bénje hallif fneêgh ,
Anders ben j e lan treedt zafiet,
Anders hebjc nimmei deegh.
Will'ge Faerden loopen zondet
Spoocen na 't ghezette loon ;
Onze Biuighom is reets oodet,
En fteekt na de Maaghdekroon.
Luftigh Btuighom, ttek van leedei,
Hou het gheen ghy hebt ghevat >
Wees van inborft niet te teedet.
Maat volloop 't begbonne padc.
Zeegh ! uw Vyandin ghaat wijken >
Daadtlijk is zy buiten macht >
Zy beghintxeets te bezwijken
In u atmen , als vetkiacht.
Lijmt uw lipjes an de haare,
£n uw Zieltjes faamen menght>
En wilt zo ten Heemel vaaren ,
Oaaimeo ghuUe weelde Tchenkt,
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Dooighezuikeit met vcnijncn,
Daar men Icevcnde van fneeft >
En befprenkt met tegenwijncn,
Daar men fneevende van leefi:
Zo dat zelf uw wecrpatiyc,
Of zy eerft wat bijfter riep,
Nu die moordt üecdts wenicht te lyen >
Schoon zy d'heele nacht niet fliep.
Bruideghom ghy hebt verlooien,
Schoon ghy wint de Bruiloftftiijdt >
Bruidtje Maat ghy taakt te vooten,
Schoon ghy ovetwonnen zijt.
Venus heefi de Minneloonen
Dus haat Kampers toeghevoeght >
Om an bei haar ghunH te toonen ,
Op dat niemandt zy mifnoeght.
Gheeftigh, aattigh , jeughdigh Paartje,
Fommelt vooits de heele nacht,
Dat uw arbeidt binnen 't jaartje
£$n rechcfchaap^ Zoon verwacht.
M
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Stieeft, en (trijdt, en floeit, en Aommelt,
Alle nachten even hardt,
Holt, en (bit. en rolt, en rommelt
Uat ghy 't nimmer moede nardt.
Bruideghom en Btuidtje vaar wet >
'T overigh doet zonder my :
D'eeifte worftling is het zwaar fpel
Indeminnefloeyery.
Joffeitjcs , ik kom weer by u,
'K heb mijn deel van dat gevecht;
'K bid u, wees doch niet voor my fchuw,
Al heb ik wat afgheleght:
Schoon mijn Dichjc rolt wat kluchtigh,
Schoon mijn pen wai dartel malt ;
'T leven efier is Ghodtvruchtigh >
En mijn wandel eerlijk valt.
ï,aatrins dees vereende menleken
Tot bedanken tot befluit,
Saamen heil en zeghen wenfchen!
Wel U' ftuideghom en Biuidt.
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Klagende Chelimor.
Stemme: Kom mijn Vlar» ,fchomße, &c.
K Ch! ach I. damit, wat mach d'oor^aak zijn
• ^ Dat ghy dus fonder reden vliedt van mijn ?
En uwe vtientfchap aan een ander draagd ?
Heeft dit uvrient
En lief aan u verdient ?
O licht verleyde Maaghd''
2 lek had mijn hoop en trooft op u geboud.
Helaas! wie had gedacht, dat ghy my zoud
Zoo licht begeven, daar ik in u hart
Scheen vaftgekluyft
M t
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Door trouwe min : en juyft
Brouwd ghy niy al de Imart,
g Die oy t een Minnaar lijdt, of heeft geleên ;
Waer door mijn ziel ei) lichaam fcbeyi vaneen.
D'ontrouheydtdieghy CWiww betoont,
(Die ghy zoo (noo
Veracht) gedenckt,7al zoo
Niet blyven ongeloont.
4 Had ik doch mijn gezicht verloren, ach!
Eer ik zoo keurigh op u fchoonheyt zach 1
Dan had ik nooyt gefmaakt deez' fwaar elend,
En bittere pijn,
Waardoor, helaas! dat mijn
lonck leven raakt ten end.
f Dies foud ick u nochgraegh eens voox mij»*
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Wel willen (preken, maer ick voel de noot
En quellingh, diefichin mijn borft bellüy t}
Salhaeft.oramp!
De flickerende lamp
Mijns levens doven uyt.
6 Maer o f t gebeurdedät ghy u begaf
Eens by gevalle aan mijn treurig graf*
'k Sal daer op uyt doen houwen dit gedicht,
(Op dar ghy meught
Gedencken 't ongencHgbt,
Dat ghy my heden ftkht)
7 Hier leydt de trouwe Minnaa* CWüwnr,
Die noytfijntijdt verfleetmct droef gefnor:
Maer foo dra hemfijnlief Ciirw./begaf,
Send hyfijnZiel
^
M 3
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!Hae 't Stigiams gekriel,
En'tkillighrifin'tgraf.
M. W. diUngt.

Cleos klacht y
Over de dopt van H E L R A E N.
S T I M M E : HitdagitwitdtnOoßm,&e,
Tort nu (mijn ooghjes teeder)
In 't laeuw geftremt robijn ,
U'brackepar
bracke parelen neder
En menght u faem om mijn,
In dees beeck te doen fincken
En verdrincken.
2 Want

S
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2 Wantnu dat ick moet deir'ven
Mijn lief Helranot licht,
Wenfch ickniet dan om 'tfterr'ven*
Kom jitref met u fchicht,
Wilt Cko met ubanden
Meß aen randen.
5 Wat leên, ha! \Vreede Stüisi
Verdoofde ghy mijn Zon ?
U wreetheydt my te dier is,
Verrader dat ick kon
Met tanden uverfcheuren,
't Sou gebeuren.
4 Geen ruft fal ick aenvaerden,
Dat fweet ickby deGoon,
Voor dat ick ( o mijn waarde)
M 4
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U Moorder (wreedt) doen doön,
Dan volgh ick op u fchreden,
Naer beneden.
M.W.

Harders klacht,
Over 't vertreck vanfijnBenundp.
S T E M M E : O Grufe&, 'khÜH tüiß.
• p HI LI s waar vlucht ghy heen?
-»- Ach! laet doch mijn gebeên
Bewegen u, en doet my geen meer pijn:
Want Tonder u, alsfnuw, ick heel verdwijn.

Siet
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iSj
Siet doch aen, foeteMeyt,
Wat is u üaef, foo ghy niet gunftich z^jt:
Maar foo ghy loont, hy fal gedencken
Aen de vrientfchap groot,
Die hy van u genoot.
2 Vaii droefheyt barft ick uyt,
Soo ghy u hartje fluyt.
Wilt niet mijn Zon, verlaten gaen het Hoff,
Noch deez' Rivier, daer ick fongh tot u IpfF
Met uop d'Echo loet,
Doen ghy mijn deelde lieve Nejäar-vloet
Vol Anabrüzijn, en uwe kaacken,
Daer igk liu met pijji
Moet van gefcheyden zijn.
, 3 Adieu dan nójnPrinces,
""
M ;
Ghy
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Ghy zij t een Moorderés
Van mijne ziel, 'k heb in mijn hert ghevoet
De lieve Min, door u gheficht feer Toet:
En fal tot aen mijn doot
Gedachtigh zijn, dat ick omu in noot
Mijns levens ben, en oockdoen blijcken
Dat ick geerne zijn
Bydeliefftemijn.
P.W.
TOM : Kamt mijn hartje, komt mijn , 8cc.
't D «©fcö / bol b^euflöten licffdgch flelupt/
-U ^ o o | Lauraas fanafj en 't fpeelfn op De JFIujrt/
©lutftt (^} <© neen! f'i^ ban mp niet betb^eemr/
«t&eHroont komt fp/ met een liebe Step
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Dan ^ttnctie^ langl)^ be beemt.
't g^ / De luplïetban Ijtt %o^ en ©eit/
m e t bate ^cßaepe^ fp be mijne telt/
HEn t>;t)ft fjet ® ee/ in gioene Mabet-toep/
Hiefi mp totljaer bjient/Die baet bienpig Dient/
CnblöftseflaDistibp.
# e l Dan Ty ter, gjp moet u «ÖoDin
met ItefDe (bet betbolgen m De Mm /
lBant'hl)ebi)aetsieltienmettDeec-IiefDegtoot
«betoont Doo; tiou/ Doet Dat fp mgn B*ou
<&aI}i)ntotinDetDoot.
ftomt mgn Laura, men u JüimpljjcjS mcefl
ïttoont Tyters l)ooft/enriettbem op Dec^ feeß
© foet Befttbt/ acb ïtef; ich ben faclufl/
«Beeft mp Defllanji/ban utoe ^BäaeßDe-tean ji/
<«Bf)PtoojDtbanrapBehnfI.
#Wm3b*
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<^ b^eno&be 0(oot/idt b a l tot cua mp neer/
^at&t Laura Hief/ '{i ben mat btti tegeiitciter/
<tEn 'c i)ett W ßKu ban befé foettiÉenbt/
't <©een BBP nip boet / ijS ött foetfir pKt/
# a t men ap oerben b^t.

