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.. Passavam la selva tuttavia,
La selva dito di spiriti spessi.
Non era lunga ancor la nostra via
Di qua dal sommo, quand' io vidi un foto
Ch'emisperio di tenebre vincja:
Di fungi v'eravamo ancora un poco ;
Ma non si ch'io non discernessi in parte
Ch'orrevoI gente possedea quel loco....
Lo buon maestro cominciommi a dire :
Mira colui con quella spada in mans...
Quegli è Omero poeta sovrano.
DANTE, Inferno, Canto IV.
Wij trokken door het woud, het woud der dichtgeschaarde geesten. Onze weg was nog niet lange
aan deze zij der hoogte, toen ik een vuurgloed zag,
die een waereld van duisternis overwon. Wij waren
nog een weinig verwijderd: maar niet zoo ver of ik
onderscheidde reeds ten deele, dat een volk van beroemden dit oord vervulde. De goede meester begon tot mij te zeggen: ,,Let wel op diep, met dat
zwaard in de hand : — dat is Homerus, de Vorst
der Dichters."
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DEN NEDERDUITSCHER BIJ UITNEMENDHEID :
BELG VAN OORSPRONG: KEULENAAR GEBOREN:
AEMSTELAAR ALS BURGER:

DEN MAN DIE BEHOEFTIG
ONDER RIJKE VRIENDEN EN MACHTIGE OVERHEDEN
DEN ZELDZAMEN MOED HAD ZIJNE OVERTUIGING
STRIJDIG MET DE HUNNE
IN ALLE OMSTANDIGHEDEN TE BELIJDEN TE VERWEEREN
EN TOT RICHTSNOER ZIJNER DADEN TE NEMEN :

NEDERIG CHRISTEN KUNSTENAAR
TEN SPIJT VAN DE HEIDENSCHE STUDIETROTS
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VOORREDEN.

Ziehier andermaal een handel Nederlandsche Gedichten. De Verzamelaar meent geene verschooning te moeten vragen voor de vele maanden , verloopen sedert de
uitgave van zijn Eersten. Daar was tot dusverre bijna
niets gedaan voor de Tijdsgeschiedenis onzer XVII e Eeuwsche Letterkunde. Wat de verdienstelijke geschiedvorscher D r. Ilermans heeft opgemerkt ten aanzien der
Lands- en Staatshistorie 1 , dat men in vroeger tijd
» de geschiedenis" steeds geacht heeft te bestaan in
» eene uaauwkeurige beschrijving der regerende vorsten",
terwijl »zulke voorstelling toch gebrekkig en onvolledig
is, daar niet de vorst, maar de inwoners gezamenlijk, met den vorst aan het hoofd, de daden, die de
geschiedenis boekt, bewerken", blijft volkomen waar
op letterkundig gebied. Er zijn levensgeschiedenissen
geschreven van enkele onzer Hoofddichters, beoordeelingen hunner werken, historiesch-romantische schetsen
van sommige hunner toestanden en betrekkingen : maar
men heeft zich daarbij steeds op eenig standpunt geplaatst in het leven des behandelden auteurs-zelven ;
het nationaal, het algemeen-historiesch standpunt beklom men daarbij niet; zelfs was men zich zoo weinig
der stelling bewust , welke men gekozen had , dat er
geene enkele poging gedaan werd om eenig auteursleven, veel minder eenig tijdvak, a sthetiesch in zijn
1 Anal. Opgave der gedr. Charters, ens. 1844, bl. III.
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deden te scheiden , te kenschetsen in zijn ontwikkelingen , overgangen , en uitkomsten. Deze leemte in onze
Letterkunde maakt voor den Heer Van Lennep de bearbeiding van Vondels Leven en Werken gewis moeilijk
genoeg om reeds daarin de verklaring der langzame
verschijning dier uitgave te zoeken ; maar zij verheft
den arbeid des begaafden Schrijvers tevens tot eene der
verdienstelijkste en roemwaardigste ondernemingen , die
op het gebied onzer nationaliteit aanvaard konden worden.
Wat in den Eersten Bundel Nederlandsche Gedichten
reeds eenigszins, zoo ver de stof het toeliet , is beproefd , werd in dezen bepaaldelijk als taak aanvaard.
Het schilderen van groepen namelijk ; en dit maal het
schilderen der groepen , waarin het geheele tafereel
eener schitterende Halve Eeuw der Nederlandsche Dichtgeschiedenis onderscheidbaar was. Tusschen gelijktijdige
gebeurtenissen bestaat een naauw verband, dat doorgaands in onze historiesch-literarische en anthologische
boeken volkomen onopgemerkt bleef. Hier is de hoofdarbeid geweest, dat verband zoo veel doenlijk in 't licht
te stellen. Dit eischte veel moeite, en derhalve véel
tijd. Het ideaal van een tafereel als het bedoelde zou
bijna een reusachtige in kolommen verdeelde tabél zijn,
waarvan de eerste kolom de jaartallen van omstreeks
1605 tot omstreeks 1655 zou bevatten , de volgende de
staatsgebeurtenissen, terwijl, in de andere kolommen, de
gelijktijdige dichtfeiten zouden medegedeeld worden.
Het plan des werks heeft ook het getal der jaren
bepaald, waarover (lit Deel zich uitstrekt. Het vangt
aan met den dageraad der Zeventiende Eeuw, het loopt
door tot in bare Tweede helft. Het heeft Hoofts Brief
aan de Amsterdanische Rederijkkamer In lie fd bloeyende
tot eerste , den beroemden rei uit Vondels Lucifer tot
laatste hoofdstuk. hooft, gedrenkt met Italiaansche len-
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telucht, vertoont zich in zijne eerste vorming op den
drempel der heldenkalle, en wijst den bezoeker de jonge
dichters aan,
«Die nu al toonen watz' hier naemaels zullen zijn."

in Ron over de dood des Drossaarts , behoort
tot de laatste stukken. De lijkzang wordt aangeheven
door 'den jeugdigen Anslo , die , zoowel als Muydens
ridderlijke gastheer, zich naar liet land »wo die Citronen
bliihen" voelt heen getrokken , en wiens lettervruchten ,
van slaar herkomstig, in den Derden Bundel zullen
voorkomen. De dood van Hooft werd , met weinige
jaren verschil , voorafgegaan en gevolgd door het afsterven van vele Muyder•slotgasten : Anna Roemers (1651)
en Tesselschade (1649), van Baerle (1648), en Vossius
(1650). Plemp was reeds in 1638 overleden, Van der
Burgh stierf in 1660. Ook Hugo de Groot was onlangs
ontslapen, namelijk in 1645. Vondel treedt hier in den
beginne op niet zijn treurspel Pascha, vertoonend hoe de
Nederlandsche Kinderen Israëls aan de tyrannij van den
Spaanschen Pharao onttrokken werden; hij eindigt hier,
na menig ander meesterstuk geleverd te hebben, met
zijn treurspel Lucifer, verbeeldend, volgends Jonekbloet,
den opstand der Nederlandsche Gewesten tegen hun
Soeverein : tweërlci voorstelling van éene gebeurtenis —
uit den gang van des dichters zieleleven volkomen te
verklaren. Vondels verdere kunstoefening , van dit door
hem bereikte toppunt af, zal eene geleiding strekken
aan de zangen der dichters, die tot een , later geslacht
of latere school behooren: Westerbaen en Brandt --Vos en van Someren -- ook nog De Decker -- zoowel
als Anslo, zullen daarin de eerste bijdragen leveren;
voorfis Oadaen en Vollenhoven , Antonides en Anna
Maria van Sehurman, Sluiter en Bodensteyn. De Meyer
JI uyden ,
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en Luiken, om aldus geleidelijk tot de dichters der
XVIIIe Eeuw te komen , die mede, in den toekomstigen
bundel , zoo God kracht geeft , zullen afgehandeld worden.
De eigenaardige bezwaren, die in de bij-ecn-Iezing van
Gedichten uit de Zes Eerste Eeuwen overwonnen moesten
worden, bestonden grootendeels ook hier; en toch, indien de Verzamelaar van den beginne af het onherroepelijk besluit niet genomen had, alle eenigszins vrije
erotische schilderingen onopgenomen te laten -- hij had
in het voorbeeld van andere anthologisten voor jongelieden, en daaronder van bejaarde Professoren, eene
verschooning kunnen vinden voor ruimer en gemakkelijker greep. Maar in wiens oogen deze verschooning
geldig geweest ware -- niet in zijne eigene. Zoo zal
men ook opmerken , dat , ofschoon hij de Staatspartijen ,
tegenover elkaar, in de Dichtkunst met vrijmoedigheid
en nadruk het woord laat voeren --- het tedere onderwerp
der Godsdiensttwisten met omzichtigheid en te-rug-houding werd voorgesteld. Van daar, dat Vondels geheele
satyrieke poëzij slechts door liet kleine stukken van
«Gommer en Armijn te hoof"

