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Stpofloûô aanfytfacfc tone fiitmimmutit SûMckijcpt.

^ ^ ^ ^ ^ Yck t met eerbiedicheyt befitters van der aarden,
I ^ M ^ e d'Onfàchlijchey t mijns ftaats heerlijcke hooge-waarde,
^ j W ^ B E n knielt met ootmoed'neer, en roept mijn Godthey t
« | F | ^ P | | ! Als den Mooren-lantfchen dancbare n Indiaan, (aan
,
Die met dienftknechticheyt mij n bidde n en aanbieden
Een offer vande vrucht,van vee, va n land' en lieden,
Om mijn grootachtbaarheyt,en Godd'lijck aangheficht .
Want ick ben 's werelts ziel , haar ecnich ©ogh en licht,
la 't hert der Hem'len die fich menghelend' verwarren :
Dehooft-man vand e Maan^de vader van Starren,
De gheeft en heylicheyt, die defè fchepfèls ghcef t
Dat tintlend' blickren dat fbo vrolijck in heur leeft.
Den jeuchlij eken Vier-vorft de r gheluck-fàrgher falen
Ben ick.' e n dopper-Prins der heughelijcker ftralen,
Die *s aard-rijcx boefèm ftooft en ftrcelt daer (betjens uyt
De weclderighejeticht van bloemen en van kruyt :
Wiens geylle dart'le tier de velden en Revieren
Met lovers en met loof van groene franje eieren .
Der boomen kruynen en het Iwoort der berghen hooch,
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Dat kruyfick fchoon met blaan,- en netfè vande looch
Des friflèhen vuchten£dauw> vermlleverde droppen:
Het welck met weerfèhijn Ciert haar ruyghe groene noppen,
lek ben't die 's morghens vf oech verdrijf het droeve fweick,
En toon mijn glanf rijck hooft de ipitfen vande kerek,
Doch loopt te poft voor uyt den heeten lieve-loofèn
Aurora dicht befhuwt van wit en roode rooien,
lek ben der boeren vriendt, hoe fwart dat ickfè brandt,
lek ben al fegh ickt fèlfde fçhoonfte van het landt.
ïck ben de klaarheyts mcrch,dat derf ick my verbooghen,
Noyt lach mijn volheyt menfeh met fterffelijckeooghen.
Ick ben't die alle dingh door-oogh' met gauw opmerek/
Wel kundy my noch niet? dat's wel een wonder-werek.'
'Tfchijnt ofghy lieden noyt mijn heldcrheyt en faghen:
Siedy niet wie ick ben ghyfiet my alle daghen?
Ick treek de dampen op, de nevel en de mis^
En 't fwarte kleedt des nachts akl\ghe duyfternis.
Mijn ftraallendie ontfîen de kerekeren der Hellen
Met al haar hof-ghefin van ziellenen ghelèllen.
Ick ben een voocht des Luehts die wijders mach ghebien,
Als ick u lçgghei\ kan of als u finnen fien»

'tPailcys

'tPalleys daar ick in woon ftaat op fèer hooghe poften ,
Ghewrocht van fijnen goudt (onichattl i jck watfè koftcn ƒ
'tGhewelffel i s yvoor, 't voorburch filvcr, waer o f
De konft koft meerder dan de kofteli jcke ftof:
Want Fulcaan heeft daar in ghegraven en ghegofen
Hoe dat des aarden-kloot met water is beflotcn,
Hoe lick den Hemel buycht over de wilde Zee,
Waar in de blauwe Goon van lawe liever-lee
Haar naackte boven-lijfvaft blickere n en blakren,
En in de kracht mijns deuchds haar roofteren e n bakren:
Voornamelijck Triton die de kinckhoren ie t
Aan fijn watrighe mondt waar op hy wel trompet:
Voorts frotheus wifpeltuur i n 't koellen en verwarmen.
Daer fietmen Egeon met fijn fêer langhe armen
Omhelfen vriendelijck de Walleviflchen groot :
Hier gheeft haar Voorts oock met al haar dochters Moor,
Van welcker fchijnteen dee l op DoUephijns te iwemmen,
En andre haar groen hayr te droghen en te kemmen :
Al zijn iy onderlingh wat onghelijck van fèhij n
Nochtans ift wel te fien dat iy ghefufters zijn .
Oock ifler in ghebootft uy t gulle gheefts verfierc n
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De aarde,machtich, rijck, van menfchen en van dieren,
Van allerhande {lach, van beecken en van landt:
Ach/ watte wonderheen begrijpen hun verftant,
Die al den ommeloop fbo weten na te reecknen,
En ftellcnop rijn plaats des Hemels twalef teecknen.
In dees vermaalde troon fbofît ick in mijn krachr,
Wel rijcklijck opghetoyt, van Purper is mijn dracht,
Mijn mantel is beftickt met dierbare ghefteente,
Daar by ben ick omringht met defè mijn ghemeente,
Te weten,eerft het jaer, en gantfch de maenden al,
De daghen kort en langh,de uyren groot van tal,
De nieuwe Lenten mçtfijn krans van groene blaren;
De Somer moeder-naackt met al haar rijpe aren;
De gruyfighen Herefft vollijvich laar en vet
Van al de druy ven dien hy opghegceten het;
De Winter gants in't bont doet niet dan klipper-tanden,
En uyt kôut-vorfticheytftaach blalèn in fijnhanden.
Dit zijn mijn trauwanten, mijn krijfch-lien,en mijn ftoet,
Die van mijn fchatten mceft zijn 't (aart en wel ghevoedt.
Mijn hooghe af-koomft trotft* de Goden allegader,
Wantij»is mijn vaer, &tf«r»«j mijn groot-vader,

Mijn

Mijn moeder L&tdta. van tweelinghen ghelach,1
Een dochter met een fbon, de gloor van nacht en dach*
Wacr van het maaghdekijn int baren va n haar broeder
Een vroede-vrouw verftrack, haar fwacke fwangrc moeder ;
De fèld-laamfte ghcboor t daarmen van lefèn mach.
Doch is het oock al vreemt dat Iuno met een flac h
Die fyvertoorcnt fmeet op 's aard ens harflebeckcn
De Typhonftrafen ftrengoon mans hulp gingh verwecken?
Om dat der Goden fmit Mulciber had ghekloof c
De wijfè dallas uyt het breyn van lupyns hooft:
Maar waar toe loop ick uyt het ipoor van mijne reden,'
En kundich u niet voort al mijn naamhafticheden ?
Gheen roem en prickelt my rot eyghen lof en prijs,
Van tytels lander endt: doch dat ick hier bewijs
D e grootheyt van mijn macht is om u aan te leyderji
T o t een erkentenis van u ondanckbaerheyden ;
O moede n onverlicht/ {waar van begrip,en traac h
T o t die goetwillicheyt en gunft dien ick u draachj
Maaryverichen fiielint fbecken van u fchaden :
Ick fàl noch andermaal de voorighe weldaden
Met nieuwe deuchdea u herdeacken doen; miftchie n

Of ghy dan overtuycht u feyllen quaamt te lîcn:
En dat de billichcen uherten fbo beroerden
Dat fy aandachtich u tot innicheden voerden;
Doch waar u wel van nood' dat ghy eerft wel bekene
De ghene die ghy meeft te dancken ichuldich bentSiet daerom fàl ick umijn namen meer belijen,
lek ben de voorfte Vorft en Godt der Artfênijen,
rfïfdapius wa s mijn fbon dien ick by Chirim iant,
De welck hem queeckten op met mellick van verftant.
Mijnnaaftemaaghfchap voorts , al s neefs en bloedt-verwanten
Zijn tokken en taal-lien der Goden: ja ghefànten
Des hooghen Hcmel-rijcks die doorhaer ed'le gheeft
By volcken iijnghe-eert,byPrinfèn fijn ghevreeft.
Als toom der Vorften, en als (chrick der dwinghelanden,
Die de bloedt-honden ftrafrecht in het voor-hooft branden.
Brandt-mercken van haar fchand', finaat-druckenvuyl veracht
Tot eeuwich lafteringh van hem en fijngheflacht:
Dies fchijnen veel uyt vrees ghedweeghe Jtachte mannen.
Die in haar hert nochtans zijn wreede fhoo tyrannen,
Dan doch de ware Prins die uyt liefd' mint de deuchdt
Die bruyekt mijn waardich Yolck tot iijnvermaack en vteuchdc,
Als

Als hy haar rijmen doét der vromer helden daden,
Der vrienden feghe-winft, e n der vyanden fchadefl ,
De hitten vande krijch, 't bloedt-ftof ten inde flach,
De nedcr4aagh fbo naackt ofment voor ooghen (àch,
*T uytfchudden vande kle'en, het piund'ren, 't onderlbecken ,
Der befreyfemde liens verholen knoppel-doecken*
Het wekken alles vverdt lbo levend' afghebeeldt,
Soo dat de Schilder vaack fijn ftoffe van haar fteelt.
Mi/n dichters zijn vernoecht meer als de rijckfte menfchen ,
Niet hebbend'zijn f y rijck, en hebben wat fy wenfehen.
O Koninghlijck gheflacht van't fliyverlijckfle bloedt ,
Die heymlijck by u draacht het alderbefic goedt.
Ghy die door cyghen deuchdt foeckt eerelijck te fchijnen;
Ghy die de menfchen wijft d e koftclijckfte Mijnen ,
Niet in het inghewandt der aarden vuylcri grof,
Maar indert Hemel fchoon van klaarheyt en van
En hoe ëlck in fijn fèlfs kan goude berghen vinden,
Wil hy maar innerlijck't opmereken onderwinden ,
Van fijn ghedacht' en doen, en overlegghenfme c
De wetten die ons Godt en de nature fètj;
Dan fpeurtmen n a het goed*, dan leer tmen 't cmaat vcrniéllen,
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Dan krijchdy in u hert de fchatten dijner zielen,
Dien ick u alle gun,o firyverhertich volck,
Die meer de pen ghebruyckt als de vervloeckte dolck,
Der menfchen moorders lull: dan, u vermaackt de reden,
De moeder van d'eendracht,de ftichfter vahde fteden;
De làdichfter van twift, de herte-ftroóckfter foet ,
De hoochfte Koningin van't menfchelijck ghebroet ,
Waar na fich kleyn en groot ghefamentlïjck moe t letten,
Sy fteltde keuren en de burgherlijcke wetten,
Die yder int ghemeen moet welen onderdaan :
T o t voorftant vande goen en ftraflfevande quaen,
' T ghemeene-beft t e nut, als oock het'slandts welvaren.
Dit was Amenons konft, waar met hy de Barbaren
En wilde wocfte lien lbo. wijflijck heef t gheleyt,
T o t cenichey t van wil en tot ghehoorfàamheyt.
Als Co de hoofden kloeck hetgrootelichaam meenen ,
Meer als de eyghen-baat lbo voeghen fich de fteenen
Eendrachcelijck t e iaam,yder doet fijn behoort,
Soo veltmen wallen, en lbo metftmen muyrr ' en poort.
En ghy mijn eyghen-krooft, wel.' làl ick u vergeten?
Die o m mijn dienft t e doen lbo veel tijdts hebt verlieten:
Wanneer

Wanneer als ghy met vlijt my uwe deuntjens fchonckt /
Als ghy in u kantoir of yewers wand'lend' ibnght,
Hoe u de kleyne Godt der Minnen heeft ghefchoten ?
Ick wil het lochnen niet, ghy zijt uytmy ghefproten :
Want fiet u werck en ghecft my gheenfins oock vcrfàackt.
Voorwaar het eelfte hert werdt aller eerft gheraeckt :
Hoe dickwils lucht ick hier uyt vaderlijck mee-lijen ,
Als ick de klachten hoor van 't ongheluckich vrijen .
Dat ghy fbmwijls t e kroes uyt eyghen-wil beftaat ,
En vollicht meer de luft als de ghegronde raat,
En ghy blijft eue n fterek gheketent aent verlbtten,
Totjiaar ee n ander krijcht, en ghy het fpijtich fpottcn .
Of als 't laf-beckje jongh flinghs met u ommegaet,
En doet u minnen een die u van herten haat,
Ghelijck als Daphney die mijn fchichtich pleec h te fchuwen:
Hoe bitter ift, helaes.' die wonden te vernuwen?
Maar ghy Sangh-meefters eel,bekranft,belauwericr t
Met ecuwich bloeyend' groen, ten alderbraafïl verciert :
Ick fal u danckbaarheyt en u ghewoone klachten,
En u vermaarde naam onfterffelijck doe n achten,
Tot een vergeldingh van u weldaadt en u deuchdt,

Op dat u volgh' int goed' de nakomende jeuchdt.
P e liedtjens di e ghy hebt ghefonghen en ghefchreve n
Ter eeren van u lief, was ick ghefint te gheven
De blije werelt, maar ick heb mijn nu bedacht
Die te vereeren aan het Maaghdelijckgheflacht :
Datvriendelijckevolckheb ickf è willen ichencken ,
Op datfè an u leyd' en lijden leeren dencken,
Opdatfè al u fmcrt, o| > datfè ai u pijn
Met lieve weder-loon u lbo ghedachtich zijn ,
Tot dat iy zijn bekoort u felven te verlichten,
Sulcx dat ghy haar en mijn moocht loven met ghedichten .
Nu ghy facht-finnich volek. ' ghy Venus borghery,
Neemt dele gaafin danck, al waar kieen haar waardy ,
Soo werdtfè u nochtans ghejont en aangheboden
Van my Apollo.' lelf een vande grootfte Goden ,
Die al de heerichappij des Hemels over fïet,
En watter op den grondt des aarden-kreyts ghefchiet .
Ontfanght mij n gift in goed' ick gheef gheen quade gaven.4
Het is den offer van u feer^verliefde flaven,
Die na u hoochfte eer, die na u vroomhevt ftaan.
En die ghy daeghlijcx fiet om uwent wil vergaap

En lijck wel met de Swan de droeve jonghclinghen,
Hàar hertelijcke fmert, en eyndel-vaerfèn fînghen,
Met blijder keeien uyt: 't valt fwaar, a i waart maar fchijn,
Van binnen droevich en van buyten bly te zijn.
Doch ghy o Maaghdekens moocht wel vrypoflich lefèn ,
Haar rijmkens fbo ghefchickt, dat ghy niet hoeft te vreefèn,
Noch dorperheyt, noch fchand, noch wiflellingh van bloedt:
Ten fyfè u de Min al prickellende doet:
Wanneer als ghy daar fiet befchildert en befchreven,
D' ellend e van u liefs rampfàlich ftervend' leven:
Verooruackt door u ftrengh en onghenadich hert,
Dat door haar ftaagh ghebedt niet eens beweeght en wert;
Die daarom alieuyrs een nieuwe doodt ontfanghen ,
Om dat ïy miffen daa r fy't meefte n a verlanghen.
De ftrafheyfcvoecht u niet, Venus is facht van aart,
V moeders warent oock, van wien ghy zijt ghebaart ,
Of vvildy beter zijn als oyt de vrouwen waren?
Dat's een vermeetle wil, ten aanfien vàn u jaren,
Ghcbruyckt u jonghe jeucht, het is q befte tijdt.
Ghedenckt de gheene dan die u van herten vrijdt;
Bemint die u bemint, ghy lieffelijcke lieden ,
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Doet

Doet andren als ghy woudt dat u felfs Ibu ghefchieden .
Indien ghy by gheval fbo doodtlijck waart ghewondt ,
' T gheen ghy dan foecken föudt nu aan u dienaars jondt:
Nu aan u dienaars jont die ghy lie hebt by fcharen,
Die u lof-finghen hie r op fangherighe (haren:
Soo deftich en fbo groötfch,fbo heerlijc k en foo eel,
Van wien ick gheen en noem om datfè zijn fbo veel,
Dats al onnoemlijck zijn, want fbo'ck maar een'ghe roemde,
Ick deed'groot onghelijck die ick dan nieten noemde,
Syzijn tenminflen u ftil-fwijghent we l bekent,
Vermidts ghy Iuffertjes d e ftijlwel zijt ghewen t
Van u bcminners konft,en minnelijcke klaghen :
Indienf u fmaken wel, of foo f ü fbo behaghen
Als fy u doenmaal deen, dat ick niet reppen mach,
Soo fal ick u eer langh meer brenghen aenden dach.
Of fydy nu fbo grof dat ghy fe gaat verachten,
Soo wiltcr voor een wijl gheen andere verwachten,
Neemt defè dan voor lief: het is mijn beur t te gaan,
Want in mijn plaatfe dringht de filver-verwe Maan:
'<€feanucrftmcn.
G. & bredere.

Rcgiftcr

A

K,egifter van alle de Liedekens.

* Lderbequaemfte fchoonc Maeghr.
XjL Al lijd mijn blijde ziel van büjdtfchaps.
Al mijn herten oock mijn fin.
Ariadna fchoone Maeght.
Als helder klaer Diana fchijnt. ,
Adieu fchoonheden preuts vol fâchte.
Arch Venus wicht.
Acmtocht mijn hertien.
B
Blinde Godc der Min,

Fol. 14
fol .zo
fol.j 9
fol. 63
fol.61
fol .9 7
fol.ioo
fol.to f
fol.10?

c
Corts als de vaeck en flaepmijuoogen vaftbeftreden, fol.4 4
Cupidóos lo«fe pijlen.

D

Demophoon, hoewel de Son.
D e wijn die hy ons mildlijck gheeft .
Dat Venus jonghen dus is ghefchent.
Dianiraickkent u wefen.
Dat u mijn liefd' bevingh.
Den Heme l wil ghetuyghen.
De reden door den tijde bevindt.
Den langh ghewenften tijdt .
De winter kout is nu eerlt ontflapen.
E
Eylaci,eyhci,wat droefhey t komt my aen.
Een Heeremij t wil ick worden»
Een Ionckvrou die my 't hert doorwon t.
G
.Ghy lodderlijcke Silvia.
Ghy wackre Nimphjens en Driaden.
Ghelackigh leeft den blijden menfeh .
Ghelijckeenlagherin hetveldt .
Gahtftcafict de n dagh komt aen»

fol.11

fol. Î I
fol.H
fol. 18
fol, 14
f01,30
fol.41
fol.46
fol.I«8
fol» 116
fol.30
fol .73
fol. 117
fol.ry
fol.37

fol-n

fol.60
fol.60

Ghy luftelijcke May komt vor«fl.
foUg
Goddinne der Goddinnen.
Col.69
Ghy zijt fchoone Maghet .
fol.7tf
Goddin die mijn herte verheucht.
fol.ui
H
Het oude Roomfche Rijck vol hemeifche verftanden, fol . 17
Hoe langh fal ic k verduldich.
fol.16
Had den Hemel niet befcheyden.
fol. i r
Hoe werdy dus beloghen.
fol.18
Het Venus kindt door fijn loofe treken .
fol.jJi
Hebt deernis met een knaepjen jongh.
fol.™
Hoe wel ick onberadich.
fol.fe
Hoort lupiters fcholieren .
fol.107
I
Ick Cupido Goden Godt .
fol.K*
In ouder eeuwen langh.
fol-ï*
IofFrou ick kan niet winnen.
fol.4»
Ick kniel Iuffrou in uwe dove (roep.
foUc
Int midden van dit laghe Neder- landt.
foL78
lek bid mijn Heer denMcdecijn.
fol.87
Ia noodich ach t ick nu te roemen.
fol. 109
Ick weet een fchoon Goddin.
fol. 109
In armoed leef ick onbenijdt.
fol.ro*

K

Koomt my Nymphe doch te baet.
Koomt helpt mijn klaghen Goden al.
Koomt Voefterffe va n mijn hert.
L
Lenten doet de aerd ontluyeken.
Luftich Hymen als een man..
LierFelijcke Goon bellèrt met GodJcIijcke .
Lief als ick fagh ugodhjekheyt .
Laeft gingh ick in het woudt.
Lurio fchoonftc va n u buyren.

fol. 110
fol.: ik
fol.nj

fol.ta

fol.ig
Ç&I7*
fol.jo
fol.90
fol.9f

Mi alma

/Î

Regifterj
M

Mi alma brufle par ta grand beauté.
Mijn hert laet vryheyt vare».
Marten Aepjes eer ) e gaet.
Mach dit vroegh begonnen vyer .
Mijn hert eylaes verfucht verfcheyden .
Mijfl veylich levens luiten.
N
Nifje.Nifjen o je dingh,
Naer dien mijn oogh/ens klaer.
O
O dard e NimphjjentileMaeghd .
Onfe Lobbrich is foo blijde,
O fu y verlijcke Maeght.
O groo t vernioghen Min.
O ichoon e Maeght.
O fchoonltefoo n lupijn s Apollo.
O nach t jalourfche nacht.
Och voedtiter van mijn leven.
O fchoon e Phoenix veoghdeffe va n mijn ziel ,
Onlancx heb ick belacht.
Onlancx vroegh int m»rghen-root.
O fchoo n Goddin ne fchoon,
Onlanghs ick my veraieyde klaer.
P
Periofta di e met traghe ftromen glijt.
S
Schoonedie mijn hert en riele heeft ghewondc ,
Sint dat mijn ghedachten .
Soo haeil Gijüe n had vernomen.

'S nachts doen eeti bîaeu gheftèrde klcet.
fol.i? Schoo n GoddinnewaeVtghèprefen, foj'.éf
fol.3* Sin t dat ick fchoon* Maghet, fol.7
fol. 4? SpintLachefiswelruygherdraet.
fol.64 Sedefboo m fchoon,foetbloeyendefpruyt. &>1*9
fel.* ƒ Snel-Wieckich wicht der liefden. fol-Vr
fol.104 Staechfoeckthetwelichhof .
T
fol.jo Tityrü s is alleen befwaert. foi.i
fol«91 Theti s ghy zijt al tefchuw. folfi
'T ij waer ick lijd mijn lijden. fol«4
fol.ioi TGhetoptevolsabgantfchgfieiïieen . i'ol.g
fol.j3 'Tfeghentende'Sonnefchijnt . fol.88
fol.6f
V
f01,67 Vaer t wel Scepters, vaert wel, folwc
fol.84 W
fol.ri WatfuftghyAmfterdam .
fol.ïj Wa t wenfeh kan ick u doen. f o i i
fol. 18 Wasick niet berooft va n
firme. fol.
fol.31 Wa t woeker in mijn hert en quelr. foli
fol.38 Watbaetdatucoralen . fol.4
fol.3? Wannee r Neptunus krachtelijck. fol.1
f01,98 We l op mijn hert,wel op mijn ziel, fol.e
fol.106 WaerdeMaeghdenhierverfaemt. fol.89
Waerom laet ghy jonghejeucht. fol.yi
fol.9 Welop mijn drocvegheeftwiltu vermaken ,
Wonderbare echtens ftricken.
fol.iot
fol.31 Wij s zijnfe dier begheven. fol.if
fol.4* Z

fol. 53 Zephyr s gheblas de lindekans eieren.

fol, fr
j
fol. 81
?
fol, i 10
j
»
7
9

»
'
fol. 10
*
af
o
j
6
j
v

.
fol.jus
f
o
'

fol, 100

Miftellinghe.
^ol.9l.f.!«n'tifrfrt?okfnt)trt, fol.H.MIbmuinU9.^eetf^iwmni\tcnn\nmrt. feT
. <i« Brttfrlifbrtoi ;
w.itrtujtiôctptfreeJc.twttuMhtiatibô* / enlreft/ ï9tt«»Sfceuturnt , ©emiOfttfcebcrlansteralaDftjiou i

Sangh

P

ERIOSTA, di e met tragheftroomcn gli jt,
Door d'Ackcrsvet , ende 't immer-groen e
veltj

Die Spieghcl voor de laghe boomen zijt,
W e l dich t op u begraefde kant-gheftelt,
AchJ ftondtick oock op uwen oever groen
Soo groeyd' ick mee, gheli jek u Elfen doen.
Niet om dat ick mijn voeten /poelen fouvv
Als 'smiddags brandt verfchrookendémijn hoogt ,
©f datiekop u foere koelen douw
Verleckert ben»pm laven mijnçdrooghr,
Noch om dat metü vochtefauccmi;n ,
Aerdtrijckverniénght, fouvv vetter vocdtfeLzijn*
Maer om dat ghy mijn Vróu te ftadcnacr,
Als fy haer fpieghejt in u loome vloet
Sorchvuldichlijck met u te rade gacr
Hoe dat haer paft een ftroon ofRoofen hoe r
En ghy verbeeldt haeroogh en aenfehijn hiel,
v
Ghcen aenfehijn nier , geen ooghe niet, haer ziel.
Haer ziek die bcreydc flavenbaert
, In't fprekent oogh, en'tduydende ghelaet
!
Met pronck vvijsop ghelpieyde gaven, waert
Kloeck, edel, wijs, foo braef ten toone flaet,
6
Dat

Dat ick verwert metal mi/n fin in die
Niet van haer oogh noch van haer aenfehijn fie.
ELECTR A, 'tfint der Goden vvaerde Mui,
IPHIGENE on s allen heeftontfehaeckt ,
Sagh ick hun noodt ghe boden nader in,
En vandt u erf hacrs machts op my ghemaeckt,
O brav e die u braefgedachte flacht,
Van vrome werden vrom e voortghebracht.
V Vader waft, di e moftc ftieren veel
Volckcn, met fijn treffelijckghebiet ,
Niet hy die daer verv voefte 'tvierendécl
DesvvereltSjNeenïdie AGAMEMNON niet,
Macr di e natuer totheerfchappiefchiep ,
Of fchoon 'tgeluck niet hoogh genoech hem riep.
O Coninghlijc k grootmoedigh hooghe fact,
Van moeders fijd' oock vol voor-ouders deught,
Indien dat ghy u goedighooghe flact
Op't her t dat fich om u te vieren veught,
Sooiàl't verfmaen, lect , naerheytdoodespijn ,
Endeghy mijn lief, mijn licht, mijn leven zijn.

&ict minne n Dat i# fmert/
<£n't minnen balt ootU fjcröt/
£0aer/t alöcttjcröft om utntmt/
«èonöwtfljcnot tt mmncn.

VqfS : Ejpritfqui Çev/pirtt..

-\TT73ïtfuftsfip Amfterdam,o m 'tongEtooonbtrluebf n
."V* V ©ajraöont-flfrrcBlaW/oftoaéöpt'iBi^efttelplïé
(3Dte'tonberuio#f aetbtru c üjepgt met ntttrttrttöeben/ )
^>oo't placfi/ tnaetbefetfpjï/regeertfiet ottbrrg r fcfjctn,
^tgbatbeflergBelot&t/booj'tmfnwIi^febetgarm
©aa ttuee gôeltêben/biefp;tonfen r omt te Beöt/
$aubjtoafBtenbeBpöaerbienftinD'urctebet6ïaren/
iBrtr als gfjemeene roitjï iwt Belbje tuefte nff t.
tyittffragttütht f p toe/bit ittocn roem ban !9;oubjen/
^ippeleub' bp tietaetb'/ en fcB jtümic&boo?.be blttrfjt/
«Serf thttt gftegeben geeft/ fiatt bltugeljS tebertrciüuen/
Cn rotten boben't fiooftbeo «rents in be ïutfjt,
<© bjabe moeberg bjabe boeïjter inben finnen
©f £ eebleti jeugöbjs bergoob/ida Ida Quequeïs bjfoe tf
<©aet Ben«i/0alet{|Betr ooft/ u btenaer pfmertetrminncn/
'üTe boeten tiJOieffeer-totjiömctlaiigDöerlangBetgoet.
©lammenbe 22>;upöf gom/ff et ijot bcttbitfeaBen
t©ej8tD«Igel)oic25iUptïS/beftBfttmntwtrootöeptfp?föt/
»©f tj8 «teöt Stbonbt-Pcr/bie bute ftrt te nafietv
«©f efoete to$fbelfiept/met bitfe bjienbtfr&aji niengBt.
t©u0lange0i)ptn'tgc0j5Öafr gabenplacri t te bieren/
CaenfienelijeSgBelaetjS groo t orljtbarctibe fitael/
ï^actlteBaemfcIjoon banfme/bol ebele manieren/
<£n uujfgept boojtgBetyacBtmetjb'alberfoctftc tae f »
JBaet in een oberbloct ban bupfent ftftoone biitgft m
©bjatigöeoogBenmtteUjepbefuHengaeu/
ïf) bettel nanben en u fetebenbelippen fpiingBen
^ten ir6 bant ee n opt atv/ ap later borj) tpàf am.
©anbletpten/Iippen/oal^/óctiat/itHnietüjilnoemm
'CûôriiS 8<f renbe op Bet oDéen ö«t gjp nw obevflat t/
£00

£ o o b'toerelttaufieffîije/fri tenen Bof öo! bloemen/
Maer hebfeeproèft, datick bedroef t,in forge was gefleken,©an ö'ern op b'aer/tot Dat fp niet on ontgonnen Iaer«
Ende: dat de vreucht.van mijnejeucht,heel verre wat gewekégn'tfloncfieri ban be jBtnen 'ulf tBaemji taeelicnepbè* Qrhy Maeghde tcer.daeric wel ecr,mijn onder plach vt vlijé
35elont6tBet opgijetogBen oogft ban u berflanbt/
druc verfacht/oghjr mijn clacht,aenhoörtmetmedelijen
Haer fleleöeftif B/bjoom/cecBtneerbig/öeufrö befefiepbê Mnn
inde io ghy haet,die my verraet,dat bid ick u gemeyne,.
e n rpft e u Bert acn't Baet/met ftantPafttgBe tyanbr.
Die mijn bedrooch,met def stooch^ U raceVtUine.
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SONNET.

föghe tijdt waerom ifl datgbj « ter/heft
Emopbtan, hoe wel de Son,'tfinthy ontfing fijn ftralen,
Meer danghj ijjt gbetvoonï loet ghybetu yerdriete».
Noyt vrou befcheen, die meerder reen,had op haer leet te
Dat telden Hemel y>an Liefs èj *jjn macbglenieten*
malen,
Watfchaedtst mijn ghelmck>datghjudaer snoeit.
Als ie eylaes, ô />*//C«dwaes,nochtans mi/n hert vol wanen,
Eengrijfaert KJjdy tijdt, enproefde nojt 'tgheweUt
Te weten haeckt,wat dat ghy maeckt,dewijl ie baed in tranen.
Ontrouwe fel,bedocht ghy wel,numijn 'tgelucloopt tegé Van tgneene datfe Itefd enfiete veer liefdbieten.
Helaesl de tranen tlanc^er mijn vanghen vlieten,
Hoe't met mijn is, het foud gewis, u ftalenziel bewegen,
Macr u gemoet,is heel verWoet,datkan ick niet verwachten, AU tckjun'tyr-werck.dcnck* dat^ual^wat gbefiett.
Och mee fterdie de tijdt met ujren afkundt meten,
Op mijn te fien,encomt miirchen,niet eens in u gedachten.
Gift'rwndt msflenghyenhadtukonft ïergbeten,
Ot mogelij(jk,fo dedy blijck,mec "onverwachte reden,
Want drtemaelfioech de kUel^n min als een quartier.
Van u bedroch,als loflijck noch,en overgeven eeden,
Aen yemandt die,ghy op een nie,wilt met u clucht verheugen Moer na mijn Liefs Vertrec^ door dsen't begon ie dagen.
Die haer daer door, ghewaerfchout voor, u trouw falhouden EnbeeftdekUckebo-»enfetm*elmefghefUghen%
In eenen tijd* (docht mjy >an twalefnyrenfcbier.
meugen.
Verrader wreer.gaetu mijn leet,en lijden foó ref herten,
Dat ghy u veught,om u geneught,tè fuygen uyt mijn fmerten,
Dewijl my n eer, door u ter neer, gerae'ekt in alle monden
BRVYLOFT-DICHT.
Eq ie moet gaéjmiftrooftichaen, mijn fchaemte vaïl gebondc.
Schoonfte foon Iuppijns Apollo,die van allen
Dits niet genoech,maer laet en vroech,ghy andreri giet ver-"
D'aenfienelijckftécroon t e beurt is toe gevallen,
breyden,
Dat nevens dy .'shadden van my,de jonft bekent ons beyden, By foo veel Goden, als den Hemel fteltte pronckj
Die g.iy allee,maerduyienteen, van trouwheythebtgenooté, Met uw aenfehijn vol glans en al tijdt even jonck :
Walt valfeneyt doen,wie fou vermoen, van trané uytgegoten. Die, naer uw oordeel rnp, vermengt met blijde foetheye
Van dicht, en fang, enfpel.uwalbefcheyden vroetheyt :
V d i«ren eed t,was die my deedt,my felf om u vergeten,
Latonaes waerde vreuchdt, Dianaes toeverlaeti
Noyt fintdat pas, bly geciheh w»ick als ickplach teheetcn, Of u van Daphüe fchoon noch yet te voren ftaci?
»2
poe't

O

Doe't poefclichtigh blanck haers lichaems wel befnedén
V in uw ooghen floech, en vloogh door al uw leden.
Vw Gpdlijck harte claeghde' en qurjnde' ick weet niet hoe:
'TVerlanghen foop het uyt. Dus is nu, PLEMP - te moe.
Ghefwinde flits, vaa't kindt op handel fijner booghen
Tc leer goeddunckend', is fijnribben door ghevloghen 1
En baten mocht hem niet dat hy u, voor altijdr ,
Sijn handen, lippen, en lijn hart heeft toeghewijdt ;
Noch, dat gh'hem inne blaeft gedichte n hoogh van waerden,
Waer door hy treedt ghelijck uw levend beeld op Aerden.
Hy peynft, hy vreeft, hy weent, hy forght, hy facht, h y ileent,
'Tin-etend gift verteerthem't mCrrech in't ghebeent.
Gaet heen verwoede Min beluft op ftadigh plagen
En fpant de S wanen vry voor u vrouwmoeders wsgen j
De f mydige' halfen van't gailachtighe gediert,
En felfde gouden Car met Mirthentelgen ciert,
Der wekker bloeyfel fmett' met reuckaen allen enden,
Den afem van de lucht, waer fy haer hene wenden;
En tot volvoeringh braef van u triumphe groot,
Soo fet u op het pruy til in uw vrou-Moeders fchoot.
Een treffelijcke roem,ee n heerlijcke vermaertheyt
Is't feker voor een Godt, te qucllen met vervacrtheyt
Hetmenfchelijck gheflacht.e n 'thart e fchieten fe l
Te pleghen voor fijnluft, en 'tbranden voor fijnfpel :
Al of'tonfterflijck vleefc h daer mede waer te voeden.
Hecht fulcken-bitterheyt i n d'Hemelfche ghemoeden?
Indien u lof vermaeckt, is't om u eer te doen,
Soo keert u finnenom, ho.udteenmael op van woen.
In ftucken breeckt uw boogh, daer't alle voor moet fwichten ,
En knackt tot fplinters toe uw koker en uw fchichten,
Verbrandtfe met uw vlam gelijckverwefen buyt :
En daer nae dooft u w toorts in Minnaers tranen uyt.
Dan valt het u te foet de Schutter-konft te ' hanteeren?
Soo fchict in Venus naera de pylen tot de veeren

In menfchelijcke borft; ntaer als den Minnaer blaeckç,
Soo draeght wel forghe dat ghy fijn beminde raeckt :
En niemandt is foo woeft, dat hy op u vergrammen
Sal met een oevlen moedt, als uw vermoghen vlammen
Vand'een en d'anderzijd' ontfteecken 'tinghewandt ,
Ghelijckelijckmeteenonfliffelijcken brandt .
Ick lafter niet foo feer uw Godtheyt hoogh vermogen,
Om dat ghy,aen elck aér, de hoornen hebt getogca
Van uwen tayen boogh,doe van uw pylen ros
De fcharpfte gjngh op't hart van onf' Apollo los,
Als dat ghy Daphne, wiens gedaente ftacch gevloten
Door fijngedachten comt, het coudt, of ongefchoten.
Apollo feg ick, onfe' Apollo; want den Man
En roerde' Apolloos conft niet uy terlijcken aa ;
Maer pafte door de fchors in wijlhey ts pit te dringen.
'Tverborgen onfes Aerts; 'tgecrieuwel van de dingen,
Al heeft hy't doorgeboort. Het Recht verwart in naer'
En diepe duyfterhcyt, is voor fijn oogen clacr.
De Godtheyt grondeloos heeft hy fich onderwonden
Na Menfch-vernuft va n ver eerbiedelijck t e gronden.
Den aert der' fieckten is hem oock niet onbekent;
En watj.daer tegens , weer moot worden aengewent,
Tot lichting en tot baet der neergeflagen luyden ,
Van berg-werc,vangewas,en drooge' uytheemfche cruyden .
De Sang-Goddinnen zijn hem onderdanigh-, haer
Bind t hy aen tijdt en maet,al of hy Phœbus waer.
Hy ftreelt het lecker oor, met uytgelefen cierfe ï
Van trèffelijck gedicht , en oveifchoon verfierfel .
En troont fijn handt gelcert,met vingers wis en fnol,
Vlaeyende wyfen, uyt het fangrich {narenfpel .
Van foodanighen Ma n hebt ghy ontroert de finnen,
O Min , en doedy hem niet van fijn lief beminnen?
Ach! Ieght op Geertruyd an uw boogh,en voeghter op
Een welgevecrde pijl met een ghewette dop, En vergt

Fn vergt u fpieren vni,*tt gh y de pijl laet grippent
Dat immer diep het riet mach in haer harte flippen:
O blancke Daphne fchoon,vervollechde Godin,
Houdtjfchorft uw vluchte wat, begeeft u geenfins in
De fpiegel-clare vloedt van'taltijdt coele Sparen :
Vw ibrg is late forg ,dus laet u forge varen.
De Min heeft u geracckt, het Sparen noch het Ty,
Noch't onveifwelchbaer nat des holle Meers daer by,
En ishet in haer macht uw fchoonen brandt te bluffen.
Maer fachten falfe beft uw trouwe Minnaers kuflen.
O Min, ick feg u danck dat ghy, na mijn gebedt,
Tot ddèPvïh uwen boogh, dPës Heven hebt gefet.
Den Hemel fegen, ô geluckig paer, u dagen.
Datnemmer ghy van ramp, e n minft van Min moocht clagen.
P. C. H.
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Ityrus, is alleen befwaert,
Caralena die ijl waert,
LieverJlerVen,ydan te deryen,
Haerghefelfchap op een aer,
Wittighe laft en <valt nietfwaer.
Ms ickfouw kiefen na mijn fin,
Coninck zjjnd? en Coningtn,

Soud ick toonen„door het croonen,
Caralena dat ick u,
'Tmeejie bemin,doet ghy het nu.
'Tcleene <verfchil<van onfejiaet,
Liefje doet datfoo <veel auaet*
Dat u Minnaer„gheen werwinnaer,
Die nochtans fo feer houdt an,
Van Amulina worden can9.
Of ick noch Amulina con
Winnçn, en daer na noch won,
Liefu herte^aermjn fmerte ',
Enmynfuerpyn die ick moet
Eeuweltjck draghen niet Tbelfoetï
Ickfeetfe nu met defe hoop,
Hope datfe beter coop
Kochfalgherven„canfe le'ven,
En dat Lentula/*/ pen
Teghen haer wil dit hwtolijckfchien.
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Paflorellc
Stctfl, De Mey die ons de groente geeft.

e togn bf c BP onjSmf Ibltjr 8 gfteeft
D
©oettiJelôetBettberôeuggen
©an een bfefonbermf mu leeft/

JDaer mgn/ooefoufeniEugörn^
ÎJcBtoeetbanffefb'/trB&enljaerBrarnt/
SIrBOoojbedmfnnaerjSrfaflficn/
3t(j8 fiaerfjaet Itcfjcn n f et en argt/
Jfôacr ic6 tout al betbjagfien..
Borrftfiab ûSIfebec meerber prin/
<£nomfia?tmeertebenrBcn/
2fil0t>oo;onBuntieb|pte3oii
©an fmerten ùiemijn BrtnrBett.
$ct öuüjlijtfi maerfit ttoee lieben un/
jrBaerlt£fb'b'reentttoce3teIcn/
35tf 35 ttjc B&ept trouto en anberjs gfieen
«©nofiefjStrouQjfalticrnfelen»
<®n& $idm aengfjebojen mm
Xtdoet elf Baerjö pijn gfjeboelen/
i&oo bat topttoee met «tien fin
E n " birBtofliS 'jöanberjs boelen,
f?cB fir mijn Ikfal ifiet met/
gicB bnelfemetgfiebacfjten /
©et gljeen mtjn toa&enbicB betbn'et
g n bcfelangóenarfjtctt.
«föfiebaefiten bte ntet (îtfen fîaen
îDooz ïoope n allcbtngljen/
«©ie bow rnrjn lept en bjcutftbe aen/
'3fe &ab bjewebt con tcBfe M i g & e n.