Wagm-vrraght.
Stemme: 't Was een Vrycr jonck van, &c.
ep/batfbe/ botmact ie» Ipm/
H Xoet
etn^ boog«*/ tooa'^ ; ( # # /
SBat / ich meenbe tutje ßiqi;
mwech be caebtjeü rabt b » ; 't rpen/
aCaetJougaertje^bjabenbgaen/

^
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<&tiacfifalt>aeceenb|oniftopfiaert
#01: aem ® m g y t W W W
Man al «ib(t/opbat#
't #mlm eai^ te oegenplegen.
!f eulen/ beukn/ W otijt fm/
't Heulen b;eng|ttetlb;eug!^iealn.
j •e>et/icfigatinipfc|iertecMien/
«&ie/ nin^ i# een %0Mte4wÄ:
%ußi9b Boernian/tiaeciutoe.
Repte / bp gantf^ e^etecfteti/
iltom mijn ^ f j e / fèt je frftiap/
<en je montje b;p fn 't Atap.
4 Heec/gaeAeniejouootftloKtDra/
'tg^te#et(liekh*nt)
9 a t je nu Du^ tsepsctriiA fint/
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Bkt een haVititaiel/ ja troutoen/
Dttjcit mt)n jimotr/ fp gouDt fiaec traejsli/
'k IBeet nocbtanft fptoilfoo gtaegg.
y l@eItDf)<Kft)oiiniettefcfiamen
ßoo; be Boerman/ 't flaet boeg b;p/
3m# men {jtet of baet geen rp/
<ßm een Incinen/ bu# te (amen/
% IBeettaielbat be Boerman/ in 't
Ifeulen ooch beel bjcuQljbe binbt.
6 'fii^aliouboecltienietberfollen/
ÊBee^ baer niet een^ boo; berbaert:
'h j&ie bat sbp 't footaelbetoaert;
<6ut / boe fou ich jou bacr rollen/
(<0iHtß in 't foete hlab're ßra#)
3ßat ick ban be Wagen taia^.
7 Igoub !|i(r ßCMman/eeM^ gebfoncMi/

^^
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^oetertje treeDt af met mp.
Hofpes hom / nuccn^ ocfrfjonchen/
90;m8b De Bornnan oocit een haaf
't g^ betbient/ bP i a # t kei an.

TOON:

ipl

M. Waltes.

Candieraton.

totlttsehiatgten boef) aen ()oo;en/
C Lorinde
#ie üben ^ienaet boo; bet laetjte boet:

üBaet neen/ Ijet Ictftnt gbp fïupt nu bep n oogen/
«En fcbopt boo;gaenOe lieóie met be boet:
iBaerom »©obinne botij u fttafl^ banbt
^iet ete in 't minne tegenjt mp gehant/
€«'htoa^bctmant.

matx
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1 Matt't fcïjgnt gljy ïjielt mp op om nrcetDer # P
C e fcfjeppen in mtjn tamp m ongelucft /
jn^aer öat etn anDei nu Bn)g@t be tricto;p
^ i e ich gcDacbt baO/fpit« gcooten bpuh /
't 45een mpflefcftieUti^/atl)! ich hiaegij öe Cßoon/
®at fp bocgteilien boo; beeji fmaet en &oon/
ID geben loon.
3 # ( I aen ban X0;eebe/ gaet/ toont u bej^agen/
't (tPeen gfjï" bocft fjefat in al mijn tcgenftnjbt/
3ßoc%'h meen SBP fult bet u noc& Wel beklagen/
9CW Atrup mp be^ leben^ bjaet af-fnijbt /
«Ell aiji be Eiel ban met een neer gefteen
Ban bier falfcf)epben / en Dooi Hbalßeen
g&aeltnaer Geneen,
1'pon'-
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T O O N : Nova.

'hlJ9en^omeen{(U!l
Danu/
^ijntoobeHlont
inßijngattDooj-toont:

Manm

C wmt Böp u bert te fltaf /
SIcItbiti mijn Hief/
«enl)ette<©ief/
mgn «Engel/
ïUom tj?a/ of öijp ïjellept mptnïiet Staf.
2 ^oogljpmethorat/
2lch blijf bet jlomt
Ban#iH:

ïDant

IP4
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iBantfittimjnöatt/
'ftatpgtootefmart
«ten bin
l^erhionnen in 't gemott /
lel)!bat mijnEtel
^ootoelbebiel
^etmmnea/
311^ ich/ mgn goop üont op emglKk tn»t>
3 4i@aecnu[)elae^!
^ooiflceDtDaói
*
23emint/
Bermit^mnnbatt
KEnorootefmart
^ietbint
Jißeöoogen in mijn lief:
li&antöafimönlwt
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't($eenic{ttaieltoeet
Bietbeett/
€ n ich niet anDec^ binti aifi ongttief

ipf

CS.
Stemme: Koker iMJfm.

T\ Enckt eens hoe dat laep gebruyt „ is
-»-^ Van fijn Wijf, (dat quade beeft)
Want foo dra die goethert uy t„ is,
^
Brnytf' hem , dat hy isbevreeft
Omeens.maer
Hier ofdaer
Vrolijck by de maets te zijn.
Bygaiitskioonen,
N 2
'kSoudt
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'kSoiid'thaerlooneu
(Waft niiJH wijf) dat vuyle (wijn.
5 'k Was left met hem om een biertje,
By de brugh, tot (warte Knier,
Voort quam daer dat foete Giirtjt,
Sachfoo vriend'lijck als een Stier.
Fltickxnachuys,
O wat kruys!
En wat droefheyt maeck jy mijn ?
By gans kroonen, &c.
; Soet wat, feyd hy, 'k fal betalen,
'k Gae voort met jou, geen geteem,
(Riep fy weer) voort (onder dralen,
P a t ick eerft mijn af-fcheyd' neem.

-

•

spra<
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SprackdeSul,
Neen,joübul,
'k Wil niet, feyd dat fchijt-venijii
By gans kroonen, gic.
4 Hy moeft voort, maet, fonder kicken,
Sluypent als een hoender-dief,
*k Bruydenarm enbeenen fticken
(Sulcken vareken) al foo lief;
Neen, lek houw
Van geen vrouw,
Die een aer doet fulcken pijn.
By gans kroonen,
'k Soud 't haer loonen,
Kteegh ick fulck een vuylen fwijn.
M,
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ip8

AmfterdamfcheVreughde-ftroom.'

CEIADONS

kusjet

Aan

Jufpo"

T I R S I N N E
Van I. B A R

jt.

heen mijn Pio, lieve Maagd,
G AVermits
't uw Vader foo behaagt,
Ga heen, enkuft T I R S I N N E S ïippeo»
Gy zijt geluckiger dan ick ,
O ja! want ieder ogenblick
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Verwarremt gy haar tepel-tippen.
Ga lieve kind voor C E L A D o N
Vermelden aan die fuyv're Son,
Hoe van 't gekusfijnlonge kloppen,
Ga heen, fy heet u wellekoom,
Ga lept den neftar-dou en room
Van hare mond, en tweling-toppen.

N 4
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I. K^V S I E.
ltfimt Lief, toets-parel van de jeugd.
T
Vergeef dat ick beminde
Voordelen, met een overgeve vreugd,
De trutfe Maagd Flarindt.
Twee j arenheeftze my, gelijck een bal,
Gekuyffeltheen en weder,
Maar nu het fuet verandert is in gal
Duyckt al haar liefde neder.
Syftaatmiflchien,op 't Schouburg.nu aan 'tY,
Ten toon voor ieders oogen,
Diesfietgedat ick haar niet meerder vley
Als van een Pry bedrogen.
Wech met de daat, haar naam is my te v6el,
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lek ga, met luft .befteven
Een and're kuft; geen kuft en is foo eel
Als daar ghy kuft mijn leven.
Mijn Lief,mijn Son, mijn uytverkore fchat
Wilt gy mijn aderftijven?
So kus myflegs,een kut, 6 fuy ver vat 1
Doet my ten woleken drijven.

I I.
't"D Vmenisgeenbedel-nering,
- t ^ lek en rijm om geen verering,
Sulcke Voflen zijn niet waard,
Datfe ^poüos fchoenen knopen,
Die haar rijm om geld verkopen,
rh,tbm heeft geen bedel-aard.
N ƒ

% Dicht
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*k Dicht)niet om my te gelijcken
In gedicht, by Sinne-rijcken,
Neen, dat is beeorteling
Voor die grove bothcyd mijden,
En geen fotheyd mogen lijden,
Al te fchandelijcken ding.
Maar ick rijm, mijn lief Tirfinru ,
Om,in lusjes vol van Minne,
Eens te krijgen, na mijn wil,
Kusjes, die, met vafte gloeden,
Heerlijck hechten ons gemoeden,
Anders bleef mijn veder ftil.
Kus dan laachjes, nu wéér hoochjet,'
K£S nu gr&achjes, natjes, droochjes,
Braafjes, met een valle klem,
Aigodesje vaa mijn Anne,
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Help mijn gorgel-klanck Tirfimtt,
Met «we orgel-hoge ftem.

W

III.