vertegenwoordigd wordt. Hij wacht hiervoor dank; —
want hij kan zich niet ontveinzen tot zekere hoogte aan
vooroordeel en bekrompenheid geofferd te hebben ,
daar, naar Zijne meening, de strijdvoorwerpen en
strijdleuzen der hedendaagsehe Godsdienstveeten verschillen van die der XVII e Eeuw, en derhalve niemant
zich door de herinnering beleedigd kon rekenen. Toert
hield men zich nog met de bepleiting van leerstukken
bezig; thánds geldt de strijd beginselen.
De Verzamelaar hoopt in gemoede, dat hij der hedendaagsche gevoeligheid geene verschooning behoeft te
vragen , zoo niet al de hier geleverde stukken den
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Christen en den rationalist, den minnaar van het Veelgodendom en den voorstander der eenheid van Godsdienst en Kunst , gelijkelijk bevallen.
Die onze letterkunde wil gelasterd zien en haar als
een voertuig afgeschetst van kleurloosheid , indifferentismus , en beleefde akkommodatie, ga elders ter markt.
Men heeft nu eenmaal lang genoeg de stem der waarheid gesmoord met den schijnheiligen sluyer eener laffe
en slechts uiterlijke partijloosheid. De schuld van den
Verzamelaar is het niet, dat van Geysteren (gez. Gesteranus) en Camphuysen (bl. 248) de schilderkunst voor
eene vervloekte afgoderij uitmaken, dat Jacob Cats de
Synode van 1618 bij eene heilspellende komeet vergelijkt (bl. 123) , dat Vondel den hoogsten lof geeft aan
het Altaergeheimenis (bi. 407), dat Karel I beschreid
mocht worden en niet Maria Stuart (bl. 420 en 412),
dat de Princen van Oranje beurtelings voorwerpen van
de teêrste liefde en van den ondubbelzinnigsten afkeer'
waren. Maar schuld zou hij hebben, indien hij der
jeugd van zijn tijd wou doen gelooven, dat het voorgeslacht niet was gelijk het zich in zijne eigene bonte
en krachtige uitingen geschilderd heeft, maar gelijk
het door de eenverwige kwast der pseudo-vaderlanders
van het eerste derde dezer Eeuw beklad werd.
Om twee redenen heeft de Verzamelaar uit Vondels
Heidensche Treurspelen schier geene proeven medegedeeld: Voor-eerst, om dat hij in Vondel , wat de dichter-zelf deswege ook gezegd hebbe --y den ChristelijI Eene afgekeerdheid , die dieper wortel had dan Huygens in zijn geestig
puntdicht aangeeft:
„Hoe quam 't dat Amsterdam soo gram was,
En waerom was 't niet voor den Prins?
In leven woorden gaet veel sins:
Ont dat de Prins voor Amsterdam was,"

Verg. b1. 446 en volg.
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ken en Nederlandschen kunstenaar bij uitnemendheid
ziet. Wien dit nog niet genoegzaam blijken mocht uit
Vondels vaerzen-zelven -- bijv. uit zijn I(ruisbergh
(bl. 364) -- die leze de Voorredenen van Gijsbrecht
van Klemstel en Joseph in Egypten. De oorzaak , dat
Vondel zich veel moeite getroostte voor de vertaling
van Latijnsche Auteurs en somtijds Grieksche onderwerpen in behandeling nam, staat te lezen bi. 165 der
GED. De Verzamelaar zou het opnemen van brokken uit Vondels Hippol ytus of Elektra, of uit zijn
Ovidius, gelijkgesteld hebben met het doen drukken
der adversaria, die men nahoudt tot oefening en verbruik in de eigenlijke kunstwerken: want de goede en
voldragen vruchten zijner beoefening der Klassieken
heeft Vondel neêrgelegd in de Nederlandsche en Christelijke treurspelen , in dezen bundel bekend gemaakt.
De tweede reden vindt men in de bestemming van
dezen bundel, om niet slechts een lijdelijk tafereel
maar ook werkende indrukken aan den lezer te geven.
Men mag veilig aannemen , dat Vondel in zijn Gijsbreght met een gevoel van Christelijk welbehagen uitriep :
Augustus Rijck verliest zijn eer.
De Roomsche scepter reickt niet veer :
Het Oost versmaet Latijnsche namen."

De groote menigte middelmatige tooneelwerken en de
stofregen van bijschriften en puntdichten, die de XVIIe
Eeuw heeft opgeleverd , konden hier niet naar de
evenredigheid van hunnen omvang vertegenwoordigd
worden. De verdienste dier dramatische voortbrengsels
zou alleen in eene bijzondere en zeer uitvoerige monografie kunnen aangetoond worden ; zij zoude zoo min
blijken uit een dor rezumee als uit het mededeelen
van enkele fragmenten. De bestaande verzamelingen van
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puntdichten, rijrspreuken, enz, bewijzen , of wel, dat
eene nieuwe samenlezing dier doorgaande meer koudvernuftige dan echt dichterlijke zetten overtollig zoude
zijn , óf wel , dat ze zoo goed vertegenwoordigd worden
door tien voorbeelden als door honderd.
Van Joan Vechters of Victorijn , een Katholiek (?)
rechtsgeleerde en ervaren beoefenaar der KIassieke Letterkunde , aan wien Vondel zijn Joseph in Egypten op-.
droeg , is , bij nadere toetsing , niets der opname waardig
gekeurd; hoewel hij , in Hoofts vroegste tijdvak (zie
bl. 11) , onder de veel belovende jonge dichters werd
gerekend.
Voor het geheel geldt ook hier wat de Verzamelaar
bij de uitgave van den Eersten Bundel verklaarde : » Hij
is begonnen met achterwege te laten , wat gevaar liep
hart of smaak te schaden , maar heeft gemeend de dus
en op andre wijs ontbrekende schakels in de keten der
kunsthistorie, door ze te vermelden, ontbeerbaar te
kunnen maken zonder nadeel voor 't geheel."
Zoo veel mogelijk zijn, voor alle stukken, de beste
uitgaven gebruikt; dat wil zeggen, die uitgaven, welke
de duidelijkste kenmerken droegen de poëzij te geven ,
gelijk ze de dichter oorspronklijk geschreven had. Slechts
in enkele stukken van Hooft en Vondel is hiervan afgeweken, voor zoo ver dit bij ieder stuk vermeld wordt.
De Verzamelaar heeft zich niet verder, dan ter vergelijking, ingelaten met kritische, zoogenaamd verbeterde
nadrukken van latere uitgevers, al heetten die uitgevers
ook Simon Doekes (!), of David van Hoogstraten , .. of
Gerard Brandt, ja zelfs, Balthazar Huydecoper en Willem Bilderdijk. Het doet den Verzamelaar leed, dat
hij, langs dezen weg, een te-leur-stelling bereid heeft
aan de dichters , die Hoofdiaansche liedekens met verdubbelde a maken , en aan de bibliomanen , die dwee-
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pen met de pu jens-uitgaven van Vondel. 't Is zeker
dat Hooft voor het jaar 1636 nimmer een regel in het
licht heeft gegeven , waar op het einde der lettergreep
aa in te vinden is ; 't is waarschijnlijk , dat er geen
enkel vaers met die -aa van hem is uitgegaan. Het
IVoodigh Berecht van Vondel over de nieuwe Nederduitsche misspellinge (achter zijn Lucifer geplaatst)
sloeg dan vooral ook wel op die » wilde woestheit" van
de door Hooft in zijne Ilistorien eerst aangenomen
» walgende verdubbeling van klinckletteren" : walgelijk
inderdaad is die spelling, gelijk men ze , om den wille
eener wel verwenschte eenparigheid , Hoofts Brieven en
vaerzen, zelfs van den jare 1609 en daaromtrent, heeft
opgedrongen. Vondel heeft in de pujens-uitgaven , met
het voornemen om verbeteringen aan te brengen , in
zijn treurspelen van voor 1640 , menig denkbeeld ,
menig vaers versteld, en, helaas, verminkt. In 't algemeen moet de spelling onzer boeken van de eerste
veertig jaren der XVIIe E. meer op rekening der zetters dan der auteurs gesteld worden. Slechts enkele
letterkundigen lieten zich aan de fijnheden der letterschikking gelegen zijn. De spelling verliest hierdoor
echter hare belangrijkheid niet : verg. bl. 59 en 94.
Zij is daarom ook een voorwerp van de bijzondere zorg
des Verzamelaars geweest, en slechts enkele malen heeft
hij het gebruik van ij en y geregeld en eene ongeadspireerde h wechgeschrapt, zonder het aan te wijzen.
De Verzamelaar voelt zich gedrongen hier openlijk
zijn hartelijken dank te betuigen aan de gunstige vrienden , die, door het leenes van boeken en op andere
wijze, hem, bij de samenlezing van de beide Bundels
Nederl. Gedichten van dienst zijn geweest, en wel bijzonder aan de HH. A. en M. de Vries, Serrure , Van
Marie , Van Lennep , Snellaert, Van der Horst , Van Vlo-
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ten , Van der Ploeg , De Jager , Dij ckmann , Nieuwenliuyzen, Campbell , Nepveu , Jacob , en J. Scholte , Mz.
Ten slotte herhaalt de Verzamelaar hier , met de
vereischte wijziging, de woorden van den goeden klerk
uit het »wout van Sonyen" (GED. bl. 144) :
«Dit was ghescreven, doe ic u tont
Op Keyser Heyndericx avont,
Als men streef, noch min noch mee,
M. VIIIe L ende twee.