SONNET.
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MA«n ie{»4er lupijn ickjou me Vrev >erkjare»
Voor Imno mijn Goddm, tndien ickjiaighewelt
Alt Ctningh Van deZeetmijn yrouftu zjjnghefttU
Als Thetis Ceningin^edwinghjferyan it
baren.
Vtel 't aerdtrijckjny te deel,ick\.fou met u my paren,
Vmaken Key [erin y on 'swereltj weeldich feit,
Ghy door u ~»Uchtenb[$nt,foudt yoor Goddinghetelt
Zt^n.rijdend op een Koets "verwondert y an defcharen.
Maer laes ickj>engheen Godt, end' llii— uitr vefen ka» t •**^++**.uH
Den Hemel 't urnen dtenft alleen my't leven nam y
él mijngheluckjlat hanghtjnijn Vrcst, aen ughenade,
Ghy *,ijt mijngoet, mijn <ju*et,ghy sjjt het aUes: da»
Sooghy my weerliifd' toont daer leeft gheen blijder mdH,
'Kien Ctningh tfelfs lufijn, met rijekdom eyerladen.

Stem. Windeken.

A

i

Lderbequaemfte fchöon e maeght ,
Ecrbaer, wijs, en jonghghedaeght ,
Coftlijck,vvaerdich,
Heufch en aerdich,
Gheeftich, vrolijck, facht en foet,
Trcffclijck, mae r niet hoogh van meet .
2

Niet ftuyrs noch vvreedt van heit en fin,
Croonens

Croonens vvacrt als Coningin ,
Oockbycleene
Recht ghemeenc
Nimmer anders dan d e Hen
En machmen frayer NIMPH E fien.
Lichter als PHOEBV S ftralenlicht
Isu fuyvcrlijck gheficht,
Schoon e roofèn
Doet ghy bloofen
Onder dat fnecvvitt e vleys,
Coftelijck, cierlijck nóch een reys.
4

Heufch en beleeft van fprâcck en mondt,
Teer van handen/taenfïch t rondt,
Ranck befneden,
En u leden
Dacr de cleercn fooom ftacn,
Al off' een Schilder had ghedaen .
S
Soo't u Princeflè maer gheviel
Dat mijn opghetrocken ziel
V te deghen
Con bevveghen
En ghy my u dienaer kent,
Soo blijft mijn blijdtfehap fonder endt.

Lof van Iohanncs Secundus.

O * » oub e fcoomftBergcfi / üttlfftmtlkfft uerfïanbm/
r i l B e t P"»dusfap btttlott / gfiebjacBt geeft op bit baen
©te jaapelfcBe iBeernün/be ©enufijnfr fie&toaen/
Tibui enbe Mamael beaent f nalle lanben.
(biageu
JEaer fieeftban pcmanötopt/ metrerBt toermorfitte
©en iBfrtenferaniBop'töooft/fulcïBcbtgöpfonbc r fae!
myal bermogBtteboen/ o eentcö jüarBtegael!
©es JMIantftBepjfeefcAtoelemc noemt 'sGrâven-hage.
3©ant fo beel boubi toert/men geen ban bee $ fal binbé
©te nut met oojbee l rfip enbe finnen teelbefaet/
© ooi mattgö ouberbom befcgm-fconfr on bte maet
<©pt fitfj in ernlïenmoet/ Beeft betben onbertoinben,
JSatitÇnûtbjonbetoroot/batgBp'tgecaenbgnjarai
Wafi feplenbV Be»t berbult boo? onertofoet ban gBeeft i
^ o bat eôp alt gefangfi/baet ban fo groot een feeft
eemaertbjerbt/obewreftboo2tfiItnr6enbnnerfnaren»
'&ÎP gBP Me 5i«l opBaelt/upt EKfijnfche toepen
©e& öoomfr Ben Caihmachs,of met trompet gfieftfial
3n't belbt aüarme maccfit/cf booj Bet ï)atQMcbe ba!
jBet bgnfefioon Hefgepaert/ufelben gaet bertuepeni
<©fbat8BpEon(rfgfitoett/btePindarifcheï.iere/
<©f metb'anbgnfcBefilotfi/bgno Stcpferg ïofuptmet/
<©f bgnKJ Çeet irebetjS graft/mettoare tranen bet/
<©f met bi Sroon opt Booft/'tbelt crarBtf tB gaet Derrière.
<©•tooojtoten NafofelfjsfijnBoogBemoetlaetfinrRen/
<©!btebeniBcp-Boom eerftîn $ollanbtBeeftgfteplamv
Sa bonen ben Haurfer/beeiB togDtgöema?r&t beaant/
©ün loftoilt'cB alom ten kernel toeboen Blfntfien*
<fè Phœnix onfer eetito booi Cypris neer ggefonben!
€> tiiz'ta^atf-pUtfQn nocBnautoelijcrgnebaert!
©ebtinet ben gulben Hupt foo frötc&euïtfi gBcpaett/

ïP.it ïffci' mw Böefgr R mtot rrit opt götöonbw i

l(f 4D eet bejS ©aber-Ianbtg/fpgt alle gbf oren/

Sotner.
(©et) ! tod tcfr trebrn na H boet-fiappen ban beer/
SOMER koock t des Lentensvruchten
«2n üolgfjcn op Crt fpooj/ot&i morfit ic&gebbeti b'eet
Ce toefen ban u 23enb/ inet üü\btn$ obergoren.
Door
der Sonnen heeten brandt,
ïBelc g&pfjebt albet eerfi boen/upt ben $emelboutoMi
Die ons doet desmiddaeghs vluchten
'4&P't J!Benfcöc!öc6 göeflarftt boo? venus jonfîe mllbt/
Cot laef'nfiS ban onss Bert/tongB/leber/nfer/enbemHt Uy t het onbefchaduut landt,
•<& jiBontaejSfupc&erfoet/fpgjSfargtom teberboutoen . In het bofch, of op de ftrandt,
^p bjaeg ff1ï> trotg bf ebril/ban tofjtberoemt te toefen/
S©OOÏ fgn pen of fijn tong/fîaet/ ûqr&bom/<©o*beeI gr jjjs Daer het vvindtje coeltjens vvayt,
SLaeton$ te b$?ben 3ön bat u ben googgffen p?öj(
Ruyfcnt foetjens door de blaen,'
^eiaoomftger^ocfg/banBccstjitoeg&egSeben.
Dringht het water of en aen,
Nadesluchts bevvceghlijckheyt .

Her/ft.

Paftorellc.
Lenten.
ENTEN doctdeAerd'ontluyckcn ,
Diç de coude V Vinter fluyt,
Levert bloemen die foetruycken,
Deckt de Àerd* met gras en cruyt$
"Tvoghclt je finght overluyt,
Maeckr %i neftje in de way,
Ofaen tacken van het vvoudt,
Daer het hem metvreucht onthoudt
Om in vreen te broen fijney.

L

HEREFST doe t de fchueren open
Als de heete Somer endt,
En haelt in daer wy na hopen,
'tCoorcn,eert te velde fchendt,
Perft de wij nen excelent,
CERES backt, en BACCHV S brout ,
Ellick om de grootfte prijs,
D een gheeft dranck, en d'ander fpijs,
Tot des Mcnfchen onderhoudt.
Wïnter.
Maerde W I N T ER comtop'tleft e
Vinnighmet haer nieuwe Iaer,
En gheeft anders niet ten beften

Dan

X7

•f jDan koudt, haghcl,vvinden fvvacr,
3-Dat wordt d'arme mcnfch ghevvacr
ifDienict wel fit in de wol,
| Noc
h verfien van fpi/s en dranck,
;| Al
s wy zijn,dies Godt fy danclç,
Ï| Di
e ons gheeft de fchucren vol.

SONNET.

A

Erdtfihe Goddin alleen beftfter Van mijn kerf,
En zjcle y<t* mijn ziel, meefierfike dtrgbedacnte»,
Wiens fchoonheyts klarenglants, en heufheyt my verdachte»,
Alt in denblondenfirickjnijn hertgheVanghen vert.
Sot ghy niet aenften wilt de wreedtheyt Van mijn fintrt t
En floppenughebo or -veer mijn bedrucktc cUchteny
VA» my hebdy dan niet als droef he-itte Verwachten,
En afghefloofde dood,datr in ickjtltjf verwart,
Maergaedy totghenae ugtedertierenwenHem,
En wtlt de trouwe Min uws dienden recht bekennen ^
Van fill ickjtijn verloft Van droef heytforghen fijn.
Mijn hert datftadetifcl(jn altoosfou Verneren,
Ehfalddn mmmeermeer in affiche kennen peeren,
Maer in ten feeten brandt alttos tnfitrflijckjüi*>

Voys.

foys: O Roof ken root.
j\Ht venn s gongflen/ toi$ Ijs gBefeftent
J-J Met bupfen t tonggen / maecfe f e&beBent/
<£etegl ben Dief/ fliepnam mijn lief/
J&gnboogo
ti£n a l fijn pglenbf efp met gaer bjoegg.
&pnam bebanben / totfgnbetfcganbt/
3@fefpnocg anben/pgl-fio&erbanbt/
«Sn bonbt bequaem / fijn panben rfaem

Sleet

«j^at pp onttoafien toft en bf eben toeer.
3110 ÖP tefpabe/ Demfagp betpeert/
$eeft ppggenabe / aen paet begeert/
•ÇpbooggfgnSnfen/inaerfpgtncfetoUen
<£nüet
55 en lec&et Blgbenfnbat groot berbjf et,
g&fe$fp tertonlen / befat fgn matïjt/
jSp ient fgn pijlen / ggebjuptBt paer feratpt/
^entójbploo/ggeen Cupido
SDfebofc
<®at ftH op paet altaer trog (ïooeBen moet,
ï©etp/toetp/ggpbfinbe / berloojten foon/
3@ant mfln beminbe / fielt mp ggeboon/
;Sp (tiert mijn fin / aljï mpn bobbin

mm

«©etog! ggp maet een o in't «Tgtjpger 3fit.
©Ifeffit teinbenfnelfqcB / en blaeft gaer iof
gn't orti ban ellgefe/ nu gebt ggp (lof/
5B aetet batter ggeeti / meer jjjn ggebeen/
«Enflropt
JPOO; öcfeti naecftf ea bengpe! gantfepberepr.

y redebtirtruft

SONNET.

Choon oogenjdic vermeught te nemen en te gheven
ziele die ghy wilt* door uwen harflen ftrick.
SDieDe
met het fpelen van een vriendelijcke bliek

Soo vaeck ontfleeckt,en bluft de vlamme van mijn levefl.
Ach! in wat dampe moet mijn ziel onfeker fweven,
Door wrevle nijdicheyt, en't ongeval vol fchrick,
Met haet verbolgen ftormen fwarte wokken dick.
Sint datfe tuffchen mijn, en u, mijn Sonne, dreven.
Me vrou, in defen nacht, in defen hel vol fmert,
Neem ick mijn toevlucht tot u beeld, dat in mij n hert
Soo groot verheven (tact, en vult alleen mijn finne.
Macr uythaer klaerheyt, (laesiVtnygce n verlichtingh rijft,
En fy doet meer niet dan dat Cy mijn anflcwijft
Hulpe-loofe afgodin, op u alleen godirïnc.

Vreugh-liedeken dernegheriSang-Goddinnen,

Opde.ficm:

L

Clio.
Vfligh HYME N al s een Man,
Dapper an,
Slae tapijten aen de vvanden,
R,uym de fchoone Bruylofts-fàel,
T'ccncmael,

la«t

Laet dijn fackcls luchtigh branden.
Melpomene.
W a n t he t püyckjen van ons Ieughd
Datindeughd
Als de Sonne plagh te blincken,
W i l haermaeghdelijck c bloem
Aenderoem
Van de Iongh-mans, nu verfchinckcn.

Tbalia.

Nodight op dees Bruylofts-féefl:
Aldermeeft,
Die na VE N VS rechte n leven,
VVantfy heeft aen haren foon,
Voor fijn loon,
Nieuwe wetten voorghefchreven .
Euterpe*
Kroont ons Bmydegom en Bruydt,
Vlecht van kruydt,
Mirten kranfkens en Lauvvrieren,
Lovers ftroyt en Maeghde-palm,
Laetdegalm
Vreughdigh uyt u keelkensfVvicren.
Tberpfichore.
Roept LVCIN A byhaerrwero ,

Totdckne:/!,
En om't pluymich l._ù tefpreyen :
Snellijckvlieghra CVNTHIA ,
Bat fy drac
Thien mael haren krinck wil dracyen.
Erato.
Houdt des Eendrachts gouwen bandt,
» Als een pandt
Vaft Jhefchakclt in u herten;
Bruyckt des Tortel-duyf kens fin
In de Min,
Soo verdwijnen uwe fmerten .
Calliope.
Drijft het vuyle fnoo ghefpuys
Uyt u huys,
Herberght wijf hcytin u deuren,
Dan fal d'uytgheteerdcNijd t
Tothaeripijt
Haer verfchroocktc kaken fcheuren.
Wrania.
Hey%h zy dees Bruylofts-dagh,
Daer men magh
Vreughd' in reyne liefde pleghen :
% vvenfch dat sHemcls oppcr-fael
C z Vbc

.

55e tyettefibemp btfïrgbt/ mgn jjert faDupfentboeggeti/
&o bat fCB fucfit ban toeelD/tbannrerie mijn bootfieelDt/
$oe mp « bjf enbtftfiap fir eelt/en 'tUebe leben fieeft
&f cBtnijn gfiebar fiten/
HfjsfcKmgn lujtgfiemenggt/uptb'iitoe Wnö fleftreng&t
<Doo) toeer-ItefDj3firargten.
JBgn opgfietrorfcen geeft/bet feit u jielgfjefïabigö /
3&te minb' u en bie bjeefi/w toefenfoo gfienabf gfj/
<£gp fiebtmijn clacgt ggcfufi/m jjn arbepbt ijs mijn rufï
ïBanneer met M ebe Iuft/mgn monbt u Itnfcens Ruft
tMgoeDertiiten/
«toaerbe bjienöeljjrS/^obbfnne ffennelgtfi /
& toiliefi bieren.
©jeucfiben-rgtBenebt/falfeB mgn aftaer normen/
<Ên firopenber te met/beellief en toaerbebloemen/
3@en Djangfi ban mgn gfiebeen/bfefenb ttfi u nooj fieen
3Bet bopfent licbe reen/beeft romen (n't ggemeen
Stem. OwreeâenMropos.
©bojftbertoermen/
na berlanggt/ntgn futfjtenfarfit ontfangfit /
A l^IöötmöafalijöeïfH/taiiWöbtfcBapjitefgéfmette/1 ©ieber
IBetoyen armen.
-TL^f mDat get u gfiebf el/beff tfier tan mgn fierté/
j
^ e 5tm beettoaerbe bjouto/Df enjstoetten Dat fes fcouüj*
^tantbafrigpeflgfKtrouto/fobjoIfrRlÉeirt e n route/
jftoo (iaën mijn finnen
Triumph-Liedt van Cupido ,
»IïJfïeplerotj«g()fplant/Êiib»nt6enfn&eb;ftiit
OpdeVoys:
©antoeöer-mfnne.
©e lang geleben bniri/ Doet bjeur f)t>e groorer frfignen
^felben groot ggelurK/ber&rg^gtmenfenberpgnen/
i
g e n o p t gfieett fiertfeer lett / banbjeutfjbe nf et en toeet/
«>f toetuit nf et en ftoeet/banarbepbt Metoneeb/
Ck Cupido Goden Oodt f
Cn aan naeu ruften/
3 c 8 tojatfitwmgn gfiemoet/mijn ruft f)S öob&elfoet/
Die 'Verfot
Supfoetefuften.
D'alderfierckfler mannen herten
/BOnBertfjsfaoberblpot/aofftflutiooiUùernofgcn/

Vbeftrael,
Met der Goden wilden fcghen.
Polyhymnia.
'K wenfch voorts dat decs jongjiefchaer
Over jaer
Mee mach fitten in decs vrcughde:
Ey omhelft de foete Min,
'T is u fin,
J
>
Alft ghefchidt in eer en deughdç. y

I

he

lat het cloeckfie dat men <vindt
Van de Meyfkens die f e queÜen.
Maeck ick blindt,
5 Menich Paris noch by nacht
Door mijn wulpfe dertelperttn,Door mijn &c.
De deur wacht
z IJl my eer, dat ick een Landt
Pan fijnfoet-fuuruyfivercoren:
Steeck in brandt,
Oockfoo kan ick hetghemoet
Ms ick werck Helen* treken,
Door myngloet
D'Hemel kennet mijnen fchicht,
Van die weygher-Meyfkensftortn*
& Hel onlicht
6 Doch dit alles acht ick kleyn
Can ick met mijn *vyer ontfieken, Can ick <?cEnd'ghemeyn,
5 Waerom mimert Phœbasfoo,
Wilder oockgheen eer aftrecken
£W Pluto,
Dat ick Hercles minlijck ree
Waeromgiert Pan door de berghen*.
Spinnen dee,
Selfs mijn Moeder treurich is
Oft oock Goden kan<verleecken>
jfües ftfis
7 Meerder eer <verdien ick nu
Can ick met mijn boghe terghen.
Dat ick u
4 Msickfchietmaereenenpvjl
Anna, die "bel fevenjaren
Metter ijl
Mijnen boghe <volder kracht
Can ick haefi de Ieucht ontftellen,
Hebt<veracbt
longhmans krielen dan terflont
Eyndlyck noch metj>a.vw doe paren»
Om den mont
8 Dijne pruytfkeyt/tïjn be<val

Js nu eenmael imdercomen:
Wat rvoor Meyfkens zjjnder noch
Die ick toch
N« <voortaen nieten fal toornen?
9 Koch een Ann a ijfer,welck
Trots <van elck
Oock mijn pijlen derf<verjmaden,
Die ick doch eer langhen tijt

Salteffiijt

"JSfet mijns Liefdens dauw <verfaden.
I O Vlecht my J?lox&ee?ien Crans
Dat ick dans
Met dees lieïes Bruytsfoet mfen,
Bruydgom P a u w , daer is u 'Bruyt
Dieickuyt _
jfnder/voor u hehb' ghelefen.
11 Treckt in uwen Ruytcnborgh,
Sonderforgh
Qm mijns pijlens Uon te/maken^

Vommeltjîommût ^vrolijck daer
Lieflijckpaerj
Ofterfthoon wat Ruyten braken.
12 Ghy zjjt t'faem weljck <vertreck
Tet ^verweck
Van dees anderfyuyloftskaren:
'Bruylofts-gaften rontfimkufi
Metter lttflf
IÇufkens mach men doch nietfparen.
Maugre Envie.

stem. £>nac&t jatoutfe nad&t

At wenfch kan i e u doé,wat goet kunt ghy verwachte
VV
Van di e niet s goets en heeft/da n van ùimlde handt?
Ontneemt ghy my mijn vreucht, neet ghy my mija gedachte»
Wat blijft my meer alft vyer,daer in mi m her t verbrandt?
De hooghile groet daer ick u me e fou konnen groeten,
Het middel en d e trap is dat ic k u beweegh,
Dat my van u alleen 't vermogen mach gemoeten
Tot teken van d e gonft, en 'thert dat ic k u dreegh.
Laet u gekroonde douche tot my in't herte ftralen,
Op dat mij n ydel hoof van hertfee r uytgeteert
Van u genacvervult mach nieuwe tafchtcnhalen,
Endat

En dât ick mjr beroem van u te zi/ö verheert.
Laet my u fchoone handt îtyt luff tot goet doen eieren»
V foeten afem blaei op mijn zijn grooten Geeft,
V tongh gebenedij de Minnaer goedertieren,
Die eer hy was gebaert u dienaer is gheweeft.
Verfmaet ghy doch mijn dienft.cn mijn vermogen teeder,
Geeft my mijn hert en ziel,dk gh' alle beyd befit,
Stoort u mijn flavernij,geeftmy mijn vryheyt weder,
Of jondt my maer de gacf daer u mijn hert om bidt .
Ghy weet ick niet en ben da n door u foeten fegen,
De fchadu van ee n roock is thien rhael meer als ick,
Leert my daerom waer mee dat ick u mach bewegen,
Leert en verleent my kracht om volgen 't geen ick fchrick.
Ick heb d e goede wil,verleent my toch 'tvermogen,
Te wenfehen dat u oogh ootmoedigh eens aenfehou,
Die u de knye fijnsherts foo dickwils heeft gebogen,
Of houdt anijn vleys te goe, fbo't wanhoopt aen mijn vrou.
• — f c — — » ^ — 1 1 — ! ' • !
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S t e m . Eftrits quifouJj>ire%.
f-\!9ac8t jatoetfcBe nacBt/o* tteogen mp berftoojen/
v y ^ e n ©cmertm0n&er (pijt/ efnieutoeglantgberept/
$eb f cfi H ban ban baeg B fo bfeft ggetoenfl te fpojen/
<&ot Jjf nbet ban mijn fioopen groote bjol&tfijjfpf •
«Eplacp H gab gftefioopt bat gijp foubt oberBomen/
met boncBe t bertoigfi 6l«bt/en (toerte grtjntf bermomt
SBacr aljö eenfomerbagf) öebtgöpitignfioojpgenomen /
^oojugjjefïerben (leep baergfipmeeb'obetnotnt.
«Sn g0p Sols fufïer/comt neben be aetbe fnupben/
«©mmp'tonbecfienOetÖttoontgöptiaenffggrtblancfi/
«©ntfïtec&tgfipfo bötUtrfit/aljs gfjp aïltflgaetfcfiupbni/
25p öfc g&p (octlycfï 6u|ï/ met btfoibe l üc& ontfanr U,

^fnotetrti
3Batb?tucI
^ertoglûB nu uprgae om Huflen bief rB intone/ Eaet ubergmben glans! foo langfi toat3gn gfteblufh
^cfabelraacfimen toelboo? ontoararfttfrfiftotitoen/
^fefeptbatnoptbelttfb'ubojflbettoannen Ion /
J©antPan geeft u befient/gfielgcfiate anbet bioutorn/
Œetonlûp meteen ©Ifejsu fiipberfiept bettoon.
^il^ttfrooongerteftteenj* ^eïberjs ftfioon ontde*
gnöebtgfipfiemgemfnt/gelgcmenbafigelooft/ (Ben /
3Mtoeöfttegrootfi8ufceEtoeIg&*Mefien/
^at«efbeniSfoetebjmcBtbebecfcttofl3gngBerooft.
Œac&boet na «toen Infl ufilbjefteojnen bltocfien/
enlaetutaberjsbïpoiJttoöbtfïejöngfieftcetBt/

©«"etBtuuptbemift/bfeubenöoeflianpuren/
J|DnoMÏ)batbïaepta[tnbtnabegöctoenfïe»[aew/
|Baer f cBenbojbet ntet/ontbeefit f* al mqri ftanöd/
©^noeplBcbok/iaoerfcft/toangunmgftenboIfiW,
iBofDtfteen^Confntîrjn/irBbeeb'tcèontbetBIarîî
«Heen be jBtnnaeq» fletfit/tooub^B toelaten garen/
eflaeaofoetenflafp/tuflbangöetooonetoetcfieii/
^febeg|ebafotenflupt/boo?«biefoetebjeutfit/
^egoorftelt Argus ftooft/batal mijn boen |b« uuttftmi
€nfcöuttenfoobeIufibfeBetten1ïnberRe«tftt.
JBaerongDelurBfgfifcBbetttfïtbetöbtentojooibett/
JBtjn flaenberflonbsn ig ban't ongöcrufigBemoet:

«Sftttoifl i tâï&ttë slaeg fo tmpcftt be tiatg tnae't&oujb «1/ V Vant fy niet'ghewapent zijn.
d i Aura » alm/oen Çetnctopen boet.
Hoogh en uytghenomcn finnen
3c6 gae om tn ttgaen/maet ni et om te boen blgtfeen
'T hertc dat dç minne vliet,
&te battes ben/festollmtfn mantel booj mp flaen/
j8aet(ae0fcmttb'aeta)aeK/batfalopmpftaen*{jtKeH/ 'T wapen daer't mee is te winnen
£»onbet ontbetst teïfln Ban iefier hf etui gaen.
Is beleeftheyt, anders niet.
'it en tyecfbeniet boo? mp/i es bjaes een feseer open/
Veele vrouwen die gheboren
4Bm ttebenitfttoettreefc/batopt mgn Hifi berbojgfi/
jfBaerffetfcbieejSmijnbjoumotDt bit met blaf befioopf Zijn ghevveeft van krachten flechr,
SBieng ntfi iesbupfentmaei boo? epg&enniftbetfoitf). Hebben in het ziel bekoren
IBatfalicBltoiltcBgamtbjatfoub'icnibertfmaBen/
%tBfïebanlangfjetBanbt benbaan op somenfpoen/ Hier mee wonder uy tghcrecht.
Ï5tDïftg8elÖc6rtJOop/gfjfIut&tggi3grit)!efma6rn
Die aen fchoönhey thaer vergapen,
een anber loon ban Itef b'/alji guaet boo; bienft te boen. Ofaen't vvcfen hoogh gheacht,
Dunckt my dat haer fonder wapen
Sangh.Opdeftem:
Laten winnen van de kracht.
Ne mus offeneet MtuUvu.
Ghy verfuurt uwe manieren
IANIRA ickkentuwefen ,
Mét u trots en hoverdy,
Trotft des Hemels Goden hoogh,
Hoe veel d'ander gaven eieren
En u ooghen hoogh gheprefen
Alfoo veel ontcicren fy.
Trotfen 't eenigh vvetelts oogh.
Ghy moocht ander gaen vermaken
Leliën en Roofcn t'famen
Die foo ichoon u fdven vijndt,
Op u wanghen zijn ghemenghr,
1VLIETTE doe t my blaken
I n n vlechten 't gout befchamen
Die my veel volmaeckterfchijnt.
Dat men uyt Aiilancn brenght.
IVLIETTE dunckt my vvaerdich
Ick beken *t zijn groote krachten,
Datfe menfehen Goden brandt,
Doch ghcen wonder gheeft het mijn,
Die met haer beleefthcy taerdich
Dat fy niemàndt t'onder brachten
Cien haer edel heus verftandt.

D

Paftorclle

VV

cnöe mum.

As ick niee berooft vin finnen
Doen ick Venus heb' ghélooft,
Methet blinde kindt der Minne,
Dat allöeö geen vryheyt rooft,
Maer wanneert een hert doorwondc
Schijnt de ziel fchier ongafondt.
Sachten,duchten,ciagen,treüren,
Weenen, fteeneh,druck, èn rou,
Quam mijn lichten flaepviritetiren,
Tot verluftjupran mijn Vrou,
Die veel duylent vreuchden föogh
Wt definer ten die ick droogh.
Sy belach ten al mijn feveniEH hiel met my doen de (pot,
Doch dat is haer nu vergeven,
Want ick weet, ick was lbo fot,
Dat ick meende, Venn kindt
Was die't alles hier verwint.
Hoewel darmen op der aerden
Dickmael leertmet ichac of fchandt:
Sehandt noch fchae en openbaerdea
My vin liefd' het recht verfiand c,
Dat wanneermen d'oorfàeck fchou t,
Liefd' wel felf verwonnen houdt.
Wanhoop my de vryheyt teelde,
Vryheyt is mijnhooghilegoet,
'Thertin'tlijf my danfi: van weelde,
Luft en vreuchtin overvloet,
My de fchotgMvryheyt fendt,
T fcder t mijnliefd' nam een endt.

Paftorellè, Of $ttt)eC-&mgft.
Veys *lfl begint.
Ceri-s-% $p lObÖerltjcBe Silvia

don. Vj^ot ftrlrttflopbtijs vtmtcmmtnt
s. 3ae/ Condon gfjpiuecttoaer na
©tjf ftfjapensgn mpnomimn .
c. Silvia Som / 6gc6t nf et meer om/
'C berbpfalniet mett Bommen .
*• g a Condon DaccVöatcrtDaj*
5©aet6omttocI tojatertueber/
#et rijpt op een oubt pfjen ra0/
ï©etoufpfcJufî»0teDer;

<£p Coridon, fcfiuplt ÖflOJ be Son,

föifetttbpmp netter .
c. <E p silvia loc feacfitfgfl8aer
ï|oe fiunbpVfyttbetüDiepen /
<£pff et on£ frDac pfieiuö booj mai&aei:
«Plualen f n tooefletuepen«?
Silvia bjae/Iet op ufegae
ÏPfefalfe t'abonbtfcfiepen *
s. <£pfmneltjr& e Coridon,

Coridon foet ban tale/
gcfenjouöatirfirooöjncn Bom
c. <fc#p joffit getal te tnale:

•ï. Corido n fïil / 't ift totIj « toll/

^ujüfaet befcöaepBen 0 btoalen.
c. i&ufaetfeDlDafengtnjScnVüecr /
Wiefoumm foo metüangïjen l
Wp btene n bep boeg ee nen tyttt
S©acft en toeetöeben lanQ&e/
Silvias mfn/W Confngfif a
3Dacr b'^(töerp na betlanoDm.
D

Î <©CP

H tl fa.

S; <©Bp Coridon ttlèttl gftetf tj)t

35rtotom D '^erberinnen/
c. <#f) p Silvia met u gfiefitDt
25etobert b'^erberg finnen/

Coridon nlellf / Silvia fient

<£&een ram&en Uooj ben ope.

Liedtopdewijfe:

5. ^>at Condon, Silvia toon/

3©aer foumrn b'ooifaerë binnen,
c. #ubertel$erberinbetaef t
5©efe6;aep!ienjs menicSjtoulbitö/
33f egïjp mp in be 3lenten fïaelt.
*• 1©el^rbetonberbuIbirD!
^etoertjen (tout / niet al te bout/
acfiblcefunotÖtoatfrDulDtrjj.
<©te Coridon [jeel ^pagnien gaf
«En Silvia ©janc&rjjtïtjsôroone/
p ruplbent om fgn berber p(laf/
potnbebloemefc&oone/
3Baer nieeb' fjptoou /toaetmeeb' fp fotu
$em 6ro8nen/[)pf)aft ioonen.

t

JBOCJjt Silvia, met öt Corido n

SMnummtrmttrghthntfen mjtD4» M dtfenfttnit.

H

Crifus.

Oe langh fal ick gheduldigh
Lijden en fuchtcn mee,
Mijn traantjens menichvuldigh
Wtilortentot ee n Zee,
Och fal ick voor mijn fterven
\ Nie t verwerven.

Dim.

5©ej6 Qemefó loop be(hteten/
^pmaetBten bjiemaelmtöbagfijS £on
3|n bf er en ttotntirft uren/
Silria Bom / mo;gg)en toeerom/
3Bie toeetf)oe langft 't fal buetem
«. ''aCtoojDtlaetbcfojgoD e Coridon,
<£ptoiltg&p*t ©eenfctftficpfnJ
c «Bpfcöaep&enjïhef/tpfpabe&on /
<£p totlteen lurjen bepen.

Mi) n teer medooghent her te
Vlijden is bekent,
ïnovergroote fmerte ,
En vvenft daar van een ent,
Ia hoopt op u verblijden
Voor het lijden.

<£an u bat foo beriepen^
c- t©efefiaepfienj8 aen betflepbenfp«
J§rjn toiffetoolbenpjope/
<«&aet fftupjs g^eboebefcDaf pfitnjs öjftj/
<#flett'i)upg-toa«rt 't eenbtt fcope/

Sal ick o fleur der wijven
Fortuyns quaatvvillicheyt,
Of den tijdt dat toe fchrij ven,

*. e p Coridon, 'tfcfiuplbOOi be ^ O n /

Qifus.

Ofmijti

Of mijn onvvaardicheyr,
Dat ick met *t bitter ftrijcn
Niet bedi;e.
2) ma.
Mijn ouders heel t'onvrcde,
En die de oorfaeck zijn,
Mijn vrienden willen mede
Oock gants niet helpen mij n,
Daar teghen al mijn praten
Mach niet baten.
Laet ons lief ftil vertrecken
Dan in een ander landt,
Tot fpijt die met onsgecken,
Houdt daar,daar is mijn handt,
Ick làl u tot mijn Vrouwe
Daar dan trouwen.
T>ina.
Ick vrees te feer 'tverbolgca
Mijns ouders finnen quaat,
ï n ooc k het achtervolghcn
Al op de verfchc daat,
Dan foudenvvy veel plaghca
Moeten diaghca.