Anneer ick merck de gaven van uw* geeft.
De fchoonheyd uwer leden,
Het lijf gefchoeit op goddelijcke leeft,
De keur van uwe feden;
Gewis ick fta met opgetrocke finne,
Maar eene kus, mijn fchat.
So machtig is, 6 Hemelfche Tirjinnt!
Dat ick my (elven vat.
Een nucht're kus, van uwe ontflote mond,
O Zelands^zier en pronckftuck,
Maackt dat ick, uyt de dood, bly van die wond,
Mij n adem door een vonck ruck.
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I V.
lr/tnm lach enfliepin 't bed als een Diaan,
T
Galteen fach, ganfch verftelt haar naackte Godheyd aan.
Eylaci! fey de borft, gelegen by haar leden,
Och of de gulde Son nu deyfde ruggewaart!
lek kreeg voorfulcken gunftgewiseen Hemel-vaart,
Ruft noch een uurtje flegs, volmaakte fchonicheden.
Doch, laas! de morgenftond vcrquift'cr Rofe-geur,
Nu mcrck ick dat Natuur geen onbegrepekleur
Gefpaart heeft aan mijn Lief, wie (chatten ooitfijnminne
Een fchoondcrJoffi-ou waard! A overkoft'Iijck beeld!
Vergeef 't uw' Harder dat hy defe kusjes fteelt,
Noch eens, noch eens, noch eens, Alwaardige T'trßn^'
Ick ftcrf, dry kusjes zijn de oorfaack van mijn graf • ^^^
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Toen riep de Maagd: neem my noch eens dry kusjes af.
Maar neen, den Minnaar was op haren hals befweken,
Sy fuchte reys op reys, en fey; mijn ziel bekom,
Bedaar,gewenfchtefchat ,fterf niet mijn Bruydegom,
Of geef aan uw'Vrindin ten minden noch een teken.
Waar zij n uwe eden heen ? mij n CtUdati hoe dui ?
Gy fwoert my dat ick kon, alleenigh met een kus,
De aller-hartfte rots een facht bewegen geven ,
Toen drong haar droef getraan hem in fij n voor'gen flaat
Juyft met de darde kus: waar vindt de min geen maat?
Dry kusjes doden, en dry kusjes fchaffen 't leven.

V. Toon;
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V.
T O O N ; tfimKd>trt,&c.

T \ E Rijckdom is een water-bel,
•*-^ Een fchip dat fincken gaat,
De hoogde Koning daalde wel
Tot d'alderdrnefifte ftaat j
„ Geen menfch geluckig voor het graf,
Hoe (eer hy (laaft en wroegt,
Maar ick neem haar veel kusjes af,
Geluckich vergenoegt.
2 Gy vraagcme Minnaar na het beeld,
Het welck my (b behaagt,
Sy is het, dien ick heb geftreelt,
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En in haar hart my draagt.
Sy ? wie? een beeldfo overfchoon,
So herelijck van fpraack,
So glori-rijck, ja felf dieCoón
Verftrecktfe tor vermaak.
3 Twe putjes nevens hare mond .
Inwijcken, als fy lacht,
Sy blooft gelijckde morgenftond
Der lenten na de nacht.
Haar hals, methemels-dau genet,
Dat 's uchtends nedervalt,
Gelijckthetalderwitft' Himet,
't Welck met den hagel bralt.
4 Den onjmering vaii 't aangeficht
Is op fijn pas geront,
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(elfde Son met al haar licht
}aJooit
vlammen-volder ftont,
Twee heuvels, fonder weder-gä,
So blanck als fwaiic-praal,
Die volg ick, fonder veerder, na,
En knopjes van coraal.
f Dies ick my na geen rijckdom wen,
Nooit Vorft was fo geruft.
Noch fo geluckich, als ick ben,
Wenfy haar Minnaar kuftj
De trou-Godin wijckt, in gefiel,
De rechting van haar leen,
Geneefter van mijn minne wel,
Ick vier uw' Godd'Iijckheön,
"
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V I.
't XT 7As groot geluck aan d'ys're Mars,
VV Toen hy de Wereld over dwars
Doorkurf met fijnen flachfwaards-flinger,
Dat Venus poefel, blofend-blanclf,
Van paffe dick, en niet te ranck,
Hem overftreclde met haar vinger.
De Smit in 't vuurhof, onvermoeit,
By na van 't voncken doorgefchroeit,
Verheugt, in Minos fwavel-kamers,
Beuckt op het aanbeeld (lach op üach,
So lang hem Paphos roem vermach
En vreefthy ganfch geen laft van hamers.
De Hei-bedwinger,Pluto (elf,
O

Sich
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Sich quecckt in fijnen folfer-welf,
Als hy omvangt fijn Ceres leden,
Die, by hem uyt der Goden fteê,
Verkregen dooreen droeve beê,
Ses maanden 's jaar; daalt na beneden.
Geen wonder dan , ófiereMaagd!
So my d'on vryicheyd behaagd,
Waar door ick ben aan u gebondem,
Indien ickflechsgenefe kan,
Met eens te kuflen , 't fmartcn van
Mijn oude en diep gefchote wonden.
Een kus, een minnciijckgcftreel,
Tirßnni zieltjen , is fo veel,
Ja meer voor my als al die vreugden ,

-Want als ick maar een kus bekooni.'
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Danfwemt mi)n hartjen in een Aroom
Van vergenoeging met u deugden.
Een kus, een fmnelijck gevoeg
Van uwe lipjes, is genoeg,
Om (lip de nare doodt te tarten«
Een neiftar-kusje, fondergal,
Spijt vfolijckheden, trotft het al,
Enftreckttot lichting mijner fmarten.

VII.
En rel my van geen hulp, doch middel in

De min,
M
TirfiniK (clyft my raads genoeg met flus
Een kus,
O 1

"

Kufl
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Kuft Hartje, kuft uw' Dienaar opfijn eys
• Eenrey«.
Geen and'rehulp noch raat ick in de Min
BevÏB.
Een kus maackt my (al heeftfe 't hart gewont)
* Gefont.

VIII.
vleyt'sKoningsvriendlijckheydt,
D EnDenEdelman
gier'gen Vreck om 't geld fijn Besje vrijdt,

't Schuymbeckend paard voor hoochards ere flrijdt»
Om 's werelds gunft te winne;
Maar wech gy dry, uw'fotheyd is te grof,
Siegte ydelheyd, en windt, en fchralc ftof, '
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Ick (beek, en krijg mijnsaibeyds waar'delof,
De kusjes van Tirjiime.
GaKoningen, en pocht op Vleyers taal,
Ga Gierigaarts, en ftoft op uw' metaal,
Staat luchtige vertoont uw' Werelds-praal
Alle ongerufticheden,
Schoon dat het ichijnt ick met mijn reden daal,
Gewit 'k verkrijg het erelijckft verhaal,
AU maar mijn Lief een kus leyd in den fchaal,
En knot uweydelheden.

ix.
H

Elüu! ickfterf,mijn krachten zijn te niet,
«i/äB»fftaack'tgeluck
O 3

Van
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Van uweflaäf,uw'Ilrelen is 't verdriet,
En üorfaack van mijn druck.
Maar neen, vergeef mij n beden fonder (lot»
Vw'CeUdoH verhoort,
lek vin gewis my by het Eng'len-rot,
Vaar met uw'ftrelen voort.
O ! bleef ich in dat hoet'len nachten dach!
En ftierf ick, 't waar geen noot,
Voorfeecker, want mijn uyterftegelach >
Wierd een gewenfchte dood

X.
befach fich in een gladde water-bron,'
,
N EnArciff''
ftont geheel verfuft, è, riep hy, pronck der beecKcn.
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Wie leenden u dat beeW met foo volmaickte treedeen ?
Nooit blonck in Thetis bad een goddelijcker Son;
Och! of ick fulcken fchets maar eens omhelfen kon;
Dus fprack de bord, en ging de vloed met kusjes breecken i
Dochaltegrooteluft heeft hem van min verfteecken,
Dies is Vu'cigUs een met d'harder CtUdon.
Een dingkan noch verfchil aan twe verliefde geven i
Hy, op (ich felf verlieft, geraackten om het leven,
lek door een anders oog fwem in een hete vlam;
Hyftierfgeluckig en met wei-genoegde finne,
Ick blijf een levend lijck, 't gefichte van Tirfinnt.
My, Uaftmaal met een kus, het hart en leven nam.

O 4

X I . Neeii
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X I.
ick en min niet meer, en ken niet mcerbeminnf >
NI[I Een
Schoon ick Tir/ZwDf lief, 'k lief nochtans geen r/>/«ii»f>

Sy voedt de hylicheyd, en fchuwt de dartle jeugd,
En ick lep uyt haar mond veel kusjes van de Deugd.

X I I.
t'Samen-fpraac\yan CeladonenTirßtuuCtkén. ' t r s altelang, niet vrolijckheyd.gskuft,
-*• Het kuflèn doet mijn vuur noch meer ontfooK%
't Geen in mijn bloed geprent is door uw'loncken,
Werd door een kus tien twalef niet gebluft.
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Kom,ftelhet hart uw's Dienaars eens geruft,
Nu Lief, wy zijn toch bey van weelden dronken,
Waarom dan beyde in lusjes niet gefoncken ?
,Uw' weel'ge brand is Celadon bewuft.
Tirjmat, Geen ftrelingwerd geweygerd van mijn leden,
Kuft, bluft uw' vlam met dubble vrolijckheden,
Wy zijn toch eens, maar niet voor God getrout.
CeUJtn. lek heb ons trou bevefticht met mijn eden.
lirfmnt. lek weet wat ramp door geylheyd werd gebrout,
Verbeyd Gods wil, die 'k niet wil overtreden.