Want ook wat hem-zelven aangaat, laat hij er, met den
vromen middeleeuwer , volgaarne op volgen:
God wille hem sult berueren geven
Dat hi met Gode si bekent
Ten ordele , in den lesten dage,
Daer elc moet gelden sijn gelage,
Dat hi die suete worde mach horen
l/Comt, mijn vriende uutvercoren,
In dat eeweghe rike mijns Vader,
Dat u bereit es altegader,
Van der werelt aenbeginne !"
Seght amen alle, ic bids op minne.
Nil nisi per Christum.
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[ j beteekent 6f woordverplaatsing 6f woordvervanging Of
tusschenvoeging.
* * * * * beteekenen uitlating.
Kursief beteekent verbetering van schrijf- of drukfouten.
gestorven.
t
niet te vertrouwen spelling ; onzekere text.
§
aldaar (ter laatstgenoemder plaatse).
ald.
Amsterdam.
Amst.
bovengenoemd,
boveng.
dagteekent, dagteekening , enz.
dagt.
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E.
beteekent Eeuw.
Fr.
„
Fransche , enz.
geb.
„
geboren.
GED. ,, Gedichten, ontleend aan de Noord- en
Zuid-Nederlandsche Literatuur der XIIe, XIIIe, XIV e , XV'e ,
en XVIe Eeuw (Amsterdam , C. L. van Langenhuysen ,
1850) : de Eerste Bundel onzer Verzameling.
gedagt. beteekent gedagteekend.
gedr.
„
gedrukt.
gem.
7/
gen.
11
hierb.
„
hierboven.
Handschrift.
HS.
„
j.
„
jaar.
1.
,y
Ieefde.
„
Lat.
Latijnsche, enz.
noot (aan den voet der bladzijden).
nt.
„
„
omst.
omstreeks.
oorspronkelijke spelling.
Oors. sp.
,,
„
schrijven of schrijver.
Schr.
„
sterrebeeld.
st. b.
's voorm.
„
's voormiddaags.
„
toegev.
toegevoegd.
uitgave, uitgegeven, enz.
uitg.
„
v.„
voor.
of vermeld , 6f vermoedelijk.
veren.
„
vertaald.
vert.
„
verschillende.
verseb.
,,
volg.
„
volgend.
„
zoogen.
zoogenaamd.
Waar een nootcijfertjen in den text op gelijken afstand
tusschen twee woorden staat , vinden die beide woorden hunne
verklaring achter den zelfden cijfer in de noten.
De enkele letters , die men in de noten soms naast het
verklarende woord vindt , zijn de eerste letters der woorden ,
die , in den text , bij het moeilijke woord behooren in d e
zelfde zinsnede.
Alles, behoudends bijzondere bepalingen : bíjv, bl. 229--230

OP MERKINGEN,
ZELA1VGEnDE DE NEDERLANDSCHE POëZIJ DER XVlle EN XVIIIe EEUW.