Ad den Hemel niet befcheyden
H
Tot een vaöe echt ons beyden,
Ick had mijn foo niet verftout

Vwe fchoonheytte. beminnen,
En uhertjen t e gewinnen
Door mijn tranen nenichfout.
Droeve gheeit wat raadt u faken,
Baqghe hert wat fuit ghy maken,
Levons crachtu heel ontvalt.
Hebt ghy wel dees fuy ver vrouwe
Oy t bewefen valfch ontrouwe,
Neen mijn vrou,noch oock 'k en &lc,
Mach mijn omchult noch de redca
By u plaatfc vinden mede
Van mijn trouonnofblheyt,
Soo mach ick dan wel gaan dooien
In de berghen,bo(Tche~n, hooien,
LeveH daar in treuricheyt.
Defc lullen mijn befchreyen,
Oock mijn ongheluck verbreyen
Na mijn doodt noch menich laar,
Alfmen daar 'tgebeent fietlegghen
Sal men van haer hooren fegghent
Dit is van die trou minnaar.
Adieu Princes wilt hier ontfanghCD,
Defc clacht met natte wanghen
Voor u altaer uy tgeftort,
Soo veel vreucht en foet verMijeq
Wenfch ick u tot allen tijen,
AU mijnfiel ghepijniçht wore.

D 2

ijl

Liedt op de ftem.

H

Chant,au mtinsjifojk dire,

Oe vverdy dus bcloghcn
CH Motfttt ban mgnletoen / o ptnjröbaii mtfe jeittfit/
O VE N VS dertelfcndr,
Qooit nu eenK aan/ ©oojt nit eenjS aan
Ghy
fietmet hondert oogden,
|Bgn BfatStfcft poefen leebtfeermaan/
Nochtans men noemt u blindt;
<©p öat mijn 5* el macB troofï ontfaan/
Cn leben eeni* tn bjewrfjt.
Maer feyd' men, ghy yvaertdoof,
Dat gaf ick beft gheloof.
<&aan tch boojbp ubcurr foo g^tp baar neemt op acht/
W a c t u gheficht verbonden,
jBtin oogfien ffet/ jBgn ooggenfiet
©erbjaepennocfj en bienben ntet/
Ghelijck men valfchlijck fcyt,
1900} bat f u bjou Ijebben befpf et/
Gh'en hadt my niet ghewonden,
JDee D;agöcnD' ktoenjs rrarfit,
En dus als flaefgheleyt,
Ick vvaer al dit ghelucht
©ntmoetenb'u op (f rate alleen of met mijn tteeen/
©anfefiaemten {jaap/ ®atifs Baemtengaaft
En oock u pijl ontvlucht,
fBojb icfe peel root en foo berbaaft
Doen ick my foch't te fchüylen
®at ic& baar boo» bergüeet ten laaft
'^g&ebatljt/ en al mön reen»
Tot onder d'aerd* bykans
In d'alderdiepftekuylen,
4
«errai be monter laten fijnflagge! fifeeti en Bon/
Soo vondt ghy my nochtans:
4&otfc bp gjjebal/ <©oc 6 bp gftebat
Hier bleeckt wel dat ghy fiet,
5© e bofjTcjjen/belben/boomen al
$aar groene lof/ eer ten ban fal
Maer ghy en hoort gantfch niet.
Haten be^lfcfû'obiou.
'T zijn nu alree fes jaren
3c6 bf bu wtbergelbfnpj ban mtjngBebfentrttBepr/ Dat eerft mijn hert aen hief
<&ntfangnt mijn ban/ <®ntfanggtmgn ban
Te roockeri u altaren,
•Cot een gftetroubjen bfenaer an/
Op dat het u belief :
(©oojencfielgonfr utojSfierten) ban,
Al'tghecncdatkkly
ffitncetrfratrbftBepr*

O

Mijn lief declachtich z y
Verhoort ghy dees mijn bede,
Soo loof ick u ghchoor,
En fiet ick tuygh alreedc
DeJbcele vverelt door,
Van u ghefichtc klaer

9iit oefen nietitoenjaer.

(Courante Serbande.
I Alm a brufle par ta grind beauté
Digo por qné moet f CHJtjn delaiflê,
M
<#8p 5öt pof q»é f tR fïertJen fal/

E me laüfe beberben al/

Haga merced par voz beaux jeux,
«©at f t* maBÖ Jtjn comme les Dieux.

Car de vos ojos bltact een fo bianutifcg toper
Supdt^umit mon fang bupten triant er/
Semper purdtus endurer,
Por que m e pouves gfieben \utttf

IBpn atertai ngraote tojeugljt/
«ÊPMepjou&oetetparjottbeugBt.
25jengjjt nu mtjn vida,mtjn alberHeflle Hef
Vn bon remede contra befen M«f /

«Êtfjatthurtadomemplaffery

Me' aviendo puefto fn gctUper /
Toujours je feray met g&eqttel/
y^f Htfejfum gfjenefen toeU
A Dios KÀ£# ttfi Itjbe grand douleur
Porque non querey j changer con huraeui?

Car vous Diane ic Aâco n
Nan jWd'amo'urnous changeron,

JBjengïjtmp (o fief in » fecreet/
f7 f*«7*/'tgg}eene bat men toeef•

Op.de ftem:
V«lez,fttit archer droit A MtuLtme.
x TX T At woelter in mijn hert en quelt mijn finnen,
V V Wat woelter in mijn hert en quelt mijn finnen,
Wat oorfaackt my mijn pijn en brandt van binnen,
'T is innerlijcke fieckt,or brand t van minnen.
Als ick te rullen meen by nicht of dagen,
Als ick te ruften &c. '
In itee van flapenfacht moet ick ftilclagen,
Tot dat foo overgaan de heetfte vlagen.
De bleecke dorre doodt moet t'mywaarts wenden,
De bleecke &c
En faaaftmijn jonge jeucht onvaylich enden,
Ten (y de Goden mijn haar hulpe lenden.
De kouwe natte traantiens 't niet vercoelen
Die kouwe &c.
Die uy t mijn oogen lancx mijn wangen (poelen,'
Maar doen mijn bange ziel noch meerder woelen.
" Onlancx foo feydemijn de fchoonftevrouwe,
Onlancxfoo&c
Datliefd' mijn deedt dees pijn en grooterouwe,
En dat ick goeden moedten hoop fou houwen.
Helpt dan o fchoonfte vrou en eel Goddinne
Helpt dan &c .
Dat ick verwerven mach en overwinnen
En dompen foo dces brandt van trouw e minne.
D 3
Courants

Courante Scrbande.
T? Hatp elatp tornttyoef&ept eomtmgn aan /
Xl/jBpn btincftt tefe inoet rabefen bjanbt toergaatt/
grfetood een otiggetooone fmert/
^tenoptgjjeboeitöeefteenjongöocrt/
©jee$/angfifr/benaettt8ept/b;uffcenpg'tt/
jfêön buncBt 't moet om mijn febén jgnT
3f6 platst te leben gtjetuft tn mijnen geeft/
Cupidoos gölen Baö tt&noptgijefyeefï /
3|r 6 p'arl) te letocn altoojsblp/
©an fàntaferentoajö kbbjp /
Sin bjeurBbepaflfeerb'fcfi mijnen tfit/
jBaer 't tö beranbert (eer fubgt.
<0r)p jijt mjjn (eben/maettaat mp f n't toerbjfet/
4&Öp&oo;*tmgn dagen maetgpp en arötmpntec
310 bi tniet een narurre Uueet/
j&atutniijgi ntort5qn ujalaneej/
IBaar f nbatggp göebo?en jöt/
3[n plaat» ban Itefö e b£aag£tggp n0t.
l©at tuil ttb daggen iR nu met mijn gjjebaan/
3&een/neen/tc& totltnotg eenjj btp?oebengaan/
<&fgaat mfln clarfit brtueggen motgt/
Wu fcfjaab t get oorft noefi een» bcrfocjjt/
311toaarmün hf «gôrfjeel berteett/
JBfflegtf en fojtupn fal ;nn ggefeee r f.
©ant fcB aenmerrie bat op bet aarben tariff
<$geen bf ngfj foo bafi of tegöefiabielj i fil
5Ben ffet toanncerbe&on opgaat
<©?$Baan fiaarlifötterfïont berlaat/
jBen ffet betI bf ngfieit ballen gaafl
$M cmen boo j eeutof eg acfit bp naaf?.
#fcwm ftymcefT* ban tt taijeebtjjeptafftoar/

^afntttioebfrfjubjen aart toefenIaat/
Starftet cenj* of fes bit toerbten/
«Bant ongBeften bat ban söeffftfen /
JBtffdjten of ggp fuit gebben rou
«$at « Dienaar leeft in oenou.

ütcDt o p Dcfretm

D

Amour a 'jutte Ut tient.
t

At mijn u liefd' bevingh
Deed niet u braaf ghefingh^
Noch fchoonheytfönderlingh,
Veel min mij nvrou
V fraeyeganck,fpraack,taal,en konft,
Noch groçteftaat,gheflaçht en gonft»
V feedich-yvijsghclaat,
En dçftich kloeckc praat
Van hoogh en lecghe ftaar.
Maar boven al
V deucht en gheeflicheyt gheviel
Tot defe liefd foo wel mijn ziel.
3

En doen de groote Goon
Uy t haren hooghen throon

In mijn

In mijn ghemoct ontböon,
Ons echts bcfluyt,
Soo heb ick ftaach,ghctrouen vry,
V vrou ghemint,gheruft,en bly.
4

Ay glans van onfe jeucht,
Ay kroonfter vande dcucht,
JEn voefter van ons vreucht,
Toont weder-liefd'
En vailichcyt, die u dus mint
En meerder als fijnziel befint,
S

"V Vcct ghy niet dat gh' u tijit
Secr achteloos verfli jt
Met al'tuytftel, refpijt ,
En acht niet op
Het achterclap en weder.raan,
W a n t valfchey t ift, en quaat vermaan
6

Soo langh mijn ooghen Haan,
Mijn béenen konnen gaen,
En tongh ghcluyt kan flaan,
Soo blijf ick lief
V dienacr, flaef,en trouwe knecht,
En in decj icyne liefd' oprecht.

öp de ftemî
Belle qui m'aVe^bleJfé^O'c.
die mijn hert en ziele heeft ghewon r,
SEerChoone
Door u ghefîc ht maack Weer gheibnt,
dat mijn leven doof droefhey tende finert

longh afghehouwen wert.
Ziele van mijn ziel, Goddinne van mijn vreuch t,
Waar toe verflijt ghy dus u jeucht,
Daar u u gaven van's Hemels fshoonichcyt,
Raen tot bermherticheyt.
Condt ghy mijn verbien te minnen u geficht,
Daar in mijn ziel befloten licht,
Al u afwijfea te nemen in den fin
Voor de weer-liefd ' en Min.
Waeromachtghy doch de hoogheytalfoofcer ,
De grpotfe pracht enyd'leeer,
Dat ghy verfmadet eenen die hem bevint,
Met deuchden.en u mint.
Haat ghy dus u vriendt die boven al dat leeft,
V in fijnhert gebeeldet heeft.
Wat doet ghy dan u vyandtdie uhaat,
En toewenft alle quaat.
Gunt mijn maaro vrou mijns levens onderhoudt,
Dat ick u eens, met menichfout,
, Mijn droeve klacht en inncrlijckerou,
I Vertellen mach o vrou.

Op de

Op de voys van/t Engels Siefken. t

stemme: WDwme.

&cgoone PhœnixboocBbeffe ban mgn$fel/
'
Yn hert laet vryheyt varen,
OWaai
totenicfe gefiabiggmp bupgenb' ncberfim'e!/ M'T befchermen is te laet

Sint bat ie mgn oog8en/op u beroemtgept floegf)/
t)darj3 otitbjoegg/ (mp
/ W a n t te n mach u doen gheenbaet,
/&er ftgicgt/ 't gefic&t/'t gert$ bjpfjept typ/ terflont ban Het föud' mijn pijn befvvaren,
^ettoelc&bpbp/inflaberng/fifgtoilticgg^mberplirgt. En oock mijn ftraffefel
jBrjn bojft geplonbert toertboo; n fcgoongeptia blam/ Door die mijn doet dit ghequel.
5tl0 uptu ooggen be JBinggebltyemt quana/
Niemandt fonder fij nfchadc
;©ooi'tbIoebtberBrompenbeberuaemponttt»e«cfi/
jBgntongfibrfteeetfi/
Die Goden oyt aenfach,
7&t reen/alleen/begieït itfi maer/bee j$ Rratgt in Baet/ Alfoo doen ick mijn ghekiach,
^Pe upten ftoaer/mgn ramp fpoet baer/ ie fteeDtp in toerb
beftteen.
Door'tghefichte beladen
jBet bjoebe ftemme bergeben ban ggehipt
Van mijn liefs fchoonheytvvreet
3&jangg mpget furgten ten bangge bofem upt/
Komt
mijn nu alleen dit leet.
3&et fclaggenbloogg in b'oojen ban mijn bjou/
25etoeeggtmetrou
Ycmandt door biixems daghen
j&oo toert/gaer gert/bugfp mp fet/booj mijn gjjebet
«Jen foeter toet/engeeft ggelet/op al mgntojeebefmerte, Somti jdts befchadicht vverdt,
'STggemaet toeerfrreefbeteggenjSöetminnen banbt Ende is verbaeft in 't hert
^febiepageDooc&enfatinmgninggrtoanbt/
Als die niet kan verdraghen
ÏÊUJÈ te laet getoapent ie met get garreuais/ bâ rebé toajS
Het
groote Hemels licht,
$ierbooi/ic&6ooj/uufenftenfaI/mg^euto$ggeta!/
Soo ftraeltop mijn hatr ghefichr.
© (iabigg al/3ijn te ggebal/foo irfi u bp eebe ftoooj.
Hof o f^inceffe 'tleeticfi om u befupj/
Haer keelt jen clacr om finghen
3©erbttoeberggefalftboojgoetgeptbernarup?/
Veel
foeter is ghcfteJt
Hâetu liebe jonfïe bfeminnelgtfe totmpblocpt/
«Èiimpontbocpt
Als de s Nachtegaels op't velt,
î©t 'f jucB/bol bjucS/bug u yerfoon/berbter.t tot loon/ Om U'herten te doordringhea
Cen Eauren 6roon/batsï)p o fcBoon/mp gunt foo groot Met licffelijck accoort

Van

Van cen yder die net hoorf.
Als ick u deuchden poghe
Tefchri jven altemet,
jiicfjen hier doch eens op lef,
'Soo vind' ick mijn bedroghen,
|En prijs u altijdt min
]Als ghy vvaert zijt in mijn fin.
Ghy Prince van hier boven
My dees Princeffc gheeft,
jDie om hacr te dienen leeft,
|Op dat ick u mach loven
jEn dancken vroech en laet,"0
]Tot ipijt der bcnijders quaet.

II

4Dp öe femme.Eft ce Mars le grand Dieu.
Et Venn kind t door fî/n loofc trekea
H
Heeft geraecke
!Een die met minne noyt was ohfteken,
!
Thertnublaeckt,
jEn nu fiet,'tgroot gebiedt
jHy in de werelt ftelt, door fijngeweh.

! Men hoort van liefd» de Coningcn rafen

Opd«*

Opderaerd',
En doet de Goden loopen als dwifeftj
Wijsvermacrt:
Iupiter, felfs van ver
Comt uy t den Hemel hier, door 't wichts bcRicr.
Dit boef jen wift fijnboocbjen te trecke»
AJfoofncl,
Waer door het Pluto ginck felfs begecken
In de Hel,
Heeft fijnhert, foo verwert
Dat die in't gloeyend' fweef't,heel vlammich beeft
'X gevogelt doet hy feer geylich quelen
IndeMej',
En in het water de vif jens ylen
Veelderley,
In het wout, oock feer ftout
Tem t al het wildt gediert, ongemanierr.
Stoutelijck gaet hy dan nedervellen
Dat hier leeft,
Noch doet hy minnelijck na hem hellen
'T geen d'aerd' geeft :
AI* hy ftj],micken wil
Na die ick heb beunt, dan is hy blindt.
Princeffe ghy die verçenigen kent
D'herten haeft,
Cupido liftelijck eens neder feat
Onverbaeft,
Opent noch, fi/nooghen doch
Op dat hy klaerder fchiet,die 'c hert ghebiet.

I

BRVYLOFTS-GIFT,
Eenfdcels ' t licflijeke gaft-mac l
Platonis na-ghebootft .

T Pk outrer eeuteen langfi boo; bede bupfent jaren
A^Tet tuerelt öjf eberlep gfjefialt ban JBenfr jjen Katern
<&etoeten/lBanen£@gf/oocfcaIle-btptefaam/
«©ie öp onjs maat be&ent alleen 3ön met be naam»
«Dtt bolc&ybit bjeembt boItH/(foo be poëten ft öjöben)
$ab oubb'iefcoofben/en bf et boeten met ttoee fgben/
4£n öanDenttaee-maeltüiee/en ooghen OOCB Too beel/
©an a(f eleben &ab een pbet bubbel Deel.
ïDftfeltfaam&c&epfelronDt bjajsruggeltng ö getoaffe n
#an een fleelteonberbaar/gantfrï) fontrer naaD of laffen,
<D(t monftet conbe bolea bat platten met gaar marfit
©an#apeltngDen6toetBentoonDetItjrabanbjacot/
3Bfe'tbange»atben-crept$ eengcoo t fcfijfcB an joegen;
ï©e kernel m!befeIf/be$elfjabg8eengfienoegoe n
«an btttoanfefiapen goet/ban bubbelt Klem en geeft/
]@ant onlang^ bjajï te booi iupijn belioo tBt ggetneefl
©an fretbettoaant gfteflacfjt bee i&eufen grof en groot/
^ie'taoilogBfpnbemetöaarfcljanbdtjcBeDoot.
<©en <©pper-ftemel-boocfit ftceftfttber qlontboben
£ g n minb'ce/nfet te mf n/aenffenelgcfie <t?oben:
Sn fij n befonben faal quant Mars fel en berlnorbt
<£n ücaten banftjnftoaartfietgubberüj{jebloeDt /
<©m battet f nbe feïjee foub' uptflaan norfi be rrocfien:
S>ijn ooggen tyanbenom temoojbm rnoerbjoeften.
Neptunus metfón berça/en Liber met g&rtarer/
Hercules metfqn BnoDjS/en Pallas met naar fpeer/
ApoHoMtutöeltHtotmetnegBenfijn Godinne n

'Crabj

Ctûbt mttbitfttïtf)apUoitttvQultitn€û\ntilmt: I $ a o f0 aConfert lof en al be «tëobf-bfeiifl upf•
3Be gBcefîfgBe Vulcaan'met ftjn berlembe boet
Jth Be b gBebocBt/en fal (borB met u wel gfjeK eöen)
«âuam BmtBepincfcen an en roots ban roots en roet/
©en biijften öubb'len iEnifcp berenrfcelen en Biteben/
«en ftjn berfcBloocite bojfi ban angBften Dapper trilben/ I $ 00toerbt Bet offten meer/en minber Bare BratBt:
$ p meen&en batmentoeerben kernel ftoimen toilben/ «©KtoiertftratrgoetgeBent/geboben/booatbelbiatBf.
$ P baopptlbe ban bieeg bat naare Boubeftoeet/ ,
«©aarftontbenopiJBenftBbanfgntoeerBelftgeftBepbf/
«@e&obengantr$berBft8Beraat&tenboegBItjtB tfeer: Prometheus met een naalb be rugB toeert'famen napben/
«Sn HQit baat op/ iupijn w in fön^öjoon gBefteegöen/ $erftellenbe Bet Booft en alle btngh be&nopt/
<&te& tot etfiententjs (p al eerbiebigB neegBen,
e n Beeft een blaBenb' bupa boeit in be boifl gBeftopt.
3&ife-maaIfoo fiembenBP/toerfetten fit Bbjf e-maal;
©aar toajïeen toorfig&efnoj / wen facfi ban blgbtfr gap
<£nfn be lefîefeBfcfi Doenftoeetfi begantfeBe faal.
toeenen/
<£BP$wneN»ojfren/gBponflerffelgc6efrBaren/
<£ïcB forfit (gBelgcfialg mi) opt naafte tetoereentm
©an eeutoig-buurenb* $&at; b'ootfaatB ban bit bergaren^pfepben onbetiingB toptoiilentoefen ftil/
g * grooteftoaritBept/ DieitB met reben maatB/
<£nniet toeer-ftrebenmeer ben <$onbrr-man fijn toil/
<Cn roep u rijpen raabt m befeftoare faatfc.
typ morfit on* anöettoerf fmalbeelen en booi-Bloben/
^elfienftfi/bebubb'fenfBenfcÖ ba n finnlen gebat&ten/ <©f met fgtt blirem fnelbttfoete leben roben,
©anpitutftBerBertf/toertftoutmoeöfgopfgnfirarBté. $ P jucBten booit ban bieutBb'fp Bfppelben om (ïrgbt/
<&p btofugBen 'tltarbtrgtfi bad / fp Bnipten baft be Zet/ HermaphrodititooIcB bat toa#te toonberbftjbt/
j&p bjf eflföen baft be $el/jafelf#ben $r mei mee;
38 Wt aan een anber guam te paren en te erBten/
j&oo topDaet opfet fiont niet bzepbelen en Bnuefen/
»©ee0 tomen notB al* booi gBeBeellelgrB ten rerBten.
*&al't arguer gaan met Bun afe met be foitfe i&uefen.
3t&Bebbe0toetenfdjap upt Venus boetnggeBaalt/
«©BPfcelbenöoogBberHcBt/almatBtMJBwibtftaan/
<©m bat göp toetenfoubt ban tofen gflp Jijt gBebaait:
ïBat mibbel bunrftt u beft tn befe faatfegBebaan*
3&)anbenbe 2&iupbegom upt bit gBeflatBt gBefpjoten/
3©e fioofbengingen t'faam / 1 ging op een pnbetbiag ?/ Banb^emelmetgBelurBbegiftitBt.enbegoten/
<©p rebeneeren/en op toöffelgeBraabtflagBen:
&itt BieraliebeBelft/fietBïerbeftöoonesfel /
$ e t meerberbeel Beeft nut en noobigB "ûtfe gBeat fit/
&ttt Bie r ufupb're 25iupbt bie u foo Uac! bebirl:
jBenfoube roepen uptöet IB enfffieitirfegfjeflarfir .
g>ittbaat u liebe ftelftttitbarfi ban buprgbe bontBen/
$et bonntjs toferbtbetoeert/met bat fpinne bjatfiten/
p bianbt en bitnet ban JBfn/&aar eoge 5gn befcBoncfié;
Soo hebben wy van haar geen muytery te wachten.
p boeit bat Iebenb' bup; bafl firfeuto'len in Baar bojf}/
9 e fcgianber e Mercur" loog ban begrijp en fin
^>p toenfrBten fnacfit om u/ o > bie Bet feggBeu bo)ft,
IBeer&ielb bftooibeelftrengB : iupijn biel baar opui.
23Ia6enbe 23;upbegom bitbupj bat bub' u jarBten/
ÏMplig&e #jf nren/Boubt-,be <0obbefijtBe tortten
<£n baenftBen om u Hief bie IrpDer-langBe narBten.
ffierep(fcoèngrootgÖefïrBt o m op elefipuntt te letten: ^oemenfcBmaal/Belajii gBeboelbenggp befmert/
jB(rt&t;boobptiuben|Ilenfc6(gelg^0dP'ütnbraupt) t^efoete p^irKtlmgB m « gBefaagBbe Berti

f

fcoemeMft^al/DelatfientofftgSptoatnben-beti/
SicS ben &oht nct p Sïewfi/f r B tyupta mijn typftfiept/
4&fteatuluften/aep!beelmfnroatgppbegeerbenJ
,$cpoone&peel-maagpben milt een toepnfcp opweert
Soemettâpmaal/pelajgJ gperupcpben ugpemoebt
töfen/
IMfeffdjfcBefmett boon toanbelenbant Woebt*
<tëpelf eftet u be 25jiipbt Öt e peufpept te betopfenf
<Bpgnetofep8n! beulmneberberftanben/
(béni Mènent bp u epgpen pert/en f* pet noep gpeen tobt
$oe bfcmaal becb' gpp tfiertban Trijntjcn Stanflen b?an» ©atfpbegpeeftpaertotbfeminnelprfienftrnbt:
$Kbfcwtiaal0b}anbenfpbatr SBaagpbelijcBe fcpaamt m e foetelf ebe fïrpbt ban 't IteffeltjcB berfamen.
SlfjSWynantBartclûoon frjti naam maar tofertgenaamd fiu ®;upbegom gaet aan/bereenieptu Itrpamen:
$oe bfcSmaató uottb' fp nf et befeennen noep belgen
© e beelen We foo langp berfrpepben 3pn gfjetoeefï.
$aar ptpmelijtBe iBfn/en fit Ile üjgetgm.
$claj3! be Sjttpbt berbleecfit/poenu^pbpbebieefi
$oebtti«t9rou-3&jupt/pûebu$bertoonbertenontfieIt* <®mfotteB(appernpoftmaIIeboIU(tp;aten/
ÎBfenmpufupb'rejonftfooIebenbpeeft hertelt/
©at gpp u jBaagpbom baer te panbt fuit moeten laten!
tiSnbcpgpenTOappenbanutoggpenbeberlangJien*
l&at batbelBaagpbomforbat neb fcfi nopt berfiaan;
(«©aar maffen öofen aan gaar ff Iber-toitte toangpen)
gfl ©tg/of ©Iepj8/ofnfet^fcB0li8 ftetfjBteen maan.
«Dat Bfepne finuebeffebat fteebtg fijn JBoeber blept/
$etfó ban mat pet f$:foubp u ifcbeleben
3©at peeftet mp ai ftf I foo epgpentïijr6 gpefept.
to maarbe #jupbegom nfet mei op moerBetg$eben£
$lf erfgpe 2S?upbegom/en ftebp nf et liet lontnen
a©atbieefop boojeen bfngpbat nfemanbtôeeftgpeft'en/
^atonber't mijfSenHfoo mmlgcfi toerbtgefrponc&enï jgorp felfjes 't toaantotjfebolefc en fpf tff nnf gpe Hf en/
35p blagpenfnaptet cocfe een pong'rf gp futptjen upt:
^temet be bjeembe&unfl ban nfeu-gpebonben ballen
3&!i mepû bpn oogpen fn fepoonpept ban be 26mpbt»
©oo? ^emtltf bjf emael Djte boo^ftr gticfj sgr 6en tofUenl
Atet fiaarbermeenbe Jf e! bertf ett met goebe feben/
e n tellen op &aer bupm be fac&efó bfe baar ftaan/
$oeffeflrjcBb(oeptpaer monbtba n aangpename reben, <©f poe beef toerelbenbaar leggpenfn be JElaanl
O btttcpbenfbnbe r tal! otoel-gpefcpapen jBaaggt!
€>f goe-men op een pjirc met tal ban graben meten/
&f e op u toaarbfcp pooft be ïtroon bet eeren bjaagpt, ©er ronber .eterren loop/ofgrootpept ber fManeten.
35emf nt u tfjupbegom met mare Kefb' en trottme/
<©geeft urnen Bjupbegom nuutoen leaagpbom ban/
ÜP fiai u neffen* <6obt fn poogïjer atfitf ngp poutoen.
©f e ban een JBaagfjb alleen beel iBaagïjDf maften ian*
ttMetftpetgpeengpptoeet/mboetfoogppbepoo^t.
S f et baar Aurora felfó beboben f nb e ttoofen
fLfeft tf ob/u Kef/en eieft/bft f£ <6ob0 epgpen raoojr,
$>tupftupt
pet plupmfep beb/en laat ben tfefbe-Ioofen
g e * toenftö u bat gpp roeafept/ bat toenfepbaar tfltc Titon : fpfpant/
fp fpaant be roobe $aarben f n:
toenfrpen/ ^
^fet baar b^ou Venus 3toet0 met Anteros en Min
<5fteruftgept ban g&emeebt/en bjebe met be JBenfepen. ©f e f n pet 25}uploft0 beb u fiomfiegaan berbepbetr*
&el&timet nat « bfttSpbpberrocBt offoti
^upb r e ^peel-maagben tofIt be a&jupbt te bebbe lepbf:
«erft mefbp ban be<$oo»/mi fpjeect gftp meer ban <$obt <$pp ^peel&netptft öanft stoep emlop ^>upbegomst
$atfjt; Argus Wcftt n l»w;mfjn8»ntf Beefttnpbgrlept ;
oegpetrt/

6ti öjaagfjt &aat Mimen foobe ftaattb»tôtttpfttgaat

toeerf.
$peelnoot je? (iaa t teat af/en tofIt nut owjs nfet fitibcn/
©oo;'tiebenBanbe:5;upbt tottfefttoe! ooiggefmjtoen,
59c25ïupöegom bie gaat tmfnfgn forte boobt
3Daar 't graf fal toefen/atB' fijnKetoelf efjefi fcftoot:
«©tg mocfitm topgöelötft oo r 6 fuif Ben enbt nertoertten/
$oe toiHfcf»foMben topbf efoete boobt gaan fietnen*
©aart toelgBetycfcfcfinaat/gJjelucfiftB retfit gftearfit/
® e epnöef oofe Itefb'toerfel ubag& en narfit.
© ÔepTgôe Eendracht gomt met &obbe!tjc&e tyebe/
Cn falttftt befen ffantüaneettto tot eeutoicBeben,
<©ÔeItet)en benc6t op onj8 toanneerget utoef gaat/
«En fcomtonjö mojgfien bp/bocj) te een anber Raat:
# t et öaat ben bmpfoft-©otft/ ben geneucfjlgcBé Hymen,
Slaat on* (g&ely cfe a!j3 Qp) teat öoerten/fingijen/rgitian
G. A . Bredero .

BRVYLOFTS-LIEDT,
Opdevvijfc:
Nimphjens en Drjdien,
GHyRaaptwaclc're
bloemtjens die hier Tkr* ftroyc

Siet £*«£*,fchut fijnwijngaart bladen,
Hy cluchtjhy fingt,hyfpringt,hy poyt.

&> )°i f**» j * , roept Hymen vrolijclt uy t:
£a huwt de ûng aan fijnluchtige Luyt.

Waar *ydy nn ghjr Ndery-diHen
Die menichmaal uyt jonften quaamr,
Dit fchreyend' Wicht met fingen ftüleri,
En fteel-wijsuyt het wiechje naamt,
Met deuntjen s foet, wel flecht, maar goer.
Met deuntjens foet,van 't fuye nani pop,.
Heft nu u ftemtot hooger ftoffenop.
De liefdekens die ziili gecomen
Met haa r bevallijck fenoon cieraat,
En hebben haer woonftee ghenomen
In't vriendelijcke foet ghelaat,
Van onf e Bruydt,metdeuchds vertuyt,
Van onfe Bruydt, die wijllen was ee n kine
Die werdt nu van de n Gode n felfs bemint.
Heylige liefde groot van waarden ,
V oogen op dees lieven flaat:
Sackt neder op de logge aarde,
En vefticht defen echten-ftaat,
Dats an haar difch,foo goet als Fris
Dats an haar difch kints. kindren mogen fi«t a
Laat naaren wenfeh en d'onfe oock gefchien.
PRINCE.
Ghy Vorft des lichts,en Heer der Heeren
Maackt dat de liefde ftadichbloey t,
Wilt tweedracht,twift, van haar af kecren,
Waar doordat aUejfonde groeyt,
O Vader goet, u wüle doet,
O Vader goet, die goede gaven geeft,
Maackt dat dit paar n a dijn geboden leeft.
G. A . Bredero,

'tJ^an werkeeretï*

Ei

Opdcftcmmcî
Œcttitf>ij$cnt)C <5MÏ

O

Nlancx heb ick belacht
VENVS en hacrkindts kracht,
Seer vrolijck en bJy,
Seer vrolijck en bly, Secr vrolijck,&ç>
Maer nu, feer fçhu
Ben ick door haer in licfdcns flaverny ,
Syftrcden me t haer tvveen
Tcghens my die was alleen,
' T was een flout bcftaen,
'T was eenftout,&c.'t was cen,&c.
Een dacdt, fcer quaedt
Om met de Goden in den ûrijdttegaem
Als een Krighf-man fel
W a s ick gheharnaft yvel,
En bleefonghequctft,
En bleef,&c. En bleef,3cc.
Soo langh, feerftrangh,
CVPIDO inmijnfelfvloogophctleft .
Al met fijn pijl en boogh
Hy tot aen 't hertc vloogh.
En ftichtcneen brandt,

En ftkhten,&c<En ftichten,&c.
Seer groot, 't was noot
Om hulp te roepen, want ick lagh int fint.
lekfmeetvan mijn'rghcwccr,
W a n t hulp focht ick veel m c«
Van een fchoone Iönckvrou,
Van een fchoone,&:c. Van een,3cc
Wiens kracht, heçeft macht,
Mijn weerpartij te brenghen in den rou.
Niemandt ter vverelt wijdt
Kan winnen defen ftrijdt,
Dan de lieffte ydoon,
Dan de lieffte,&c. Dan de,&c.
Soo fy bly, nu van my,
Tot melijcn beweeght wort van mijn pcribon*
Daerom Princes eerbaer,
V Vilt helpen u dienaer,
En laet doch fubijt,
En laet doch fubijt, En laet doch, &c
Mijn vrou, decs trou
Van vriendtfchap zijn,tot der vyanden fpot,

Voys;

T

Voys : Elaes jfmour,

Hetis g£p 5tjt aï te fcÔUttJ/

281 u Dec jjten en bertojeeren
Cctgcn mp&eel meer om u/
•êcöoone ümcöten te öegeeren/
$@aerom DoeDp Dan foo noo
'C gfjeen ben kernel toil alfoo*
^1 öc lttten öic gijp Doet
O m mijn ulammen upt te blafen:
;£>ie t/ liet i0 al nieuwe gloet
ïDic mijn finnen meer Doen raten/
Btemant Kan Doel) niet ontgaen
'^ gïjeen De <£oDen foo Detftaen.
i&a mijn ooglj u geeft gfiefien/
Bami? nmonDt u lipneng kutten/
B&aerom foecttt ÖÖ P nip t'ontDIien/
' <I fcfnjntmijn ItjDcn moet u ïuöen/
$oe toelDat mijn eerde min
Ó$ct gfjeooojtenam Degin*
^aet'n&oop Da t De grootepijn
3&ie n ftraffjeptmp nan naren
êalmijn tyeuc8t Doengroote^tf n
2110 gï)p goeDerticren garen/
fcennijö neem t Dat al mijn fioop

«aojfpjontn ftrtfgljtDan '^emeteioop,
Jwïjaemt u niet te ;wn Deuieeg^t/
Ban Die al n ftôûonjjepttf gaDen
l^uoglj tot in Den kernel D?eegï)t/
2(1 fijn ïjertfeer en fijn flanen/
25erg|jen / rotfen feïjier berfet
Thetis gaen mp ö?p nae 't DeDt,

£>ï>&eftemme,

O

't^uyfendt beeckjen, <rc.

Nlangh vroegh in't morghen root,
Tufichenhet flickrigh daghen,
Porde mijn luft tot jaghen,
VVanneer AVR.ORA S faclontfloo t
En dat de gulden waghen
V Vcrdt aen 't garcclghcfiaghefl ;
Op 't riflijck ghehoo r
Beliep ick hei fpoor,
Maer't V Vichjcns vermoor
My juyft quam te voor,
Dat ick ftecdtshier door
Mocucn mijn oorfpronghklaghea,
Achtóï

^Achter een duyn jens in het lis
Sach ick vvat vvreemlich woelen,
Snuyflen in fijnkrioelen:
Dies ick met aenvangh buyten gis
Meende mijn luft te koelen
Inreyn DIANAA S doelen,
Macr ick vondt my verraen,
In het komenaen
Soo fach ick daer ftaen
Snoovrou VE N VS hacn,
Die mijn droefghctraen
Meer onluft deed'ghcvoclcn.

Beweeght door dees gefchoten borft
Schricktmy niet met u vluchten,
Loont my met vvecr-licfds vruchten,
Die dickvvils nacu NECTAR , dorft
Mctdiep-gheladen fuchten,
Spijft die eens met ghenuchten,
Ickleefopughenac,
Ey mijn foctertjendrac
Verrijck weer mijn fchac
Met het woordeken, jae;
Luft u lief ick ftae
En wacht naer loonsgheruchtcn.

'Tvvipten int gras en 't nam fijnpijl
Haeöelijck vaft in handen,
VVaer van mijn vrcucht ontlanden
Begrenft, bemuert, al metter ijl
Smoockten mijn ziel in branden,
Onruft quam my op ftranden,
Het loech om mijn finert,
Als ick bleef vervvert,
Beklemt in mijn hert,
Onghevoclich ghetert,
'T vlugghe boetjcn vert
Vloogh vvech en liet my branden.

Gout ghchelmde fchoon Princes
Laet my nietheyloos fwevcn,
Noch in't vyer gloeyend fneven,
Al ghebiedtfter, mijn voochdes,
Op quiçkfter van mijn leven,
Sict vvat hier is bedreven,
Een tockelich lect
Met anghftende vvreet,
Ickfwem in mijnfvvcct,
San&in dat ghy 't weet,
Lief vaert wel, vergeet
Ghcen trooft u flacfte ghevea.