O <j

Veran-
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Veränderlijcke.
STEMME:

Warneer rny Seeifie hifi hegm,

% ncutenöC ging Chelimor
}^etl)cusI)C met foet gefno; /
aSat bat I)p Theodor
ißn 't jelfcèap Ijab begeben /
Sfa fm fcijeen D'alöerbhjjïe mcnfrfj /
311 an jtin treen en geneugblgch (eben /
<©f Ijp't aU'/ of öp't allV Ijp't alP
ilabnaejtjnteenfcf).
I Jlßaetbefefoeteb^oltjcfilieptit
# a ^ ijaejlter neer gelepbt/

A
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«Enftijijnliattbctepbt
©ecl DjotfljeptJt; bant/ Clarinde,
# n Bfimöin / Dien ßp Daciit alleai /
JSajjjn jin/bp öc «JDeeh te binbe/
<auam bemin't/ quam ßtm in 't/ Ijem fn 't
<3etnoebtsetteen.
3 ©etfdtmetThirfisenGarint,
«En de Harder Hyacint,
^icCloris liebe {(inbt

$00 ;oet aan b'oo;e klbe,
Chelimor DOO? bit licf bejcijih /

<En gepo?/taiaerin öp bcm quelbe /
fttetB in't iiatt / hteefl in't tjart / fti't bart
(Cefltontenftlijift.
4 ^otijboejectbatbptoo^Iietoan/
ciarmdebtofnietpaan/

_
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jßocb fteecft bem niet een^ ani/
©an Leonoor ,f|aat #»ußer/
%ßie baai bp baß/ fäcf) naar gent om:
^ie^ tof rt l)P not|^ beel ongerufitr /
e n ßonO geel/ en #onD gtd/ ßoiA ged/
25eDceft en tïom.
f jnsaar boen I)p tot jgnjeHifiiiKun/
(Cetflont {jpboo? ijgm nam
«©mjijnbeminbeXam
Mn b;icntfcbap aan te f^efien:
Maat bet leph goeßpopoatpag
aßae gaat Reell / gp tiernam gern tefien
SQaoE&atjp/ta»oc botjii/Dat^p
<(&etilebentaia^.
6 mant300bfaal^Bpna@8Ktrat/
D^a^fPScStoinDencflt
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SatiQ^ eenbelommect pati
Mt jijn ae^icijt Beloopeu;
©aarom fyi/ met beel D|oef ßtharm /
<&ttah 3gn pp baa Ijct Itjf ginfl (Itotqjett /
«En VnonD bte/cn toonti Die/ toonb bte
JFluchtomjöoatM.
'
7 «£ftbepf)aac}ocItenmettoiD;iet
«©ooj ïjajjen/ boß/ en't riet /
M a a r bonti' Clarinde niet:
^ i e ^ Chehmor jyn tp^ngen
3tiet / en Hinfl metbeell3|ocf fleftnoBB;
^ u # betging al jtjnb^oltjrft gingm
Snccn booö/ m een DooD/ een ttooD»
^elgchgeHIaag.
LuCRE-
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LucRECiAEs
TOON:

klacht.

OJ

T) Edroefde, waert ghy noyt gebooren,
• ^ Soo en fou niemand: het dan hooren,
Dat Lucretia iê onteert,
Ghy weet het, ó ! Godin DM»« ,
'k Behoef het u niet te vermane,
Hoe feer dat ick my heb geweert.
2 DePrinces die haeroock foo weerde,
Waerom Tnit haer ramp vermeerde,
Die haer de fchoone tongh ontnam,
Evenwel heeft fy wraeck verkregen,
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Macr, o Goon \ 't isbecer gefwegen,
Tot wat een end dat het noch quam.
5 En Dafhne ginck voor Phibttt vluchten,
DMM« hoorden al haer (lichten,
En herfchiep haer tot een boom
Van fchoone groene lauwerieren,
Waer ick maer een der wilde D ieren,
Of een koele water-Aroom.
4 Soo fou ick my noch luckigh noemen,
Maer Tanquija en wilt niet roemen,
Dat ghy nu hebt de wil van mijn:
Ick bidhet u, ay! kuyfch Godinne ,
Schiet my maer met een fchicht hierbinue,
Want ick vrees nu niet voor de pijn,
y Ay! wil: mijn hart ten cerftcn treffen,
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En oock mijn Zieltje opwaerts heffen >
Dat het mach ruften, by de Goón,
Al by mijn vader en mijn moeder,
MijnSufteren mijn lieve broeder,
lek bid, ey fteltfe my ten toon.
^ L s D i a n a niet en quant,
^ ^ Hetfi fy httirftrMkxgtVTOocke»,
Ijenfiekitje ry voortrutm,
EB heeft hnerhart doorfloocken.
't BloeJighßael gaffy een kus,
'En t Ualfle va» haar woerden
Was: wet, vvrtmci T e r q u i n i u S ,
Ghy doet mijn zulvermeoriien,

J V.
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*tGheblockqueert

2z{

AMSTERDAM,

En tijdts toeval.
S T E M M E : Stgh Broertjt amt, wal hoSn'it v"» ?

ri Ebuertje fegh, wat fchrijft de krant ?
^ ^ Hebt ghyie niet ghelefen ?
0 1 ja, dat Amfterdam te landt
Belegert foude wefcn.
Van wie toch ? maar van onfc Prins,
Dat kan niet zijn, 't is feker,
Gelooft het vry, o neen! geenfins,
Befiet het dan, ick kocht daer gins
Dcfe Milflef,, uytzeeker brief,
^

_
Däei
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Daer, leefle vry, foo 't u belief.
2 Met tij dinge van Amfterdatn
Van geloof-waerde vrienden:
Op dato hier de tijdingh quam,
Hoe dat fijn Hoogheydt micnden
Met Ruytery, en dille trom
In Amfterdam te komen,
Sijn klinckende trompet, veynft ftom
Tc zijn, wat roept die vent daer om ?
Hoor hier eens man „ wacr roepje van?
Van Amfterdam,, wat ifler dan ?
7, Sijn Hooghcyt houd de ftadt beknelc
Tc \ oer, en oock te paerde.
Wat kdlter een ? een blanck, daers geit,
Met rij dir ge van Naaiden,
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Na dat fijn Hoogheydt in de nacht
Met Ruy ters en voetkncchten
Gekomen was voor defe Gracht,
Kreeeh voor roep van burger-wacht ,
Wie daer? de Prins,, maeck op: geenfins,
Hy kom by daagh, en (onder grins.
4 SOG went de wack're Ruy ter-troep,
Die tot den aenüach haefte,
Tot haer een boo gemoet, men roep;
Wat wegh is ons het naefte ?
Waer heen mijn Heer ? na Amfterdam,
Ey l feg my eens. Soldaten ?
Wie dient ghy ? den Oranje-Aam,
Wat oorfaeck dat u troep hier quam ?
Wy weten't niet,, door ftreng verbiedt,
P 2
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5 EnrentghelijckderZonne-kar
Door regen, buy ep winden,
Te poft vopr uy t, en komt foo var
Een nader wegh te vinden,
Dat hy de ftadt de tydingh bracht.
Voort Quytmen boom en poorten,
De Leggers leydrmen op de wacht,
Het grof Kanon bevrijdt de Gracht,
De trommel roer,, wat Wapens voer,
Quam op de been, maer Beftemoer
6 En boofe Griet, van fchrick fchier doodt.
Die kreet,enieyd, ochlaefje!
Nu ift gcdaen, tut, tut, geen noodt,
^eyTruytjen Appels Haefje.
^^c,

Tweede Deel.
Maer Parrel-oor tenkrijgh gewent,
Woud 't op haer fchilt af-keeren,
Soo (laet het Hcir de Leger-rent
Om Amfterdam, en daer omtrent
Het dond'rend fchut „ haer voorneem ftut t
Maer 't water prangt haer Leger-hut.
7 Den huyfman raeft, en uert, en baft.
En fiet fijn beefjes lobbre
Terwijl de vloet een knye hoogh waft >
Waer op deMeeuwtjes dobbre.
Dit drijft de Prins nae Amfterveen,
Heer Breedroo leydt tot Muyen ,
Graef Willem rijdt door Slooten heen,
Dit houdt dehang'laer uyt de Veen,
Maei onfe Raadt,, verkropt die fmaat.
P 3

go
Amftcrdamfche Vreughde-ftroom.
De Prins haer Vorft, te moete gaef?
8 En brengt foo veel te weegh tot nut
Van burgers en van boeren,
VVaerdoor de Prinsfijnvoorneem ftut,
En 't krijghs-volck afdoet voeren,
Sooflaet de krijgh een mantel om ^
Van vrede, op nader reden.
Dies klinckt trompet, en Leger-trom
Niet meer trantrare, trantra oom, bom.
Maar 't is verbruyt,, fchip en fchuyt,
Hier hangt den armen duyvel
Uyt.
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M I N N A A R en D R O N C K E R T .
STEMME:

tJufiih endamhbaar toont mijn , &c,
'Min. r^ Y overpuyckjevan Amftelfche beelden
v 3 Tirfiune, mijn zieltje,kus uw'cWarfiw».
Dr«, Soo ooit uw'NeÓar mijn gorgel-pijp ftreelde,
Süo trouft my, 6 Romer l mijn dralende Son',
Utir. Tirfiime , mijn waerden, als ick u omvat,
Omvat ick, op aerde,mijn liefftefchat.
jynm. O Wijntje'. men vindt geen geluckiger lanft,
Dan tuflchen wiens lippen uw' vochticheyt danft.
Milt,
1 Hoe trouwer ick uT«r//imf,beminne,
Hoe dat meerder hette mijn boefem doorwroet,
P 4
Als
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pron. Als ick uw' druyven de darmen heb binne,
Dan toonen mijn wangen uw' brandende glom).
Min. Getrouheyd in liefden is mijn eenigh wourt,
Wijl gene geveynftheyd mijn hartje doorboort,
pro». O Wijn-hcer! mijn Heerfchop, ick acht geen geluyt,
Als eeuwig de Romers vol-fchuymende en uyt.
Jiiu,
J Mijn Harderinne, Ttr/fiBw fijg neder.
Ruft by uwen vryer, by uw'ff/«</»».
Vron, Starecht, foo houwen mijn nieren mooi weder,
Of ftortge, foo treur ick, ö brallende Son!
Mi«. Dus hoop ick, in vrede, te blyven uw' vrient,
Dus zultge, Tirfinne , van my zijn gedient.
Pro». Dies wenfch ick, 6 Bacchus! dat, van defe Aoodt,
My eeuwigh uw' Sifèr bevoditig den mondt.
'tOio

Tweede DceL

i))

V Gefloeygemeenelij\vergaati
Door 't rijf en van de min ofhaat.
S T E M M E : L«berdom, &c.