Het kan zijn nut hebben aan het hoofd dezer opmerkingen
de eerste bladzijden over te nemen van den bundel Gedichten,
ontleend aan de N . en Z.-Nederl. Literatuur der XIIe, XIII$,
XIVe , XV e , en XVIe Eeuw ; gelijk het hieronder volgende
grootendeels uit de tweede Inleiding van dien bundel geput werd :
„Waar menschen zijn , daar werken , behalven het Zintuig,
ook Verstand , Gevoel , en Verbeelding : daar vormt men gedachten , daar neemt men gevoelsbewegingen bij zich waar,
daar schakelt men voorstellingen van zijnen geest aan elkander , in verband met wat het zintuig getroffen heeft ; daar
herleidt en herschept men , en vormt alzoo gedurig nieuwe
groepen van denkbeelden, welke de mensch gaarne in woorden
uitdrukt en beschrijft , ter verruiming van hoofd en hart, en
ter mededeeling aan anderen,
„Voor zoo verre deze Gedachten en Gevoelsbewegingen ,
eenmaal in de form der taal uitgesproken , SCHOON zijn , dat is -dc Goede Smaak van den toehoorder kunnen streelen , zijn Hart
verheffen , -- Ziel en Zin doen genieten, — behooren ze tot de
voortbrengsels der Schoone Kunst, zijn ze Kunststukken. Daar
het echter vaak betwistbaar is , of eenig geestesvoortbrengsel
die toetse goed zou kunnen doorstaan -- zoo worden ook die
werken gerekend tot de voortbrengsels der Schoone Kunst te
behooren , waaraan door den auteur het Schoon-zijn slechts
tot bestemming was gegeven ; al voldoen zij aan die bestemming wellicht niet.
„De Schoone Kunst nu , welke zich in de Taal uitdrukt ,
heeft men de gewoonte , als zij in vaerzen spreekt, Poëzij of
Dichtkunst , als zij in proza spreekt, Schoone Letteren te
noemen i en als zij , naast het Schoon-zijn, tot bestemming heeft
om de waarheid te leeraren , heet zij Welsprekendheid, en
blijft niet meer bloot Schoone Kunst, maar wordt deels
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Wetenschap , deels Deugd : want de Schoone Kunst bereikt
geheel haar doel , wanneer zij slechts dat edel behagen bij ons
opwekt , 'twelk de schoonheid in 's menschen ziel en zin teweeg-brengt -- zij trede dan op in het kleed der verbonden
woorden , in dat der saamgestelde lijnen en kleuren, of tonen.
„Wij hebben ons hier bepaaldelijk bezig te houden met wat
men meer bijzonder Dichtkunst noemt ; ofschoon ook , in
eenige der mede te deelen Gedichten , de strekking om te
overreden , althands om te leer gin , niet miskend zal kunnen
worden , en dergelijke stukken derhalve , door die eigenschap,
ook tot het gebied der Welsprekendheid behooren.
„In 't geheel zijn er , bij de voortbrengselen der Dichtkunst , vier hoofdsoorten op te merken.
„De lyrische soort , of het Lied ; het stuk namelijk , waarin
cie dichter als zelf sprekende optreedt , en , voor alles , zijn
persoonlijk gevoel uitstort , om het even of hij toehoorders
heeft of niet.
„De epische soort, of het Verhaal , waarin bij den dichter
een toehoorder ondersteld wordt , wie p hij het geziene , gedachte , of gevoelde , beschrijft.
„De dramatische soort , of het Gesprek, veeltijds Tooneeldicht, waarin niet de dichter zijn persoonlijk gevoel schildert,
of derde personen beschrijft , maar waarin de door den dichter gevormde personen-zelven sprekend en , veeltijds , handelend optreden.
„De didaktische soort, of het Leerdicht, dat door zijne form
tot Bene der bovenstaande soorten kan behooren, doch zich
door zijn inhoud steeds van deze onderscheidt ; daar, bij het
Leerdicht, naast het streelen van ziel en zin, het mededeelen
van kundigheden op den voorgrond treedt - hetwelk het kunstgenot vaak in den weg staat , en den zuiveren KUNsT-genres,
als zoodanig, vreemd is.
„ 't Spreekt van zelf, dat deze soortverdeeling nog war voor
een groot getal onderverdeelingen vatbaar is ; dat verschillende
tijden verschillende wetten aan de soorten met hare onderverdeelingen gesteld hebben; en dat ook vele stukken zoo veel
van de eene en van de andere soort hebben , dat zij niet uitsluitend tot éene van allen behooren.
„Daar zijn b. v., in de lyrische soort — elegiën en hymnen
(treur- en jubelzangen); in de epische soort — historische en
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verdichte, geestelijke en waereldlijke, verhalen ; in de dramatitragische en komische voorstellingen , e. z. v.
sche
„Daar zijn tijden geweest , dat men niet dan onder zeer
strenge voorwaarden aan een stuk de eer toekende van tot de
Iyrische of tot de epische poëzij gerekend te worden.
„Andere tijden hebben de soorten vermengd , en zoo zijn
er : epische liederen , dramatische leerdichten , e. z. v.
„Het veld- en minnedicht , de satyre , e. z. v. kunnen dan ook
zoowel epiesch , als lyriesch , of dramatiesch zijn.
„ De vroegste tijd, waarvan wij de bewijzen hebben , dat er
gedachten en gemoedsaandoeningen , in eene Nederlandsche
(toenmaals heette het - Dietsche) taalform uitgedrukt , door neérwschrijving tot eene zekere vastigheid , tot beter gewaarborgde
duurzaamheid, gekomen zijn , is het midden der Twaalfde
Eeuw. Wat ons van veel vroeger bekend is , kwam in de talen
tot ons , uit welker menging , onderlinge vervorming , en
verrijking, het Hollandsch en Vlaamsch (wij vatten ze liefst
samen, en noemen ze: Nedcrlandsch) in zijn middeleeuwschen
of Dietschen vorm is voortgekomen ; dat vroegere kan dus
ook niet in den eigenlijken kring der Nederlandsche Letterkunden (de Wetenschap der Nederlandsche Dichtkunst en
Schoone Letteren) worden opgenomen.
„De Nederlandsche Kunstoefening is achtervolgends driërlei
geweest ; heeft , naar driërlei tijd , driërlei hoofdcharakter tot
heden aangenomen. Dat zijn als drie groote leeftijden voor
de kunst ; die weêr door kortere jarenreeksen worden ingedeeld en verbonden.
„De eerste leeftijd, die der MIDDELEEUWSCHE roëziJ in
Nederland , strekt zich uit van
1100 tot 1450.
Opkomst.

Bloei.

Verval.

1100--1200 ; 1200-1300 ; 1300-1450.

„Tusschentijdperk van ontbinding en voorbereiding :
1450-1550.
„De tweede leeftijd, die van de roëzla
loopt in Nederland van

DER RENAISSANCE,

„I Ook a Kunst worden Poëzij en Schoone Letteren zelve wel Letterkunde
genoemd ; en vaak duidt uien zelfs door dit woord de gezamendlijke vruchten
der kunst aan."
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1550 tot 1790.
Opkomst.

Bloei.

Verval.

1550-1600 ; 1600-1700 ; 1700-1790.
„Tusschentijdperk van oplossing en nieuwe bevruchting :

1790-1830.
„ De derde leeftijd , de
omstreeks

ROMANTIER,

begint in Nederland

1830—"
Den loop der MIDDELEEUWSCHE POëZIJ , zien wij zich dus
in Nederland voltrekken in de tijdruimte : 1100-1450.
De jaren : 1450-1550 stellen een tusschentijdperk voor
van vermindering en eindelijke vernietiging der groote dichterlijke bewegingen , welke — het midden houdende tusschen
eenvoudige , argioze uitstorting van kinderlijk natuurgevoel ,
eigenaardige volksgeestdrift , algemeenen poëtischer zin - en
meer klínstige dichtbewerking — de epische en lyrische stukken van de Middeleeuwen deden geboren worden.
In dat tusschentijdperk werd er evenwel nog lieflijk gezongen , ernstig geleeraard , nadruklijk en tot den bloede gegispt
in dichtmaat. Geestelijk- en waereldschgezinden konden niet
vergeten , 6f dat eenmaal het licht des geloofs heel dit leven
heel deze aarde doorstraald had , 6f dat in eindeloze romanverhalen hunne fantaizie op de streelendste wijs in spanning
placht gehouden te worden. Men zong in korte romancen de
overleveringen der vaderen na , men wisselde de gedachtenis
dier oude Germanen af met de viering der al te koene ruiters
en goêlijke meijens van den tijd ; men stortte zijne ziel ,
die, bij de vermeerderde behoeften des verstands, nog minder
dan vroeger voldoening in het tijdlijke vinden kon , uit in
geestdriftig ten Hemel kweelende liederen ; men predikte de
zedewet , die men beter had lieren formuleeren, naar men
ze minder begon na te leven , en trok ook welhaast met de
pijlen der vinnigste satyre te velde tegen Luther-zelven , wiens
hervorming velen beschuldigden geene schoonvaging der Kerk
te zijn , maar het wechbezemen van den vasten grond-zelven
der Kerk , des Gezachs , der Maatschappelijke Orde en bijzondere Zedewet. De Rederijkers waren in volle werking (zie den
hooger aangehaalden bundel bl. 158-160) i maar eindelijk
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stierf , wat zij nog dichterlijks in hunne voordrachten hadden - zang , vernuftige leering , scherpe kastijding • weel),
bij de gisting van eene in al hare vezelen beroerde maatschappij , onder den druk van gekunstelde formen , onder de
verdeeling der krachten in Zuid en Noord , onder de klimmende dorst naar stoffelijk gewin. Van toen af was het
met die poëzij , waaraan zich in epos en mysteriespel heel
het volk verzaadde , gedaan. De kunst begon het uitsluitend
voorwerp der studie van letterkundigen te worden , die schreven voor letterkundigen , of wel zij daalde tot een harer onwaardig peil van laagheid , om den grooten hoop , dien zij niet
langer doordrong, het volk , van 'twelk zij niet langer uitging,
eenige oogenblikken door hartstochtprikkeling te vermaken.