Afteur

=5»
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Aftcur fci tantogratiofà.
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T*v<Bn $emel tof!gBetupg&en/
JL/ttëelfc&te jBaen met alfiaetgulbe (toren/
$ae top one fjer ten bupg&e n
©ooj'tllcbt batflaecg onsftnntn San bertoarren/
39te on? up t mf an*/ beeft gtoote Conf ngtune
$oe Ban {let lanbt en b'aetbe
*Bet Rtupt/met teijn/metfoof/ofbluenttticroonen/
^entnaer&aer bee£ altoaerbc
JBet nf eutoe firatfjten flralen quant berfcgoonen:
î©ft atngöcfif î)t / geeft glanst en Hrjjt / aen Phoebus gtiUW
ooggen/
4&n# goebertf eren/ <0abDfni1e öf etop Weren
jüaernermogöen.
jllaet toaf!jjaer tod beftagjen/
©en fïrangöentofnter enbe coube regfieti
©anal on? bjoeb e bagfien
©erbtoeenen en bedtcfjten booj fjaet fegôen/
SBanneer fp lacBt / ter mfbbernar&t / begfntûe &0ntc
© e bangle nerten/ en bencfien notg aen fmertm
ijSorgaenppnen.
©ebluggfjebogfteliöquerfn
ÏBanneerfpnelbtof toegfjengaen betreben:
© e facfitc tombenfpelen/
* e t tootibtbercf ert toten -bupfent bertelfteben/
3Be toepben't bee/be bulle2ee/be bffc Ren tab*fttomm
©ernfeutoen'tleben/BetarfltiJaerafebea
3©dg{)f tornen.

«PeejsjBepfalaltflot&tieren/

coocD-tiiagÖttiti' bolf B tornt offert u g&t&ac&ttn/
^ter ftögne n jaren ttpjety
©icr fKbtgDP nfet aljs fotner te toettoac&cen/
qp ccj3 WerBten falOHt/ öeejï mejgöen-flont / oee* IfpbctHS
root aljs roof en/
SDf t ;un oe Safcen / oie altoojS Henten ma&cn
IBet öaetbloofen.

Stem. â>cï)ûûntieftt)fttmp

S

int dat ghy mijn ghedachtcn
Scer vriendeli jek verkrachten ,
Soo loos ick Tucht op fucht,
Een onghevvoone fmerte
Bekommert flaeghmijn herte,
Terwijl ick hoop en ducht.
Ick hoop u Hemels vvcfen
De vvonden (al ghencfen
Die 't felve heeft ghemaeckt,
Door u beleefde fedch
En minneli jeke reden
Daerghymeczijt befpraeckt .
Ick ducht ter ander lijden
Dat mijn cllendich lijden

V niet bevveghen fal,
Daerom foeck ic k te âecken
'T geen dat ick doe verwecken
Inallerleygheval.
'T is buyten mijn vermoghen
W a n t mij n Verliefde ooghen
Sien altijdt na u deur,
Dacr leyt mij n ziel begraven
Dits mij n behouden haven,
Hier leyt mijn anckcr veur.
Seght eens, en feght Goddinnc
Of by gheval u minn e
Op yemandt vvaer ghelcyt,
VVoudt ghy nie t infghelijckcn
Dat hy u liefd deed blieken
Tot ware danckbaerheyt*
Indien ghy't foudt begceren,
Lact u mijn fuchten decren ,
En draecht mijn vvcdcrliefd' ,
Soo vverdtmijn heyl ghekreten,
En ick fou d falich heten,
Om dat ghy ray vcthieft.

w

A u m o i n s , f î poffi dire .

ntbàttbattt €ûta\tn
%tt ^aérie n 3ifn Qlmimt
<£n Dat ató sutoen Ûralen
® bsw t f ut slang Derfiert/
99ettrijl u ftfjoon sôeficôt/
3Jn mtmantó oogïj en ïioôt»
U^eet styi niet öat öe «frtàen
^enpDer fijnen ttjt
mt\ t e oïicb^unchen nnDen/
*Dic0 flop0fjf fonöcn 31 jt
B fcôoon e longlje jeuc&t.
Cfltjebjupcfcen n u gfjp mengt.
Udant fcljoonïjcjit dat Jjt De butine
5&ie*0moj8ï|en0 üjoefiö op iïaet/
<&n 'jftniDDasftë ftomtgïje ronnen
Cotinfim ôûoo&ttengraet/
%i0aUonotô Daelt DP neer
<€ot onDer D'aerDe toeer.
*£eent rjfjp niet Dat De tyoutoett
*©ooj al te grooten fteur
*©icft 't fnootttüooj 't befte putotn/
&oo'tuaïttoel Hick ttbmi
Wit Doo; tefiooflljenpiacfjt

$£etpöerföotenïacfjt.

^>teal te(joûgï) toilDlteflljeti
&ijn üleugöefó mei pcrfaanDt:
«OoetDunt&enôeptoôeDjieeïieii
2&jenaJ&t menig mcnfcïj in fganöt/
<0âDDmftettoe/(tettûe
#eemt mijn uermaen tn't sot*

M

D u b b l c Narcis .

Yn vrouwe bood my twceNarciflèn op een
flam:
Narcis,door eyghcn üefd', in doodts benauwen
quam, (miflèn
.
En vvy door cygen liefcl', doodts dreygementen
Elck onfer^nder îicft,en ander is al een,
So datfîch felve mint elck dubbelt van ohs tvveen,
En zijn op ecn€ ftamgcvvaficn twe Narcjflèn.
Macr hem, b y feyJ van gac , moordt enckel eyghen
Min,
Dus comt door vvedergae verdubbelt leven in,
Den ftrenghftcnknoop, die Liefd'en Minn e
konncnfplüïcn.

F z Bruy

-

**

Bruylofts-ghcdichc

f^GMtié
bebaat&enflaap mijn oogcnfacgt&rfitebf/
V-/S£fiojmben fp mgn gert/beftozmben fp mgn leöen*
jnjgn (lappe licgaem Metfön ampteten bebieeft:
&të mp be baatft bertoan /toerbloogg mgn Wuggegeeff/
Ötcgt aljS be -Œoober-tiem beCollen boet toerfcgeppen/
&ie blieggentn be fcggn/en 't boobe Igf trfet reppen:
^oolatö mgn aatbtfcöe-bfocS /foolacp mgn laffe romp
«Bntoeerbaer/af-ggeaooft/berff anbeloojs en plomp.
een labbet-fcoele-tofobtbie geeft mgn geeft ggegetoen
©anbaarbeH«C]comgoog6/enboojbe1Lucgtgeb}elïtn
«Eotin be googgffr plaats/tot in be googpfte tip/
©atttoaacfe&ober-fatfi f onmetelgcRbegrfp;
©antoaartröober-fargbengrooten öaabtber <5obe«/
^lejupftopbe/etgbtbaartoarentTaamontbobem
Cenpeber geeft ficfi f nfijn ratel neer-gpefet;
&p firutoen baat een ôettrj fp fîemben baar en toet/
e e n Iteffelgcfie tert/batal be ®ocgterj8 foutoen
<©e eerbaargongmanjs repn bjp btf enbelge aenfcgoutof;
«CntofeuptbelKcg-fletfitbattoepgljetbeteboen/
^tefouto batboeten often mfnflenmet eenfoen:
Wit o p een goebe tojaaggahttooójbebieuttf of HoentiejJ/
^temotgt bat fioopenaf met bgf enttointfcg foentjes.
35e «tfcben gfelben bit ben menftg te toefennut/
© p bat booj alle ttof (ï fp fonben 3gn btfefiut/
Cnbaoben fop boo* liefb* get nrtbirD fel bergrfmmen.
«Cmiibo •tgfeenetoirgt gingg op etngeubel filimmen/
|Bet 25oogg en üofiet bolban #glennert toerftaalt/
^L e 8 ^ e ^^ a n ö lf m l t ?l? f e u to^BKrt8fiBab0egaaIt.
<*ft«ft laf* (fpj atB ffp/ o tfooni) gpgebt tergt in u ane>
fetten;
I»aartebini(lbftt0|)pöolboetwep08tn toetten»

M>p oeunfreiinirt&etlünbr/w nammnttttnt&otW

^fK©enu*gaten£oonfooflotttgabopggeboebf.
pufpeetüemeiiöeifeer/Bpnameen ba n fijn pgfcnj
mtpp o p boojbeel Dab bjte.ranti tg laten bglen/
§ £flcepget binnitg punt/en lepbfe op fgn boogft/
mt boom* ftnbe trecB gem fnojrenbe ontbloogfi/
-STot in 3upBnTgnbo?fï/öacrfe baftfrgubbenb'lflbem
>dn toel-göetroffengert ftonbt alg be pg l en trilben.
pboelbeninfön3ieIeenjeuc6erlgBe»gn/
mt maa r ban 3|uno Soft alleen ggenéfen xün.
pejeugbelgcle ^ ob (begaaf t met'tlfegt betftcmil/
^le^ptgon'tpfrelgcfefetptntpab otoertoonnen)
'
^ïangjj poo* *>* « « t e ftgaar/trabtmeteen trotfe trebt/
<£n geeft ffln grootfege gangp na «Eupibo ggefet($PfP?at8,) bouto $oereri*foen / ggeeftgier bgngnlbc

f

®Önganbeh3Öntetoeet6/teftinoti8f38bgnbetntöflD«li;
i^i^^^^'Ö'iaanbpborgnirtbffieebt;
3cB öebbe ftfemen Sunfi ttit bic te ganb'len toeet
jlupibonam fjjn to;aata/ ban't fmabelijrfi beratpte»/
^Ctoee pglejcgerp en fpit*/ boeg ban berfegepbe" Bracfitl•
©e een onifrarftbelBin tofegpbaat mebefcgeot;
^eanbertoienftptrofbeJBinmetanegften bloot .
®e3onggenft>jat6/toel-aan/ g^pfultto t booj-beefó t
©et ggener biemet mijn/of met be Hfepncgetaem
iBetfcgootfipö'eerftepölfnï&goebujiDertebfe»!
|Baar®apgne 6reegg befrgicgt bie boojbe iBinneliev.
3|P moeji-ianct/feraagt en bibt/btt eetf t fo bauper ftoetue!
.foogaofï Cupibo nlepn ben b;aben^f gatttr quetfïe/
éanbtgpeengeetenftraaltiafBlwto blejaenorg*/
^ie3gnbegantfcgberboo?t/fiigeltfteentoaanttetog#.
|etoub'berfileumbfbloebenftoftbitnfetberb?aggen/
JlPfOfDtaooi'teenebpwjoetariDtrteJwtjagfiienj D

$ptooeI*

3!it't ttfffeltjtfi gfieflatfit Baar infaneïgtB gBefiff fif .
DptoOflbftittöetöötffö/BphJOtlbenalcmnfet/
# u 25jupbegouifiet eç/ftet ou't foer-ocgfienb gtueten/
<Sot î&jofecpina quant Öem blttffcftenfljn berbtfet.
aStcfïeel-tPóït ube23jupbtfoo fieptnelntfcgaatfluetett.'
^egciflfgfiej&eutun'CUJrfbooisŒoojtfenuufteW
&fet fiqebe fupb're fBaagfib met frfiaamte fit en p;«r&t
$ p (potten met be <©oon bat fp foo fcBielgcfi fwften.
JBaatbeftnfnojcSet fltacpoocBBlaagbe n toaneentiJtt/ $aar Belb'te fcfioonBept nu met aenbatöt toelbe&ntfct;
ÜhetotBeltBaatgfielaat/BoeftrgeninBaarffnneii
«©f eftpniet !effc&ett con met toatetban be See.
©efeoubebjeefeenbefoete b^anbtüanmtnnrnr
$ P bomgelbe fnn Booft/ftp tg gfiefieelgBebootBen/
Sq*n bjanbt befconbe biocbt beeb' y; eutelenbe feeocfien. Çaar Bertie fpjtngt ban bjeucfib/Ijaar hertje angfif g trilt
af0 fpgjjebenc&t bat fp moetin get ia*outoen-gt It/
<©ebnj[ bat bttgfjefrfiacfi/foo gluetbe n ebet btearg
<Denfojtfen©ape-$eer/be^tengE,etr£ot-<©ebjBar!S: j&oomimncltBaargepepnjSmeteenbebbJongffbjggrn/
j®aat al£®£ou-9enu0Bemten]? lifffelgcBbelonrBte/ <©m batfpbienut matfi ban omfiaat iBaagbom ferijge".
$gtt *rogfi>bto*ùt-bo|fifgf i Bet t blam-bpettgjj 6<m ÏB at fes ben fBaagöbom boettfJ3i<t anberjs al35 ti tooojt/
t©at men banouber eeuto een* feggBen fteefrgBeBoojt.
ontboncBte.
l»lou-25mpbt toeefrniet bebucfitv en ttogfelt met-, toant
SOelaetfienbe bobbin/ aljSfpbermettBtebft/
öiefe
a&etoee* fientmeerber jonft aljs Baat beroorfete 3>mf k
©u0eetêtgt&he(reebt/enBanfenietberff$fen:
SBe facètc © emus boo* be Ctoetel-Bunfl betBeetbe
/BaatgbpBtqgtboojubj'gunfinubjeeteetifieeleiBan/
5©efianöen bic teeleer be &o;(Ul-grenen leerbe.
„39ie ban een/BaagBt alleen beeljBaagfibcmafeen Ban»
<©e ijanben bietoel eet bobberbenfn get bloet/
©entoittè"bacB bie bjingt boo; glafen en booj fpleten/
?©ic ategben boen betoectbant minne-fîoocfienfoet.
3Be /Bocbtr nâ Baat Hint/ be JBoebet nâ gaatflupert je/ JBilt bock§peel-maagf)ben niet u phcfjt norfi amy tbet»
gfieten:
^HnbtfiocBtefofgnfiooft/enfanbt Bern om een Bupertje.
&epfr' bie gfieStanfle 25?«pbe na&et gfielut&igfi bebt,«©oefcfioet fipbUnbelfngöfqn pglen in ben fioop;
<©aat batenniemantë blucftt/ baar batSniemantg Joop. 53e gonggc-lteben borg gaat tuften nf et belet. (tuet l
^tanb-op oüjaarbigt9oIfïfïanb-op/ftanb-op gofbjou *
ï©attoafFer een&rioel/menfnobbelbe/nien auflen;
e n totft onji toaarbe25;upbt niet langer te geti-ft outow:
<©en diamanten ,3>aalbiebjanbetoan belufîen.
^Pflaat/fpgaat/fpflaat/fpfcöooj-boet/rpfïaatfïtli
fcettoagmp baat te Beet/jabaticfcboojbeblam
Hef) ! öaar eergtettgö Bert en tueetnf ettöat fiet tot!»
»eang(l en toelbetBetfttoeet totrapfelben quam.
opgaat na tlieflffc B enbt ban al omet bitter fq'en/
<£upibotiepitu»nametbjfenbel9c6etooojben/
<©f t'6 tupmelenbe natu/maat bit nocfitans toelfioo jbê. g>v gaat na 't IteflöcB enbt ban aionis fieftirfibw'ett;
Segtuùjen35îupb'gombocft/batl)pfiinIiebe25?upDt .„Speel-noot jejs maacBtet Bojt/geeftgaar belefrefoeH;
ffcijn JBoebet? tBonbet-boerfiBeelnaat&tehjc bebupbt: „Cet anber bat gijp Iaat bat fal be 23;»pbgom boen.
^ea5iuPbgomrtt en pepnfi met een fntenibtg malen/
•enfegöt be nieutoe 3S»jupbtbatfp numoetbegfieben
$oeftp fpn [te be 15jupbt opt foetffr falontBaten.
<©en iBaagöbelgcfien (îaat om een beel foetet leben.
tDaat5tjiH)eJfâaflgbftocfr:tiw^upbefloflaatbco»t]S
*pfp:attïJufaccDjnbmeen(metDaaIöcni;i>ftfrlir{)t

Cu tofft met tyeudjbeupt it fonbetH tts^e *ûoji&
jgu Biupaegom teeettt aan en plupt&t be foete tmu&teH
©an't öagfjelöc&sS gfjeMaBo/banutoetKefbefiitöten ,
j&u 3Stupb*gom faept en plant fa u sSctoenfie ©efl8R/
©p bat (Kt WBtbaat lanbttoert»eli!r&tnor81jettijoen \
©aart lor Ien leeft met bjtuc&ö'g&p ttoee brrcen&e
menfcftett;
«Meg-baat us be gunft bfe topubepben teenfcfietn
jfB aar aló gfip 't loon g&entet ban utoe foete pijn/
4£njï arme ftrpcrja tolltban f cnj3 gljebfltBttcfi 30tt.
O. A . Bredero.

SRVYLOFTS-LIEDT,
Op de Toon: .

D

E rede n door de tijd.t bevi jnt,
Dat niets foo vreemt alhier verfchijo t
Noch immer is verfcheenen,
Of't ftrecktdm te vercenen.
Natuer heeft alles wel befêhickt
Per dinghen vvcfènfoo verftrickt ,
Vcrmaeghfchapt aen de vrecde.
Door eendrachtighe feede.
Hoeftiibuçh,ooçknochtans vergaart,

Vyer, V Vater,Lucht,de fvvartc Aard
Dooronderlinghe krachten,
Haar al tot paaren trachten.
De Viflchen in de wilde Zee,
En 't geyle meniaichformich Vee,
Dat joockt al na den ander,
En menght fichmet malcander.
Den over-nooft van al 't ghediert,
De Menfchc, met vernuft verciert
Door hertf-tocht, enbevveghen,
Tot minnen is gheneghen.
De vverelt fou haaft ydel zijn,.
Ten waar de lieve-leyde pijn
Die vvy foo tochtich voelen,
In onfc herten woelen.
Ghy Bruygom hebt oo c wel gefmaaf t
Hoc dat de Min de herten raad:
De Bruydt kan't oock ghetuyghcn,
Hoc hy ons finkan buyghen.
Gaat aan, gaat aan,gheliefde lien,
Ter plaatfe daar 't ghevecht fal fchicn,
Daar niemandt van u beyden,
Sal roepen om te fchcyden.
Vöcght t'faam twe e ziele n in een lijf,
Eakomt dan uyt als Man en V Vijf,
En weef t

En vvceft foo de voor-beelden,
Van ons verhoopte weelden.
Be-yvcrt doch foo defe n ftaat,
Op da t de werelt niet vergaat.

naat bjeemof unjefi Itomt nu De liefde Doeren/
ICH fiaetDie gfieen/ Die m't gfiemeen
s.T3tjn b?ienDIt jeu plaefi te groeten/
€ n m p gfieöaDtefi / Die mp DU0 ongfienaDieö
iconic ontmoeten»
Blijft ghy 3fn EiefDe floepen/
£0ijn 3joft«ouDa*rentegfien
Gods heyl fal u toe vloeyen.
<J5eDooe fitDat fiaereen anDer raect te fp?eue«
Door G. J, 'Brechro.
«Ênfcfiijnt fiemfecr gfienegfien/
'Cuan fccrueeren*
' C IÖ mp eplaeg maer al te toef gfiebleuem
2Sefi jatoufiei acfi raferme*
3 cu facfi Dat üoo: mt jn ooggen
Wat groot e fierten/3ijn onDer ftrteuefmerten
Afteur fey t a n t o gratiofo .
#optgfieboogfien?
3ru menfefite Dieufiaer öneren
JötoaertcKujD'mifn ïijDen/
3lnt flaepte ^tfn/of nopt te 3tjn gfiebojen/
€ n Rlaec ö mijnfierté"leet epïaeiö eUenDwf) 2II0 f o p berfcfiepDen uren
£©i jn lief Doet mijn DenijDen/
(toenDicfi £0ijn ingancu/ foo mp Docfite/toilDe foo;en/
^ien icu noefitang ee n ünenDt racet3tjn upt* # u uiouù icU Dat/ Den blitfem fiaDt
Ban Dat De fin/ op mijn <6oDDin
2©ijn oogden uptgfieflagfien/
«©fieballen fcfiimt te toefen
(öacfjte n 3tlô icu aenfcfiouDe/al Dat mp öerouDe/
ïfcaer Doo? De ulacïjten / te meer in mijn gfie* $*oefitbefiagfiem
Sijngfierefen.
S&efegfienbanugaben
<0 ujonDerujcKe pïagljen
Berbergfit gfip boo? mp Doo? u tfljeeDe Goten J
$oe tüjnffelacïjnclj ift fiereDol &f roeren/
Doo? mp lit al öegraben;
mt fa l iü\ fiiermp Djagfien?
Cen anDer 3ijn u jonften toegfiegoten/
t&ïcmi

T
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Sonder teken van medoghc a
veitnö otoo t gfjetack/mijn srûotenîçuc^
Acht
ghy liefde min dan niet,
3n mttn gfjcmoet gaet baren/
îDocl) fû Ditleuc/ mtju 3ofü;ou InÖ ftan gtüen Puft die pijle fncl ghevloghen
Die ons liefd ' in't herte fchiet.
Scfcüjö'garen.
Amour.

Wijfe: Ni ? <-po« f offences Madame,
ick en kan niet winnen
I'TOfvrou
Op u ftuyifchevveefen ftraf,
zijn nochtans ghecn kuyfchc finnen
Die mijn vvenfehen doen na 't graf.

Ick en kan u nietbevveghen
Door mijn heufche liefd' oprecht,
'Tkomt nochtans niet uyt hooghdreghen,
Maer door u ghedachten flecht.
Recht beleefde vrouwen ooren
Menfchlijck men bewcghen doet,
Maer men kan u niet bekooren,
W a n t ghy zijt te grof van bloet.

Al quam liefde felfs u finekea
Met fijnalder fachfte reen,
Hy fou flechtsfijn hooft ftaen breken,
W a n t ghy zijt fo hardt als ftecn.
Nochtans ift der vrouwen eere
Eens van liefd' te zijn gheraackt,
Liefd' kan hooghe faken leeren,
Liefd' aiaeckt wijs en vvelbcfpraeckt.
Aen veel pnghebonde reden,
Aen een onbefnoerdc tongh,
Aen veel wilde vvulpfefecden
Sict men wie liefd' noyt en dvyongh.
Maer dat fchoonfte bloedt van allen,
'T befte,kla«ftt du n en puyr,
'T hoort door liefde neer te vallen
T ede l teken van natu-yr.

Boeren-

Bocrcn-cluchc*
ê>tCttl: Bylaes amour Ttatgaet my ten.

M

ntmnntpieamitQm

M blijft öter norö ïrn felepnbeetje
3!cfcrae je neeffe bat je (ïaec
jfcoclj een iutfc bp jou peetje:
<aaet ûan ujp bp 2&anc&je$ ^ecfjt;
Datfen vryer,datfcn knecht .

<£aet benierftjeft ober toeggj/
%im jôu U)ûû?ùtf>$ voel beleggfien/
$oo?t mijn fcun mat ich je fegi/
ïerfttn aö je mat milt feggfjen/
l>tet Dat je gfjenauent fegôt/
Datfcn Vrycn, datfcn knecht.

Genoom m telt be fm al feïaer/
<£ae ie moeptje0 na jou tyijftet/
*Datfcn man/mat foo mtjn toaet/
<Croumeö;tenöt/je heunt tebi jW
tyeti j e gaet foo rcgïjel tec|jt/
Datfcn vrycr, datfcn knecht.

^ i 0 ien taerelbbannen man/
Ban Ujf en leen uptgöelefen/
i)iirueu!c fooarttiöö mit De ïtati

;©at gp't pupdtjen pleo!) t* totfm
îDan kiemen en Dan 3PuuenD;etgt

Datfen vrycr,datfen knecht.

t&elneeffeu toute Dan Too uao?t£
3Lu8je noeg met mat ce eten*
^ m fic U s^aeroti! noeg een toootf/
j ou QoncUftcn gei) ie tiocf) uergetetV
SDel mijn f»rntit Dat téte flecgt/

Datfen vryer, datfen knecht.

Datfen vryer,datfen knecht.

Datfen vrycr,datfen knecht.

^oet foo Sternen atè je pïeggt/
all mtam tn See Too plompen 25oec
2tlö tenftincRelopt mocgt mafetm.
Sïlquam â$al «©enemetfnn fi^aet
$aD gp goet gpfou an rafcen/
,ètetOctetten DaticptmeiUeleggt/
G. A . Bredcro.
'tJ^an <verketren.

££aerten fegg tcit hoomt tn gttptf/
23enje al tornDan £>mitnj3 entten/
13an fcgcele Cnjn/uan <öjtete flips'/
©anClaertie folontewien tianjf tjtjen/
£ m f et OOCR mee m Den ecgt/

Bocrinnc-clueht.

Datfen vryer,datfcn knecht.

ïDe jonge nö geböen Ianfct nocfj got t
«Daerom fcgat ten bm je ftgepen/
<Cot 23:eclKienö t£ klep oen De ntoet/
3eh fte ern tnilich uptjou liepen/
<Öaet mijn feun en maeefct get getgt/
Datfen vryer,datfen knecht.

partit met 2&ecgtfen met flefcgten
<Df en feeunjetfoo niet mup?en£
35CR fou met mier na geur orafien/
jöfcaer tefc Cou na fteegaen mtpjen/

j&WNLl £jf£ï« <n»ow watgatt my aen>

N

lfjc, Nif jen o je dinghi
W i l je noch niet aen het knechje*
Kluf je Klonters fuflcriingh,
Sprackmyleftent,hoort icnsBrcchje !
Wat hoc legjc ftaechen ncyt

datfen öjpfter / Datfen mept.

Soo mijn mocr? vvcl immers kint,

Klttfje

Klufje kalde veul van Maerten,
Tis wonde r (àeghje hoc hy*t pijnt
Soo lief het y j ou van haerten,
Brechje ût hy ftaechenfeyt,

&atfen jgpOee/ Darten mtpt.

Heer de knecht is foo c fielt,
In fijnhooft dreyt aflèn meulen:
Si)n Pee t het mi/n foo veul vertelt*
Spullen foumer wel of fpeulen,
Brechje leyt hy fnachs en gteyt,

^atfenüjp&erv ùatfcnmept.

Is Maertcn muruv vtis gien noot
Hy het Aapen en Meer-katten,
Sijn Peet het mijn fijn goet e groot
Tis een bom Vol Spaenfe matten,
Iacjy niijcnïecr hy efcheyt,

<DaxÜüti&iïtti öatfen mept

Scght KcesIongh-kces,eh Glacs Kloet,
Datfèr fpillen vry o p ftceken,
Van Pros , van Praa l en va n lae p foct
Daer wil ick niet iens van (precken,
Sietdat fyerjou uyt dreyt,

öatfen tijptter/öatfett mept.

Ie hebt op Baert jou fin eûslt,
W a t fou j ytr me bcginnenï

4'

Maertcn die het lankt en jgelt
Dat behoef t me niet te winnen,
Ick ray je dat je noch wat bacyt,

öatfen U?pÖf r/öatfen mept*

Bacrt je feghjeis icn ghceft,
Die (ij n weetje weet te weten,
Dat h y moeytjens fchrijft en leeft ?
Gaet daer ienfjes wat of eten,
Nifje beftuurt jou iïnlijckheyt ,

öatfen üjpfter/Datfen mtpt.

Brechje volgh je mijne leer
Laet jou Baertje niet bckallcn,
Wijlheyr, Godsvrucht, deuchteriecr.
Is by rijekdom niet met allen:
Sietdat niçmant jou verleyt,

öatfen öiptter/Oatfenniept.

In d e ftadtof op hét lankt
Wordt de rijekdom mieft e prefen,
Ter vvcrelt is gien mierder f<fcankt
Dan beroyt van gei t te vvefco:
Geeft Maertcn taventgoet befcheyr,

«Datfenttfptter/öutfcnmepk
G. jf. 'Bredero,

*3C&an&et!*ercm
Ga

öaanta^öprmmtaatfeueltienjSöottbl
IBant até iju gum taat etc
Mt fcobfotcg 10 foo bltjDC
&oo mtent fp Dat ijp téüerHout/
^nfe JLoiflnitb téfoo bindt
<Sn fp mttelt from in fijn dmv
5)00 Datfe ouer oe buert fctjtec &rt jt/ aaaeröoozfmm jfobertDanberSout /
|)oc Datf er bjper laet pïacfjen/
e n b p raecfct aldu$ aen't bzifen.
£0aer factie boe Dat ƒ obert buit
<©cb Eobbct jen dien ie opt btrfpct <£cïj ett,
3 p foudt je an (lichen lacben.
3|CR beb je foo befeeten lief/
ƒ obert téfijnen toeibcQ«aecftt/ƒobert etc '& en kan tnp niet beftuuren/
^aerom até jjp an 't pjatcn raetfet
ö^ecb/ujecb/fept fp/jp öebt een bjiel?
ïiaa toonder tjp berfieren/
IBeeb met n malle muiren.
<0 Uobbetjen/fcpt fro/tote get je maeeïtt
I 'Cté met 5Fobert alle Daen/*<3T témet etc
^ ? 0 mope begrotende Klieren*
m i n t Hobbetjen giet bum altijdtgaen/
£ p Öae n je om't lijf foo repn/foo juptï/
« n Da t OOCR bief ontuaerwlv
^>n Ûacn etc.
%n fp mo:öt/ foo tea Ijeb berftaen,»
O 'tt é onaerttcl) mop e ïuipftV
i^iel rpütioï) en bobaerticö.
3Ien mend Die fou ie feljahen/
i^oûît nu alle 0upffe sacr/$ootf nu alle (tc*
^>taet fttlfept fp 25jeur onbefup&V
f ober t p?ae0t)t OOCR niet na jjacr
3fp foubtme tmeeryb manen.
i9oe feer fin fjaer eerft minden/
ƒ obert Die mient Örtr Grar al ümer#
Cn itCtt sten Hobbetjen, 't téeen aer/
Robert die mient etc
$ p fal fi/n biel toei binben.
ïBnnt f té foo quaet ban aûlrn baerjef/
G. A . Bredero.1
4£n tté maer Rlinn-Rlaer joeften.'
£Baec bat boet ore buer trapte flaerjai
O m fpun nofö mier te toeken.

O

C l u c h t i c h Bocrcn-Licdt ,

Boeren-Liedt,
Geeft pur monçucellage^
hacft Gijfjen had vernomen
SNamÖo
Dat hçt kermis was in ftee,
hyfijntuych,fijn pop-goet mee,

Om wat ccrlijcîç uyt te komen,
Stackfijn veeren op fijnhoef,
Want de eer is't wacrftegoet.
Gi jfjen is naer ftceghevaren
Met Trijn Luis lijn lievcfanckr,
'T was die moeyfte Meyt van't lanckf*
Bus moft hy fijneer bewaren
Daer hy in vvfe op evoedt.
V Vant fijneer is 't vvaerfte goet.
As de Kramers GijQcn ûghen^
Riepen fy, kom koop wat vacr,
W i l )y niet* ick-hou mi jn vvaer,
Maer hy dorfter niet na vraghen
Soo ecrlijck was fijnghemoet,
V Vant de eer is't vvaerfte goet.
ÖQpr *t ghequel en 't ftadighbidden,
ï n op Tri jnt jen Luis verfoeck,
Koft hy noch een langhc kocek,

f Bien brackhydoe juyftin't midden,
Dcnckt wat liefd' en eer al doet,
Want de eer is 't waerfte goet,
Gijfjen gingh vaft vvringhca en duwen
D'hiele koeck in d'holle monr4
Die lacher uyt fop. kakcl-bondt,
Dat men daer fchier offou gruwen,
Soo eerlijck had hy evroet,
Want de eer is 't waerfte goet.
Onder 't braflen en dit flempca
W o u noch Gijs enckel te bier,
Sus,fcy Tri j n 't is gieri benier,
Stee-luy fou wen daer op fchempen,
Latet, 't is de befte voet,
V Vant de eer is 't vvaerfte goet.
'S nachts ging Gijf/en Trijnt jen prijfea
En hy fcy jy bint foomoy,
W a s kk nu met jou in't hoy,
Daer fou ick jou iens bevvijfen
Hoe men 't liefje ceren moet,
Want mijn eer is 't vvaerfte goet.
SusfcyTrijntje,hou jou hangden,
Of ick word aers uyt mij n kraft,
W i l je wat doen foo doet het faft,
Heb jegicn eer, y vat duyfcnt fchangdcn,
G $

'K rie niet Gijfjc dat jet doet,
V Vant mijn eer is al mijn goct.
Ondert ftormenen dit woelen
Scyden hy. wel Trijntjen Luis
Maeck jey hierom dus veul fpuls?
VVcljejymeught my wel voelen
Van mijn hoofde tot mijn voet,
V Vant mijn eer is oock mijn goct.
Nou fcy Ttijn,noa iact die werden,
praet my niet mier van de eer,
Alifcey vvilt,fokornt vry weer,
lek docht dat je me vvoudt moorden,
Och het eind dat wasfoofocr,
Adieu eer, mijn waerftc goct.
Iooghe dochters rijck ineeren,
Soo jey vrceft dees fchande groot*
Gheeft you doch fo ve r niet bloot*
Wilt van vryers niet begecren
W i l je zijn gheeert, ghegroct,
Want de eer is "t waerftc goet.

G. A . Brcdero .

%üm)öttkwctn>

Op de ftem:

H

Echo cliefoo menichmael

Cbt öeernt è meteen tmaenfen jon0&
<ööp^acoï)ueng Dol Deutjjûen/
©ie baer ban renne Ucfbe fongfj
IDcjbltïöt/ Dec&eusöt/met btfuc&öen;
Je h mtn De twpfterô Ijooglj en laegft/
è p come n niet uut mijn gfjeöacöt/
«Ditfttjoûngticûacljt
%ch een goct tjert toe öjaegfN

«5fjp 3tït toat fcfjottgô ban perfoott
! Cm ££a n nem göp üermahen/
3!cn Denen met een foo ouerfcöoon
è o u ö t luOtgtJ3ijn te matten/
©eïjalben 't boirçDeel ban 't betitel
ftomt rpin'trepeaenttieltepatf
©eegbjabetaa
Sen boo? een anöet ftir &
<£en mepfnen fclepnmen tieJMijcfttilt/
5©teö nanfp ons berftarpm/
Cix boücn öat/fp luftigtj Djtlc

£00

^ o o totïrp toe! «ut bertttüpen,'
petite oûctjtmienjsabelôept/
üttijgljt bàn De b?per0 groote loop/
Ccn bjeecnt gljeen feoop/
3!cfc fienafolcfeen mept.
«&fâoclt btt$ bolk ^rtmtjeni ö tort/
«fcel-toeltientf of brnpnetjcn*/
<©ie maton mijn jonglefinnen ftöu/
££et ïjaer aenüai'gjje plettend/
C m blawfceüjp&eniei toclfcboon/
^ a e t öet b?npnetjen peulu foet
Jfltoelgbemoet/
CenloDuerlijcfepetfoon.
Wnceiït jongde öoröterjef fcaef
^ t e mp öu0 ftentbetoegjjen/
<^ÖP3ift Daet ten om loop en öjaef/
«©U0 iaet mp met berlegtjen/
^ e to?eucï)tmi jnslebemi lepter an:
281 ben ieït jongb berffoot mp niet/
fEHc&ootmpbteot
C n maec&t ban mp een man»

t stem
I

G

. ®%p mmum
i3impl)cn foet.

"

HcIuckigh leeft den blijden menfeh
Diefichvernocght metflechtc a vvcnfch ,
£n niet meer wil aenroeren,
Meer als hy kan uyt voeren.
Macr laes die d'aider mceft onruft,
Vcrkieft een placts van (bete luft,
Is ongheluckight'achten,
Hoe wel hy 't fclfd' betrachten.
Rampfalich menfeh die licht verlact
Si/n ruften,al het mcefte quaer,
Op hoop van ae n t e raken,
Die nienaandtkoftghenaken.
Wanneer de guide Sonnefchijnr,
En menght fijnftralen in de wi jndt
Om ons t e wil te vieren,
En d'acrde te vertieren.
Soo woud hy da t de Mane kon
Gaen drijven d 'overfchoonc Son
Na fijnvergulde vvaghen,
Tot d'acrd' begint re daghen.
Ioockt altijdt na de ware nacht
Die h y macr te bekomen tracht

Ophoop

Op hoop van min te finakènj
De vlammen die hem blaken.
Maer of de blancke Maen verlicht
Haer ftralenop fijn aengheficht,
De deur van fijn Goddinne
Belet hem trooft te vinnc.
' Ofhoortdedcur fijnfuchtenal
En foo ontfluyt, hem te gheval,
Soo dubbelt hy fijnklachten,
Miftrooftighvanghedachten.
,En want fijn lief die hy befin t
Ben ander beter heeft bemint,
Bn daer C hem foeckt te peyen
Met om den thuyn te leyen.
Gheluckigh leeft den blinden menfeh
Die üch vernoeght met flcchtcnvvcnfch,
En niet pooghtaen te roeren
Meer alshy kan uyt voeren.