T K mach dat gebruy niet lyen»
••• Houje ruft.
Hebjcluft
Om wat tegen my te ftryen ?
Wacht eenbeetie.
Wakker Peetje,
Kom nou aan.
Wiljedaan?

P f

2 O moer*

234

Amfterdamfclie Vreughde-ftroom.
2 O moer! ik mach jou wel over.
Luftigh, knap:
Zetje fchrap.
Al je krachten zijn te pover.
Kijk hoe het ƒ'er.
En hoe zet r er
Om van mijn
Baas te zijn.
i Neen! j e moet, hoc wel 't je wonder
Dunckttezijn,
Onder mijn.
't Gaat hoe 't gaet, je moet 'er onder.
Al je praten.
Zei niet baten.
Houjeftü.
_
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Doet mijn wil.
4 Nouje mijn het hait dus gaande
Hebt gemaakt
En gefchaakt,
Of je blijft niet langer (taande.
Kom mijn loetje.
Nou ik moetje
't Eenjes doen
Met een zoen.
y Wel de droes mach jou niet willen!
Krabje my I
O je pry!
'kSniijtje ftrak wat veur je billen,
Hoe zei't wezen.
Zeg geprezen?

Scrcktjc
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Strektje luft
Tot geen ruft?
6 Kom ik moet jou anders dwingen.
't Is al wel!
Maar ik zei
lou wel kleynder leeren zingen.
Kom jou platje,
Waar'sjougatje?
Dat ik jou
Eenfjes douw.
7 O de drommel! is dat knypen
Inmijnhuyt?
'k Scheyer uyt.
'k Heb de bruy van fullik grypen.
Dies ftaat vanme.
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Raakje aiirne,
'kGeefj'een trek
Inje bek.
8 Jy bint maar een olik fleerfje,
Die al 't leet
Datje weet
Uyt te broên met neus en uccrlje
MykomtfchafFen.
Maar je blaffen
Kan voortaan
Mynietfchaan,
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Broeckeloo/e Broecke-taflers, Waer[eggetErwJjl het veerfchip mijns gedacht
T
Vaft ledigh lach, en (onder vracht,
Soo fucht ick als een fchip'er paft
Tekrijgcnladingh, tot mijn laft, _
Kreegh ick de Godt Apollo (elf,
Gedaelt uyt's Hemels blaeu gewelf:
Hy Vrächte my met Rijmers ftof,
En gafmer veele vaersjes of,
En onder alle waffer een ,
Dat ftond my aen, dit is het geen ,
Schoon ick het vrouwelijck geflacht
Bemin als fy der mannen kracht:
Soo fchuylter echter by haer yet,
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Waer door mijn tongh hier doel op fchiet.
Het taften van de offe-broeck
Schijntnu een mode voor de doeck,
Den eenen voelt het beeft de vangh >
Eenander gaet een vorder gangh,
En voelt de broeck, de borft, de ftuyt.
Een ander fpreeckt fijn oordeel uyt,
En feyt, hoor, leert dit van een Wijf,
Hy is hoogh van beencn , kleyn van lijf.
Heel dun van vlees, en dick van vel,
En kleyn van broeck, dat fmeert niet wel;
De langhte, Buyrvrou, is wel yet,
Maer dunte vult de kuypen niet,
Ghy krijght in 't kort hier voor-geftelt,
Maer fchoncken, boncken voor n geit,
Dus laet ont op eea ander gaen,
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Hier (ie ick noch een beefje ftaan,
Dats kort van k e n e n , wel gelet,
En fraey geborft, en lang, en vet.
Een broeck gelijck een pintjes pot.
Een ander op, die greep verfot,
Die voelt,«n barft met lacchen uytEen ander vraeght: wat dat beduyt ?
Sy roept: die Os is wel gepeeft,
En onlanghs noch een Bul geweeA.
Een ander, die dat half gelooft,
Geeft fchaemte plaets, en liet nae 't hooft,
En ftemt het meê, foo ylt men voort,
En foeckt weer aen eeo and're oort.
Men taft, men nijpt, men grijpt, men voelt,
Nae vang, en broeck, met ving'ren doelt.
Een ander neem 'et ftuck nu wis«

Eu
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En voelt eerft oft een Bul-Os is.
Dus op 't verfchil van handt en oogh,
Soo prijftmen d'Os fchier Hemel haogh,
Als oft men binnen in het Beeft
Door't oor had in den aars geweeft;
Dies roept men de Os-verkooper, hoor;
Hoe veel dat Beeft? hyeyfchter voor:
Men biedt een bot, men hant-klapt daar,
Belieft u dat, hoor moer, neen Vaar,
lek bied u wel, en geef niet meer,
Hy laetfe gaen, en roeptfe weer,
Geluck met d'Os, men gaet nae't boeck,
Daer gaen geen fchijven van dedoeck,
Voor dat men eerft een Borge ftelt,
Tot parfcpant voorfoo veel geit:
Pan drijft men 't Beesje van de Mart,
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Een ander draeyt het by de ftart;
Bevalt den Os dan als't behoort.
En fmeert hy wel, foo roemt men voort
Op't taften van de Offe-broeck,
Hoepaft dat feggen van de doeck;
Niet dat ick u hier Wetten ftel,
Maer't paftdcManntn welfoowel:
De Vroutjes daer het doncker is,
Daer is het taften wel foo wis.
Wel dan , voel fiecke Vrouwen, hoor,
piet- leydt een wegh, ey ! volgh dit fpoor.

T O E - G I F T.
Ueve Doecl^ea ,, Hou d»th matt,
Taft dt Brpeckta „ Diur 't vvtlßaHt
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Winters Burger-praatje.
Spangelette reformec.
Xiaattoat«Buurman/ dornt giet binne/
't Si op Straat altoat te hout/
3Laat mijn teöen u bettoinncn /
aioop mepOt/ baal kat turf en bout/
Cn Doet bet buut Itcath bjanben/
Cfa toahhcr/ legb maar aan/
JtBen foutoelMippettanDen
S ^ langb t)u$i bm teflaam
1 Kep ie kat/ en geeft biet (kac(i)(#
Boo; it^ebuurtjen een^ een floel/
lttMtoatO«nn«ti?oofletBch|c^/
4^ >
STEMME:

P

__
Wai/
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IDat/ dit buut b;ant)t al te (tael/
Meen/ legßt bat Wat bpfontiec;
WeO} met bit pme bloeit/
^ 0 0 foo/ iltecht üaet nu onber
«!Eeii£io(ic5toabeIfloclt.
? Jüu begint bet cctfi te Icbcn/
i&iejetoel/nurclöetbiiö
JlBeerber {)cttc ban fym geben/
föom/ ap'. fcfJichtBBt tneftte bp/
jlSen hen op fulcite bagen
Oelijch 't nu jijn / be fcbijn
ïDnn 't buur (eertoelberlyagen/
ï?et5iJbiibietoftogn.
4 '3fabat'^toaet/Soo?WiUemijntje,
i?cir(i jctont/en hom boo^tftict/
©aec i?" gtlt / öacl üp Lcvijntje

Tweede Deel.
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Kep^ een tningel ^mochel-biec/
gehtoiftmet bat mp fcijojte/
Stom / geef m;} {jitt be han/
mifatljte^nicttejlojtc/
JiHen homt biet foo met an.
S 't g g te hmit om tiu^ te b^intkn,
't # o e t biet eeifl een lutie b;oen l
#ep 1toat( e # e oaai te Mmchen*
m'bebben tiet geen gla^ ban boen;
m e n han upt fulcite pullen
IDeel betet na ben eptt/
S>^n lege bupch op-bullen/
1tboe^/t)etgelt|e'nce|o^
6 5&iin£htotbb8ttiBlj/toaetnafoeth)£l
jßaet een pijp/ mtjn bjienbt / fie baer
Om bie poft oaet tn bat boechie
4SI 3
^tacn-'
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^taenber D?ic bier bp malfiaar/
g h roohtorimee een pooße/
3Cang mtjnbcr ooh een upt/
l^cbiptoatinjeöooOei
3Caat sten/ tont i# 't beur RrupL
7 ß^oefofmgn CobQ,ft )0U betet
5^unht tetoejenin jejin/
^lup^Die PDP tipt met )e beter/
3ßaar t^ maartoate|Ten m/
aiBaar anöer^ ifle fupber/
# a a r i^ be tang met buur/
3ßit 1^ maerboo; een (hipber/
m a t Ounht )ou /1^ bat buur i
8 Commanbeereen^bpbeCaptttr^
4ßm eenpmtien aan iCobah/
^00 befcijaffen )ou bie «änapper^
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XBat in een petieltje ßtah/
® aar men pag ttaiee bjie pijpen
aHf-lioppenhan/baatjp
^ a n nocl) Wl een af-nijpen/
«Cn boegen t)aac el bp.
9 maar ichtoebbat ich Die supger^
# u boojtoantoettoacljten;el/
mant Die onbefcljofte ^mupfleifi
kunnen mg met beur gelei
3in't minfte niet betmahcn/
<^ohtaalt gaar bier te buur/
g|h moet bet hroege ftahen/
Cn bigben fjier bp 't buur»
M.W. de lorigc;
0^4