1550-1600.
Zoo kreeg men de Geleerde Kunst , parmantig omwandelend tusschen de Helden en Godinnen der oudheid , die men
ter kwader ure uit hunne graven had geroepen, en , daar de
burger man wel pleizier in spookhistories, maar niet in spookverschijningen heeft, slechts in driftige gezelschappen binnenleidde ;
Zoo had men de platte , zeer Zinnelijke Kunst voor de
massaas ;
En de ambtshalve of uit liefhebberij fungeerende prcedikanten voegden de Zedekundige Kunst er bij. Men vindt deze
richtingen nader omschreven in den hoogergenoemden bundel.
Al had intusschen de volkskunstzin der Middeleeuwen plaats
gemaakt voor de verstandelijke overleggingen en meer eigen
willige handelingen der bijzondere personen -- toch was daarmede den dichterlijken genie alom de doodsteek niet gegeven ;
daar zijn in de jaren

16000-1700,
meesterstukken geleverd : al ging het dichterlijk zout van Cats
soms te loor in waterige redeneeringen , even als de zedelijke indrukken , door hem gegeven , uitgewischt werden door
cle platte schildering van het kwaad; al had Huygens' vernuft
nu eens met een zekeren beuzelgeest dan weder met eene koude
stichtelijkheid te worstelen ; al was Hooft beter geschiedschrijver
clan dramatiesch dichter en in zijn lieflijke zangen meer zinnelijke
Heiden dan teder voelend Christen ; al heeft Vondel zich niet
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alom boven de met groote inspanning aangeleerde eigenaardigheden der Grieksche en Romeinsche waereld trachten te verheffen ; al bracht hij , v6or zijn openlijke aanvaarding van de
Katholieke Godsdienst , zijn talent vaak ten offer aan voor
den nakomeling niet alle even belangrijke partijtwisten van
Arminianen en Gomaristen ; en al kon hij , naar zijn aanleg
en overtuiging , wel de grootste dichter , maar geen echte
type van den Hollander , der Zeventiende Eeuw zijn ; al was de
begaafde Zeveeote een loszinnige apostaat; al was, eindelijk, Pater
Poirters een te nederig vereerder van Cats om zich , behalven
in reinheid en keurigheid van beelden en kieschheid van uitdrukking , ook in stoutheid boven zijn voorganger te verheffen.
In het tijdperk des vervals

1700--179Q
komen de gebreken der gezegde kunstrichtingen duidelijkst
aan den dag, al werden zij ook eerlang met de kanten en
strikken , de poeder, de moesjens en 't blanketsel uit Frankrijks hoofdstad gemaskerd.
De Kunst was , met de opkomst der Hervorming, afgescheiden geraakt van de Godsdienst , die , ook in de meest waereldsche gedichten der Middeleeuwen , haar doorademde.
Men had aan de Kunst eene andere ziel opgedrongen dan
den H. Geest Gods ; zij danste en zong op het maatgeluid
der oude Muzen , die men niet in den vollen dag des Christendoms dorst brengen , maar ter feestzaal vereerde bij de
walmende kaarsen; soms ook bezielde zich die Kunst slechts
bij de schorre vedel van den straatmuzikant; der Godsdienst
was het verboden zich van beelden, van kunstformen , te bedienen -- wat dus een stichtelijken tint had mocht niet anders
worden uitgesproken dan in koude sententiën of onedele allegoriën. Dat kon niet aanhouden : ook de Kunst , als zij iets
anders beoogt, onder andere ingeving spreekt dan van HEM , DIE
DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN IS, moet dwalen ; moet
liegen ; moet ondergaan. En zoo is de POëZIJ DER RENAISSANCE,
gelijk men, om de herleving van het Grieksch-Latijnsch element, de Nederlandsche dichtkunst der jaren 1550--1790 noemen kan , gestorven, en heeft plaats gemaakt voor Bene nieuwe
poëzij , die , ter harer plaatse beschreven zal worden.
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BRIEF UIT FLORENCE
IN DE EERSTE JAREN DER XVIIe EEUW GESCHREVEN, )) AEN
D' OUDE AMSTERDAMSCHE

[Rederijk]-KAMER

In L ie fd' bloeyende."
[Door PIETER CORNELISZOON HOOFT , geb. te Amsterdam ,
16 Maart , 1581 ; f in den Haag , 21 Mei , 1647 ; een onzer
verdienstelijkste dichters , onzen eersten historieschrijver ; sints
1609 Drost van Muiden , op welks slot hij (gelijk zijn vriend
Roemer Visscher te Amsterdam - GED. I , bl. 277) , in zijn
huislijken kring , het middenpunt was van al wie , omtrent
de hoofdstad, kunst en wetenschap lief had. Zie GED. I ,
bl. 163. NB. Deze brief bestaat niet meer in zijn oorsp.
vorm ; 't is ecnigzins Hoofts spelling van omstreeks 1620.j

De Broeders in Liefd' Bloeyende wenscht
P. C. Hooft voorspoet.
Zijn Groet zend, die niet weet, o konstrijk Broeder-tal,
Of by u Meesters of zijn Broeders noemen zal.
Terwijl het wit geberght en moeyelij ke weegen ,
De Bossclien , en de Zee [nu] tusschen ons geleegen ,
En meenigh vruchtbarr Veldt en Akker my belet
Mijn Geest met uw Gezangli te voeden altemet:
Zoo doe ick by gebrek van die gewoone weelden ,
Het geen ick kan , dat is , uw doen my in te beelden ,
En daer ick u, noch ook uw kunst niet kan verstaen ,
Laet ick dees Dichten die noch ruw zijn tot u gaen ;
Getuigen van mijn doen , en van mijn wil een teeken
Om zoo ghy niet tot my en kont , tot u te spreeken.
Die stadt, wiens vryheit is in Varstlijkheit verkeert,
En die zich eindlijk van haer Burgers ziet verkeert,
Van Burgers, die door list en koop-geluk, haer zeegen,
't Groot Ilartoglidom en eer en heerlijkljeit verkreegen,
Florence, 't schoonste dat mijn oogti ooit heeft ontmoet,
Wiens vruchtbare Landow van d'Arno werdt gevoet,
Doet om haer cierlijkheit van tael my in baer blijven;
I)aer my gebeurde laest , het geen ick nu gae schrijven.
Het was noch nacht, noch dagh, als ick na buiten tradt,
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En liet al het gewoel van de verreezc t Stadt,
En ging nae mijne lust , gezelschap latend vaeren ,
Daer Febus bleeke glans speeld' op de zoete baeren
Van d'Arno, die in zijn Kristal ontrent de kant
Verdobbelde 't geboomt van zijn begraesde strandt;
Door yvrigh peinzen liet zich hier mijn geest verleyen,
Zoo dat ik naeuw kon schijn van waerheit onderscheyen.
En zoo ik d'eene voet voortzette nae 't geviel ,
Zoo wasser 'k weet niet wat , dat d'ander achter hiel;
Terwijl my heel verbaest , zich schielijk quam vertoogen
Een vrouw, gewijnbraeuwt zwart, en zwart als git van oogen,
Van lip en kaeken roodt , haer schoone vlechten blondt,
't Welriekend Hair- getoeyt2 met een uitheemsche vondt,
Uitheemsch van maekzel 't kleedt , van verwen wast ver(scheyden ,
Heel zaghmen Hals noch Borst , dan eensdeels alle beyde,
Het weezen groots en preuts, niet lichter dan 't betaemt,
Zy zagh wat dertel , maer zy was niet onbeschaemt.
Aen haer besneên gedaent scheen 't dat haer dagen waren
Niet min dan twee- noch meer dan vijf-en-twintigh jaren,
Haer handt droegh Mirth, haer arm Fruit-hoorenen ten toon,
Ook zaghmen op haer Pruik 3 een kleerre laure Kroon ;
Veel Jonghmans, die in spel4 en zingen eendracht houwen ,
En mengen spel met spel, en zangti van jonge Vrouwen,
Die volgen achter aen, vermomt voor liet gezicht,
En melden; vremde min, en roemen Venus schicht ;
De zommige zijn bly , en zommige die klaegen ,
En beide6 [vierigh en] jaloers in min te draegen.
Dewijl ik stae verzet , verwondert , stokstil , stijf,
En niet dan 't hooft, en oogti, en leefde aen al mijn lijf,
Ontsloot die groote Vrouw, die naeder quam getreeden,
Haer lippen van Corael , en sprak my deze reden:
n 0 vrcemdlingh, die om my verliet den Amstel-stroom,
Hier zietge Italië , die heet u wellekoom.
De vlijt die ghy om my met moeyt' hebt aen gaen wennen ,
Is waerdigb dat ik u mijn waerdigheit doe kennen ,
En d'oorzaek dat mijn naera is over al verbreit ,
Mijn ingeboorner daên, en Landts gelegentheit ,
I Ontwaakte en opgestane. 2 Gebonden. 3 Hoofdhaar (ons pruik heette
,,lnoze pruik"). 4 Speelgeluid, 5 Verhalen van. 6 En te gelijk zijn zip,
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En , zonder 't welk dit al zou in vergeeten blijven ,
MijnLandtzaets schrandregeest,die't levend kanbes.chrijven.
Hier vloeit het al van daen , die dees lof is bekent
Die weet van deeze twee? 't beginssel en het endt.
Van dien dan, die mijn doen door [gansch] de Werelt noemen
Zal ik , want dat 's genoegh , my maer alleen beroemen.
Ons oude Tael 't Latijn van voor twee duizendt Jaer
En week de Grieksche niet in geenen deel , noch haer
Wijkt ons Tuskaensche niet. Zoo zien wy in dees tijden
Mijn geesten kloek in schrift met al de Werelt strijden;
Mijn roemen is niet yl ;" dit zeitz', en met 'er handt
Vertoontze my om laegh een groot wellustigh Landt ,
Welks klippigh hoogti Gebergt met dik besneenwde wegen
Waekt , tegens het geweldt der Volken aengeleegen ,
't Hooft steekend uit in Zee met d'een en d'andre zy,
En dreighend' Oost en West met trotze slavernv.
Een Stadt die heerlijk leit in marmre timmeragio ,
Rijk van Galeyen , en zeer machtigh van zeilagie ,
Verscheen ons in 't gezicht: Toen sprak de fiere Vrouw:
s Hier blinkt de Vorstlikheit in 't Borgerlijk gebouw ,
Dit zijn van Genua de dik bemuurde wallen,
Wiens Burgers Prinssen zijn , en zelf is 't niet met allen."
Dit zeggende , zoo komtz' haer lieflijk oogh te slaen
Op't Fransch en Spaensch krakkeel, de groote Stadt Milaen :
a Deez roemt op Alciaet8 die 't al te moeylijk twisten
Der wetten, zeer verwerdt, met weinigh moeyte sliste ,
Die onder 't zuir gepleit vermenghde 't zoet gedicht ;
liet een en 't ander houwt zijn naem in 't eeuwigh licht.
Maer gins vertoont zich noch een stadt met oude muiren ,
Dien Roome dank weet dat haer tijtelen noch duiren ;
Een Paduaen9 was 't die 't geen 't Roomsch Volk ooit bedreef
Met zijn vermaerde Pen in zoo veel Boeken schreef.
Uw oogti volg (voer zy voort)) de vloedt, die gints en weer
Haer kant verciert ziet, door 't gebouw van meenig Heer.
Daer leit de rijke Stadt in de Slavoensche baeren,
Daer Petrus Bemb' 10 eertijts en meer geleerde waeren;
Drydubbelt in 't geluk is wel dees Heerschappy ,
7 De landsvoortreflijkheid en 't schrijftalent. 8 Beroemd Rechtsgeleerde,
geb. 4492 ; i te Pavia , 1550. 9 Titus Livius ; j- 't j. 4 na Chr. 10 Kardinaal, geb. te Venetië, 5470; i 1547.
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Rijk, vreedtzaem, en vol glans van heerlijkheit daer by.
Van hier wilt weer 't gezicht naer 't vaste Landt toe stieren
Nae de vermaerde Po , de Kooningh der Revieren ,
Daer leit Ferrara , dat zijns lofs geen eind en weet,
Om dat zy was de Wiegh van d'aerdigste Poëet ,
Wiens schriften Spanjaerdcn , jae Arabiers ontvouwen
Die zulke gunste won by Ridders , en by Vrouwen ,
Als zijnde schuldigh aen zijn geest wel dabble dank ,
Om dat hy al haer deught , en min , en heusscheit zank.
Dees zang veel ondeughts , en veel deughts van oude tijen,
Van Karelsll wijsheyt, en zijn Vyandts rasernye,
Van Roelandtst2 dapperheit , en minnelijke ellenden ,
En van d'ontrouwe , die Olympia dorst schenden,
In 't kort , 't is Ariostl3,
4