Wtjfe: Wannee r ick laetft uyt

VV

Hollahdt voer .

&nneer Neptunusïuacl)teltjt&

3cftUûetnaert€ttlatibtCokhostûe
<©aet iafon uoan ljet Blir ö.
mm cepj s en ttmsTeer lange niet;
S^aet fteechenfeö mael ttw
Cii in mijn aiûttotepÛenûoDt
«©ortjt uk o m mua pinces.
Ce öetufeen om mtin «©oböin fegaott
2Setoaetüe nip mtjn fmert/
89ant fp tot allen tijöfu gûicft
<6(jercollclt acn niiin ïjert.
^oetoel (jet öo?fttgg> mater foouöt/
i^et Mamnugljtopertipt fnoelt/
Bocïitanö Den grooten <©ceaen
öötm uef&e met ucrkotlt.
«©nömattirie tuerDt geramponeect/
<2n't laft teer ïjaeft sfoerupmt/
Beel beter al liet goet te niet
^an't leüen toet toerfupmt.
<© ƒeutfjöioöe fMnteflen al
ïDit fmgd ick t' umer eet:;
S&anneer ten get gïjefongïicn öeh/
£>oofinjBôttm anoe r tx»et,
Klachte

Klachte va n Cupido »

£>P De ftemme:

S

lediraigileJQurUrala.

Nachts doen cnblaeuw ghcfterdeklee t
Bedeckten 't bruyn ghevvelf,
Docht my ick fach cen kindt dat kreet,
JEn 't was CuptDu felf,
Die floegh vaft fijnghcficht om hoogh,
En klapten in fijn handen:

2f clï repu' ÏJP > ten ttriimün pijlen en ooogf}
©an ÛotiDcn aen totrbjanöcn.

'T Wicht claegde a noch ho e lancx hoc meer*
.De tranen borften uyt,
JEn tolden by fijn Wanghfkens neer,
,jHy maeckten een gheluy t
] Dat't alderhardtfte hert van ftcen
|Sou tranen moeten braken,

2fcbfepö'öp! inanneec fallen öetpeöerewt
:<Ce paffe eonnen manen»

Sien ick een Herders armoed aen,
' ï n dvvingh eens Koningh kint
Dat hy deur liefd' na haer te gacn

H

Met

Met al fijn fchat begint,
Soo hond'ick reghcl, mact, noch reen,
lek kan gheen gh'lijcke f aken :

' Het gheen hy prijft, fal foo ick meen,
Si jn W i jf wel dapper laken:

$3aet ijot fouö' icu Doef) get nonnen ptbtv tm
ï&zci lm rouo ' icn boclj fjet nonnen peöet een £>ÛÙ naeu te paffe manen,
Soo ick dan twee ghclecrde pijn
£ o o naeu te paffe manen,
Soo kk dan tvyce ghelijcke voegh
In rijekdom by malkaer,
Soo ift, was hy niet rijck ghenoech
AI vrijden hy een acr ,
Een fchoon, hoewel van midlen kleen,
So mocht haer aerrnoed' ftaken:

Tc voeghen, om een prijs,
Soo ift , dees twee die fullcn zijn
Een yeder een te wijs,
D'een gheeft hy 't al en d'ander gheen,
V Vaer mach het Wicht naei haken:

Voegh ick da n tYae m twee onghcleert,
O m 't finalen eens t' ontgaen,
Soo ift , ey fiet dits recht verkeert,
Dees heeft hy niet ghedaen,
W a s nu noch een wijs van hu n tvvecn,
Die mocht voor d'ander waken:

En menich men gheftorr,
Dan 't my noch Iancxhoe meer ghebeurt,
Daer noch gheen endt of wort.
Mijn hooghe lof vverdt ftaeghvertreen,.
Men poocht 't my al t' ontfehaken:

Soo ick dan die ic k 't vvi jfte ken,
Voegh^y een flechteMeyt,
Ift voort, nu heeft een vvijfe hen
Ucn ey i n 't riet gheleyt:

Veel aenftoots lijen moet,
Soo oock den felfdc n reghel houdt
'T gheen men in't vrijen doet:
Als d'ee n feytjae, feyt d ander neen,

£©aer fjoe fouö' ün Doel) get nonnen liefeer een
^ a e r f)oe fouö' ten Doet) tjet nonnen peöer tm <éoo naeu te paffe manen.
<&oo naeu te paffe maken.
Hier heb ick dicfcmaels om ghetreurt,

aaaecooefouö icnöoci j get nonnen petier een
£@aer fjoe fouû' ich öocfj {jee nonnen peter een £>oo naeu te paffe manen.
£>oo riaeute paffe manen.
W a n t gh'li jek die acn de n vveg h yet bout

Dit zijn al d' oude faken:

fS0att itk Dencb tjoe foui)' tcft öetpeber em
<?£e paffe tummnmaben*

Uyt waft; pnidts fchoot hy my een pijl,
En tccgh voort ôp de reys,
Hy lachte, dies ick in der ij 1
Hem peurde naer fijnvleys,
Macr hy vloogh voor den nicker heen
En liet mijn hert ftacnblaken:

<Zot îp rent toeeGnu eend ail
Cn ontfaugljt A! ïjetberblijett
«Daticbu toe tuenfehen ban/
2f!d een ôeb foo tiert u Dan»

&oo tcb Dan op Deed marner
^0tjn foet-bef met ban bermaben/
M>oo tui( icb belonen febjer
281 mtjn b?ijen te gaen ffaben/
iiomt bet Dud Doc&t ick dat oDP Det peber een Cn noch machten feben iaer/
£0i(Tcljtcnfp ucranûm hacr*
Ülict hom cc paffe m a bm

A

S tem *. Watgaetgfy hrwwen.

% mijn ijttt e n ooeb mijn fm
&trecbt om eene te bebagfjm/
«Sientcb nacöten Dacö bemin/
£©aec !Cfc hcüt belooft te bjaoöen/
^ f get Ijaerbelieben foutu
j^pt'ontbinbenbanmimtouui,
^u$ fûû Dnncbt mp bat iefe toi!
§m noef ) aile n a #t 0 «n bnjen/

<©m Deed f aren Too tcb Qid
311 De menfthen rnceûberanDjen/
£>oo nnin Ijopc Dan tö mid
Uaet tcb bacr alleen gaen manDjen/
€ n bermaefcten met 0hcD«It
Cot mijn p?opbctij berbult,
&U ith eend gftcfcbjcüen bonDt
%\\ De tbjeeD' oft DerDe plope
ïDan een #alf-roc& / Daer in ffonDt/
«Dat noch feben £0cpfjend mope
J>ouDen met [jaer Heuteld bloecb/
^trtjDen om ren SEongmand bjoeefc.
H 2

w

Nie

u Liedekcn,

My dunckt mijn Btack heeft gheen meer tocht,

Het wildt moet zijn ghevlucht.
Schoon hef ghy zijt het vvildt alleen
Dat mijn jonck hert aldus doet jaghen,
W a n t gheen ander vvildt ick meen,
In mijn jacht neemt toch bèhaghen,
Helijck een Iagher in het veldt,
Mijn lijden is u wel bekent,
Staet vroegh op om 't vyildt te bekomen,
Ick hoop 't fal nemen haeft een endt
Gheen quact weer maeckt hem ontftelt,
Te zijn in dit ellendt.
Noch geen wreedt vvildt dat doet hem fchromen
Mijn Bracken zijn ÖÏJf ÖabtCÏKflt/
Met Winden en met Bracken voor
Mijn Winden moet ick Jjop e noemen,
Tot dat hy vindt het vvildt fijn fpoor,
Ghcftadich hopen alfmenfèyt
Gheen tijdt gaet daer te loor.
Doet fom wijlen gramfchap verfbenen,
Aldus moet ick my oock ter jacht
Gheftadich moet ick hoopen fiet
In't amoreufc vvoudt begheven,
W i l ick kome n uyt dit verdriet,
Ghy Bracken neemt op 't vvildt wel acht,
Uy tCupidos ghebiedt.
Ghy Winden feer fnel daer beneven,
En vanght dat V Vildt dat ick dus jaegh,
Dat lek mach nemen een groot bchaegh
Te jaghen alle daegh.
Stem : Willen dan de koeytjens niet &c.
Gaet voort, gaet voort ghy Winden fnel ,
Mijn Bracken die hebben het vvildt ghcvonden,
Aiatea tin ben &acï) ftomtaen/
En wilt u niet tóonen rebel,
<3tf) mijn litf tntlc noeïj toatmatren/
Maer volght haei ras to t allen ftonden:
'Csijnöeftaron/
Helacs ! helacs ' ick ben beducht,
OfDmiialtcfü>iltnocl)tDatmamn/

Op de wtjfe :

G

G

r

6p

Ach tranen die mijn hert doen banen.
Vindt ghy u ftoepdes morghens niet bedottt
Gaiate
aentctjotrt ben kernel toe!
!
Als
ghy my 's avondts u gheficht onthoudt?
Hacö icft die den öas&eraöe/
Ick meen voorfeker ja„floeght ghy maer ga,
Confer
fcljaDe/
!
V Vanneer ghy ' t al verlicht„met u moedig gelicht
Haeö ich fte Den daoïjeraeDf c
Met u moedigh gheficht„Goddinnc,
Sflclj ben tijDt loopt fneL
Goddinne, die ick minner vinne.
<Oc() mt m lief jen Uomöp tnüonöt toeer/
Hoe comt het by dat ghy niet eens en achtj
Haeöu moeder mocbt tiet tjoojen/
V
Vat
ick u vier,cn aenroep dach en nacht,
Cnijaerftoojen/
Ick offer u mijn jcucht„mi;ft kift, mijn yreucht,
£0ner atô fou f* p er ffoojett
Mijn vryheyt en mi)n tijt,, mijn ziele die verüijt ,
3Sck§wmeîjenfeer.
Mijn ziele die ick verüijt,, met ftcencn,
|£tt adieu mijn lief enblifft s o r t i t /
W
e e d'uyr dat ghy my zijt verfcheencn,
M c ran nocï) een ïuifjcn Qljümii
'T
fcheen dat het aerdtri jek kruy t noc h gras en
<©cgmijnleben/
Als my de blixem van u ooghen floegh, (drocgh ,
Sontmp toef) een feufjen
In't coutftc van de vorft,, brandt ghy mijn borft ,
Sfentsroobet: mondt*
Als haghel,ys en fnee„o f windt en winter mee,
Of windt en winter mee,, doe n beven,
Kondt ghy mijn ziel in't vyer doen leven.
*T vyer dat mijn her t in afch verkeeren mocht,
Werdt van d e vloct mijns tranen niet bevocht,
Ck kniel Iofvrou in uwe dove ftoep,
V
Vaer ifler droever hel„dan mijn ghequel,
Daer ick u met benaude ftemaenroep,
Ick
brand' en ick verdrenek,, als icker aengedencV '
De ftoepdaer ghy te met„u needer fét,
Al iffc fchoon van ftecn„ickdreackcr int gemeen, Als ickcr aerç ghcdenck„o fchoone,
Q al te vvrecden liefdens loone.
lok dxenckex int ghemeen^in tranen,

Ctë begaat,

I

stemmer aaatmeerïeftflaep *

H i Xicde

-

Liedeken, op de wijfe :

H

M is bruyn mjn couleure.

^etoeïicKonueraDieïj
;Bpfemenbentegoet/
€ en moet niet $tf nbetfmaDtrï>
•<C Qfytm 't fjett upt goetoept Doet/
ö&ant 't fcljif nt ten Den gijebojen/nott/ nou/
O m toefen goet en trom
%t\\ fegtj Die üooj mijn oogden
SCltoojet mi)ntj?!tnörn 5i)ti/
3©e minfte roaedijcu Doogoen/
£>p fcebbenflecï)t$Den fcöijn/
uaant acfjter mijnen ruggtje/ feer/feer /
benemen fptmm eer.
*©at alle clappaertö tongljen
ï^aDDen een gouten IKUG '
<©ie leug&ena onbeDtoong&en
Sötclt lieggen om De tetiö
£ o o fou menfe ooch bennen mel/tocl'
£>p beJieg&en een gljcfcL
<©ie niet meten te pjaten
^ a n pa n De JieDen quart/
3Ne moeten toej dp maten

ïSeften gaer epgljen Ctnct
&oo öoefbenfp te nlappen met/niet/
'<«£ gneen baerfclfg toJelööefcoitt,
4&ÖP i^mcelücUegbeeUen
©«Den binnen JjouDt/
«©en mmften met Den meefien
Jtomanbt rae ichtoo (lout/
«Dat fp Deel meerDer platen fijn/firn/
3>an Dat maerfiept macD 5ijn.
(Bedenckt u 'tis ttjdt.

SONNET.

Y die mij n hert befit die fchoonftc van d e fchoonen ,
Oaer van mij n fware fmert 't beginfel heeft ontfaen,
SBegint
een lachend ' oogh eylaes op m y te flaen .

Soo dr a de tranen nat haer om mij n wanghen toonen:
Met eene fcheetfche lach gaet fy mijn lijden hoonen,
Als ick hacr mijn gheween en klachten doe verftae n :
Eylaes fou mijn dan nie t dit mjaet ter herten , gaf n,
Dat fy my met een fuch t niet eens en gaet verfchoonen.
Dan dit en ift noch niet 't gheen my op't hooghÜe quelt,
Want my behaeght die ftrafvan hae r foo foet ghewêlt :
Maer och dit gaet mij n gheell en hert om ftuckenkloven.
Dat fy my weenenfiet, eneenen pvervloet,
Van trane n uy t mijn oogh : nochtans niet wil ghelooven,
Dat fy de oorfaec k is die m y dit lijden doet.

Stem:

te

vv

El op mij n heft, wel op mijn ziel,
Siet hier is u vvraeck,
Nu fmeecktfe die hacr ver achtervvaerts hiel,
Haer ftrafrefinnen,beginnen, te minnen,
Noyt vreemder faeck.
'T gheen darter t'huys quam en vvildefè niet,
Sy hiel haer foo trots,
Al lachendegecktfemet mijn verdriet,
Al mijn fuchten, mijn duchten, voor kluchten,
Verteldefeipots.
Doch bleeffe verhardt al vvaerfe van ftecn,
Als een ftatue gheplant,
Haer ooren ftóptfevoor mijn ghebeen,
lek verlietfe, dat fietfc,nu bietfe
My felf de handt .
Nu heeft het gheval fijn radtghekeerr,
En fy is vergeckt
Op die hae r foo menichmael heeft begeert,
Als huyf-vrouvve, fijn trouwe, te houwe n
Gants onbevleckt.
Te laet ift Iofvrou, 'tis veel te Iaet,
Mijn fin is gheleyt
Op fchoonder, en hooghcr, en grooter vaji ftaet ;

Én hier neven, vvy leven, beyd' çytn
Mctvrolijckhcyt.
Princefjen indien u yet goets voorvalt
Taft vry blijdclijck toe,
Ghcmeenelijck die fijn gheluck vermalt,
Daelt noch meerder, valtvcerder, en eerder,'
Neemt dit in goc .

S tem : Weetghy maeghden arm en rijek.

A

Riadna fc^OOne fl0ae0gt

aaaecom öjaept söp u ftooft/
©an ïjem ûie sop meeft öefiaeflfit/
ftenfiaööatmetstielooft:
<8p Hen Dagy/ Dat telt raglj
ïSat OOP upt meöoooent&ept
'Z gulde n ïiclit/ u o&cftcùt
fóeerDen me t foo ïjooQljen Kpt
Ban een uecmecfen man/
3c&öeb gljepjefenöan
'Cöeeftmptoeeröetlepk
tDic om fnooöe fcljcltnerp
lDeroo;DccItUia^ tctDooöt/

n

3E>tc0 fijn öftuen öeeröe bp;
23cturcgt!lucfc m fijn nooût:
£^acr eplaes of icHraeP/
Cn m Doogbe nooben ftaetf/
Of icti fucgt/ of tcfc üuclK/
<en toten öupfent öooben Ûerf/
' C fcBunt sbp en acfrtfe met/
föant glip btlactjtfc tiet/
'<€ loon Dat tch btrtnerf.
Ober een ô&ebanflljen/dte
^ e n booot dicfe fjaö berdtent/
23UncUt gijp fcïioone toansfjen/bfe
<Ööp 't looft boo? itaitti ujienöt:
C n gfip toaett/ oocfc befto aet*
t&m be n onbekenden bloet/
£©aec obu Ulamt e n dergramt/
2itë obP 't aenfcönn taenbenmoet/
3&amuec u trouble flaef
^>tin grootfe b?ontoe bjacf
££miulijcken groet.
l)ûogbcfcboonc licljte |>on
^ i c !inn foo boobeltjcK tjaet/
2tcb bteeenmael fterbenbon
*Baer gbpu bmötn taet/
^iijocvuüenfcö/öab noptmenfcö

<$ïeupt groot ellenbe <mam/
flÇHîntierb?iet/ gtnck te niet
2110 num leberi epnde nam/
BuflerficRallebaegö/
«Die Poel tmjn ballen Öaegft
3neend)jeeberblam*

M

Ach di t vroegh begonnen vyer, dees manier,
En dees fchoone glans vermceren,
Yeghcfijcken fuit ghyfien; op fijnknien
Na den Hemel 't aenfehijn keeren.
Soo ghelijck de Son vcrfchoont, hem vertoont,
Keerend'alle duyfterheeden,
Even fuit ghy atrds gheflacht,dagh en nacht
Na dees klare flerren leeden.
Schoone goude vlechten fchoon, gulden troon,
Yedcr roemt men van Goddinnen,
Macr men flaeteens vvackcr gae, e n fietnac,
Of men fchoonder kan beminnen .
Nieuw vcrfchcencn feltfaem licht, u gheficht,
Sal die fulcken ras bevvijfen ,
Dat

Dat fy qüalijck befint, en vetblint
O m datfy't onvvaerde prijfen.
Kont ghy, houdt u cyghen fin, ftadigh in»
Hoedt u fchoon ghefich t 't aenfchouvven,
'T gheene jftatttjSi heeft ghefchendt , kon in't endt
Eenichfins u borft benouwen .
Raeckten u u eyghen tooits,ghy mocht voort s
Al u heerlij ckhey t bederven,
Eyghen liefd', vveldunckey t, die verleyr,
En doet ongheluckigh fterven.

«î^o^ttipfîrafôDe&aotittJrTriflengFierfcfitteblferi/
©at u aftoe fen m p meef r foabe Bennen Brenc&en/
<©ocô inbee)3fiarbefaec6bolbiengftic6 ugfjebien .
ï©ee utoen facfjtêfcfiijn/Daer gfi p mee Sonbt berboemé/
Wetft me t btjn ^onncglanjs/ baec gfip ben bf iyem fenbt/
l©anneer te nimmermeer btjn naem moet fjoojé noemen/
$o0toenfc&ftâbatmp ^obtmijnbpebtgfj lebenenbt .

Stm: j O nacge mtoatfe natffr
Suyverlijcke Maeght hoe kundy my dus toornen ,
O
Hoe komt datai mijn doen tot uwen dienfte ftreckt?
Mijn flapenneemt ghy my* vo l lieffelijcke droomen ,

Al legh ick fchoon te bed, mij n ruit ghy my ontreckt.
Al gae ic k ove r ftraet,ghy flaetin mij n ghedachten,
V liefde my verbliridt, ick loop de luy op't lijf,
\ 0ti $ttt berfucD t epïae$/ betfcöepbe* banbe menfcBé/ Al fagh ick d'alderfchoonfr,of die men tchooaft mocht achtetf,
I V l © erbarmen ban b c gftee n bfe mp bu$ fucfjten feoet/ Sy zij n my 't fientfietwaert, en da t doo r u bedrijf.
Ick overlegh altijdt hoe ick u mach behaghen,
45obbin i& bit u Iufï/43oDDtn Ijs bit utoenfcïjen*
Waer datick fitmijn handt ruft altijdt onder 't hooft ,
<r3BeI«cB*8fi W be menfcB bfe al fijn Iuften boet.
<(&&p fitttt m p ban b e toeglj/naet bjf enöelrjf omfansev Dan wi l ick dick mijn druck alleen mijn ooghen Iclaghen,
Nochtans wenfeh ick gheluck die m y mijn vrcuchtüerooffcï
4Böp fenbt mp o g be gee/ baer. f tb be baren fmeeefc/
<©ÖP fenbt mp f nmijn graf/ baer fingfi icft tyoetoefangen/ Mijn pen e n tong h altijdt u fchoonheyt moeten ecren,
eicibootffmgn fiiarfjtennaer/ enfpotmet'tgBeenic & Hoe we l u onghenaed hier dickwijls teghen ftrijdt,
Woudt ghy u da n to t my no eenichfins verneeren,
fpjeetS.
Al wat ick da n vermoch t dat was u töeghewijt.
©ongBefiabftBeptbjflöoferaenbofBnfetfefiuIbffö/
1
Moch t ghy mijn waerde vrou in't eynd noch zijn ghcheteöa
^ÔPfiebt mp nopt bemtnt/göp bepnföen ban't begin/
Ick achte a'aerd te koudt die ghy betreden fpudt,
Jfcaet una tuer ber&eert/ «6 leebmtjn fmert gtiebulbta)/ Mijn handen drocghen tf,om hoogh waert ghy ghefeten,
IBae* 't mf nHe bat g|)p fepb/ en fiab gfip nopt f n't ff n. _ Vcdhoogherals SeMaçn, haerhooghewooningh houdt.
&
fi

Stem : Efpritsqui foufpre^.

aofbjcuôoetocitofftgBp/fîoetoemofis5P Ç^nt f/

66
De weken fouden u hier kiaerlijck van ghetuygheft,
O Reynaerts îchoon Goddin, ghelijck ick u verbrey,
Hem di e rijckzijn van goet, valt fwaer foo laegh te buyghén,
Ten zyraenacht de trou, Princes in defe Mey,

S

Stem : Ne *vous offence Madame.

Cïjoon (SobDinetoaert gfjepjefen
)39aerDicf) tëDtmtjûûgï)tietftanbt/
Ofraerbict)té önn <&oDlncfe wefen/
5$at m memel) olainmicl) bjanDt*
211 u ooet-fcljoone DaDen
dimmer nonnen $ijngoetoont/
Jammer namen mp toetfaDen
3tn Dnn toefenmaert oljchroont*
Waetfricf) wn a! u manieren/
hemels 10 Dijn toefen foet/
Hiefltich 10 al Dijn tietneren/
CnbetiallncRtiiat gfmDoet.
ftonftïgjj 5pDp in u nepen/
ftonftïgïj m ufc&ijben net/
itonûigïj in n kanten toepen,'
fconRiflJj u u bojDwenmet,

^etbis^ ûûCRtn't slate fcïmfocn/
€»uölijcU in De$ $emefó Moot/
lldonöcr konop OOCR DeD?ijtien
*©aet men trick San Ct)t jffen noot*
<&?oot£Sfo toonenooeft Dijn gatten
3Jn ijet toetenen toan'tpinteed
<@eemgij conDp platen gratiën/
Cn tian't temmen oocf e een Dee!*
%tk belp Ijet fou betoegöen
®ie De $*in gfjeDurict) Mien/
€nDe tot Den fjîemel ojegïjen/
âtBoc&ten al u DaDen uen.
flöaer u trota öotieetDieo roemen
l bootten Dijn al Defe eer/
^ n u ftöempengaet tierboemen
^jjn tiergulDenglami nocl) meet*
! ftnDet Di e De ïjeuftiept minnen
$aten n ttermaentbeptfeer/
< l&anttiertiDeenbegrootfe finnen
Boegen bp g&een &f)aegi)Denteer*
£©aegljöen boegen facötefeeDen/
ÜieDjiclj toefen en beleeft/
lifciemanDt in IjobaerötcljeDen
Cenictj toelbcïjagfjenBeeft$o«Dt «SoDDwne/öonDt n gatten/

Conto*

$dubtuftonffenantgaet/
^otiùt n roemen rtjcfce ïjabm
Cot nan't een m't anöer jaer«

Een over (bete Vrencht,
Mijn hert vol bly ghevocl,
En oock mijn frifche jeucht
| lek nicv vers beter doch hefteden konnen fon,
Dan in , da n in , da n in , de dienften van mijn vrott^
4 Vervioghen was myn gheeft,
Mijn finnenen verftandt,
O p d e ftemme:
Door't groot vervvondren meeft,
Van uw e fchoonheyts brandt,
# t ë left nvt UmnD'cn gac/t>ûû$
En
door
mijn kcurich oogh, dat op u bleef verged
meuicöfcöoutipuecL
Benickjben ick,ben ick,tot uwc licfii verwed.
j J ^V Groo t vermoghen Mint
5 Ghefeghent is de uy r
1
Ivdertelficckcluft,
Van den ghewenfehten dagh,
^ — ^ Speelt in mijn hert en fin,
En wel mijn avontuyr
En kittelt fonder ruft,
'Kgheluckigh noemen magh,
O foete tyranni die niy du s weclich jaeght,
Als uwe fchoonheytsglans, mijn dorre borft t*£
Ka die, n a die, n a die, mij n hert jen liefde draeghtfchen, (verdween
.
3 Dç minne quetft my't hert
V Vaer uyt,vvaer uyt,waer uyt, de droef heyt flucx
Niet pi jnelijck noch vvrecdr,
6 DusnuverfcheenenSon
Ondracgheli jeke fmert
Die my foo wel gheviel,
Ick-noyt in't minnen lecdr,
Haer fchoonheyts glinftcr kon
Of ycder Minnacr klaeght dat he m d e liefde doodt,
Verquicken haeft mijn ziel,
Dacrvan, dacrvan , daervan, hebick deminfte Ghyfuy verden mijn borft van droefheytsdampea
noodt.
naer, (vvaer
*
$ Int Minnen icfc ghevoel
Hoewel, hoevyc), hoewel, 't verwen in'therte

I z Mij

n

Mijn leven en mijn h c ï ^
Mijn aldervvaerfte goct
V opgheoffert v v « t ?
Mijn lief, mijn eer, mijn bloçt;
Licfd weder o Princes' die u foo troulijck mint,
Dat hy,dat hy,dat hy,daer in ghceji cynde vindt.

.JBaer peplen na be bjoogBe (hellen Hf It/fa,li,la,ia,u,I a,l*i
C gfiebfert e Sleen ff et men betraeeren/hu,hu,
5|rBfifrruijeenban£iaerte(eeren/hushu,
J|et toepgïjjennu met atacfjte ban u/mgf/fa.,li,la3la,l:i,
%m ftepgfjje n of e met ff lacfjteu feet bjfjt/fa3li,la,la,Ia.
<6f)p Velt-Goddinnen faetU raben/hu,hu,
©emit upt mf nnenu Utfs baben/hu,hu,
l|aer ionen tofft met gunfte goet ontfaen/fa,li3la5la,ia,la,
Na hopen toilttttftjoafte fo«t bpftaen/failijlajla^a^lajla .

lS[a hoep atolght wljonfl.

Anglefe.
/^^KtfteöcRe jBepcomtbojenhu, hu,
V J Mn bloemftenj S beei totltbecBctt 't rown/hu,hu,

KLINCK-DICHT,

N dien mijn leven fichfoo langhe kàh verweeiaen»
I
b e t o o n t u öaery entotlt betmeerengsaen/fa li,la. ia,la,la. Tcghen mijn wjeedt gheluck^n onghefiene kans,
pat ick verdoovenfie, de Son-ghelijcke glans,
3

1

Œejûngïjefojuptenftaenenblocpen/hujhu,
(Vrouw) vas u ooghen fchóon, door ouderdoms verracefeo*
jfBrt fpjongfjen tofUu bupten fnoepen/ hu.hu,
jQetulfefgaen De belben groen betreen/ fa,li,Ia,la,la3ia3la, En u goud-dradigh hayr irr filver-draetverkeeren,
En uwe luft vergaen yan fangh, v^i fpel, van dans,
Cot toonen u até fjelben fn't gfjemeen/fa,li,la,la,la,la,la.
Van foete boertery, van kruydt van roofe-krass,
/Baer*ubjpbaetbfcJtgFjpgfjdteben/hu,hu,
Van geel, van groen, van wit, en incarnate Weeren :
$marc&t nu fjee aetbfc&fp gfjèrfeben/hu.,hu/
Soo fal mijn oude nyn my gheven in de mondt,
fjnt groene plepn u mfnnaeris tofitontlaen fa,li,la,ia,ia3la,
Vermaningh
van de tijdt die ghy niet recht befteeden :
jfcaer Ifrföerepn tofItfmmerg toelontfaen/fa,li,la,la,la,ia
En of't dan fchoon ghe viel dat ghy noch vore ftondt,
$?t foetgfteluptlaetöan &tfoellen/hu,hu,
V merckelijckc fchuldt,met woord', en fchijnbaer reden,
ÏBet Hupt/33anboojen/en f f oellen/hu,hu,
2&ebififtgeneucfjtffibefen âententtjbt/fa,li,la,Ia,la.>la,la> So» fal nochtans eén fucht diep uyt uws herten grondt,
©ftîitift n bieucfjt u ttjbt bp enten Wgt/fa,li,la,laJlaJla,la. Leedt-wefcns tekeaziju, ca ick ten deel te vreeden.
<5B»*iatnten[aet u blaggfien toepen/hu,hu,
JBet fclarfjtengaet ban u Hef blepen/hu,hu,
Stemme:
© feplen niet te fjoogïje pellen toiit/taiii>uib,UJaJu,

Stemme :

G

lek hen niet ah een pluyme.

Odinne 0ec <$ûtltnnm

Up nerfcônnt bin tiooj u deur/
Bn üerneert u ïjooglje finnen
*©at gt)p fjoojt tjoe öat tcU treur/
3ln Deed Djoeue nacöten; imtti
5Heem ICR u met Rlaetjten//toaer/
3|n Hit lepDe nteutoe Jaer»
«&ÔPtiïacöt oen DagljeraDe
€>antfcf) uersôeeteï en gfjerouV
3EVUWI tek m ongljenaDe
^tae/nan öte num ftertienâtauV
îE>an itt u beoagften/'maer
J>enöt mp Dan öupfent plagen//quatt
3[n Dit lepDe menuie Jact.
^ t j n itcfjae m tot beltenen
25hlftUoû? oie mijn bloedt begïjeert/
I3ÛOÎ moojöerö en üoo? Dienen
Cit ttierDicfc niet meer uerneert/
31oftj?on neemt mtfn ôerte//Daer/
^ a t Detoijft mijn fmerte//tlaer
gin Ditlepöe nieutne 3!aer,

3&e tooïcïten31m betoegljen/
tDe tierren Djagfjenrou;
i©en gentel meent met regain
<Sm De Ûrafljept Pan mijn n?ou/
J>ietDe toinDenaNe//gaer
.èucfjten op gl)enalle//fttjaer;
J\\ Dit lepDt meutoe 3aer.
S^oet op/Doet op/Doet open/
<£n coiiit fluptmijin oogôen toe/
3©ijn lenen is nerloopen/
Slcô ôoe i0 mi?n 31e! te moe:
<0oeDe <5ûûen œonber/'baer
Heert mp fteruenfonDer//öaec
%n Dit lepDe nieutoe 3aer*
O p d e ftem :

T

O heyïghe Drtjtal wellecom.

'Ghctopte volçk, (als gantfeh ghemeen)
Weeck gangher s Iancx der ftrate:
Van <$pp?e0 02011/ en 't V Viehtjen clcem
Valt deur-gaens hunne prate,
I3
Ghcen

Gheenfpïeghelhufi, Cutôta g vliet:
Vrou flttgttôtta/ heerfi te ftrengh.
D'verbeeld* 3)Uptm: in kennis niet,
(bâte. 't Wicht raeft, by ftttltteljö boomen.
[Tfchijnt 3&etfetl 0 kracht, hunfleygçftftaedtstc Of 2tttopo0 gaf, draets verlengh,
En doodt, in lUt()fjSlftroomen:
nfti\\t&i mind' f&olwena:
Denckt 't eeuvvich goet: by's vverelts fàoot,
In yfren flaepdoor 't mallen.
Hoe ziel , door vveeld', kri jcht hardtfte (loot:
#arts/ met wil,dc J^ifena:
Tot vrije vreucht, gewenfehfte heyl den vroomè*,
Tot fchaa, des $ïpamnö wallen.
Waer f£Itm fchat, 's menfehs roeping vvenckt
«Dianaö glans,dood' iïtttûlh
Ziel-heyl,tot
fcha: verderflijek.
^pl)K10, door min, focht ù'2f Cgeron:
Helfch padt bekent, in droefften druck ghevallcn. Gelt,geh,isd'rocp: o' fchepfel,dcnck t
Dijn teedrelichaem ftetflijck
' T gheblinde V Vicht.met y ver loçkt
Schraept 't aerdfeh by een: voo r cleyncn tijdt
'S rondtsrijckft vernuft, in ftricken, \
CtiptOO/foms, 't een deucht toe wijdt
i^pcclia/ 'tdier: door ftcm, verftockt
Peyft 't Helfche goet, isfnoodc foaden erflijefc .
Den mcnfch: als ©CHUÖ/ "t miçkcn,
PRINCE.
Door dcrtel Soons flits: fchadelijck,
$?ttlfJ/ wien ghy zijt, denckt liefdes pijl,
AJs <0O;gûm0 ghcficht: door blijck,
Noch Heme) vreeft,mact hoogen Hemel wieken Bracht mecnich in't befwaren:
'T eerft, gulden fchijn: droefmettcr yl ,
' T is ftout beftaen, )a, fttropOjSS
Door dreck, doet onruft paren;
Vaeck, (alsdooru) tevcyrdich:
Maer reyne min, fluytin dijn borft,
Wijcktnoeh d e Goon,macr d' '2JUtttu]Ö.
'T ong'luck, ù dan niet terghen dorft:
Wicht, noodeloos, onvveyrdich.
Hoe* noodeloos, foms een tot heyl,
In dcucht bemint,fo fchuvvt ghy 't helfch veruflx£
Oft valfchen fchijn: u fchichten veyl:
P. V. Z.
P*menfch haef t beftoimft , door fnoode n luf t te
cyrdiçjh.
Sonàiçh is de menfeh.
Of

Op de voyfe:

C

\Acpû me doï je plaindre.

Vpidoosioofe ntflen
$$tjn 5tcl tn't Djoef berftrtc&t:
&e bozaoûûj 't QDiclK romtoljleii
C e toaan-ttrijp toerûtüetqutcRt..

Bcdroch met %tt vvcrckt,ha ha ha,
Ziel by %WR fticren,
Ha ha ha h a h a h a ha h a h a h a ha !
Wicht,doet hetvalfch verfvvierc».

23cfitûct Dan mnn [jertjen:
3n'tblp/û eeng/met u:
<© b?epDcï nan mijn fmertjen.
25ûiû/aam-loo0 ftfjteralö nu.

Bedroch met jflt e vverckt,haha ha,
Ziclby3|j;iûnfti«en:
Ha ha h a ha ha h a ha ha ha ha ha!
Wicht, doet het valfch verfvvicren.

£©ap]ö/gtuen/bc quel doet fliffcfjcn
13an mentci) jeurtjöicfj paer.
%h;u/ ^mcctficn/mtCfcör n
^E balt mnerlttcK te rtnaer.
Bcdroch met Jfte wcrckt,ha ha ha;

Ziel by 3Jm'ûn ftieren:
Ha h a h a h a h a h a h a ha h a h a ha!
Wicht, doet het valfch vcrfvviercn.

£©of l)t ten in floras öoefjen
Œn metsten öloemicb. hratuö:
Cot fpsft ban't Cypres uoeffen/

'&faCÖCythereasöan0.
Bedroch met Site vverckt,ha ha hâ,
ZielbyJfjCt'onftiercQ:
Ha ha ha ha ha h a ha ha h a ha ha!
Wicht, doet het valfch verfvvicren.

&u 't tjdae^! gljefcljieöet/
l)tlp fjemetë-rijcReu taeöt:
?©nicfe mijn al* lcl)tro na bitebet/
3 n öctiö fjepl-toofe Uaeöt.

Bedroch met 2tte vverckt,ha ha ha,
Zielby^tOnfiieren:
Ha ha ha ha ha h a h a ha ha ha ha !
Wicht, doet het valfc h vcrfvviercn.