TOON;
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T O O N : Vturlimft in^e h»run ,&(.
^ Yn't o^en? dat geloof ick niet,
^ Maar ftckels glori-rijck;
Cithere ftrijck uw' hoog-gebied,
Voor haar vidtori wijck;
Sy beyd' uw' ogen doven uyt;
(7w' Soon is een verfchove guyt,
Nu ick haar ben ten roof, enouyt,
Die geen Godinnen vliedt.
2 Geenfackels; neen, maar ftartai wel >
Vol goddeli)ck geftraal,
De welcke my verwarren fel,
En buygen t'enemaal j

Tweede DeeL
Geenftarren , maar twee Sonnen zijn
Haar ogen, die verwonnen mijn
En lang voor heen vergönnen Khija
Van liefde tot mijn quaal.
7, Geen Sonnen; neen, den Hemeltecfc
Siegs een aan 'tblaau gewelf.
Nooit meerder Sonnen d'Hemel geeft,
Al waren 't Junos felf;
So zijnfe dan onfprekelijck,
En nooit te noemen degelijck >
Tirßme, die, fo herelijck,
lek in mijnfinnendelf.
4 Geenhair,maarebbe-bogentwe
Verftrecken tot een pronck
Die ftarren, Sonnen, ogen meê j

0.5
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O glans! ó lief gelonck !
O Sonnen I wilt mijn ftarren zijn ;
O Starren! wilt verwarren mijn,
Van varre, Nimf, benarr, en heyn,
Uw' flaaf, riiet vonck op vonck.
f Dan zal het Rijm, in overvloed»
U fetten, hoog ten toon,
Soo fchoon gelijck het lover doet
Aan 'sBruyds geboge kroon;
Wel aan Godin, die vryers bindt,
Soo ghy te veel geen vleyers mint,
En nimmer flechte ftryers vindt,
Schaf trouwe minnaars loon.
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lyi

l^ops verandering.
ik was een eeeftelijcke Sufter,
T Oen
Onder 'tfijneKlopjes gilt,

Leefden ik hoe langs hoe ongerufter,
Al mijn zinnen liepen wilt,
En daarom fcheyden ik daar van
En koos tot man
Mijn leurian:
Die t' wijl hem üjn finart verdroot,
S trak het Heil ik met mijn floot.
2 Heer wat zoet' en lieffelikke daagjes
Heb ik met mijn lieve vrient,
Door zijn min en vriendelijke vlaagjes
Daar

lyi
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Daar hy my zoo vaak meê dient.
Ik wed ik niet zoo mal zei zijn,
Enftekemijn
Als een Bagijn,
Weer zoo eenig in't verdriet,
Wijl ik deze vreugd geniet.
3 S warte Sufters, laat het diocveKIooftcr,
En ziet meê gelijk als ik,
Naar een Man en minnelijke Troofter >
Waar by ik mijn ziel verquik,
Wanneer ik mijne lusjes koel,
Door zyn gewoel,
Gefool, gevoel,
Dies ben ik voor 't Kloofter nu,
En haar treurig leven fchuw.
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4 Daarom gy Nonnen en Klopjes wilt niet miffen,
Geef jou onder 't vrouwe-gilt.
Fijne Bagyne, Witfufters, en Clariflên,
Die jou lijd in druk verfpilt,
Verlaat al t'zaam het Kloofter vry,
En vocghje by
Een Vryers %y;
Want dat mannelijke goet,
O lieve deugd'. dat fmaakt te zoet,
M. W. é liBgi.
Toon: lcl{^qu<imipha»rß«^k»oitr^i»M.
A R/ine klaagt, met welige fin,
•'•*• En vrccft voor mijn' afkerige miii,
Sy
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Sy denckt, daar fteeckt iet weelderigs in;
Eylaci! mits de vreugd'
Vaft gebonden is aan mijn jeugd';
De vryicheyd
Te lyich lydt,
Zieltje, maar (beekje te fchromen,
Myn luft het vleyen mydt.
2 Dat eer het vuur haar hette verlies I
Eer ick door fulcke fmetteu, te vies,
Een JofFrou laack , en flette verkies,
Wiens overgeyle luft
Woordetjes queeckt, en liefjes ontruft»
Wech met de geen,
Wier valfche reen
Borsjescn JoflFertjes fchcnden,
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ZJJ
En vreugd op 't harte treen.
3 Eyl brave Nimf, vergifticht uw' hart,
So gy in dele drift en verwart,
De faus Brand aan en Sehift-je te Swmt;
Een andrefchencktfeutoe,
Die van vcynfen is nimmermeer moe >
En ick verwacht,
Voor trouwe vracht,
Niet dan verbitterde woorde
Van een geveynft geflacht.
4 De heufheyd moet beknopen die vondt,
En balfem-wijs bedropen een wondt I
Maar facht, ick ben te open van mondt,
Ick mijmer, en dutte, en fprceck,
Laci! doch fchuvvt een angel-fteeck.

Te

21^6

Amfterdamfche Vreughde-ftroom.
Te H«y» aan't hart.
Verhoe de fmart,
^rßre van fulleke ellenden,
En dan vry alles tart.
y Denck niet dat ick mijn vinnetjes vlijm,
En tegen die Godinnetjes rijm,
Wanneer ick in haar minnetjes fwijm,
^rfire, fchijn bedriegt,
't Valfch inflaapd'oprcchticheyd wiegt.
Mijn voorneem is
Bekentenis
Te doen van eeuwich te (wijgen;
Aan 't valfch geen eynd en is.
I. BARA
Warm-
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Warmte in de koude.

2f7

rntiMf4ef^tsJ»trhttfchujm ér brocke golven ,
ICitEn Itjaagdt
vm ie mm ,in't koude rmtiiMven,
teliigt wy iemaml! neen. In 't wtterfihuylt é B r a n d ,
Vfm vwntbrfi mm hliuktm Vetius Vaierknd'.
J. BARA.

Schimp-Graf-Jchrift.
"D Uys, in fijn leven was gelijck een gortig vereken
",
^ Dat niemand goed en fchaft, dan als het werd gekeelt,' <
Hy merckte, droevig, dat nu d'eeuw'ge duyft're vlercken
Hem deckten, doch, hoe feer het fij n gemoed verveelt,
Hy liet verbittert heen de zitl fijn lijf ontfnappen,
R
Met
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Met quam hy aan de boot, die geeften vracht om geldt,
De giericheyd hem deed de lere fchuyt in flappen,
Toen C<iroB hem ontfing bleef hy geheel ontftelt,
j ^
Voort Reeckel, riep den Vreclc, wel! heb ick van mijn MT« •
Hoeftaatge dus en fuft ? vaar voort met uw' verdriet.
Ick heb mijn kinderen nooit mofièls willen geven.
Die in fijn leven (paart, quift nafijn ftervea niet
Andet,
Toen BKJJ uyt 's lichaams buys de ziel fchoof in de lucht.
Gaf niemand, dan allen de Giericheydt, een fuchtNeen Preeck-heer, feyde'Buyt,'k neem geen doodt ten deel •
Want dood-kift, graf, en wij n , en roudracht koft te veel.

I. BA«i-
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Harts-lievende Vryagie.
mp een^ u roofcgaclaton
E g ! laet
Stahen

Bahen/
'k^aimt Magen flalien/
«En mgn toect becmahen
4^00; u hef selaat.
acb mgnbaarOe^iel/
Boo;tanenich nebec hniel /
SBh biDö' u upt gettoutoe liefDe /
«@ie ih t'utoaan^ b;aag /
^ijnt me langet met met Dee^'IicnauDr plaag;
©legfjpmpDoetIrjöcn/
«^00^ u tDjang entojeetgelitljt /

2^9
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35uBPmptoïIb'fnüö«i
Ban tl licbenD flonter-Ittgt.
z i|oemeugfrt.BP/öoo2ujIuutrct)e parten/

'trotte

(Cattni/
Met btel stoarc (matten/
30at joo biftmaaltoertte
<6;ontbanuQetioenit;
9l!tf)!{ieti^teto|ect/
^ßatgpmifoobeelket
<0p mijn bcimoepOenfjal^jout) laben/
(önbcrjenbtmp
jßaar bet b?oebc lïijh bp Tifons rafcrnp
©olelltnDiflfctjjcpen:
^ a a t ich toen% üat Rtoc jeitst/
3ÏI)ibet?emcI-repen
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©loepen macïj in bollEbjciißtJ.
3 'h ifeb nooit set>ati)C uto' DeusOen^ fcgootte
ttroone
f#oone;
t'iBbI bi(t beeie tooonen
^tentet tet()t betonnen/
SSataltoaacbigtieibt
#atubo;ßb(pt.
Mm Hief / mijn eenigtaiit/
911 biaat 't bat eltlt utoonbetfmotien /
'fe^oubaarteflenjijn:
<En bie laflet-reenVoeer-toepen boen / ont mtin
Plicbtbietintequgten/
#ie 'fe mijn «engel fcljulbiß ben/
«En'tfleb^ogbctfmijten/
't «ßeen u naam niBttoemenfun»