Hier voor ons leit een Stadt , in 't vlak en open velt ,
Nu eerst voor d'eerste van Hetrurien getelt ,
Wiens Kerk van Mannor blinkt, wiens recliten effen straten
't Gebau een glans geeft van Voor-vaders nagelaten ;
Florence , 't schoonste dat ik in mijn pracht vertoon
Een plaetze daer wel eer Minerve toogli ter woon ,
Als 't Asiaensche juk , hetwelk Euroop doet beven ,
Het wijs Atheene dwong zich onder hem te geven.
Petrarchal4 quam hier voort , die al zijn leven langli
Met schaemt zijn tijdtverlies, hoezeer 't hem moeide, zangli.
Zijn Dicht, zoo godtlijk meer als menschlijk uitgesprooken,
Hadt Beesten wel getemt, en Klippen wel gebrooken
Door kracht van 't zoet B eluit, en 't hadde nooit de maght,
Dat het de wreedlieit van een Laura t'onderbraght.
Dees van Cupido zong , den triumphante wagen,
Waer voor de grootste meest de zwaerste keetens dragen,
Hier voor gaet oudt en jong, en Vorst en Onderdaen,
Geleertheit grijs en oudt laet hier sijn Boeken staen ,
Zoo d'aldersachste zijn de meest gemeenste plaegen ,
Wie zou zijn smart met zulk gezelschap niet verdragen?
Ook komt dit vaderlandt een deel van Dantes' lof ,
Wien 't aerdtrijk docht te kleen tot booge dichtens stof,
Dees twee zijn oorzaek van mijn brect hovaerdig trceden:
11 Karel de Groote. 12 De razende Roelant. 13 Geb. 1474 ; 1- 1533. 141 Geb.
1304; i 1374. 15 Dichter van „De Hel", geb; 1265 , 1- te Ra v enna , 1321
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Ook overtreft Florens nu al mijn andre Steden
In groote , meenight van verstanden hoogh en eel,
Waer van ik niemant noem : om datze zijn zoo veel
Datz' al onnoemlijk zijn. Want zoo 'k maer iemant roemde ,
Ik deed groot ongelijk , aen dien ik niet en noemde.
Zoo dat ghy nu kont zien , dat niemant nooit bedroogh
Die groote naem die u zoo verre herwaerts toogh.
Dit is 't voornaemste dat mijn gunst u wil verklaeren.
'k Wensch u geluk en dat gy t' onzent wel mooght vaeren."
Dus maekt lees Vrouw een e' ndt, en keert zich van my snel,
Zoo dat ick bleef alleen , en hoorde zangli noch spel,
Doch als ick voort mijn treen naer Stadt toe wilde strekken,
Voel ick my onverziens te rugh van achtren trekken ,
En haestigh ommeziend' zoo zagh ik toen wel ras
Een heusche Vrou , die met een Wolk betoogen was,
En nae mijn landt aerdt zweem , en riep : » Weest mijns
(gedachtigh
0 Hoop! laet dat ghy ziet in u niet zijn zoo krachtigh
Gelijk 't kruidt Lotho was voor d'Ithacoische Vloot'6,
Die 't wederkeeren tot haer Vaderlandt verdroot.
In Hollandt klimtmen ook tot Iof langs deugdes trappen,
Ook tracht geleerdtheit hier oudt Room verby te stappen.
Men vindt tot Amsterdam , die met zijn hoogh gedicht
De duistre wegh tot lof en waere deught verlicht ,
En Kampen , die met kunst 't gemeen beloop der dingen
Het nut der deught en "t quaet der ondeught weet te zingen,
En Koster , Vondelen , Breroó , en Victorijn ,'7
Die nu al toonen watz' hier naemaels zullen zijn."
Dit riepze zoo van ver" gelijkz' haer quam vertoogen,
En met het laeste woordt verloor ickz' uit mijn oogen,
En bleef verrukt , verbaest alleen aen d"Arnoos kant ,
En in my bleef een trek naer 't zoete Vaderlandt.
Nu trekt mijn hert naer huis, naer Ouderen en Neven,
En al wat minnens waert is zonder my gebleven.
En uw gezelschap zal my haesten doen mijn gangh ,
Dat ik zoo zeer bemin , en hertlijk naer verlangh.
Godt spaer u tot mijn vreught dat ik u zien en spreekgin
Als van te voorgin magh, en dat in weinigh Weeken.
Veranderen kan 't.
16