3Jn touto icft goon-loo* ftetbe
<&Ö Wcfeelt boo? beöjocfjt:
<&6etot0 icfe 't bup&er erne
3ln plaetjsi nan guide toc8t,

I Bedroch met Site vverckt?ha ha ha»
Zid by Virion lücrcn;

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haf
VVicht, doet het valfth verfwicren.
PRINCE.
Prins? ÛÛ0Ï)t 0|) tjOOöljC ÖOÖtl)Cpt/

<23lj|i öuö niet incrtfl UctUoctt/
Cupidoos Dulle fOtl)Cpt,

-^TegBett utreeften g&elbt norlj oubetapat raetf
$ot& pberf gfte toacfit: ban gottbe jBfraie laet
^et/blb tc6/ bigben ntet/bp befe felepnegunfieng,
jfêaer bat SÔP mp tnt flaepjont/jont mp op ben bag{j/
«®at ic6 gfjenafem eenjs '$ ïiefjs toatelippen magg/
<$fij> hwiittoann eer gijp trilt /früub tipt ufacfemetfeunf*
imtf.

IDaack Deel tct Ijcl: ÙÛÛ> dom/

Bedroch met 28tt'Werckt,ha ha ha!
Zielbyg]CtOnftieren,
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
VVicht, doet het valfeh verfvvierenï

P. V. Z.

Sfemme, alft begint.
Goon beftort met Goddelijcke reghen
LIefFelijcke
'Tfalighe lichaem van dees onbefmette Bruydt,
Wiens ad'ren vlieden uyt,

En fpreyen 't waerde bloedt op al te dorre weghen.
Ondanokbaer aerde barft, ontluyekt befloten velden^
En ciert u dorre rugh met bloemkens menichfout,
Sondich is de menfeh.
Op dat ghy werdt bedout
Met onghemeene dou, f y douter alfoo felden.
Waer blijft de droeve rey van wackre Veldt-Godinnen,
Vrolijckc Nimphjens treurt, vlecht kranfjcns hoog h beroemt
Van allerley ghebloemt,
En koomter de Princes wan Troyen in beminnen.
>y ttopbanmmnaergfniert eenonbetfaeblötB bjaetjen De barre winter gheeft dé kruyrjens al te karicha
>^<© iBf n i foogaet get mp nocjjal boo;tofnbt tooojOm met 't verlepte lof haer vol te doen ineer,
fïroom/
Dus ftortvan boven neer
$oe naeu men toaertmgnltef met grenbel/flot/en boom/ Wt d'Heniel fçhoonder groent, en toont u Goon meewaricfiVj
9[c&(taenotB nfetmet uin 't aïberquaetfïeblaetjen.
Begraeft haer in de mirt, bedelft haer in de rooien*
<6fip Somt en (leeltfe mp booj't alber naeufie gaetfen/ Luchtighe Venus voéght daer boren aen den dans
«En bupten moeiten ban mgn flayenb'If tfjaimloom/
Der Goden gulden krans,
ffioerbpfelfeflgcBbpmptneenfaetenbjoom/ En wordt ghy't hiplen moe, laet fy u dan verpoofen .

KLINCK-DICHT.

<£JjP5gttoe*jocBttoan all Wen 3gt eentoac8«maetjeH.

Voor.,

SONNET.

Hctecrfte van d e Schoenhcyf.
T 7&oeg| f n benoagfjeraabt/oefcooonegaatetitomiren/
V i©en gouüen iilonoen tto#/titiomitfy ba n f oltut/
4$gefeten in D e lucot/cecöt uwpten &'at|)ter-beur/
g&aar groene toijngaartloof/opt toutoen mupi btmintï,
^anbeöen amoHreust/belieffclqtfifletBfBbtn/
Sint goeie fqbttö fjapj/en groeten tnet een geur/
$aar "èoööeltjcfe aanfcStjn/op bat fp befp ficur
^eftfetot/öanbagöelgcröaarbaattelatentifnöfiT»
<öÖeIwcWgflfïöbefianï/lJergtiIbftJan€Ippnl)een/
<©te befe üJecfiten fïteelt/bit toaaröigfj;önb' alleen ;
45ftelucBïOÖEt Btt fnoec/batfn gaar bfr*6c nipten
JBijn ïtele mee ùetôtnbt/ en om 'tftooft gaat bcOupten/
^oetoelfcK'tlfeberftetoilöt-golttfftnartJnionfï/
$etfcfjQOne ban natupj paffeert boeg alle Bonfï»

Liedeken,

E

dtemme: ^uhmem,

En Hcremijt wil ick worden,
Steken mi/n in*t diepe woudt,
En 't naacktc lijf om gorden
Met ee n grov e tahbaart oudt, (vleys
j
I n eten nimmermeer noch broodt,nochvis,noch
Maar wortelen na pcaitentij s eys .
K fijt

BONNET.

Die uy tmijn qögbcn finclteh
Door de vveeiaeli jcke fmcit,
Mijn tranen voor mijn drincken
Laven fullen 't dorftigh hert,
JWi/nhcrt gelijckt d'oorfptonc k va n menich Waar
fonteyn,
Die 't uytghefpogcn wate r drincken reyn.

Het,tweede van deSchoonheyt.

0<et3tjn ttoee ftetrenittijt/of tjön ttoee Diamanten/
n^Bte bol bantoobertj/öaat bjapemn't aanfrjjgn/
«©faiiDerögittenfmatt/ofttoeffmaraguenföii/
©iet reg&cn-bogflen/bte aan ttoeen tefamen ftantcn.
<©f toe1 ttoee neetien glat / be fcfjootifle ba n ftebanren/
Heen 't moeten ölamméjgn/ttoee^Sonnföeet banfrfjgn /
gçBtoeet toef/en te 6 boel/Boe fp becbjanben mijn,
©f't 3ün ttoee bfirermï fnel/ban guoitet jS gïjtfaHten.
Aïijrt bcdd'de koude aarde*
$een 't Hfttaf te maal/be gitten jgn omringt
©an ttoee fmaragDen groen/Daar cm jfin 't regenbogen/
PeuIuvV een vier-kante fteens
©an iflet biamanr/al Dit ttoee paar len flupt/
In mijn hol ick vervaarde
§>p glmfterè' op öe taangfj/grootarfjttrö cuplenf * upt/
Rodomont met mijn ghefteen :
5BeIgbftfjbanoprien3gnbttmijn bjpftetjs oogfjen;
Al mijn huyf-raatfa l zij n ee n doodtP-hooft me t &itt gfjpie/ bjaagftt met meet toaat[iefDemp toeDjtngt,
een kruys,
SONNET.
Een prickel-geeflel in ditdoncker huys.
%tt berbe ban be$c$oorifje pr«
Driereyfen t'elake r uyteö
A n al'tghevoelen is,te weten van vijf finnen.
En iflêr gheen foo waart,fo© nut.foo wonderli jele,
Rijten fal ick op dehuyt,
So Goddelijck en fch«on, foo heerlij'ck yan fabrijck,
Dit torment fai my duyrcn
Als het ghcficht,'t is klaar roor elck een t" ondervinnen.
Tot dat mijne kaars gaat uyr,
Wat fchepfel als een oogh is hupfer te verfinnen,
Dat voor fijnmiddel heeft een giants dooriuchtelijck,
Of dat de vvreede Maaght melijdich is tot my,
Sijn voorwerp iflet al,Lucht,Hemel,Aard', 't Vifrijck.
Aanfiendc al 't gheene ick om hacr ly.
Voorts Riet ten kan, ill niet, fijnkennis niet ontwinnen.

V

En d'ooghen toonen ons,dat meer is in hem felf,
Wat tuflehen d'aarden is en tuflehen 't falaeuverwelf,
Al wat in fchoonicheyt menfict veranderinghen.
Dit iflet al te maal, het maaekt de menfehen fieck,
Ghelijck men fietaan my, dit is fijnlof en klieck,
Dan't fchijnt wel fonder dat envindt men gheene dinghen.
laedekcn.

Licdckcn,

f &eoöt/feö$teetttfjagïjerinm 7
U3ieder opt îjeeft ongljefaalt/
£>pöeftemmc: fybmtte.
3110 defe lacljt-eoDûmnc
<8eniglj Ö*rt ter loop ontöaalt/ (gaan
/
3nt bat icK fcgoone s^agïjet
Ö0aar fonder een0 upt u gïjeüJOüne tredtt e
Ban De <öoöcn ïjeb ontfaau
&oo fcebdp't aider mildtfte jjert gôebaan*
'<€ gïjeett öatmp meed befjagljet /
3(1 mijn rijchdom en goeden
ïD'uogöcn eenjEt op u te aaan/
$ad ich aan Dit öert öeueet/
«Dencfeicfc ûaacïjin mttnoljceft; tttoocUeen Banjongös op ginglj ith't boeden
men0 ban aard/
££et al dat een l)crt liefó eet/
*©aar öeerlt jc&öept foo Deel in tébergaarb* ^aar'ttDOjDen aifo o Uitldt öat ïjctmpfelf *
Bm' oogljcn atë tt»ee jonnen
ontfpjongl)/
Sfrlmcfeen in get aanfclmn hiaat/
<6n nopt en maffer pemant Die' t meet bongk
3£aar meed blijf icft bermonnen/
Cenjg iflet meer jgfjefrouDeiv
<©ooj u fupüfrïjcpt boojmaar /
$*aar De Pareken heten 'tlotf:
:8@aar atëgljp tutt e fpjaat&up?ope r mond t BnöcöDp't/muïet ïjouDen/
ontbindt/
^tiert öet niet meer in {jet boa/ ($üw
^anbltic&etg&pboo?aï een kernel* fcindt. Bdp marent bepde gupt/ Dan afó ïjet fo mocgt
^föOP moet fijn Diana
£>oo gunn' ichfjct Deel lieber u atè mi fm
^ i e «föoddinne ban de jatïjt/
'<Et0 ban gljeenfelepnDer maarden/
B naa m trie tonûoocfe ane
Söaer get bette ban fijn foojt
Booj een dieder mei op aeïjt/
^Otgjjp<0oddin op aarden/
<3f fegïjt een a met mat net/Haar göp « oaten ÏBeten feendp'tongfjegoojt:
<£en öettDoe't milder t0/ foo beelift beter mee/
Ôangfit/
!
ï^aat mee öatgöp öe brilde ö « «» bangst . %n alle dingD i0 defe reedmingï) ree»

S

{

K3

j^aac

3Cl0Aa2ononbeDûcôc
C e luoïöc u oocUüctflonöca
«Om Dat ick i)f t üetfoc&t'
$£aar modit te até I)p öeeö u <0oö!i jc licïiaant
bloot

8fanftôoutoenTo en toajeifjtt norfj geen nooDt.

SONNET.

#et bferöe ban bc ^rfjoonfjept

wat ifle r al, wa t zijnder al Schoonheden,
OGodt
Op*t wijde voor-hooft klaar ,vaa defe jonghe Maaght,

Het is een fitvrenbergh,ghepolijftd:efy draagnt,
Verheven uy t het gou t van't golvigh hayr in't breden.
Bedeckt met witte fnee: het lteunfel aa beneden ,
Sijn fwerte booghfkens twee daar't Cupido behaaght,
Te fchfeten mee fijnftraal,als h y de minnaars jaaght,
Die bo ven d 'ooghCkensftaan.wi jnbraukens heet men 't mede.
Maar 't fchoone voor-hooft is een levendigh c fteen,
Van marmer , enalbaft, van porphie r dat allee n
r ! Goden al te maal van finnenkan beroven .
Het toont een majefteyt met een Medufiü s kracht,
Het toont ons da t d e vrou, al iffet minft gheachr,
Den macht heeft onghepaarr,gaand'alle macht te boven.

SONNET.

Het vijfde van d e Schoonheyr,

TjSCet eHggelgc&e monbt/berpurpert ttoecf WUtt)
n c o t filepneIfpfienjS foet/bf egrooten fefiat befileen/
ï)ct 311 n ttoee röfienö tuft ban tanbe n teelbefneen/
Wtjtiamanten fön booilucgtfsg al te malen.
<£i>egeel/acg ! blgf ttb(Tom / met batit* toilherhalen;
$aar tooberlöcBe flem/'tsBeuipt ban ee n $ireen/
©Mtfirfitfcggaafrberepbttefptottogfereen/
^Éntenttmö/nocfitanjJöeeïfupnfcfirgcKtectafen.
emlamber tfeffelfri tyentft fpmetgawnaam/
Œooj gare lat gffeenie foet blfift ftefbengtrjcB te faam/
©aar trefelrjtft ggclaat temt a!!e toflbe finnen/
»et maacfet een loomen upl gee l mcgtfgfl en'gaaltaaïtf
€n al te plompen boer/geel ageefösg/toojs ban aart/
<£geen monbet boet get mp/ban alle* onbetininncn.

Liedeken,

stemme: Jifibe&nt.

G

Hy zijt fchoqne Maghct,
Van den Heme l onghefodt,
Hier neer ghedaalt:
W i e foud e men doch vinden
Op aarden, die ka n binden
De heiten onvertfaghetï

Afc

ftls ghy a die daar niet veel na vraghet»
Die treffelijckheden
Die in u klaar aanfehijn
Vergadert zijn,
Die kennen wel doen bli jeken,
Dat ghy fonder ghelijckcn,
Niet trecket van beneden,
Soo veel Enghelfche fchoonhcden.
Alsick aenfchouvvc
Het doode tafereel,
*T vvefck een kleyn deel,
Doetftommelijck vertooncn ,
Vvvs Iijfs niet om verfchoonen,
Dan wordt mijn hert door houwen
Met onuytfprekelijcke rouwe.
Het moet my rouwen,
Dat ick niet mach als ghy,
Vand'Hemelbly,
D'onftcrfFelijcke Goden,
Ais mi/n voor-ouders nooden;
Op dat ick mocht Me-vrouwe,
Ooc God, u fchoon Godinnc trouwen

SONNET.

Het fefte van de Schoonheyt.

rv<S toangffcen*ban mgn Hef/ ftjn fufiertf ban SCurori/
JL/<£en fcete Ulam bewfert gaar ïebenbtgfie fileury
jâatup?eltjc6e 6onfl/bcrnMfteIgc&e geur/
25ebiterpen befe ttoee bf eJupiter befierjen/
&p ftoelltn ni et te boI/ootB jgnfe na 't begoien/
|Bet een brquamerupmt/nfet mageer nocfi te flrur;
<£en flttnte fmall e ncuö/fnfcfioonf rfiept be fceury
ï@el obetballenb beeft ftjn reeftteyfaatg gefeojten. (toft/
«©etoangFjfSenjSöaarfiffimenQgt/roo-rooffn'Mgjj»
»?pmoebf efiept en fcfiaamt/p* Bout/en fomerg-fitt/
Œeef'fiebben tot baar punt/een fiojte6in gfiefeloben.
tfce meefte citaat ia ban 't aangfieff tfit be sin:
j&fet tret&enb'upt : maar ronb/ aljs bee* bf en tcB Denim/
<$obj$ toew&enfn natup}/en 6an men niet boiloben.

SONNET.

$et febenbe ban be &rftoon&?pk

Ch.' dien thee-witten nals,chriftaligh is doorluchtigh,
O
Men fieter't licht,van hare lachfkens foet,
Die 't blijde hert om hoogh door gorgel loopen doet,

Ofalft vol jonghe forgh,melijdigh is verfuchtigh.
Een hals ill die my maackt voornemigh en beduchtigh,
Soo dickwils als ick fie,diea vijftigh root als bloet,
Hoe fraey dat fy omringht,foo dringht my mijn ghemoet,
Met d'armen alle beyd' daer me te zijn omvluchtigh.
Maar dan en dorft ick niet.als ick vrees dat haar lach
Veranderd'in ghejcijf.voor my een hardtghelach:
Den hals is al te waard, Aglay heeftf haar ghegheven.
Oo«k waart van my te veet,gheluekigh noch ghenoech.
Dat fyfe my kat fien.'t raifbruyeken al te vroech,
Eea hooghc gocdicheyt koft rqenigh man fijnleven.
K i Uedtkta]

7*

«Den abem bâtt ïiare monbt
C e ïtipchen i$ een t»?eucl)ör,
CtDCCtûûfhcn^^ijn
3Maaraanfrj>ijn/
üttmtbbm ban ditlagrje$eber-lanot/ bis CIDCC uuangtjfken^ elltcft eetn
Btet berre ban de %tt{ bi s
«Bte't roofnen ftet/fourit/fo rûût/fû frtjef/ bis
# i e t berr e ban be tttjn/ bis
$ i f n lull en fijn begeer/ bis
«©aar lept een fclioonc ffee
i £ im bjenfclje n algtjeljeel/bi s
<£>aer ujoont een mepfhen fijn /
3Sö Datftp't roofnen teer/
<Ocl) aifoo fort/
sâ^ocôt plupenen ban be tteefe
<Ocl) alfûo goet/
2tlö'tü)u?ött)etöaart/
£>oo lufltcD en plaprant
flöeerluftfjembaartV
<0elijc eg roogfeer ïufttcD Öaat enbtoeptv Hs <£rttotfenfprtitoi&
t&oecïj tnDenùag&eraat/ bis
tDie befe ftet/fó fjeujö/foo gratteujö/ bis
^ e n natte n öaugljeb?upcRt/bi s
n\ toaar Dp grof ban bout; bis
i^ûûto op Den roner Öaat/
M bjaar l)p rou ban Seen/ bis
$Üt\ blaö m feïjoon ontlupcut/
jbxin öap? fou mente ïjfout/
£®etfoetegeur/
<0m Daar aanfefjiin alleen /
£^etroûcolcur/
BerfucDtenfoetv
£>an ntemanDtafgöefnoept .
2l!fi)tigf)emoft/
^ o o té ö e fleur ba n SöaagljDen bien icn $£et finnen amoureu s
meen/ bis
OijecH fcftoonöcc £8aagfjt alj ö bee* en fcan*
£>e b?ûcaï)c ino^goen-Öonöt/ bâ
ber3ünybis
Sjöfjate jongfje mitijt: hi*
H\ Dj aeptöe è on altijb t bis
Uonbom

I

Liedeken»
stemme: Alflhegnt.

Hortbom two aatXm\0Uùot/bis
Cn tnaacnt ueelIanDen UJIJDC
^ctfnneûralencoon
^oofunueruicft/
C n taac&t 0Ïjeen ^unnc-fcfjijit»
<£#een trotfe naam / nocpieer m üolöo Uaacö/bis
£>p mmmec aen en boet/ bis
Jkoclj öjaasftt gfjeen poel row bis
<©p't otoottoclt nocl) goet/
j^octi op'clicljaam/allûm
^ûufctfptjaaraecfit/
Cnfeeropjecôt/
3f£ Ijaat öocn op öccö aart.
â^aarDatfptë intfejûulijcK oîiellacïjt bis
B a n fcfjoonôept niet gFjemrcn bzs
<£n ttemetófonDerblaam/bis
23e&altien een alleen
Sfiatümj û OOCR Ijaren naam/
^le^ocôtet-moety
<£nS0agôet-ù;uM
î?aot/ $eee/ tec toetelt b?a#t.

SONNBT.

S

©et acfjtfîe ban be&tBoonfiept

Y draaght aan'c lichaam fchoon, fo vaardelijck haar armen.»
Vol wonderlijckc geeft,heel ficht, heel delicaat,
Daar mede fy'r porphier haars bofems foet omvaat,
Vol Hemel lrreepkens zijn't twee fijnghefîepen marmen,
Des wreede n zijnfe wreedt,d'onnofel een ontfarmen ,
Vyandelijck vooralCupidoosquaat ghelaat,
Het welck het boefken weet, en daarom looflijck gaat,
Als die in t quaat doen groeyt,en hoort een jeugtaan't kannen.
Aanlockcnd' den minnaar, dh't fchoo n voort doen gelooftj
.Als ick, di e finverdienft, dan krijghe't op het hooft :
Dees armen zijn gheneyght de reynelietd' t'omvanghen.
Sy zijn teerin'taanficn,maarin gheteropertheyt ,
Te draghcn meerder iaft, met meerde r lichticheyt,
Mars armen \ol va n roo f woud' icker eens aanhanghen.

SONNET.

H

Het nèghenite van d e Schoonheyt.

<£r frjbojtjnirf) jijn Baat maagB&elpr&c fjanben/
jBetlangBÉbtagBertfrBïen/goeUbdtjcfeboInmarit/
^fcÔBntbattnHtfteUbt/eenblamuifBtooiffienblaarÉt/
®^bW™p*ftomantmttmt9htn&*et\t>exmt>t.
ttJS'ile " , 'Ï en !"9 n fiW/mp6ennétoeecbet8anbf/
©«Barben paarlen tBien/batto&eBanbenttiaat&r/ '
<©rj! feKrftbtefemorJtettiU toettelgcBinôanben.
^tero^t'taarbtfçi)cttorc8/boortfh:epel8c6bebn»t/
^ducBterfebeöca/betefBtetfnenn'tieereri. V
« X 5 5gn/bjat ffl! rpjgn two? b'oüflBeneenen Ittf?/
30WtgB«ntoonbetoocEfbebenrittfnutufl/
^otiKtÉftenpftfö-wut/Betb^anbenfti'tbegeewïi.

Liedefcco,

A

Liedeken,

Ls helden, klaar t&tatia fchi jnÇ
Daar boven acn het blauwe:
Al 't fterren-lichtichier heel verdwint,
En moet voor jhaet verflauwen,
Sooick voor mijn,

«©ianaagifchi/n,

Moeten hier opderaard.Moctenhier opderaard,
Moeten hier op der aard,
Maaghdekens al verflavven.
Ghelijcker-wijs «$tatta fchoon,
IA ouden tijdt voorleden,
W a s principaal van al de Goon,
In eer en fuyverheden:
Het overwin,
Heeft mijn Goddin,
Van'tvrouvvelijck gheflachtj ://: i/fl
In eer en fuyverheden.
<©iatta was een jacht Goddin,
S'en had gheen hafe-vvinden :
W a n t fy liep felfs met fhelkn rin,
Veel raflèr als de hinden:
Als ick wil gaan,
Na mi/n Staart/

V Vech is fy mettçr vlucht» ://: */ £
Volghen kond haer gheen hinden ;

ftttzon fac h ^ranam naaskt,

Int't klare water badieh:
ü y t gramfchap heeft fy hem ghcraackt,
Met water onghenadich:
Goddinnemijii,
Ghelijck wilt zijn
In all's, behalven het left, •// • ;// ;
V Veefl uvven knecht ghenadich.

2ïa de Doodt lonck-ftruyttti.

SONNET.

Het thiende vandeSchoonheyt.

T 7f(nfcgooni)er boetben* opt/toaé 't aarberrjcfterwMJ
V Stèöeesuupjoperigc&ttoeetcffdfetijUanöerit/
©an purper fijn ruitoeel/öaar onbetftlcpne ftfiotn/
IBet gout-bjaat grbojbupjt/be fcöoêfienjö fraepöcojfne*
fcetgrasfjs amourtu p opöetstttoetfneUelebtu: (bttu
grfi ijcbftettoelgfjeffcn/met anDtr inipbtn grom/
taan öjrllenböi ban bjeucöttoooj fiawfrapIUmsitoenl
anüupg{jbentmftootmottbooït)artfoeteff8ïeb«tit
£P3Qn boi&epUrÇept/aftfpgaannataflMt;
# P 3tjn bol majeftept/aljs fp gaen obet ftt&tti
§>P jg'wfoo Me ffelnrfi/ali» fp gaan om betblije n-,
^P3tjnbolettbaarï)cpt/d0rpgaanna'tbanrBft;
&P3DU tooieenfrBept/altffp gaan na Bttbebt;
19at fft! fp 5ön u fiul/boojbufi tofI gaan Wgcn.

t

SON-

O

SONNET.

.. ©etelföebnnbe&tfioonöept

Si

.

n; pen bofet n wit die voor mijn ooghen iUdich
Soo Iieffelijcken fweeft, ghelijck den wcder-fchij a
Van d,alderwitft e fnep, aen d'oorfpronc k van de n Rhijn:
Maar uwe fchiramerlajgh, iifwacke ooghen fchadich.
Met maaghdelijek e melck, verfchijnen daar beladich,
Twee filverdopkens rondt, op ekkflaat een robijn,
'Tzijn appelkens ghelijck, daar op t Wee ko i f kens rijn,
Wiens roode rijpicheyteenluflbaart ongheltadich.
Och die't eens weten mocht, wae Hemels fayghelinok
Daar noch aanlegghen fat; hoe metten gouden rinck,
Sijns Moeders «cht cieraat, het derteilick Û1 fpeelen.
En fittenop haar fchoot, verflaan fifntónder-praac;
3 1
P i . ? - ^ h e t f e g § h e n u yc» Apeües fch©# Du Praat,
lit ueffelijckft e kindt, van aides werclts deden.

Liedeken,

S

&tmtmt: Jlft

begint.

# t m Larchcfis tod mpqljtt tyaat/
%\$ öc mijn Atropos toa,traaöt/
# f fnnö t u £>tifterj0 ö?aat aan tttn'm/
<Df laatfe btt opt fptnnen fien/
<0p Datr«n effen oacen fcaept/
^ooöattcfcbjp

Si

îajeedaenttnfp/
^urfbolgfjenblp/
ï^aarttrienf almijn geluefctoe team,
a Œertelic b iüimpbjen ong&etmuv
i)ot dicfenwld ijeb icUtucl oöcftcmc
;©at telt u openbaren fou
l^oe Dat mijn jonen fjert lept in rou/
%ik meen in b;andt, int öeete bper
^ a t apt dijn ooglj
«frtöoot met fijn boogïj/
Hieföebïe'cblouöb/
SScT} u gfjeficljt ttaat mp te bier.
3 2&enufedaar'tn göeftcbttoerlicluV
'€id al om niet al mijn gbedicöt/
3;cn beef ban bjecd/uan fcöaamt icn blaart*/
Stom blijf id* %\tffee fonder fpîaacn/
ftoom' un öcö abondtd naar u gaan/
<0mu bemin
Ce beelden uv
StldicRubin
3Mrf icn niet eend mijn oogij op (taan.
4 Uicffeli jcfc lief maar om maar om/
ï^aar om foo blijf icn altijöt ftom/
3©aar om maar om en Durf icn niet
© feggïjen upt mijn fttiaat beröjiet/

E 25eÖ bat ieft bnrf/befl bat ich't Iaat/
<©urbeicfedan*
<&cft neen/ oeneen/
<0t6ia*R/orf)ja'fe/
<Dcö neen/ orfj neen/ betïûûtfn$?aat*
5 © gouden jjap? bind mp te batt/
B uoû:-ljûûft baeedt te ftel gfjepaft
3e göelijcn get nibet tuit:
öDimbzaaufeend tjebdp fmart aid git/
03acr doogofRendblinrëun al te Waar;
Üan baren gland
23enicfebpnan0
Verblind al gans/
<©ogljf nend niet/bonnen $ijn't ttoo?\»aar,
6 1 3 neuken id te pjoperlijtfe/
| ei)p fpjeerëu mp mei te treffelijci*
Wt u mondt/met tmee fipfeendroot
#1$ ttoee Rojaalnend/niette groot:
<€ujee purpnr roof feend/aid Jet fc&ijnt/
^nfoetemeltfe
^ijben/*tidelcfc
<£enfeaaitë«n/'troeïc&
&5aacnt dat mijn gbeeû beeï berbtoijnt.
7 ^neüjelijen id ufem te tael/
Calbaftericl) id ttUieReel/
•
Cemelc^

<€c mde&tcÔtéu oafem foet/
«Bit téget Dat mp ftetöen Doet/
«Bat opt öeDecftt telt ùcnch pjoptjtf/
«BencnenDetijeniBf/
333ntfcï)cnöe fucljt/
^uctjtenöeflerf/
^terüenDe taeDecûin Oem j&
s BDjacottéteuolmajettepttf/
© toeren te uoi Umiwhlmnn/
B Cctjoenken ö 31m mp nee en \mll
£öicr UU3C öoetneng 31m te fncl/
£ p 51m Uoû2 mp te tJlieöcliKk/
2110 ick ufoetft/
CnnipdertUoécIt
^aaftomeen&oecft/
Spbp/tn ic& blijf fantaöij'cïu
9 B u oen tcït in öit gout alleen/
^ a a r ù k mnn oncfjcluch beflteen/
<Öa Itlaagg) De toilDebogljeUuinö
*©at ten gïjeftaûicïj oen Oui ptjttó/
*Bat toîceûc â$aag&0 tek om u lp/
HtjoenDeojanbt/
aSjanöenbeOjte*/
t^iefenbegtoep/
<3toepenöeun0ö/'tté toûoetp.

1 o $ac&tegaa ï foete ftlepne Dier/
l&i utoe n tierenfceeujefier/
ffl& Def e tweede £©agf)et komt/
atngftt Dan fjoc fp (jaer Ocrotnt /
^tngljt dan doe Datfp fitienKan
£Ötmiongljccfjert/
^os'tleptinfutert/
<®möat'tmetDert
&egg&en/ûm u nom t mp oit an.

SONNETCk hebbe *t al gliefien *1 wat hier ij ghe&hreven,
ITwee
Haar filvrenvoor-hoóft ruym,omringht met gouden hayr,
fwarte booghfkens foet, twee bruyneiiooghfkens klaar»

Twee blijde üpkens root, twee zijden paarleh even,
Orangie wanhgfkens twee,twee marineren die leven,
Twee handekens daer aen,twee voetkens fnel eerbaer,
Hals,bofem,Arents neus, twee boriticensront voorwaar,
Twee korfkens rijp die mijn doen fuchten ende beren.
Dit heb ic k a l gbelïen veel fchoonder dan ick't fchrijf,
Mijn uytfpraackis mijn finalfnoch een kleyn gherijf:
Want ick't veel hoogher denck om u niet te bedrieghen.
Het ander loet ick ftaan,omdat ick noy t en fach j
Hoe wel d'inbeeldingh dick foo klaar is aen den dach,
Die nochtans op't vermoen veel fey t die moet veel üeghéit'

L 2

Liecfe-

Liçâcken,
^DtCmmC- fitVr^er van Saxen.

O

Schooné Màaghd,
Ghy hebt feer ohverfaaghd,
Mijnftouter hert ghcftolcn,
Ghy vvreede dier,
V Vacrom hebt ghy töo fier
Myjongelinck doen dolen,
Of ghceft mijn heft my Vvc€r,
Of hoort na mijn beghecr:

C^inufónocï) nn0fltfragct jetn;
#em0|jertfen grein
©erfte&e tooimem:
£agl>t Ijcrtftlicljc ^cgfjödein /
^oIJÉgöanjem/
^>agf)t tttcfitmeer netn*
Suit ghy yerftoort ,
Niet hooren na mijn woordt,
Of dat aki jdt verftooten:
Een brec rivier
Heb ick va n trane n fchier
Doord'ooghen uytghegoten,
'ïis lief om uvvejf t vtü,

Verhoort my eens al'ftï!,'

en tmif ó nocD eing otfraflet 3ein/
^emjööertfen grein
Berftefjetoolmem:
£ag&t ïjertfefofi e $0ee&öeïew /
^DûlUéDan.îfin/

*>agl)t nicöt meet neftt*

'K he b n a 't behoef
Ghcdaan een vafte proef,
Van mij n gheftadich minnen,
Ift niet ghenoech,
Want fictliefu mifiioech
Doet koften al mijn finnen:
En weeft niet meer foo fttryf,
Verhoort my een kleynuyr:

€ 0 muf* noctj emögcfcagetsien/
Söemiss&ertfen grein
Berftelje tooimem:
J>agöt &ertfelie|je ^eflfjöeïein /
£>ûlle$Dan3èm/
f>agïjt mctjt meer netn »
Sterf ick den doodt,
Dcnckfoete-lief't i s noodt,
Het waarom uyyea't vvillcn,
Dencktiflet recht,

Dat van dijn trouwe knecht
Het leven ghy gaat fpillen,
V Vat baat u doch mijn graf,
Hoort my, blijft nie t foo ftraf:

€ 0 mufó noclj einjö geftaflet5em/
£0emsljettfcn$ grein
IDccacïKüïuïmrm:
;ê>agfjt oertfeltc&e â©egpelem/
J>uHe0Dan$etn/
M>àQïjt ntcftt meet netn,

Bymijngheloof
Blijft gh y al even doof,
Tot mijn ootmocdich karmen
Sal ick voortapn
W e l elder s klaghen gaan
By di e m y fâl ontfarmen,
Doch eer ick henen loop,
W a t gheefdy my voor hoop?

<5& mufó noclj etntfgertagct3cm/
^emtfôertfen grein
©erfteöe ttiol mein:
£>agljt oertfeitcoesoeg&oefem/
f o l i o s Dan 3cm/
£>ag(jt merit meet netn*
Hoort na mijn praat

Al eer het wordt te laat,
Of ick loop by de Goden,
By Cupido
Bcklaghen dat ghy fno
Mijn duyfentmaal doet dooden,
'K fal roepen tot mijn faack
By al de Goo n vvraack-' vvraack'

€'ö mufó noclj etnö geftaget 5cin/
peinst öertfen grein
BerGefjeuolmcin:
&agljt öertfeltcöe fl£egi)öeïem/
^KJlleiSDan^em/
£>agotntcot meermin.

Als ghy da n voelt
Liefds branden onghefcoelt ,
'Tvvclck niet en is te uyten,
Dan fal ick vroet
Ghelijck ghy my nu doet
Mijn ooren voor dy fluyten,
Ick hoor niet dan mijn taal
Al riept ghy hondert maal.

<£& mufó auto tins geftaget $tin/
£ÖetniïÏKrtfnigrem
Ber&eljetDûImepn:
Ctumpt fjertfelicoen junger fetn/
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îDerachetoûlmcùu
Xiçdekcn,

L

é>temmc: Jiftbegim.

ief als ic k fac h u Godli jckheyt,
Heb ick mijn fin op u gheleyt,
Niet vaardich licht tot u aanfchi jn,
Daar $anuuo;t0 gaven al in zijn.
V treffelijckheyt is ghewent
Dat fy niet eencn minnaar kent,
W a n t fyfemeef t a l fietbeweechr,
Door 't geen ghy van Natura creccht.
Ick bidd' u oordeelt mijn oock niet
Al eer ghy't anders in my fiet,
Als of ick mee door ydel luft
In u verfocht verlanghens ruft.
Al is u voor-hooft van Porphier
Dat Iuppijndede branden fchier,
Al zijn u lipkens van coraal
Scci ichoon u leden ai t e maal.

Soo ficn ick nochtans meerder aan
De deuchden die ghy hebt ontfaan,
*Kfiemeerder op dijn wijs ghcmoet,
Dan op u fchat, u geit of goct.
V minnelijckheyt aldermeeft,
En dat ghy uwen Schepper vfceft.
Dijn overlegghen fuynichlijck,
Niet gierich,arm,noch quiftich-rijck.
Dees hebben my ghetrocken al,
Niet als in't net van Venus mal,
^Maar rechtals tot defaNcheyt,
Die alle ziel in Godt verbeydt.
Gheiooft dan vaftelijck en klaar,
Mijn liefden is niet vvanckclbaar,
Ghy fietwel ick en ftelfèniet
Op het verganckelijckc riet.
Soo ghy de groothey t gaarne vvift,
Dijn Godlijckheyt eens over-gift,
Hoe langh e dat die kan beftaan,
Soo fietdan eens den Hemel aan.
Soofèer,foolangh by eenic h mem,
Dat 't hem mocht welgaan, is d e wens ,
Soo Iangh den grooten Hemel ftaat
Mijn groote liefd' oock niet vergaat.

Voor-

Voorfang op d e Engelfchc voys.
tpotz^ taufentjlappermentettr

&tlwt Se t &aer in Jent fijenf
Medec. <a neen; 'ti& lief De Die Ijaer Deert/
53a Dat ÛR fpeuren Kan/
Vader, fa UefD e tot fjaet S^oeDer
Medec.^een üefDe tot een *£an»

Vader .TTCfe öiö miitxfyett D e $)eDetijn
I $ p tuil cms t' onfent Romen/
•^é&w ^oeljte t Die lept Hol Dan pijn Vader. 5©t t Rleuter liefbe bjao&ew*/
Cenmenftö fouuoo? ïjaetfc&omen.
&ou tcfc oaer niet Dan toeten:
Medeo i©nt fegïjf e/Ieptfe fiecR te DeD.
£>egft rajef toieDat ion b?pet 10/
Vader. <©t|j ja/fp fteent/fpftewnt/
<8n öoe Dat &p raacöïieeten.
&p meet naeu felöet umet't Harriet/ Docht/Cijsfaep f&te t Nietten <Ctijnrfeun /
'<C ijEt Dmnen int gïjeDermt.
Saoont öieljte Dp peet itel:
^ a t 10 mijn Ijer t / mijn fefcat / tnifit
Vader, fcfc oiD u S t o t er fegfrt mp toc|j/
^piOetaltemaeK (ttooft
/
Watt matj ) u letfel toefen.
Docht .<Of te al &aelt Den st^eDetiin/
Vader. %tk fegï) / Dentfct firtcRe Dingen niet/
$ p matö mp niet gfjenefen.
ï&ant Dat fa! nopt göefcöien/
Vader $pfa l u toelgljenelien/
^pDuncntöet noctjmeertoapentoil :
Stjt Daet Ö#J in gôeruÛL
mtV öe ö icRgôeenDer&ien*
Docht, $et lept mp öiet en quelt en tooelt/
3eR fegfire Üelt Dat upt u fin/
ScRljebDemmmetrult*
i&ant Dat fal nopt gtjefcliien/
£}acr alfie immers (julichen milt
Medec. 2f p nip toatfie ich uut 't gïjeficötf
SfRtoeterjontoeliein
Jch Den met ôaer te Uien.
Vader, ^ at fcjjoj t öaer l^eer SöeDetijn*
Vader, fytt 23?ancRj e $?eecRf jongde Teun
^ie

«Die man Dieftan ôemrebDen/
31a Dat i)mt mac e een* otnme quant/
3[ch fou mei ûoîtjcn UJcöDcn.
Bocht, fâoep acanthi e fenet 't téuiat toet0/
l^P ftaetmp gantö niet an.
Vader. Doe feajjte öu0 en pjunlt en mo?t/
3®at fc0o?tie op ûe $)an?
Docht, /itc t andere 13aöct ban icU tutï
Beel lieüer Dti0 mat blntoen/
2110 emant iroutoen teglictiö fin/
<©mOaeoft met Ijem te hnücn.
Vader. mt\ blijf t foo lanfll) Die oöeen ie Dent
Cot Dat ieft ^oti meer b?aeglj/
£>iet alS De I3aöcr niet en toil/
*Dc ^Dûcfjter lept te laegD.
Licdekcn,
'Regent en die Sonne fchijnt 't is Kennis in'de Hel,
T
Van Treurenburc h werd ick ghenoot ten a vondt-fpel,
Van mijn ücf htrt op't flot van Blijcn-burghe .