Si 3

4^«
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4 3ße hracfitM ban u eetb're sccOm
BneeDcn
üeeben
Mi}n gemott. T^e tecöcn/
3Bie ich ga befleeben
«©mutoebetmin/
9l^niet(IiGf|ïcIief)
atllecnoiirtsoetgenef
Ban Pafos Datt'Ie minnc-kmm;
't3l^(<©fc!ioom)oin
#tBe jocte gunß en IiefDen^ #(pU#(wn
«Erutoiggcegeitfeten/
<©m mgii fang gelcbe pijn
itCenmaal te betfcljreten
3fn ren b?cugf)Ocr|jhc fcßgn.
f mant ihhani^tHIpqgßgqi*(Q(
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Wtt\t
«©tooteblpftfjaplccien/
©iempsonbetbjcejtn
ïlaejïBenecjcnhan
Ban tut naat ßggucbt/
•
XDaat mee ih aatt) en lucfjt
Beah töt metioogemtbeßbt boe hipgm:
%oehanOanubart
Bo berlteenigt ?ijn/ en lattljen om mijn fnwct i
^encht GbP niet bat jkafen
^ a t u '^ (gemeld ßrcng belebt
Aan tot loon befijiafén/
Soo| bee^ fnoobe btttctbepbt i .
6 Staat u becflaaltflemoct^boog 't fmcchcn /
95?eehen.
't^teehtn
Ban
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Barn CyprefTes treeften/
^toottnpineen^ehe
;ßantamp;al#eiOL
Slntoien^ felle bloet/
Sfh/ laaji! berfmo^en moet/
(Cen ;iD gp mp baar wpt (tornt lofeti /
«Enmijnjielberquifit/
^ietioojugeftnaal te binnis biojt HfVl^btf
aimetu;oetontfangen/
t'U^glth&otieopugena/
<Bn met rijp berlangen
Haalt na't liebetooo^tjeSla.
, _
M.W.dcJong«.
yw
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Van G A L E N S hatm're-krans der
Britten Doorn.
Stemme: o Um-rtacht, én.
Ezeeende mijn zege-zangen
G
Die hebben hartelijck verlangen ,
Om u doorluchtighHelde-ftuck
Met mij ne veder 3 te malen,
Gemoedighde Soldaet van Galen,
Heel Neêrlandt vift in u geluck.
1 DeFaemfalophaerfnellewagenj
U roem ds werelt om doen dragen
By Rus, en Poolipheem, en Moor,
DKT ü l men met rerwonderingen,
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U lof met goude vaerfen Gogen,
' Hoe fchatert dit Europa door.
j Soo heeft de tijdt, de tijdt verandert
Nu onfe Leeuw der Britten ftandcrt
In fijn ge^reefde klaeuwen voer,
Tot op den Zege-trap van Romen
Ie uw',en ons geluck gekomen,
Soo ftierd' u vuyft het oorloghg roer.
4 Livornoos veft en Acylc daken.
En Slot, en Borght, entooren»kraakca
Daer 't over hoog geberchte kriel
Van op geklommen burger fcharen.
Nooit ia een eeuw' van hondert jaren
Haer oogh op fulck een Zee-flach viel
f De water-kant, en peeckel4lrooffl«
Vertoont deTyber van out Roemen
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Wel eer met vaertuygh over-vloert.
Doen Nerofijnfchenfiecke handen
De (ladt tot afch en puyn deed' branden ,
Soo had de liift het volck vervoert.
6 Men fach deflappezeylen fwellen,
De kielen tot elkander hellen,
Soo taeck men fchut en hant-gemeeo.
Den afgroDt fchrickt van 't Solfer braacken.
En Maft, en ftengh, en fpiegels kraackea
Al eermen 't vaent, foofpringter een.
7 Van Brit-lants uytgelefe kielen,
De vlam vermengt de lucht met zielen ^
En al de Aroom met Lijcke deckt,
Het vinnigh fcharp doorboort de boorden»
En wat de Leeuwe-klaeuw niet moorden,
Is dat Zee-rl.uchtigh't Zee vertreckt.
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8 Soo

2Ä8

AmfterdamlcheVreughde-ftrooni.
8 Soo quam den Batavier aen flepea
Met overwinningh van dry Schepen,
Noch dry in d'and're eeuw geftiert,
Dat foo u lof, u roem, u zegen,
Der Britten eerftectsoverwegen, _
Dat gun u die den Krijghs-toom ftiert.
9 Dat foo u Godt u kracht bekrachtigh»
En maeck u lof u graf deelachtigh,
Dat foo een krans van groen lauw'rier
Tot zegc-pronck der Vaderlanden,
U hairen hul, den Brit tot fchanden,
Datwenfcht u defe Batavier.
Ui XiMfi"'

K«f

Tweede Deel.
J^nde

a«>

Dans,

Van Brabantfche B o e r e n , o m d e gevangenis van Hartog C A R E L vanLouhenngcn.
S t e m : Wamur hitpluymgevogeh, CK.

op btö;oefbe batten/
P RW
©esetftuinfjetbelt/

©etBeet u Djuh m fmattcn/
Stom fpoept u aan öe ^tljelb'
timttaerpen boo; De flcaten
(©pljetïtaltetle-plcpn/
5^aat HirtoghKarels p^atcn/
(Cotttoojt ban groot en Ween.

^,,

370

Amfterdamfche Vreughde-ftroom.
4^mi Mem fjeef t on^ te btoingcn/
Wèaaam hip b;oIt)ch fingen
«Enfpjingen f)ier in 'tronbe
4ßm ftjn oebangeiti^.
^^HdoUeflepbt gcbonöcn
JDu 't fcI)appjS-öoth open i^.
2 JïïenöocftjijnNeroos toefjen
# o c 6 titoang!) uocE) tp;antin
J6ot§ fcljcniii^ niet te b^cejen/
ÜBpaijnmibepIenb^ii.
Bgn öoiiflenge Croe'peii
<&a Immen nu niet ioeer
«©n^bec en hooien fnoepen/
(Entocrpcii't al ter neer:
«©nj'toijöc en Doc^ter^ benöetl
fSe^ocücu büof [jet leßenüm

Tweede DeeL
^ e t l£t)tTKitlsf(fie jagersl
3Enbo^of!)OlteWicn.
ïgctfjooft öcriioetc-plaser^
iBo|t biet met mter gezien.
3 Stom toilt mi banu aenI)OU)ma
«Ên öanfltnfalußl)ter been/
3[n öeje groen' Itanbt^-öoutoetl
<ßm 't 4iKatrichgtatffcijap fteen/
'©cur ^urttetbouten ^ u r e n
<©f lange De ©loemftbe öijtfe/
«En singen jonbct treuren
SCnOeesiberoembetoijcfi:
atepöt Carel nu gehangen
©ie oniJ joo plagft te pjangen /
aiofjp begtoote feoning
ß a n Spanien/ öoo* WkniibW*
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27J

Amfterdamfche Vreughde-ftroom.
<ßnr Xanüen/ ]|of en iBoonins^/
ü^eet groept en bloept in bgei#k
4 HCaetalIeDe %@banDer#/
€n 't santfcfjelanbt ban Wae^/
jPISet Xupchsi/ en iDulherlanben*
C o t aen benStgn en JlHae^
Boo^t bp malhanDec komen
]|iec aen De ^cßelbe-ßroom/
Cnroepenfonbet fcfjjomen
B;p met een loffe toom:
^letjttbeïottetmget/
# e ß r i # Stanot-bcfpiinjiet/
<&e(Iaten m bet mußten/
<Enfmoo?tmjDnfehgn.
>®P (upgen nu öiet bupten/
^ootógfltjteenpDet'tsDn.
, . ^
M. W.dejong«.

Tweede Deel.

Wel-wetende Waarfegger.
STEMME: Prins Roberts Mars, &.c.
tfEp'. bat icA nuem Igepkn ba#/
H
SBchfepöubcelBeluch/
<Z^tl) befl bat ich tj« betet p8#/

ftom Iet eengopbet fluclV
(STettDt)! bat ictt geen ^cbilbci Iien/
^ol ich boog een penceel
<5cb?upchcn mijn gelplitte pen/
ï}oo?/Iupfietnabe©eeI.
1 ^ingioojïaetbnnchcquamltlicmja
Itofboofbiglj npt bc fttoeglj/
^ocn Cupido toatongcmeen^
^tilBinom'töfltteflocgl)/

^7'

Amfterdamfche Vreughde-ftroom.
ièpltreeclbenljarc tijt-betö^ijf;
33'of f) J)(i loci) nl^ ten flccn/
<©f fp ßem rolöen obct 't lijf/
(l2n greep nae 't Darbe been.
3 Ißoe troch fp {jaet op't geittt toe upt/
4gn baiiflc boo? jet 55eöt/
m^ fpeelbe fp öe buple «B^upt;
«©•fepD'öp/biiplejÉiIet/
%om (laf p/ of t ttthtoeeraen u roch/
SFch denn out gebjnp/
^ 0 0 rp;ach be hlrpel tot be Moeh:
m a n t ich te nacijt niet lup.
4 3lcb!fcpbfpaIIcrIief(Ienion/
Cn fcbturben 't ïjtmbt boo? op/
^ u mncchtcbacr eenbliegerban/
^ a c r farl) be 3^ief jijn prop.