Ulysses' reisgenoten. 17 Zie hierachter dichtproeven van al deze jonge mannen;
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OPT ONTSET VAN LEYDEN.
LOFSANG.
[Uit het aldus getiteld dichtstuk (geschr. v6or 1602) van
IAN VAN HOUT, sekretaris der stad Leiden , getuige van 't

beleg (1573 en 74) , geb. te Leiden , 1.542 ; t 1609.1

Gy , wiens gelijc niet wezen zal ,
Niet is , niet was : Gy die het al
Van niet tot wezen hebt geschapen :
Gy goede Harder van u schapen
Leyden uwen naem mit recht
Tot den hogen Femel drecht i :
Tot den Sterren moet verheffen ,
Jae veel hoger overtreffen ,
Al u herelicke daden,
Al u heylzame genaden :
Die van u handt haer zijn geschiet :
Als zy noch onder liet gebiet
Des Prinche en Forsten van Oraengnyen
(De schric en ijsing van licel Spaengnyen)
Staende was ; in welcker hart
Men de Burricht ziet van vartUyt de claver-rijeke velden,
Die Gods handt rontsonrme haer stelden ,
Hooch omringt van t' Oofsche steynenj ,
Were der strijtbarer Romeynen.
1J hooge muyren doen4 gewaer
Gewerden zijn , dat hem quam naer
Toehulp der Goddelicker. machten ,
Wanneer u borgeren versmachten
Deur den honger gants verneert
Moeloos , bloeloos uyt geteert :
Als den moet heel was verloren
Door tgebrec van tspijsbaer toren :
Als door twoeden van der pesten ,
Weerloos waren uwe vesten :
S

Draagt, 2 Verte, 3 Tufsteen , Lat. torhus , zandsteen. 4 Toen;
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Dier tijden als de tweede mael
Des Conincx van Escuriael
Veel duyzent knechten u omringen ,
En mit veel starcten vast bedwingen ,
Als den Nembrot5 van Madril
Nam tbroot uyt u mont, en hilo
Uut u drooge en dorre kaecken :
Als gy niet dan laster-spraecken
Hoorde van de Spaensche fielen ,
Die a zochten te vernielen.
o o
Mer ziet, o wonderbaerlic dine ,
Ons God gaf mer een oogera-wine ,
Zijn wraec-hand was nau opgeheven
Dacr , al te saem aen tschudden, beven ,
Thart bestolp7 een groote vaer$.
o a
Zy gaven hun strac opte vlucht ,
Gelijc bloo honden die tgerucht
Des lichten jagers heesschen hooren
Van verre is tuytende in haer ooren.
Als het hitsich honts geblaf
Thert van thart weemoech en laf
Makende is , en dwingt langs d'open
Velden , snellic week te loopgin:
Vuyrich ellic hem zo stelden
Deur te waen9 de vocllte velden.
Zy van malcander zijn verschoyt10,
Zy van den ander zijn verstroyt
Recht als de slingerende schepen ,
Wanneer tgehuyl van tabels , repen
Door tstuyrsch ll Noordelic geblast2
Schielic aenbevochten was ,
En om tnaclit-licht la aen te treffen ,
Doet de vlact des zees verheffen :
Als van dAmphitrijt' 4 de baren
Nu den hoogen Hemel narent.
5 Nimrod (woesteling), met speling op neem-brood. 6 Hoolde. 7 Overstelpte.
8 Vrees. 9 Waden. 10 Git-een-geloopen, 11 't Stuursch. 12 Geblaas. 13 Baken. 14 Go lin der zee. 13 Naderen.
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En zouden wy dees daden groot ,
Die Leyden , zijnde in zuleken noot,
Ontfing van 't Goddelic vermogen ,
Die wy mit dic l0 betraenden oogen
Zagen , zittende in de loot ,
Die ons al hing over thoot 1.7 ,
Onze kinders en gezellen
Niet mit blyschap groot vertellen ?
Zouden wijt ons enekels 18 neven
Niet mit vreuchd' te kennen geven ?
3: a
Alleen de19 Goddelicke macht
De waec by daech , de waec by nacht
Bevolen was, en heeft gehouwen :
Op Hem alleen stont al tbetrouwen :
U alleen was scherm20 en schilt ,
Leyden zijne goetheyt milt,
Schaer-wacht, schilt-wacht, harnas , wapen ,
Vesting , burrich , bedde om slapen ,
Beuckelaer om af te weeres
Ende al tgeen dat conste deeren.
0 hulp des noots , o handt heylsaem
Als wy verstieten in onze aem ,
Ende in de twijfelicke nooden,
Tot U alleen om bystant vloden :
Baden dat u rechter handt
Wou behouden onzen standt
Als wy al mit knyen gebogen
U ons bangicheyt vertogen,
Zachmen u barmhertich neggen ,
Voelden wy vast opwaerts steygen
Naar uwen hemel hooch tgebet ,
Tgebet, ons inde mont gezet
Van U o stuyrman onzer tongen ,
Ons hert hebt Gy beweecht , bedwongen
Om U die ons wou by staen
In die noot te roupen aen ,
Ja hebt die tot U getogen :
16 Yaak. 17 Hoofd. 18 Neefs. 19 Aan de. 20 Bescherming
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Als de naelde die gezogen
Wert , door heymelicke treecken ,
Wezende aen d'Aymant 1 gestreecken.
3h ,F
Wanneer Gods handt hier in dit dal
Den Trotsen lasteraer tot val
ValdeeA2 ! deel val van sHeeren handen
U overquam tot uwer schanden)
Had geslagen , in die uyr
Sprong van vreuchden op u muyr3 ,
Als een callif ieder weyden,
En verblijd' haer mit u , Leyden ,
Heft haer op , begint te danssen ,
Jaecht den vyant uyt zijn schanssen.
Wel aen gy volcken , comt en weest
Mit ons verheucht in deze feest,
Ons straten , marcten ziet ten besten ,
Betreet ons chingelen en vesten.
Schout de hooge Kercken aen ,
Daer dit wonder is gedaen
Door de Heere der heerscharen ,
Die den zwacken can bewaren,
En verlossing gaet betoonen ,
Wilt hem dies mit dans beloonen.
Alzulcke goetheyt voor gemelt ,
Aen uwen kinderen vertelt ,
Op dat elc tDrie-eenich Wezen
Mach leeren kennen , minnen , vreezen
Dat by elc een mach zijn gedient.
God die tgoet alleen verlient,
God de Heer van siemels hoven,
Leert hem vastelic geloven ,
Dat alleen van zijner machten
Troost ter noot staet te verwachten.
21 Zeilsteen, 22 Valdez, bevelhebber der belegeraars. 23 Uw muur (a Leyden !) sprong op.
-O§o-
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VOESTERS VERDICHT GEZICHT.
[Uit het Vierde Deel van Granida (leg den toon op m) ,
Toonneelspel, door HOOFT geschreven onmiddelijk na zijne
te-rug-komst uit Italië (zie bl. 7 en GED. I, bl. 163). De
onderstaande is Hoofts spelling van omst. 1620 tot omst. 1640.]
De Perzische herder Daifilo heeft , met haren wil , des Konings dochter doen ontvoeren; de Voedster , op de hand der gelieven , komt de afwezigheid der vermiste Princes bij den Vader en den Edelman Tisiphernes , aan wien ze verloofd was ,
goedmaken.

Koning. Voester. Tisiphernes.
Koning.
Wat brenght ghy , voester , ons dus schichtigh ? quaedt
(of goedt?
Voester.
'Tbeliev' u Heer , uit my te hooren de geschiedenis ;
En zelf te oord'len of 't voor quaet of goedt te dieden is ;
De Koning met gheduldt aenhoore mijn vertrekl.
Koning.

Spreek klaerlijk, niemandt en zal steuren uw ghesprek,
Voester.