Nu herqe n weéftvfy blijde, nu lieelrjen vxojijek finght,
Ghy fücbtê blijft dacrbiapcn^ghy fchejietufcciwitbedwlnglit,
Eet en drinckt,çn laet violen forghen..
V lodderlijckgbcbBt,.u dértel Öocrery,
Dat doet de boeren mereken dat ic k u neef niet zy,
Lief hertjen de natuur verwint de leere .
Maerwildyfe bedrieghen en datfy fittenftom,
Soo dick als ic £ u kufle,gheeft my een kus weerom, .
T fa l u niet deeren,niaexfufpieie weeren.
V vlucht die doet my volleghen,en ghy kijekt felver om ,
Vflaen maeckt my verbolghen, u kijven maecktmy ftom,
j V weygren i&een oorfaeck van verlanghen .
Sit nu vry op de floepenghebueren, en fietvrjr
Wie dat dae r nu oomt kloppen, klapt/napt,wat roert het mf t
Waecktaldenacht,en wilt doch niorghenflapen.
Klopt nu vr y ae n d e rinckel,of ghceft een loofe knip,
Of klopt vry me t u knockel,ick wed ghy vanght nu flip,
Ick wed gh y comte r van a rondt niet tone.
Lief hertjen gaen wy wandelen hier buyten in het groen,
Vaû't eenprieelifi't andere,miflchiea of wy't meer doen.
Al te hef hertjen kan nie t langhe duren.
Nu appelboom fwijcht ftillc,nu banckje n weeft fecreec,
Of feght het vry u meefter al 'tgheen e dat ghy weet,
MüTchien of ghy zijn hertjen mocht beweghen..
Wat fitick vaft en finghe,die tijdt die gaet voorby.
En wil dat ick moet fcheyden van Blijcn-burgh e bly,
Tijdt benijdt ghy my nu vreucht te maken.
Adieu o Blijen-burgh j adieu in eeuwicheyt,
In Trueren-burgher kereke foo werd ick nu gheleyr,
Adieu, adieu, o aa fchöon weer com treghen.

Tafel-

Tafcl-licdt, om voo r te finghc a
by de Brayts Speel-noots.
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r TC 7r«erbeö£aeöJ&ben öterfcerfaemt/
1/V
©joUjcW&eptpleecöt/fou'tnwfce*
••
taernt/
fMaet* en tifbt nu fuie* gfjebieDt/
<e Ich nu qneelt firn ïiefiens iteDt/
BzeucftDitö toetutaet fetujeucbDtö opmoet/
f &o fo fo fo fo ro lief #impïnenö Doet.
Satyrstoecöupt onfe feeft/
t&antmenlnetu bcfcïjtmpmQö ü?ceÖ/
$Dec toont een open &ett/
*B'een \\ut Dae r tot DjeucfiDe tert/
Sfyupgom en ŒjupDt ons fulcr gljebieöt/
S&us fiere #inipl»ens ftete laet {jet nut.
&oo u imaepnen u lief toenebt/
Of Dat gfwifjem een gluurnen fcöemfct/
£@eefmuplt typ/toantmetnanDt tueet
5Doo?'t oogös Djap u ticttjö fecreet/
<Zi)bt Die beöecfct al toat g&p Doet/
fifcug lieb e $imp& jens toont u liefs gfjcmorë
^ n 0öp eeï ^ongfi-löeecen al/
t e n t â t Dat OÖP 3ijt in Boras ba!/
M îtDe
t

9°

finer fijn <£tot>tótmcltenfet*nt/
iMemanötftet toat Dat göp meent/
^msfjt/bucrt/fpeelt/meöfCfrbaecmaet/
Venule IjelDen tijöt nu tyeucöttoe laet.
Momus toaö ö»w niet shebeen/
<3oöt Hyraeneus quant alleen/
HepDenö onfe^uptoftafeeft :
*Dicö nu berqiucKt u groene g^teQ/
%\ tïamen nu öocïj tyoUjch31 jt/
£ 0 Co fo fo fo fo in ûctuftt Uecbltiöt.
«Öljeen afKöac&ten plaetfe g&eeft/
fllö toaer boa; alletyeuetjocnleeft:
CtiötatttiDttijbtflUsutöten ö?acfjt /
<en flpollet110 f aer* oocfc lacfjt:
ffcmce/ deetffeeft fcourtopaijcR btot/
^>at alu Öecte nu De tytucijthcut.
O p d e voys :
Van Coroquanti .

L

Aafl: gingh ick i n het wou t
Aldaar ick hoorde daghen,
De Herders van haar min,

Alwaar ick't droevich hout
Sach bitter tranen draghen,
Ia en de boomen„vertelden haax mijn droomen,
Hoe fy iuchten,, hoe fy duchten,
Hoede Nimphen vluchten.
Dat mij n ontmoeten ghcen,
Noch van dees Veïdt-^loddinnen,
Noch van decs Herders nlcx,
Ick vandt my daer alleen,
} Ick wift niet te beginnen,
I Ick dacht ftecdtsopmijnvjreï,
Al wat ickdachte„*t was hoe de liefde wrachte,
En hoe't minnen„in mijn finnen
Sulcken brandt kan winnen .
Terwijl ick dwaald e daas
Heb ic k ten Iaatft ghevonden
De oorfaack van mijn fmert,
VVantick wift niet va n waar
Mijn quamen defe vvonden
I Die ick lectin mijn hert,
Dan doen ick neven„«en cyckc vandt gefchreven,
Ghy fuit lijen„in u vrijen
Kont ghyhaar niet mi jen.
Maar als ick weder dacht
Om haar,e a om haar minne,
I
BevoncH

£>ûo moet ich tipt mijn fjerte jagfjett
©upfenben fuctjten met pnn/
Wcict Ö00 2 ten iebenbe tierötoijn/
^ n öa n finnen ïioe nbel 3ijn.
Ban Det up? Dat fp mp begaf
BjonjcRljept mp «itncb nerlaten/
2110 nan fjaer moeit touchen af
<Dng!jeUich mp ouam ombaten/
<©;oef bept mp benattbe feer/
%th toetb bleecft nan berme teer/
<Dcf) boe doet tjet feljenöen feer.
2110 be <Eo?tf l-öupue tron/
t&ebutoe ban fijnbemmbe/
Heeft tn bjoeftjept enbe rou/
Uatenb' fjem op 't boa fioutbmben/
&oo mijn 3telenbe gftemoet
<3Cruert/ fijnlief müTenbe foet/
«Dcïj mat pijn 't minnen boet*
«Mjelijtn aio een &c&ipper bjoom
Sangh.
©ie fijnbeft boet om lanbt te beeomen
jDÖljft ; Van m Enghdfche Amande.
$8>algre fijn hracïjt boo? rutnDt en droom/
Binöt bem ber baer ban ontnomen/
&oo mijn ptjn te meer telt pep*
ntt btenba t öaer oogden* Waer/
©te mun geneuctje en bjeutôbe bjagf/ C e göenefen gaet bteper tn't blepi*/
<Ouefbif0bttuep&
$9p gfjeen Hf fiten gôeben gaer/

Bevondrick my omöelt,
W a n t liefde (eer onfàcht
Onfteldc my mijn finnen,
Soodatickleet ghevvelr ,
'T vyet weder blaackterteo nader 't hen geraackte,
'T vvas van buyten, , niet te uytcn,
Dat van binnen niet kan fluytén.
Ickdacht i n mijnen fin
Kan iGkfe niet verwerven,
Dan door pijn en fmert ,
Soo wil ick in de min
My liever laten kerven,
En gheven haar mijn hert,
Ick heb bencden„den boom oock dit ghefneden,
W a t fóudt vri jen„aJ bedijen,
V Vildcnt ouders Jijen.

N

ïtDanttypbit Wactjenraacïjfijnfmett/
îDe nacljt t»ie baet een btfenbt té
Ban ptin baer boo?beruct)t (ün tjm/
«Dcr mtnnaettf Hit m b?euef)be ftoeben/
Berbeucfjt mt?n tjert/ en uc&t g&euii*
Ja bucnmilja bjolijchtom.
B a n ben bacij/boet mtjn b?oeber lebeti
SEcH ltfö Den öactj en ben nacljt bep/
«©en abonbt en mojgen met göefc&ep/
Stemme :
3ltef b' ptjnt mp fonder befcbep.
gja bat tcft fomtiiötff in (lape bal
^tlö tcH acnCrfjou/ öe fcljootie^otu
<«Eegen0 mtjn u»I booj'tftabtgt) fiobtttf
Ofte:
HLitfûe ontmaeebt mp/enbe fal
B a n n bueebttiept u met loben:
Quand la bergere s'en <va aux champs.
Haant al (jet gjeen bat mp g&etcfu'ebt/
Acrom laetghy u jonghe jeucht
25e|)alben ben ûjoom en bebnpt niet
«Ban bwefljept enbe berbjiet.
Dus fondervreucht
Onachtûem flijtc fchooncMacght,
^omtijötüicfe boo; mijn feoetfetaft
Vficrc finnen
a m e n d e bat ten baer gljerafte
Voeght tot het minnen, *
&e IjanDcn öc leben ban be gaff
Eer ghy't beklacght.
l^aet tmen bat tek foo feere ôafte/
En wil t doch gheen Nonnckcn zijn^
3]cU Ûrccïî npt te bergeefó/maec
£>» baer met îtjnbe mtin arrem na fjaer/
V fchoon aenfehijn
VOàt Uittt een trou minnaer.
En toont geen klooöcrlijck wecfenuyt;
'Tisuteftille,
fl^tîn ö^ufa maetnt ïjet niet te Ianglj/
Haet }t jn een enbe ban u truerigïje tanggen/ Soudt liever willen
<£nbtcfjt tjier ïrçoef minnaerö gîjeclanch/
Eens zijn de Bruyt.
Cn naer u t) Jtcon neemttoeber ugangfjetî/
V Vacr tec bevyaert ghy uwen fchoot,

W

Vlipkensfooti
V vvanghfkcns en u borf jens teef,
Scboonc Goddinnc
Guat my ayt minne
T ghebruyc k in eer.
V Vaerom verfroaet ghy doch mijn trou
Schoonc Ionck-vrou,
"Tislangh ghenoec h alleen geruft,.
Laet in ons armen,
D'een d'ander warmen,
Naer 's herten luft.
Hoe comt dat u Maeghdelijck hert,
Siende mijn fmert,
Met't mijn geen medelijde n heeft ,
Daer't fo vol fuchten,
In onghenuchten,
Onverdient leeft.
Laet het doch eens een eynde zij n,
Van fmert en pijn,
Opdat mijn hert voor klacht en fucht,
Door mins ghclueke
Ghcftadich plucke
Der liefden vrucht,-

.

SONNET.

pvflt ft ttnarfjtenöatömijnstoot getoeentaetBoojen/
UZbat gj) p De* mojgenjï bfnbt mijn tranè" booj u beur/
<Cn bt toten bf ebaet ;rjn betbuit met mrjn gftetreur /
jfêgn Ifef baergaetgfip ute Dapper omberffoogen.
jBaerlaejS! boat faite* boen/ uriefalmonbjanotban
fmoo^enl
ni&tth aen u mtin Iff f gfice nftoopban fjufp befpeur/
<tr>ÓP neemt get al te 8004& bottelt bp nacftt betfteur/
gn «toen eerfien flaep/metmijngfjrfr&jrp u oojen.
<Dan foo J)f er in u gieefrfoo bapper tjö gfif qttelt/
gtfi bt ob' u om göenaeb '/laet (menen (jet gljetoelt/
©an utoen toom bermoet/tof Itmpbanlf ef berg&ebetf»
ï©atffftufcèoongBefifötoebaItefeerbemltit/
tBantfooggp altntfn boen tererfjten toelberffot/
<Dtti0aUtenmgnrcfiuItmecftteg&enubeb}eben*

S

Liedeken.

Ederboom fchoon„foet-bloeyende ipruyt,
Klaer blinckendedagheraet,
Magfret ydoon,, waerd' eerende Bruyr,
Eer van het vrouli/ck zaet,
Reyn Goddinnc volmaeckt,
V fchoonheyt heeft van binne gheraeckt,
Mijn hert dat in minne fecr blacckr,
M 3
En in-

Ëninperijckelftaer.
Om nu te zijn gheftadich u knecht,
Mijn hert gheheel na treckt,
En kom tot dy ghenadich om recht,
Laet jonftezijn verweckt,
Wilt niet wicedeli jek flaen,
Vdienaer die komt fccdelijckaen,
Laet doch a vonnis redclijckgaen,
Lief liefd'uyt liefde treckt.
Sekerick falluydt finghenuccr,
My ghenadich aenfehout,
I n alti jdt wel volbringhen a leer,
Soo ghy my maer betrou v
Want op aerden ghc wis
Gheen fchat hem openbaerden foo fris
Dan ghy, die my van vvaerden hooch is
Boven al's vvcrcltsgout.
Niemandt dan ghy in handen en heeft
Mijn klaeghlijck ghemoet,
Dat heel langh vry van banden ghelccft,
Heeft in onruft onfpoet,
Maer u deuchde foo reyn
Vcrquickt mijn ziels benautheyt certeyn,
lek vind'gheen luft nochvreuchdcalleyn,
Als in u wcfen foet.

Helaes ick vind foo bloedighen ftri/dt
Van hoop en vrees te &em,
Dies mi ja hert vrijt ootmoedich,
Tot der ti jdt aenghenaem,
My u çracij mildtfehenckt,
By u die my temptaüj fel brenckt,
lek bid u met gheen quellacij en krcnckt,
Mijn liefd' uyt liefd' bequaem.
Laet cp my doch eensfehijnen u licht»
Ghelijck Aurora reyn,
Want certeyn dees u pijnende fchicht
Maeckt in 't hert groot gheweyn,
Ick ben verwonnen in 't velt,
En met u liefghebonncn gheftelt.
Dan ghy kont weder jonnen, u helt
Vi&orij fuyvergrcyn.
Ick beken wei 't is hooghe ghepcynfr,
Maer liefde waft die*t my ricdt,
Cupido met fijn,bogheen veynft
Hem over niemandt niet,
Van wat ftaten,hoegroot,
Heeft my alree ghelaten in noodt,
Dan ghy cont weder baten mijn doodt,
Soo ghy weer liefd* aenbiedt.
Ontfanght Princes mijn fchrijvcn ccibacr,
Neemt

Neemt my in u ghena
Weeft mij n Matres,ick blijve voorvvacr
V dienaer vroech en fpac
Met verlanghcn foo wacht
lek trooft, als een ghevanghen ick flacht,
Ghy hebtmyin het vcrftranghcnghcbracht ,
Ghecft my het vvoordeken jae.

Daifilo.
3Fchfjûop u {jettnocjj eewnebopafctn/
310 mifn mifmaecfet* manojien bloot
B Tullen felben obemjpg&en
^ a t 0öp 3nt oojfaecfe nan mijn boobt.

<D neen aï Catô itk u baer (ferben,*
<£en encfeel hufjfen ban mun monbt
e n fouö t s(jp naeu banmpbermetben/
m Kont u ma&en fjcel gbefonbt.
TSAiMEN-SANGH,
Daifik.
Van Daifll o en Lurio.
&où ïjeb ich ban mijn troume finnen
<©p een miaet fonDament ohelept;
Daifih.
J>ocljtan0 foo fal ich u beminnen/
Vrio fc&oonöe ban u bupjeti
£pijt u/en Die 't fal toefen lept.
îDieljiet mt moubtmoonen ûnt«nt/
Lurio:
%oe lang fal nocg beeö mjeetfjept bup;e* $oe* milt ÖÖP ban mijnbtenaer mefen
$oe langö fai bupjen mtjn client.
€ n nie t een* bigben na mijn mil/
3rttfjeb eenanberuptfiUelefen/
5©ie mp bet mint/ en ick mei toil*
Bainio or It upt urne finnen
3&ee* fmarebjanbtbieintimûoM/
$oe UunDn foo een b?<m beminnen
33cfe fal u ntmmeïmeerbettefea
î©ie met onbantfebaerfjept u loont.
211 fouot flôpeeumiefj boo? mp blien/
Offjp-

L

gçtoetfcunt mp 't minnen niet Dertien,
Lurh.
25efaDirfjt mue moeöe finnen/
«Êen inepntclj u eet neDer Oaet/
©crmtnöctc mat u {jtftic!) minnen/
3[cU fal öetminDjen ootk mijn j&aet.

flaifib.

&opt geeft mp twclj De min ücröiotm
boemel oÖP öie beloont met nwaet/
ïfcacc upt iâ u Deed öaet gt)efp?oten
3&ie u foo Diep int fjette ttaet*
Lurio.
ZfrM fjaet Die icfe Duguoet Danmnnen/
<£n n bp mp Duü maecfet Deracfjt/
^ i e fpmpt alleenlijk upt u minnen/
*Datol)P foo Deel loon* maetDitg at&t.

SBe feanömacö nemen eend een fetec
&iet of gftp mp fouöt fconnengaten/
' ö fal a Dan moflpjcft minnen meer.

Opdcflcmmc:
Œejît in y mus naemde rvoorfte bancktn*

W

El op mijn droeve geeft wilt u vermaken,
V truericheyt en vordert niet u faken,
Daar u voornemen heen meent te gheraken.
Laat varen alle forgh vol fantafi jen,
'T fal u verduldicheyt tot vreucht ghedijen,
Verdrijven tcnemaal 't voorleden lijen.
Al t hoont u gheluck zijn teghendaden,
G'en foudtdes Hemels guni l daarom verfmaden ,
En fèylen voor de windt op Gods ghenaden.
V weghen zij n in Zee vol woefte baren,
fean liefd e Dan een oojfaecfo toefen
En wilt u daarom niet te feer vervaren,
Ban een foo DooDelijck feniin/
De
Goden kunnen u daar wel bewaren.
ï)et ftomtupt u ïjarut öooft ggerefen/
Beftiert
u finnenvoor al eer fy ftranden
^ a t nimmermeer üerfacöt Uan stjtn
Aan ftcenenklippen ofte hooghe fanden,
T
U&PÖeö&enlangö gfienoftf» ftaen platen/ i s prijckcloos of ghy vvcl foudtbetonden;

£cn

Een leyd-fter heeft den Hemel u gheghevcn,
Dat is den rechten middel van u leven,
Daàr op dient u verftant te zij n bedreven.
Al komen vreemde havens u ghercder
Door ongheftuymicheyt van't quade weder,
Strijckt voor de harde windt een feyltjen neder.
Hoe dickmaals is u lijf in duyfent latten,
Als u hetavontuyr foo komtaentaftcn
Dat ghy u fcheepjen door noodt vermatten.
Leert u mijn finnen hier niet voor te fchromen
Of üdecs tcghenfpoet mocht overkomen,
Om dat ghy hebt te rey fenvoorghenomen.
VVat kri/ghteen minnaars feyl al winden teg€,
Mi/n penne heeft het minfte niet ghefweghen,
Het meefie moet dan wel het fvvaarfte weghen.

3?i at om mfin&et re Mam te Boelen tranen ftRept/
3&' onbanrabaer tranen gaen / tnfin jfelblgfttiDleHenbe/
9ft maecBt mp *t fterben fbet/betofii gp'etfufl am fiebt.
%bi eu göcbloofbe monbty batttn btrfrgepben tooonen
JSOO foetettebe teen/en öaec itb npt befpeur
©etegoen-fanggbaningn bebjoefbe boobtfefjf toonmj
SBaerom ïcfe beur 't abfcn meet aljrom fretben treur.
%bieu ganben b( ebmbt met ongpemeene banben/
mtui banbtn/ ooq^tn/tftwrnon lebm ehimjn fp?atti/
mie al mijn bjpgept* bjeurfjt fn Oabetntje (banben/
3©aerom tcfifn'tabteu mijn Ubcn ootb berfaerfi.
«bteunergeben frrm/bcrmogfjtnb'om fontfttben
©an garbs roctfen fiarbtben albet&arbtften bütti/
$oe f0 beesrtf ebelufi mijn pert burôarbtggebleBen/
©at i ebben farjjten boobt boo* 't bfttetfr|epben foetft.'
Hbf eu f£boo;en gala baer ten mgn faben Coopte/,
<©etoül Ir» fier ben moet tneeftmp foo beef te toil/
<En graeft beneen u bofft fietpert batggp foo noopte/
&oofutggpbanyoefoetbatmpmgïifïerbenbiI.

Op de wij fe:

Sangh,
jtëtjfè: Efprit^qui fou/pireç.

S

Si tantegratiofo.

Nclvvieckich W i c ht der liefden
A ©feufc0oonnebenp?eutgtooIfac|jtetoobcTgen /
W i e ifl : dien ghy nu hebt dij n ftraclgegevé,
J\<&emülitbfet}ï)abitu/btThoottmwbiotbematf!t/
'C tenu niet meet ggcbepnft/mijn boobt falu beltjen/
W i e vvaf t dien ghy föo griefden
Qat KB mijn fierbenfoet/en 't fttipbenbitter atbt.
Met uvven fchichr,datd'acrdtrijck mocttc beven,
Ztottu ^3oöItjc6 g&rfirfit een ootfaecB Dan mijn niöt/
N Da
t

Dat't firfflament,vviei:dtbèd ghefchëndt
Dooi 't fmoockich minnen blafcn,
VVaft niet den ghenen ,
Diegliyhebtgacnverlccnen
Tvieuchdichafen.
Met recht ghy rriyantvvoordet,
I n Cupido datop ù was mijn micken,
£ndat ghy dees doorboorde?,
Of dat fijnjeucht tot liefdfieh fouverquicken,
Maej ft is wei yremt,, dat gh y beklemt,
Noch door u konde werden,
Midts fijnejaren
V Vel teghen het befvvaren
Konde herden.
O neen my Icomt voor ooghen
Dat ghenich mcnfch u fchichten kan ontvlieden ,
Seer groot isu vermoghen,
En fterekeis 't ghenich ghy gaet ghebieden,
Van Amftcrdam„kktot u quam,
V fchicht door vlees en bcencn ,
Om na veel ûnerten
Dees twee vcrfcheyden herten
Tc vereenen.

SONNET,
e tyottto todgorVtoat tittt fal u 0e t toepgrengtbctt/
M
m# ban u fiere moet ben tgb t be bUugfceljï cojt/
<ïn bat be roofen root en lelgen berbojt

©anutoeBa£en*tjn/o$onnebanu lebend
3Jntoat betb jiet en angBfï fal ban u 3*ele toetten
fft* ' t root cojael utojö ntonbtjs f nbleetta iwranbm tat>iti
enbat&egabenbfefoomifbtinUQfirpojt
î©aren boo» benatutt/u fullen 3piiontbjtbm.
<en al * 'tgout-bjabtcfi f}ar;/geferu[t/grto[er[>t/gefpj(pt
3n gröflDept ffantïcpber&eert/en bat be glabbt tbept
ïötofl toaojöoofti»tebefetmetbeele tuifprijs b;eebrf
$fet anber* al$ beton ban u berloopm jawn/
©ie met betbjf et en fmett u jf elfulfen beftoaten/
«©möatgfip jeiicfitnocôtiJDtnïetteclJt en öebtbrfïeet.

Licdckcn,op de wijfe:

CupiDo gï)ccft mp r am Dot icft

O

falmogljeniomnfn.

Schoon Gpddinnefchoon
Gby doet myfierven leeren,
Helaes voor licfdens.loon
Gaet ghy mij n fmert vermeeren,
Aen vviengantfchghccneniaed t

Komt

Komt ghy mijn niet te bact
Soofalin korten ftondt
Mijn vreucht in druck verkecren.
Den gantfehen dach en nacht
En doen ick niet dan klaghen,
Mydunckt de Svvaen ick flacht
Die ftervend'gaet ghewaghen,
Bedroeft een danckich liedt
Tot teecken van verdriet,
En dat mifdien ick moet
Alleen dit lijden draghen.
De heldre Son en Maen,
De lichte fackcls blondich,
Met droefheyt zi jnbclaen
Door't lijden fvvaer hertvvondich
Dat ick fteedtsdraghen moet
Door Venus brandt en glocr,
En ghy Goddinne vvreedt
Thoontmy gheen vveerliefd bondich.'
Och vvacrom wilt ghy niet
Mijn uytverkoren vrouwe
My helpen uyt 't verdriet,
En tëhencbenmy u tiouvvc

Ghy dertcl lonckcrotdièr
Bluft Venus vonckich vyer,
Helpt my uyt defen noodt,
Of't herte berft van jouwe.
Mijn luchten en ghefchrey
'T ghcdiertedoet erbarmen,
V Viens klanck in des cóntrey
Gheeft Echo van mijn darmen,
De beken ruyflchen klaer
Oock door mijn groot mifbaer,
Voort brenghen fulcken voys
Datyedcr mach ontfermen.
Ick bid u fchoon Princes
Voor druck my vrcucht wilt fchencken ,
V Vie 't li jdens oorfa'öck is:
Kont ghy Godin bedenckeri,
Thoont my doch u ghena
Schoon lief eert valt tëïpï,
Eer dat de vvrcede doo<$t
Mij n lichaem dan komt drencken ;

N 2

Mey

to»

Lentes iuÖ//nu tïaem bluft/
3Mey-Liedt, £>ttmtXll- Bfi ce Mars.
Gaiathé,, martj met Dametas mee/
Ephyrs gljeblaejes be HinbenewS eieren/ Hebenmetfuft/
Uouer groen/
Maya ÏOttllÜit ong Uoebt
Philomelas öemmenews ftoieren
<em nu tïaetn//toec|j geple Venus naem/
«©ooj bet groen/
£>to)ncöt/uöuuftruft.
Titer, Pan,, Komt tltl an/
ComtnuBataeffche $5aegfjbeKen 0 bieten /
«Öueef c nu grof'/ be* foeten Mayas lof/
Maya bip/
<£nfpoetuDan:
üdtit Mayastof beuc|b'njeKen eieren/
Maya foet//bte ontf boefct
Butertp/
Cert mi t'faem vujeeh, geple Venus naeni/
Mufes-fanck„Orpheus KlanCR
•Cgaetöcöeurljtacn.
f&oefele #imp& jenö ftomt torilttoetwöen/ %n Temps bal/met oberfoet gï)efc |ja!/
^eur tojeucht0 bebtoaneft/
25oftDaertm/
Mayas b?ent6t//onioberl)euc&t/
tótlt o p bet meet ban Hora u tuften/
$eel
in beucbt/,Princes Die'cal&ermeuc&tf
t&Iietbe$©m/
j^eemt bit in banen»
Satyrs bUpî//23erg& en Kttpl/
fMgljen haet// omu t'toetlepben baet/
S t e m m e : MfihtgmU
HMtetEDce{)tetfc[)upI/
A Rc h Venus wicht
Mayas bjeucôt/,on$ ber&eud&t/
/ A I s dit u fotte luft,
s©ie in ueucöt/onö jongöe Dertberjeutöt:

Z

Mitttit £&in\jupl

Hufttclj fiettnen
Driadekcns fpjmgïjeti
1

<©ÛÛJ {jet belt,

5iivan,pan,VDiJt tin tyolijcfcenfingoery
^eucljtbetmelc/

**- •^'Datgh'inmyfticht
En niet weder en bluft
Decs wreede brandt die mijn verwonen hert
VerteertjVcrteert,
Verteert o vlam •' met al te wreede ünert,
Neyght

Ncyght eens u oor
Om t* aenhooren dees klacht,
Van hem die voor
V gants leyt in onmacht,
En blijft toch nu niet langer fiendeblindt,
Datbid,datbid,
Dat bid ick u wel lieflijck Venus kindt.
Neemt uwen fchicht
ïnraeckthaerin't gemoct,
Vandie'tgeficht .
My foo veel lijden doet,
Op dat fy eens bevindt in haren fin
W a t pijn, wat pijn,
W a t pijn ick lijd door al te trouwe min.
Ay mijn Godin
Komt opent uwen deur,
Enlaetdochin
V dienaer die hier veut
Vftaet,en foecktte doen fijndioeve klacht,
Hocghy,hoeghy,
Hoeghyhem hebt door liefde t'ondcrbracht
Rafendedan,
Vocftcrfe van mijn kruys,
Koomickhieran,
Dolende naeruhuys,

iéi

Öp hope van eenmael te zijn verhoort,
Daerom, daerom,
Daerom Godin en weeft doch niet verftoort.
Ach ghy hebt niet
Genoech gefien dees pijn,
En het verdriet
Van dit doodtlijck fénl/n ,
'T vvelck lcyt en wroet in mijn vervvert gemoct,
Dat my, dat my,
Dat my wel duyfent dooden flerycn doet.
Ecrdatdemin
In defè vvrecde fmert,
My in den fin
Eerftmael gefonden wert,
Sey ick,de liefde was een kinder-TVerck,
Maernu, maernu,
Macr nu valt my de minne veel re ftcrek.
SietdatdenGodt
Die ghy nu niet en kent,
Ennaedefpot,
V oock geen pijl en fëndr,
En dat hy u geen hulp en doemethaeft,
V Vacr van, vvacr van,
V Vaer van ghy dan fcchtlijckNimphc raeft.

N 3

Opde

loi

20aet gittet afconDt afófjaet trop
<@e lammeten [pet gaf ftipgfjcn/
«®e fuctjten öjongDen upt mtm fetop/
De Enghelfche Schoen-lapper.
Dacr Ijcrt Dat niott noté öupgljen/
lîDanneet fp met tjaet uoangïjcn root
<$atteie i^impïj'jentüc fl^aesüt/
flenfacö mijn noot/al toaet fp fnoet
IDat po2t u tocl) te t>lurtjten>
'Cfcliijnt Da t mijn Ijeuffcept uttpan* M>p mofl mp jonft ôetupgljem
ItDactûm $ifn Deel gïiefutöten/ (tiaeg^t
/ M>p tolnelDe mimtoetfceetfte$k\
Hoopt gijp DefcttfoomDe l^etDetm
V&ttt op een nieu met fmetten;
C n Dliet De ££m/en laet mijn fm
^oeith UÛOÎ Ijaer te Doet neet ötd/
23eeommett en Dol Duchten.
e n me t een opjecjjt (jette
23aö om Dan ïjaet De fieetftôappp/
2tltt 't fttchencl)ötalen Dan De £ on
?®ot Plutôt fp feet fnel Dan mp/
S u n u gout-DjaDe Dlecôten;
Cn t fcl)c*n De £$mfp tatteo.
^ e $£ m f)icr Dooi mim Ijcrtc toon
<@oo; Î3emi0 onDettecljten/
C n maecftte mijn u flaueUrancU
Cegtjen mtm Damfe/en fjeeft in Dtoancft
SONNET.
Sötm jielin't focRDoen fjec&ten.
P d'ruyfent wnte flrantder Sehevelinghfche barep,
aaanneet gïjp taimpelt met u ooglj
O
Midts al deftralen Prins de Hoorifont ghenaeckt,,
Cn mp na u ftet feomen/
En grifâert fchuyment tooren zijn rafentad gheflaecfct ,
&chuutïjttth. act?t?t 't t upgt> gfm Dïoogïjt/ De golfkens recht uyt v'reucht gantfch dertel hippelend ware*
Gh'lijck of de trotfe Zee al s lieikens t'faem vergaren;,
«0f acljterfftunt ftDan Doornen/
Hen lieten foet ghelpreck, waer lievers wenfch na haeckr,
C n lacljten en be&oetten Daec
Int minft nietftooren wil, was ickonlanghs gheraeckt
Met Selia mijn fchoon,diefchriftlijckwil verclare n
$®i\n meeDomfuiaet/Daticftomljaet
'T gheheim haers eele herts.en fchreef in't fant't beduydt,
'<E öDettaen upt D'oogï) beeft Öroometn
HMT ittfd vtrAtidtrt uiet ach «toe n mijn ziel m'oft beyen,

Op de voys :

0

t

Van

Van vrrucht, des anderdaechs was ick voor tijdt ons Bruydt,
Ter plaets desfchrifts,elaes, Bortts had ghedreven
't Beduy t mij nes ghelucks het heylich woordr niet uy t,
En vandc ach my haer licfd rcrandert, 't eyndt mijns leven.

SONNET.
1L)8 u gout-tyabicfi gap* tnff Ibet faï berfiteren/
4tn ö*oubetbomber(igftu repne ftfficgeleen/
A
© ^zmtlft rcgoonf*eff.goon/argfpjHigtocgt mgnjïgetoe

©gmfcgeboertergbengrgfaertfalberteeten.
© ee l gentiel ggelaet bees getoet fiem fal leer en/
©ooj liefb' faen faltnen gapl/ u foet Bert (ieelen reen/
©toefen *8onarcgael btnelcf i onbergant&Igc S fcpeen/
3&en ngbicgfnelle ttjbtttfcöoonfal boen onbeeren.
28!» ggp ban rcgfllretrt tietoercfcen ban « \eutgt/
ôult göp bebf noen biou goe (iuer $ ggp mp °Pt loonben/
© e toaeren eecüaer lïefD ggegegt op naeentebeutgt/
g^te t c6 mijn leben lanc&u öf enltelftcfc betoonbe/
# 0 0 gftp't alleen beff egt teelbaftlfjtfc looben morgt/
«©at gup mijnfnee toltgooft met Ëaurfcr crooné croonbe

tot
En had ick Enghels licht, fy fou het licht bewaren.
Was iek d'al weydend Son fy fou den dach verklaren,
Was ick een peerei, mijn ljef peerei wefen fou,
Was ickd'almachtich Godt,ickgaft haer al op trou.
Of was ick 's wereïts Prins, *k fou echtelijck met haer paren.
Ia dat ick Phcenix w?s ick fchonck haer al mijn aert,
Of d'eedeltt Diamant.'t gentielfte ghebloemt fchoonc,
Of d'al werekende tijde, fy beheerd' al de aerdt.
Schoon Laura was ick't al, ick gaf u flucxop trouwe
Des Hemels Enghels macht,na verdienften en waert,
Gout,pcercl,bloem,diarflant,Son,Phœnix,tijdt e n croone.

SONNET.

pv«tfclfef/rfefntftlfef/i'j8toonberiS/toonbcrjg/b3onftet/
U ^ a t ï j e r t fieelcnbetong g nie t gun 'tlangggg'toenf t
ggelupt/
î©at bat aeg Daplttôtooojb tniet eenje mar f) f omen upt/
«© aer fulcsen tojeebenaert gelaeiS moet feguplen onberi
3pfrgoonefrgo0nfteftnoon/bat$eltat0fonber
45geboelen ban toeerItefb/f tfc gg'loof feo CptonjS OSjupt
Betouft toaet fcgoon itboen/aljï fp ben barfj ontttupt/
§>p blucgte na be goorgt/en bjarfit en aerb beefxf bonber.
jBibtstbatgftPBebttoeracjjt bfeulangft geeft getoont
,êgn gert en ïtelen* Hef b/toatfallen bee* jontH-geeten*
©org combien alfitientoeet/ggpmgn btenfttojeeblgcf t
loont.
43ïjp rooft u f pggen eer met anber te onteerçn/
Ch dat mijns herten wenfch oprechte waerheyts waren, 3&ocg foo mnn &lepn berbf enfr u norfi ten beel birft goont
Mijn Laura fou mijn lief niet loonen met waen trou,
<@ntff et u epgoenfaem/toüt mebelgben leeren.
Wam was ick Heraelï Hecrjick maeçkc haer Hemel* Vrou,
SONNET»

SONNET.