Tweede Deel.
Man bp/ bk niet belufl en toa^/
^oogb l ( # een pgp C oebacit/
Ceitotjl bie Voinchel bnpl ban bla^
5^e Jgeecfeel-pen ontbja'ch.
f ^;te Sßootflup ban bctteetbe hoß/
^ie Mopten aen be beut/
«6p floegig be beecAcn om/ te pofl/
<^uam fp al^ #epbin beur/
«En met bat fp be beur tmtfloot/
<©ntftboot fiaec b'eene flip/
<Daet ftontfe met baei billen bloot
anUikheenhoget-hnip.
6 5&act)telchbienuecnbinchjetoacr/
SHthbloogl) boel) balfbebgeeß
Boo; 't Itomen ban be ßoßelaer/
5^at bitte Ijoojen-bcefl/

27Ó

Amfterdamfche Vreughde-ftroom.
f^txttothm (p met nat in 't gW/
%eb(/ quam Dat niet fgn;
J^u I)oo;ie bel/ Ciat buplfie B W
1©« meèfl geftecchdr jijn.
7 mat öimeht u ban fo b;eemtien mm
<lBnbIieflctmoöe/6c/
<ep: feaö cen^ / fttijaijt B6P n««t wat lutpo
Sfchrelbetfcerhetmee/
a@el aen / tne ban toat leeien Itaq/
MaeOit beft {)lucf)t gemeen/
# f tJicgttr nor6 een Oeunt# ban/
^ooöebjerttechooieen
^ jSIÉM'

Tvyecde Deel.
S T E M M E : Als't begint,
B moeticIieenstoaentreDen/
«En naer mijn 3lieffle gaen/
IDant fp Ijeeft mp jiebeDen/
# a t ich Ijact fou Wehen aen:
^ P Ifctft mp ooch fbo loei befint/
«En toont mp bgitnftijap fnd/
't 2P^ een foo I)upfcl)e #oere-hint/
©oo?toaec fp hen 't foo tocl.
ï 3&itlicfllgch3!utaKeIt)e
^ooeerlijchenhup^/
% Wehen piotftcn beelt je/
wat mgn fjactje boet een htup#/
ß'iß foo beleeft bat f mp altemet
4ßm 't {jalf Sïaat eenß fpieecht toe'

N

27?

AmfterdamfcheVreughde-ftroom.

;äp i# niet lup/ maer |> bil toel te bet/
'JB fetoerchttjact niet goten moe.
3 %ßit Biep bg(ft tkee bfupm oogen
((&e(ijcfieen€abeliau/
#aet bo;fje^ engeloosen/
^iejijn (cbiet tßjcl^graeu/
* Snot. Jliaetrulch*Waiicheti^fpbetfitrt/
43eel fjap; selijclt een Stvaep;
jiaacT 't anbee berf ich niet noemen/
^ßatiß Wel eenjS foo ftaep.
T O O N : Repicava.

jieltje / mceihefie ban mijn ftatt/
S 4Bete
3^etI)oo; u JIBinnaer/ atf)! becfacbt bien fmort/
Wtt^ooi u Mmm/

ntt i berfatbt bien (mart/

Tweede Deel.
<^ie BSP hooj 'ttojetöeIhnen/ Doet lijen
# n 5ielt)e / oc|)! u ftuurfftcpötbalt mp Ijart/
JBonsieltie/orfj'.u
# n 3ieh)e / ocb! u jtuurf bcpbt balt mp fjatt.
».ècabtoat reben (roemtoacrDctßnflelin)
®atflbp met (Itafljepbi loont mgn ttoutoc min*
®«DbD/fc.
*«« ich u tjatt boo; 't fmtethen/ een^ bjecclien;
«P! toont mptoeberlieföe (aetDfcbBOöin)
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*P!tOOttt/fc.
3 ©jaegijt 8l)p b'oojfacrih i 't i^ bat u tcben jijrt
JjJ pnöt/ of alj! beloften bp be l©ön/

llJioojben 't jatt niet tahen/ toUt jïahert
I J E j £ /j"(kt u fmnenb^pban mijn/
^ 4

mtt

28o

Amftcrdamfche Vreughde-ftorom.

4 }BeItian(lBaettie) aenbacrt bit glabbe |WI/
%ßoogßoot mpn boefem nu / op Dat trft bael/
©oo?flooc mijn boefem/ <$c.
ïSpbeberöoembe Sielen/bieteielcn
Sfn nate narcBepbt/ Daer nopt #ion en fitael/ S(n natc/Jf.
f <5an fal ^Weben mijn fcfiabutt (!eeDt^ om Boog(|/
<C» titngen ban mijn trouloe JlBin/geboogß/
»en tuiiqen ban/ f c.
^ a t W; Jan cenß u Aahe/ genahe/
Of fïflc [en muiflen eenf op ïjf m u oogïj/ <©ffliaeten/|f.
6 i^pffllöelcnsernfltoecrnabeneen/
_
#iouD' .ch II niooibf n/ Fdicks, neen/ o neen/ j^oub' im^
0UFr op/ ich pjocf De u minnen: bertninnen
ïtcimtflbj'mijii |jar£)c boof gegconberetn
Jtcantabnmtjnfjartjc/
öeiit BÖP mijn Ö«tje Doo? gegtonbe wen»
M. wn«
E Y N D E.

R E G I S T E R :

A

A.
c h ! Bruygoni waerje hier.

13

%I0 Den bQcB (en^ quam Doo)(%(na(n. 137
ll-I)oetDeI ramp/ op ramp.
15-1
3(m 't mplent beecA;« bp ö'#elfe ßroomm, ifo
Aerdige Tri) ntj e geeftigh dier.
Ach', ach! Clarindc wat mach, &c.

16t
179

3ïcl)!foete^u^.
311 neurentie gingfi Chelimof.
Arfire Mntgbt met toitliffi fia

19»
218
V3

B
"P EleefdeMaaghdenkoin,enhelpine,8cc.

•*-• 5tEb?oeft)etoflertßöpnoptI>cb|08eiL
»|o«heloofe23|oecfic-taflcr^,
S f

8«

%*
*38

donndm

REGISTER.
C.
Lorinde MKöe M # t m tocß amboo^m. 19:

C CeladonsftuftejSaenTirfinne.

198

D.
is foo hart, fe wil op 't mes, 8cc
D E5&CLever
IfatDer^ op Ijet belt.
Dat's gangh, ick gi weer heen.

5^cntht cen^ boe bat 3[aep/ ft.
De rijckdom is een water-bel.

34

+'
•^

' 9^
*°"

E,
4 W bom be bjupne UBoIA-gobim.

E «epüaetnpeöi^aroofcfiarlaheit.

^^
*f9

R E G I S T E R .
F.
169

G

G.
Ezegent zy de Helt.

••^obinbiempbe finnen ontroett
^ebuurtjcj^ fcßl)/ bat fd^jtjft DeCoiant
% oberpupchje ban %mQ(K# beeiden*
<«3CBenbe mijn segc-fangij.

39
»4
»zy
13 *
»^f

H.
J J Y die de Turckfche halve-manen.
fJ
C.-* # a !toaccDe9ß;up(oft#uut.
63
WH:ujlöjenï9ettban«flIen/0<e<©im^</®^« <5»

üet

REGISTER;
#(t 8 # # pfonAje ban »egeugbL
#ep! ban bae# ifl I^aften-abontrt.

io8
< i;

Hartc-bladt „ waertfte 3chat „ zieltjes, &Cr

14?

i@<^!tBat|ba/batmad)icfiIpen.

1S8

I.

Igek W mp boomenomm.

Upij n géén Neöar fmaeckt.
lek voelde ftrack mijn hart van liefde, 8cc.

lek hoor verheughd de Hemels Reyen.
lek die, met Zee-geweld mijn luck.

3<$
f
^9

Sfcftinatf)))atseb;upnfetl£>ent
K.

>33

'TT" Vernam terftondt een gloet.

t-*^-*hiou(wt»theenl?anDtietofl^

3"
3?

3°

^

'3?

R E G I S T E R »
L.
19fii8&UpIetftutflet«8?acftje^
130
' Xaetfi oinchet een goneher,
:y+
M.
^X Ort ick dan in een Zee, van druck, &C 78
N.
" ^ ' A dat Auroraes glans verfcheen.
29
-^^ Niemandt hoop ick fal 't Geh bdgca.
129
Neen. dat fal niet gefchien.
:yS
kirntet icbeeti^gaentreimt.
377,
O.
fätMMMtMßobt ban ben Amfid-TÜcdt
18
OGjdic'twerelts-recht.
*+
pipbcttfc

1

O

R E G I S T E R .
Orpheus, Pan, of Phaebus fpel klonck .See.

31

<© troutaien g&in bjenggt mp in 't brcD^iet.
4B nopt bolpjefe leen.

74
119

P.

184
P %aet toat 93uurman/ homtjgiec binnuea 243
Hills waer vlucht ghy heen.

R.
R<©cmtoaetDiBe^Piuptjej{riewetjejJ/fc.-

»n

S.
C Octer^ftom op'tpfet Mappen.
«-J i&al ban 't ontoeber nimmer bebaten,
c6al Cclimor alleenisl) ban.

47
f7
9°

W t # 8#tii9b altoos eben (kaf.

"7
i&tozt:

REGISTER.
^tojtnumijnooBSJe^teticr.

is*

T.
' T €rh)gl bat een anbtt Icpbt en flaept.
;*
-*- 't Cupido die'tminne-geyl.
154
't Zang-godesj e dat de baren.
1 dy
't 25ojs bol b^cugfjt en liepich gelupf.
186
Coen ichtoa^een oeefleltjcfte ^ # r .
25-1
V.
W Rienden wilt geen laken lake.
^6
' Vergiftevrouwen-plaegh,watbraackt,&c. 97
Vcrtrout niet dat men hier u armen vaft,&c. 127
W.
Anneer ick eens te bier wil gaen,
44

W

mitte Bwpfje.

61
Wat

R E G I S T E R
Wat geeft het fchirapen vuyl gefpuys.
Watnoorde-windt, en bulder buy.
Wat ift alfmen is getrout.

teaimttc öe gcgfe IBmttc-goDt.
lOaraueuiDehouDe.

Z.
%#itoo3cn* bat geloof ich niet.

66

84
142
141$

»48

^^^^^^^^