A

to*

SONNET;

Oo liefde is een God t, foo ill een oniechtveerdich,
S
, Vergeldent mind aen die,die dienftlijckdienc met trou,
En 't bundt lichcveerdich kindt,hiet ficnde ons herts rou,

En acht ons ' t minde deel ons wen s te zijn onweerdich.
Na dat fijngayle pijl ons heeft door-lchotenVaerdich,
Befteckc dat óofen gheeft dan nimmer rullen fou,
Helaes Waeromf alleen ora't kiefen van een vrou,
Dan boert hy,foot en tuyl^metfulckenfchij n jonft-aerdich.
Dat hy fijn(pel begint, kunt kluchtich met een kluyt ,
Dewiile klaght en hoop (hech onsfielswens beklemmen,
Ach teere jenchdeH die niet wetenfielsbeduyt,
Onkunbaer het ghevaer,daer lievers ftaechin fwemmen,
Het naeckte beeldt van Iiefd ' ghy wel keunt trecken uyt,
Die 't bleeck gheficht vermidts mijn Selia doet fterven.

Op de wij fc:
'Twajfer een proper Tanneh».

M

îfntoepKrfj Iebems lullen
tfecbltcfct öïjelticU' c gfjebloemt'
' C öïjetcref) en (act niet tuften
£©atc btmngljt riufntongb/ tn roemt
fiscl) üa n be ^in/öoetoti't mijn fin
anOaberrojöerboemt*

^^aenljaerWawIrtöten
d*n pojt nip tjtec te gaen/
flùtb oott t öe oerren fcjjwfjttn
iiMctbnubeutteftaen/
m*tt nae r begeer/ten geen en meer
<6ae ttentlen boo? beetf paen.
T®c lang&bupnglje finerte
&clja tot iet nefó betntel/
25ecepbt betoegij uit ö er te
Cot uptnomft dan mijn stel;
ï&at al onruftVIaetf met mijnruff/
3|nt offeren fcfjepbtgfjefnel.
«Be lanspertoarîjtebjeurôbe
&telt toan&oopnu te leur/
9 e Klar e glans bol beutf)be
«Betfct nu een netoeï beur/
• BtoeIgbetopttteraetont0aet/
# u g&ee u meet mijn gfjetreur.
B He m bte mp noft bnjtien/
îfcalt&t mp nu/enbe bouût
£0p bier alleen tebujben/
$nt naerfte ban bet toouöt/
<öp bjoeffjept maelt/en 't fjert toerfjaelt/
' C gbeboomt/ en moigljen couöt.
£ttetto tot get bergfjenoenijen
©erblubt

Î3crblijot ggjpfitimjn tioobt/
Öoe fal öet licrt u tojoegöen
<£n tf tgtjen na mtfn öooöt;
t&anneer De tyuuneacrö betoacrt
$£ijn urtjaem m fjaet klyoou
eijp ^OOÏÖ C Uimût De ti jDingfr
j$ijn0 uooötö toeltoefen nnulj/
5)uctü?ucli)cU DehjDingïj
$aet öanmiin ftetf-Dac&/
l^aeû of Dat fn noclj een* om mp
# o c ô t tucötcn met söchlacfj»
'T« <verkeert.
Stemme:
Cejl Mars legrand Dim, <irc.

utotocht mijn hertjcn^iu eens vriendinne>
A
Komtverquickt,
Schildert my af nu toch eens u minne,
Opdatickt
5ic,cn daer door my tot u begheef,

V Yam fonder u Godin ick ihecf.

Vooghdeffe van mijn brandt die ick lijde,
Komt verlicht,
Mijn duyferit fchoon brcnghtmy het verblijden,
Inmijnfticht
Eenen hoop tot vcrlofsing ecibacr,
Helpt u flacfuytdit befvvaer.
Soo fal ick u dan dancken voefterffe
Voor dees deucht
Dus wilt in my doch het bloedt vcrverffen,
Dat mijn jeucht
Hier verquickt door uwe lieve trooft,
Verhoort u flaefdoch fijnpropooft.
'T is feker tijdt mijn krop nutc bluffen
Vol oproer,
Komt doch mijn-kyd-ftcr,vviltinmyfuflè n
Dit rumoer,
V Vant ghy kent het doen en anders gheen,
Dus pecrcl fteltmy uyt't ghevvecn.
Princes in vvieft mijn ziele moet leven,
Ghecft my kracht,
Ghencéft my vrou al eer dat ick fheve,
W a n t ick vvacht,
Ick hoop,ick vvacht na u medecijn,
Dus komt mcefterlT ghenefen mijn i
'
%i cfö' üertof nt fiittftftqit;
iO
Liede
-

letf

Licdckcn,op de wijfc :

Caliaràe braye.tjf/Ma toute bette qui di tu.
/^wj&laitflljjs aljï i et mp bermepbe Maery
v>J©mbjeutBtt'oozbojenfoet/
<2ntoeerenfantafnefœaer
•en b;u£* upt mijn gjjemot r:
'Cfierteberjb^Bbeinpban'tfaffoen/
«£e flenbebeiDen albetlMötfoo groen.
«©e boomentautenoocfcbertiett
JBetgroeneblabergjent/
TOenrf eelet i fcaepsöelaurlert
&ee(bf cfjtet ban ee n mit/
3&en reutfc bec bloementoafl ootafoo greot/
Natalie bjatB upt mon fcerteberfrj&wt,
©e © p e r$ claet afo een rf))ffial
j&arjj ith Oaetblotpen tepn/
<Cn btftjj&enjs (ujemmtn ober al
TboQi bt errfitnjî groot en felcpn/
'C bogfiel-eö tfant 6toajJ bacr feer toef/
Hfrflgci/ jafoeter al0 een fnar en-feel.
OrpheutfnattngabenoÔeSfanffi/
Phœbustoerbtoorngof^oojt/
Mufïca luftitff met flarenfanrS
jttaerfeten eenfoet acr oojt/
venus fat bplnfMcB en ff et/
Apollo repn fpeî enbe op be ILfer.
Ceres gfjenroontmrt cemn firanft/
25eb?eef Douent en jolöt/
Pallas bf e maec&t' een ronbeit banjS
«lopbenfelbenrgbt/
Man örDjer f bjcurDtfonbergfjrfrfjU/

Neptunus natenfionbfti Baet oerfc pfl,
Diana fefloon terjar&t belept/
<&uamfiacfîeltjt&baeraen/
Flora met bloem&enjB tnel btbUfW
©an Cupido gfiebara/
&arfj trfe baer toanbefen0anbt aen fiant*
&oo} betoeg&en feer grotn cnbeplapfanf.

Bruylofts-Liedckcn,

vv

£>pöctoijfc:

ïètr woef /VA « Laura <vraghen.

Onderbare Echtens ftricken,
Door des hooghc Hemels fchicken,
Vaeck op't onvçrfienftghcfchien .
Liefde vlecht dé CtOlltUftlÔ banden,
Eendracht cierdt de gulden randen,
Soo't van Gode is verfien.
Godt gun dees Ghehuvvdc fecghen,
N u he n vvenfch is lief verkreghen,
^UpDcgom en^upbteerfaem ,
Dat fy tweedracht gantfeh vernielen,
En hun herten en hun ziele n
Sluytcn bcyd' in cen lichacm .

Tracht

Tracht hier na door Godes vreefcn,
Parend* paer foofuit ghy vvefcn
Vreedich in u eyghcn ruft:
Vvve vreuchd' en teghc n ftrijdcn,
Matight voort tot allen tijden
Om ghenicten vvarcluft.
Als gh y tecld ' a Echtens vruchten
V Viltfe met vermaen op tuchten,
En hu n buygtie n na Gods Wet,
Dat als ghy door '0 fyltttÜ vlaghen ,
Langhcr niet kunt vruchten draghen,
Heure gun ftdan heb t te bet.

Diefaek mach keer en.

H

A t Ö l t t W Jlft begint.

<&Qlt%wtttô fttplteren
&ii Dlinbehtcl t Jjatmeten
totmtffit me t Bemi* bieren:
jFabjplalalalate/
<&oec&teen^eflôt0tf*omieren/
^atunfctfierontna*

8&ant trotttgöp öan fen riicften
<©aec men in alle ttujenen/
aenflet fjaer Doen metörtfc&en/
irabjplalalaiala/
e n boo j u üïngljerg Rijenen
&oo moet gijp tyoeef)en fpa,
Cn rrouc oljp ban ren armen/
Œe lunber* Ijoojt men narmen/
^ooAöOeöjecft gaenf e ftuermen/
iFab&ilaialalala/
$©et De manöt aen de ermen/
2&jbben op «SobflaiJena.
Crout göpeen JoncR-bjûtt fcfjoone/
îf eber mint btenboone/
<£n begeert be perfoone/
4Fab?pIa]alalaIa/
£ 0 0 fjebt gïjp bjee* boo? tjoone/
€ n toerbtOOCR jeloer* bja.
^routsfmbaneenlerlijcRen/
2! Ifeonfe riocö foo ptfjeften
9 e Uefö e felbettoijefcen/
f a b u l a fata Ia la/
^ooj't göeCaDieo aenfenefeen/
'<$Iee!t;cRberttierprmrn b?a.
«&»t SOP een ouöt unjf tronttMu/ ^
o a
£tabirfj

lot

^tabtcl) moet gftpfe aenrcljûtttoen7
<5n 't ouöe bel te toutom/
^aöjnfalalalala/
® e koop fa! it beroutocn/
* € fa l 3tin/ ouDe tjoec sa»
<Œrout OOP alio ö'unöe&anöe/
^ e n fûtick ban nlepn öerttanöe/
<£ot De neHe&oc&fonDerj&anDe/
:fao?p Ia Ia la la lay
'<C ijupö liouûcn Dijt tot fcôanbe/
<5^oot rjerefeer üolgöt Date na»
ftitt Dat tcfetoil Bcracljttn
ïtët Rancit of gcoot ban macljten/
£>cïjûon of üan arm götnacötcn/
jFaD?»laIalaIala/
i ö a t r f onfifj-manö Die öaec ttatfjtm
«Onarjlnclte partner na.
<at)r» f^tneen/ t'alDei np?en
£>ùttkt trnicljöïiïcfee figupîcn
33an ftaet/jae u partupjcn/
rfaönilalalaiala/
*Daer öcucïjt tjö fal Iiefö' öupjen/
' ^ falicf) dertien ooteôt na»
£«. w noodick

BRVYLOFTS-LIEDT,
Oj> de Toon:
En Iangh ghewenfchten tijdtjdaer langh naer is gehaeckr,
D
Den driemael blijden dach, is voor de handt gheraeckt,
Den Minnaer wel te «echt, gheluckich heeft gheflaeft,
Die eynd'lijckal fijnlçedt,in Hymens fchoetDegràeft.

Den ftrijderoverwint, en werdt op't left ghekroont,
Den arbeydc is gheringh, naer dat h y werd t beloont,
Den liever weidt ghelieft, ea krijght 't gheen hem gheluft ,
Watraoeyt en is niefc weerdt, dees aenghename ruft?
'T is defèn Brtrydegom, en defeBruydt,die beyd,
Vereenighen te faem^n alle vriendlijckheyt.
Ghenoode maeckt u rec,enrnei een foc t ghcltry t,
Wéfcht voorfpoet,heyI,en vree,de Bruyd'gom met fijnBruyf.
Den pad t met bïoemïéa&ftroyr, werpt lauwer hier en daer,
Weckt lieflijckfnaren-fpeljvervrolijckt u te gaer,
Den Bruyd'gom fulcx ghebiedt, dat ghy me e vrcuch t vervult*
In fijnenblijden dach, ghy a vermaken fuit.
Wech droefheyt, nijdten ftrijdt,ghyzijthier niet ghenoof,
Dees Feçlte niet enfteurt,noch van hae r vreuchdt ontbloot,
llckdefe twee verfel,in hunnen hooghen ftaet,
Met ee n bl y aengheficht,cn mianelijck ghclaet.

Ahn

MM mâfilaflre M£ionc,
T Ü ttoobffBaefjt f tfi nu te roemen
l © a n be beuc&t hie g&p fj«bt g&ebaen
%ta mgn o ebel fapber bloeme/
39ujs gflp f n ntrjn ftoffteebtg fuf t flam
<En blor pen baer IufHcf) ten toon
25abenaltnrjnebloeironfrfioon/

^oobatftft/frft

9 o o } bjeeg bf enfctbtrf plucfitn/
tEHeettfcftôJtcït/
e n bjeefenbe We maet tupc&eir.
Sampfon bfe boojfgn trouble Ifefbe
Ban Dalida ontrou bercreccgy
JBaer Hief g$p man beter gfjerf efbe/
® uj* trfe mgn Sett tot u betoeet |j/
«Enfalfftefceiibanuluf
5©ant u beucftt Slftnt sen '$ §emefti Sof/
#aobatmp/mp
JBnnennen niet Ban fafcfoatom
<Dpneerb}p/
^febooj mplîeebtjtfgaet bigben.
Pallas btefntogfBepttoajS rtjcfer/
3Bfe gaet gftp JBaglJet fgooje n na/
$ 0 0 bat f cfc nopt banbt utojö ggely cfie/
&aeremtirilitttnujn{)aeftenb;a
^efc&?$ben Eof-bf cfit ban u Mtuti&tf
îôantuatttenfcôoonoeptbtgaegïjt
jSuooe&öter/filer
IBrntrfj iBfnnaer in bftplrpne/
^uflftfeötcr
OJBaeg&tutoeefentepne.
ieufgtSMfiÖdwpt ifi fcaep tg Boojeji

«lUBergBefc&featmecgoetoatoit/
£0O53nbercbenitptbfrco;en
^ f e upt u monbt M ef Somen boo?*/
©ant at* f c& beeb mgn bjoefpjopoofl/
«f n u/foo öebt gijp mp bertroofl/
3&aerom trfl/brtl
genu beucfitis nwnfer berfialtn
23pmönfhl/
e n bfe nroon op u boen balem
$1 otö ter eecen ban u f^tneeffe/
ï©ten$ lof bat boo; &et tooubtfeergf ert J
3 ö SePBÖebae n ebd matrefle/
©up u btebif nbt beelfurfiten fifert
©an mp/foo bat be boomen a!
Çaeftleebt|S betoegôen m bit bal/
<©munu nu
Ce ber» laren almgnfmerten
«fefrfefflju
$eb Sùtkbm fn ntgn ftertf •

Liefd verwint ftercheyt.

I

leferay rvous bon amy.

Ck weet een feer fchoon Godin
V Vacrom ick li jd vcel fmert,
En fy houdt my met hact min,
Dus lijd ick pijn in't hert

O 3

On»

tl»

Om decs vrou,dacr ick trow,
Om dees vrou daer ick fcer goet
Veel om li)den moet.
Maei als ick aenfoch die dcucht
ï n edelhey t van haer,
Soo vverde ick feer verhcüchr,
En bracht in't openbaer,
Haer manier,en beftier,
Hacr manier endc haer deucht
VVracht in mijn veel vrcucht.
Och mocht ick met luftcn vry
VVefenu Herder teer,
Dan foofoud ick hoeden bly
V fchapcn met veel eer,
In een wcy, en valey,
In een wey die ftact feer groen
Soud ick mijn gacn {poen.
Daer foud ickfc voed» Wel
Ka u believen rcyn,
£n ick foud mijn fpocden fnel
Tot u vee in't ghemeyn,
En ick fou,edclvrou,
En ick foude dan fcer cd
V vee maken veel.
Daerom mijn Princes doch jont,

Te vvefen u dicnaer,
Soo fal ick in corten ftondt
Onfe fchapen tegacr
Hoeden bly,int woudt vry,
Hoeden bly voor ons Godin,
Tot onfer ghevvin.

litfl <ver»int fterekbeyt

K

Stem. Lahore de France.

4&mtmp5fc'mp&eDocïjtebaet
flater i n Dee0 DeDjoefbe ftatt/
B&iltmp/nuuni
$&tt luö en ruft gljenefm gier/
^oofalicfeuoeDelDter
^anchen met Ijf tte bip*
&ftmt0ftt)ftetliefften#t
Uaaerom Dat tch uf Dgtoote pijn/
enfmert/tntfjert/
£ o a Dat/ öÖP rat mijn 'tfiertémcW
oaatt boo? in mp Den b?anDt Ijcel blaec&t/

aimeteenDjoetoefcötw*
I

_ r
blaften

' C bïa&mbanfjetbjanben &ter/
t©tlt dat ttclj bluffen edel mee/
Bcr{jou?teenb)0o?ot/
©anmp tjtcrD?t i monöeferntoot /
^ a t rcfe macf) ruöen tn u fcïjooc/
Ban nu en altijDt butyt»
$>oûîaUt\\û£$agbtttept\
l& öatuhen boo? öeejetöaeDtm't plenn/
^atgöp/fcftblu/

£ötm jjett én fmett berbjeurfjöe toeee/
5àat Kb'tofjföcncUe nimmermeer
' C beroert oat gÖP öetbt nip.
<arfj mocljt ick na nu jn UKlluft
£©etnp?inctffeflaenteruuV
CnDacr/boojtoart
<5&enew&t enbjeucBtbebjtfbenfoet/
^>oo fou bctljeugfjen mijn fljjemoet
ïOt eenrepn tirct eerbaer*

Iiefd verwint fterekheyt.

D'&ghelfe Courant.

die mijnhertc verheucht,
GAyOdinbieagh
t my au de vrcucht,

Endeaenfiet ecl Macght op mijn jeuchj,

Die u bemint in deuchr,
W a n t 't hen, vol finert,
Vcrvvcrt, is met min
Dacrom lact fchoon Ionck-vrou, n Ttçftx
Komen na mijnen fin.
Mijn finnen fyn Goddinnc ghcüelt
O lief 'mughcwelf,
Dacrom wilt in dit licffelijck velt,
Niet vvi jeken van u helt,
Maer blijft, gherijfV,
Niet drijft, van my Macght,
W a n t ghy my nu met luft, feer gheruft,
Als ee n Godin behaeght.
V verftant overtreft Godin hies
Pallas verftant eel dier,
Dacrom vvil ick my wendea fier
Tot u foct Eglentief,
Om fien, befpien,
En vlien, tot u deuchr,
Hacft of ghy eens door min,Godin
My fuit brenghen de vreuchr.
Vervreucht my Princes met 't ja vvoordt,
D'vvelck mijn jonck hen bekoort,
W i l t op my vvcfen niet verftoort,

Maer mijn rcqücft verhoort,
Maeckt bly, e n vry,
Die dy, recht bemint,
W a n t fonde r uwc trou,mijn vrou
Ben ick al^t fvvackfle kint.

Liçfd verwintflerckjxy t.

l e k w e e t ee n f u y v e i e M a g c t fris .

K

<Smt ïjclpt mp Wagben ^oben al
<&ie öaer De £$in tegeeren/
#en Venus, rcaeromïp in't Dal
£l3p öuo Ijoutit tri trueten/
SfamDen/inftriiûen/
©erbmiin icfe afó mee op't belt/
Cupido mp niet meer mielt/
$&m bjenglj t mp berbli jben.
$oe 5nt gïjp Dtus op mp üerftoojt
O! Cupido moo'jbaDicb/
<©at gfjp mp bier met en berfjoojt/
$©acr 5tjt altüDt ür rfmaöicl}/
tiipijn minnen/e n finnen

Beneemt gtjp mp boo?ratelt bebjiff/
$oe langt) toiltgbp notö $ün Dnj? ftijfr
«Om mtm ftaeei)t' oberttunnetv
«Boet) icUcnpaöopuoant^met
2ÎI3 ir U tnaer matt) beerben/
<&iefrt)oonDiemp tjet bett-öoojrcbiet/
<z?n in Den tyanbtDoet ftuettoen/
öaouDefc/mijttbjeefe
benemen ïjier m Dit tontrep/
&oo taetuten telt bant gtjefc&ep/
€ n fougôernft toefen.
^aeromblietniet banmpberba m
SDat ich macf) lierojcfc bloepen/
«Öp bat bi ƒ n pijl mp met beftoaert/
£Qm lae t int bpet mp groepen/
Stâet tutten/en tuften
3n n armnenjö lieffeïi jefe/
oaeeft mp öocfi göerieffelijcfe/
öailt met mp niet tuitten.
£>oo fa! teft u ta?inceû~e repn
i^ter boo? feet bamftbaer toefen/
«9at gbp mp bier in bit plepn
EoffcIurU Komt gfcenefen/
Bbemöbe/enbjeutbbe
ï3erwec&te mp lief tot u min/

&ö0tMituKeftefóg!retota
©anmtjn ümtytptt imffrt.
Licfd verwint Jlercheyt.

Iicöt/opDeftmt:

K

2 W w/t f w» raetlaer thien»

Omptvocfterfle va n mijn hert
Neemt van my defe fmert,
Komt,komt rcyckt de handt.
Die hier leyt int voet-landt,
Komt,komt rcyckt de handt,
Dieghy fict,dieghy fiet,dicghyfiet,
Hier leven fonder u in fvvaer verdriet/
Ghy leeft Godin int dal .
Endoctet leven al
Dus die drenckt in de brandt
Reyckt die toc h u byftant:
Dus die drenckt in de brandt
Trcckt uyt, treck t uyt, treck t uyt,
t n houdt hem dan lief voor eygen buyt.

Koudt ïijnde fchoorr Godin,
Sticht ghy mijn dees brandt in ,
Dus dus bluft karnuyt,
Met vveer-licfdc n uyt,
Dus dus bluf t karnuyt
Het vier, het vier, het vier ,
V Vacr in dat gh y my nu doet branden hier.
Van u o lief mijn licht,
Dus 't licht in my doch ftichf,
Opopdaticku
Oock mach houden nu
Opopdaticku
Met vrcucht,met vteuchr,met vreuchr,
Mach houden voor die gheeflter van mi/n ieucht.
Die ziele neemt en ghceft
Zijt ghy f&jtnCCjÖ beleeft,
Dus dus't leven fchenckt
Die door u is ghekrenckt,
Dus dus 't leven fchenckt

<&uDin/<a5aÖtn/ <Z3oDm /

Eer dat ick fterffonder vveder *min.?

Liefd fvewindtfterckheyt.
P Ee
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(Brande ïrlandt

UmÖeGodtÖttMin

©ÖP ontboert mijn bert en fin/
&ÛO? een Cctjoone £$aegbt/
3&ieDeRrûoneD?ae0È)t/
Fleur Dat!'t ftttt/

Hemels fconingtn/
45tjeeftmp ttoottreentot gfjetom/
ü&antutöeefenfoet/
^pgfjeneefennioec
BanDeftnert:
Cupido öreft mp gbetoont/
dulden u:ou maetfu mp gftefont/
3lactnefDbtoepennet/
IIMtnptfpjoepcnöet
^inöüetbjert
25IonDe 3ontfc-to?ûu fcfjoon
^ieintberte fpan t D e kroon/
'li aebt glue n Dnick noclj pi>n
£0aefgjelurëue3tjnf

••Cöbeenmpïntelt/
UDacrDtct) Dat Öe Gooit
Î3 gaen Öellenin {jaec troon/
<ömu«pneucuttjt
&te ölKtn felepneü:ciut)t
Sn'tfjertmelt/
$ier Doo? ben icU int berbjiet/
a^act ÖÖP at&t mijn Ujöen niet/
^>u0tcHûîûcUtcoOa/

etiMjocutcboa
feel ontBelt*

Venus, Iunorepn/

<£nMinerv'certepn
/liet fo ftatitcl)rucfe/
flotb fcljoo n DaDit ölijcï*
2110 mün roem/
pterin't aerb&fteplepn
iögöeentoffeliKnergttpn/
OllDerd'Horifon

$eeft göeen Coridon
i>r(joonûcr bloem/

<£n De jacïjt-Godin Diaen

i^eeftgeen g'Ujcf t bpjjaer teffattV

BOClj Najades eel
OfDriadcsücel

Utet opnoem*
UDantftetalbcrûûft/
£ott m £$aen £aet glattë betbooft;
Sttë't&etöoosöenmaec
£>anljactûû0t)cnWAtt
25!ichttctiût)tint/

Phœbusoechtftjnfjooft
2flö mijn liefde kernel looft/
^etöawöralenttc&t/
^etbeutalenfticöt/
entKffttmjnt/
Goden felfó öetblijöen fiaet
<&m mim lief faenftöoutoen Waer/
ÖDantöacrlctöfnftjti
«^Hwfaeeömsijn/
^ t t m p pijnt/
PRINCE.
PrincelijcketttOU

3Jeft eöeef u mijn &ett op trou/
ï3Dccttöl)cnatnclïmp
<©nbefc(ja£ucl)t'tlp
U&eer-liefö s&teft/
^elptmpuptöetott
î&ant sôP3»it wti" Ö*°P$ P ' W
£>etfé0{)cîHilD*tU)ûnût

Biebt mp H giiïöcn monDt;
betrap leeft
Jnöetijare echte fltaet/
<£n oefetwn Ofuclj t öafó twfmaet/
<Cûûtumpb?pî)fptfrcw
Cninulpöeptjsieec
^rtmpftuccfr.

'W/J

E. D. Dien t om beter!

KRVYS-DICHT.
Ben Wmnaer dieghetrou
Blijft inftjntneejie Ijden,
jfcht hygheen druck tnoch roti
HyfaUn 't ejndVerblijden*

SONNET.
TTTrUetomlfef fcffooomt gôpfo/aW DOOJ üt Min mijn
<Cot utoatttblfegôen fnel/ont tootten umfjn Itefö/
<©ntü»8tfct foo niet bftt bjanot ote in mp i& söegttift/
«G>o*j u öetmeeöen Ujow/nt t$ om 't Bert 8Sttoo83«i/
P &

©littöt

u*
•Itecgt niet(00 fneï tan mp/ttB faetB u eer te geogtii/ Ontfluy t de moeder van 't ghewas,
9eel meer aljs temt Diaen 3$t ggp taanmp s&eatfjt/
€^Bp6f«t5ttiiefcDo68eptö roem beer boöévcnusfacgt/ Gheeft weer leven dat fchcen doodt,
Voedt't loof-rijekegras .
a&eucjjttgctt natuereng öeelbt tot u i# t gert ggebïogen.
Croofï eens u trou Oabotn/ bte gitje al£ .£ ma stoept/ 3 Veibli jdieh fingende bos J&df a&ttl/
JBetopsgefteggrntrtam/fnltefoelitatDtitDbloept/
££apa$iof,
©ee(l Goden mijn ööetupeg/flijp Rent get gettetifttmett.
£egoó 3tele bi ntijnjfel/on queeefter ban mgrt jeücJ&t/ Gaen haer in gulden vlieten baden,,
JSefttftet ban 't ggemoet/ bte mp geeft b^ueft en bjrutgt/
TOaeujShof,
^gpbaltmpalteftupj/nocStanistc&mcttuminttcn.
Hooren den |M)!lomcIa foet,
Die het hert ziels vreucht maeckt grof,
£ . # . Dientabtter.
En verquicken doet.
4 Het vlugh-gediert gaet nu vreuchdlch queclea
'0$Mtetóeer,
MEY-LIEDT,
'T vicr-ghevoedt beginroock te ipcelen,
£>pDet8ijfe: EJlceMars.
Door het Meer,
Dat
des
Meys
vergroenen gheefo
ïc winter kout is nu cerft ontflapen,
'T
is
een
jcuchdelijck
begheer,
öönnngjaiclit
Dat vernieuvvich leeft.
Heeft vcrblijdich weer gaen rapen,
5
<£pjmj0
cn $ «t ee n vvaren aïÜoe&tC/
Onstotvrcueht,
Door
u gaet
Haerreyn ghecleurdc mantel fchoon,
De fl^fp ontfluy ten de dorre ÇQûtùtt
Het groen-rijcfc foet ons verhcuçht,
Totonsbaet;
09npa0 kroon.
HSt
'ö
lettend
jontt: orbooren trou
» ƒ loja toont haei ghefchildctdc vvanjghcn,
Batavia bloeyich «act,
Bloofich root,
JSn verlicht veel rou.
f>t}eÖU0 blont die verhoochtoock fijnganghen,
t. D. Dienttnhtttr.
P'aerd aenftoot,

D

SONNET.
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I S ? % ick ben u vyandin
SONNET.
In plac* van à Toet lief.
geftbanben Hemel mp fo gfriuröitfinietg^cljoien Ghy Afamaers dit doch wel verftaet,
i®at ittteen repg ioncê-fyou macô tomen in a finl
Of ick haer re^n gaf ,
4&f fal mtjn Decte bojlï boo? 't fto&en ban be Min
©etteeteninbegleetenbjoeffeirjcBbetfmejcn*
Dat fy my om focflechten daet
«o^pfeomftöoon Hemels pjonjS/fo gjp maer eeng built Met woorden viel foo ftraf,
fjoojen
Het kuffen is nu foo ghewjeen,
Ifta mgn betUtfbe Hac^t/gQetitfen mijne fmett/
•'T
wordt nu foo veel ghed;*n,
3|cSbtngttrouinI«fb/(laerïibtcn(ibMtmetmijn5ert/
SBaerom balt gïjp mp ban met ftuerfftept tms tebo?en* Moet ick nu om een kas alleen
SBc bic gei moept ontfie/maer biwc mtin groetfit bint
4&m booju Bratfititfi oogfl/tt tombeneend berblijbt/ In haer qua gratij ftacn,
«Cngfip maertmpbebjoeft/booi'ttoepgrenbanu ffralf. Bedvvinght u gtamfchap /onck-Vttfa fchoon,
<&*neeft beteonb beö örjl0/bte venus boo? 't g&ebiebt/ W a n t mijn hert en ghedacht
©an u mijn biaetbe bjoüin befc bofem friet/
Hebt ghy voor u ghekufté loon,
# f tcfi moet boo? Atroop^n Plucos rtjtè saen balen.
Ghekreghen in u macht,
E. D. Dient om heter.
Moet ick u fchelden hooren doch
Die dubbel Jchade doet,
Ghy ftecltmijn her t met groot bcdroch,
En
krijchtcen kufken toe.
&UmtnZ: Jlfthegint.
Hoe mach ick zijn foo obfiinaet
En Ionck-vrou die my 'thert doorvvondt
Dat ick haer noch bemin,
W a s laeftmael op mijn gram,
Dacr fy my foo bekijven gaer,
Om dat kk van hacr roode* mondt
Dees foete vyandin,
Stilfvvighens een ff:us nam,
Ghy hebt mijn her t en achtetnier,
Mijn klaghen ghy niet hoort,
Sy fprack met een vcrbolghcn fin,
'T vvaci beft voor my dat ick u liet,
Sy noemde my een dief,

H

E

? l ïnfclf

c

t&at baetfe / betfmaetfe/ neen ïjaetfe?
ödantfpbaertptin*
£Bijn aBtnuarrö grobe toollctocfe
3>ie en taailictjt nip met/
53ocI) oocU fijn groent Ij Afclacr ttotft/
$pi0 mactutcl) U)aeracljtict)/nopt Rlat&ttrfj/
ï&anfujacrtierDjtet.
Sn Ijcm teeft noc& Den ouDen menfeïj
^aer men fpotttct) me 1 atfit/
^tc'tgtencij gou t Derft e n (jeeft ummenfto/
# i e t Ijaticl) maer battel) en Uatoö
#aer <6oöf-DienÜ tracfot,
l)et Idee en &$apen 31m fijn taft/
Volghen cenigh c morale of
S0et luiend mol fjp ^em Doft/
Cn 't üjoliirh göcüogtjelt Dat naeunjet tuft/
zeedelijckc Liedekens.
^tetoermaften/ fijn Daken/ ttrorafeen
TVachtegael kleyn <voghelken.
UtrijtaenDefeoft.
Udp letitn luöicfj enDe bjûo/
% armoeD leef tcfc onôemjDt/
Sate geeft meerber s&entucôt/
Hof armoeD lof/
Wp ruplDer i met onfen Comncft noo/
em l):röfrtf ca Dat mp metûfj ti?tjt
munt 'o^of 0 toeeïDen/öereelDen/men DeelDtn
3 0 aan leeDen/befneDen/'tfean feeDen/
Certeenuan't&of»
ïDacr nopt Deel bzeuebt-.
a^ct foîfjtj en 10 ( p met gôeplae0tî
Hof molnch lagbe boeren- |mp#
2M0Degtergaett03tjn/
tDaerfelDcnpttmtQ/
$0aet D'oucvülocDt öemaljef mp mityaegflt/ i a nlep n 'treeft rwDerom Wepnöet BÏUP*

En felft bleef gheftoort.
V Voudt ghy dat ick u dicnacr waer,
^ t n t t f l f mijn doch jont,
Gheeft mi jn,u verloren Min naer,
Eenkufkcn vân u mondt:
Heb ick een kus gheftolen lie£
V Vecft daer wel in te vree*;
Kuft my foo dick alft n>eiiefr ,
Bn ftecltertwee voo/éeH.
Plomp fender argk

1

SU* ï)et^ousöe/btrmöö!ieh/ljebjuööen
$ofbolbanmrift\
eepl tj$*jei $df0 $£fo/en foo't toe!gaec
$ 0 Itefö #oeöer 't sgetDttv
fl&et t' famen begeerte na fltootctftaet/
öDp berfteeten/met eeien/en ttoeeren
Centtoumc^m.

Nu biggelt opJjetgra* en kntydtjenstfobetreti»*
Mijn lauwe traerijen» dieden daufoo welghelijcfcv {^/
Traentjens niet «eer van fmert niet meer van bicterf*
Maer van een te/ r ghemoet dat fchier van vreucht bc
O boomen ftiadumilt ootmoedelijck laet dalen,
V nijgend hooflals ghy 'teerweerdich aenfehijn C'
Ley t-fter en Mirghen-fter,met weerlichtende P
In dien mijn bljdtfchap flaept,waerom weckt g,
Vrolijcke végeltjensjdic^u 't begint te dag*
Met uy tghdapn fangh het ftillewoudt ontruT
Ghy Nachteael voorheen,vliet uy t de bo e
Dat hy fich hf'it,ick wacht alhier mi'* v

Stemme :
Efrritai quifouJj>ire£

Aert wel, Scepters vaertwel,vaert wel verheve n troonen,
V
Verheven,foo dat my van uwe fteylheytijft,
Vaert wel dwinghen d ghewaet,en al te fware kroonen.

Afgoden die met wind t u yd'ie dienaers fpijft.
V<ydele dienaers ghy duyfenderley noodt breydf,
Door ü beloftenloos die ghy foo qualijck houdt,
Want fy befict men ' t wei verkleenen in de grootheyt,
Slaven van d'heerfchappij verarmen in het gout.
Een laghe en diepe ruft my beter mach verquicken,
Die my te famen fmelt met een lief ander-ick :
lek laet u warrich Hof,en kies voor foo veel ftricken,
Ken a l veel ftrengher,maeroch hoe veel foeter ftrick.
Bedaude bloemkens verfch en ghy blofende roofen,
Die uwen mantel groen nu effen open doet,
Welkom en danck dat ghy verquickt mi/n am c loofon
En afghepijadeo gheeft, met uwenafc m foec
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Ofj Defiin qutfeparez,
foeckc het wel ich hof fijnblinde luft te boeten,
Die zy dan goet ofquaet, gants fonderonderfchert,
SDiesTaech
fietmenin fijnlult meer téghenhey t ontmoeten,

Alseenghemeenemaninfijnenarrebeydt.
Der Prince n kindrea teer,worden tot allen tijden
In welluft opghevoedt, die werden daeghlijcx groot,
Daeromme foecken (y tot onghewoon verblijden,
Dickwils een nieuwe luft,die brenght haer in den noodt.
Die ftadichalle daegh gheniet fijnluft na winfen,
Verlieft int eynd haer Cnaeck,want de ghewoont maecktcelt,
Dies die de kinders jonck van de ghevreefde Princen
Op voedt in alle lult, haer alle luff ontfteelt
Die tot de luit ghcweot is in fijnjonghe daghen,
En weet noch goet noch quaet, is teeder van ghemoet ,
En als de fmarte komt kan hyfe niet verdraghen,
Maer valt ter eerfter ftootbedruckt onder de voet.
Het dertel Hof en is dan in der daedt ibo welich,
Noch wenfchelijcken niet, ghchjekt van bu y ten fchijnf,
In 't welck men vo l van twift , van haet en nijdt krakelich*
Sijn fchadelijcke vreucht een vals behaghen vijndt.
Der Princen kindren zijn foo welich n iet van leven
Ghelijck als menieh man hae r oordeelt onverdacht,
Soo f * haer om vreemde luft dick in perijckel gheven.
En foo ghcraeene luft van haer niet werdt gheachu
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