Hoewel een eedel hart van uitghenome zinnen
All' eedel harten vroom, en deughdtzaem moet beminnen ,
Zoo heeft natuur nochtans gehecht aen ons ghemoedt
Een trek , die ver den een' voor andren kiezen doet ,
Om door vereende liefd' daer me te zijn verbonden.
Als zulk een weederpaer ghetreft wordt , of gevonden ,
Dan wast de liefd' gezwindt : zoo dat ze naer men vijndt ,
Geen nieuwe vriendtschap , maer vriendtschaps vernieu(wing schijnt,
Recht oft gepaert geweest al waeren onderlinge
Die zielen eer zy lijf , en 't wereldsch licht ontfinge'.
Des Tisiphernes zich niet belghe, dat mijn' Vrouw,
Als zy gistr'avondt zich tot slapen geven zouw ,
Om 't aenstaend' huwelijk was droevigh en t' onvrede,
Om dat liet haer ghemoedt niet gantschlijk en voldede.
1 Verhaal.

1

GRAVIDA , DOOR P. CZ. H00fT.

e treurighe Prinses zeer veel en yvrigh balt
De groote Goden haer te gonnen 't gene dat
Die beter dan zy zelf voor 't best en schoonste kenden ,
En konden , was het hun' geliefte , t'haerwaert zenden.
'Twoelziek ghedacht had nauw van 't bidden eindt gemaekt5
Als zy , en korts daer op , ik ben in slaep gheraekt.
Ik lagli in diepe rust , mijn leden overgoten
Met zachten slaep , en all' mijn' zinnen toeghesloten ,
Mijn' ziel ghedompelt in een grondeloos vergeet,
Zoo dat de droomen ook , die buyten tijdts met leedt
En daeghschen arrebeydt des lichaems komen quellen
Met hun {vernieuwing niet vermoghten die t' ontstellen ;
Wanneer een groot gheluydt heel schielijk d'ooren sloegh,
En overklaere glans mijn' vaek uyt d'ooghen joegh.
Ik hoorde zoo, en zagh, (o Goden leert my zeggen)
Dat d'opghetoghe ziel 't lij f onbeweeght liet legghen.
Ziet daer , de kamer leeft , en tziddert op de klank
En lieffelijke maet van hemelsch spel en zank,
Der neghen zusteren, gekroont met lauwertelghen.
D'ontspronghe vensters, opa , en kunnen niet verzwelghen
Het hele licht , waer van de volle kamer braekt ,
Vloer , wandt , tapissery3 , het welfsel vlammen braekt,
En alles zonder brandt , niet om vernielen móórdich ,
Maer tot erkentenis der Godheidt teghenwoordigh.
De zangsters schikken zich in 't rond' , en midden in
Den fraeyghevoeghden ring , erheft zich een' Godin ;
Granid' in all's ghelijk ; van welgheschikte leden ,
Van eerewaerdt ghelaet, van trony net besneden,
Van olygroen ghezicht4 , van (lichte vlechten blondt,
Van bleekheidt der gcdaent' , en roó koralen mondt,
Het hooft, tot teeken van haer' mannelijke luymen,
Dat dekt een blanke helm, en blikkert door de pluymen.
Maer haer voorzichtigh' arm ghewapent schijnt te zijn
Met eenen schildt van klaer doorzichtigh kristallijn;
En dat zy 's wijslijk bruykt, en niet en zoekt door dezen
Dan zoete vrede , blijkt aen haer bezadight wezen ,
En den olyventak , een teghenteeken van't
hrijghsduyend gras5 , die zy reykt met haer' rechterhandt.
Zy wendt zich tot Granid' , en Goddelijke zeden
Open. 3 Behangsel. 4 Oogen S Lauwren.
^
r
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Ontsluyten haeren mondt , met dusdanige reden ,
Die goddelijke kracht ,
Diep drukt' in 'mijn ghedacht :
» Granid' ontwaekt ! dat rust u buyten slaepe vinde !
Ziet hier Minerva , die noch inde wiegli u minde ,
En haer' ghenade zandt. gheen mensch valt u te hit ,
Maer in des hemels throon, de Liefd', een eeuwigh Godt.
Uw' liefde tot de liefd, doet liefd in liefde blaken,
Die kiest u tot zijn lief; ik zal het huw'lijk maken,
Ghy zult de weerliefd zijn , zijn Bruydt , en zijn Godin,
Een vrouw van staêghe liefd' , niet i an de wulpsche Min.
Uw vryer wacht omhoogh , wv zijn u koomen baelen.
Godinnen voert haer meê , de doorschijnige zaaien
Des hemels zullen zich niet schaemen dit sieraedt.
Voortaen Godin , uw hart van aerdtsche last ontslaet !"
Uit hadze. mit ontsteekt het wellustige speelen
Der negen zangstren, dacr zy lieflijk onder queelen :
»U ontslaet van d'aerdtsche last !
Beter past
U de Godheidt aen te trekken.
Zalige Godinne , wv
Voeren dy
Nae des hemels hoogliste plekken,
Plekken altijdt hel en klaer ,
Plekken, daer
Nemmer last kan lust bevlekken.»
Zoo ras zy dezen zank met spelen heffen Op ,
Ontlaskt zich o het Palays tot boven in den tip ,
Het guide welfzel splijt , en de gemetste dakken.
Granida voerenz' op Olijf en Laurentakken ,
Dus zingend' hemelwaarts, al hoogh , en hooger-heen ,
Vervolght van mijn gezicht, tot datz' er uit verdween ,
Toen voeghde zich 't gebouw en alles in zijn' stede,
Bedarend', als ik meê ten langhen lesten deede.
Verbaesde sufheidt van mijn' leên allensjens streek ,
Ik reez' , en 't geen ik wel bezien had , overkeek.
Granidaes leêge koets tuyght dat der oude vrouwen
Ghezichten niet altijdt voor droomen zijn te bouwen.
Hier is mijn gheest af vol , dit koom ik dienen aen.
6 Wringt zich uit-éen.
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De Koning oordeel nu na dat hy 't zal verstaen.

Koning.
Mijn' Dienaers, gaet terstondt wat hier af zy, bespooren.
Tisiph.
Mijn Heer, ae vrouwe raest. Kon. Zoo deed zy noyt te vooren.
Tisiph.
Voorzeker raesdze nu , al raesdze noyt misschien.

Yoester.
Nocht oyt, nocht nu. Kon. 'k En weet. Tisiph. Men zal
('t Naest kunnen zien.
lk spoey my derwaerts heen. Kon, Doet daer in uw behaghen,
En laet, op 't rascht, aen ons de tijding herwaerts draghen.

DE PRINCES -- HERDERIN.
Granida. (Zie bl. Z 6).]
Granida , aan het hof ontvoerd , wacht haren geliefde , den
herder Daifilo.
[Uit HOOFTS

Vaert schepters wel, vaert wel, vaert wel verheve thrdónen
Verheve zoo , dat my van uwe steylheidt yst ,
Ghy dwingende gewaedt ook , en te zware króónen
Afgoden die met windt uw' ydle dienaers spijst.
Uw ydlen dienren ghy duyzenderleye noodt » breyt,
Door uw' beloften loos, die ghy zoo qualijk houdt,
Want zy , bezietmen 't wel , verkleenen inde gs ootheidt ,
Int heerschen slooven , en verarmen in het goudt.
Een laeg' en diepe rust my beter magh verquikken,
Die my te zamen smelt met een lief ander-ik ;
Ik laet u, warrigh hof, en kiez' voor zoo veel' strikken ,
Een al veel strengher , maer och hoe veel zoeter strik ?
Bedauwde hloemkens versch , en ghy gebloosde rezen ,
Die uwen mantel groen nu effen open doet ,
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Welkoom, en dank dat ghy verquikt mijn' ameláázen
En afgepijnden geest , met uwen aezeln zoet.
Nu biggelt op het gras , en kruytjcns onbetreden ,
Mijn' laeuwe traentjens, die den dauw zoo wel ghelijkt;
Geen' tracntjens meer van smart, niet meer van bitterheden,
[Ylaer van een teêr gemoedt , dat schier van vreughdt
(bezwijkt.
D booroen schaduw-mildt , ootmoedelijk laet dalen
Uw neygend' hoofdt, als ghy 't eerwaerdigh aenschijn ziet,
Ghy ley- en morgenstar met weerlichtende straelen,
Indien mijn blyschap slaept, waerom weckt ghy hem niet ?
Ghy blijde vogeltjens, die, nu 't begint te daghen ,
Met uitghelaten zang het stille wondt ontrust ,
Ghy nachtegael voorheen, vliegkt uit de boodtschap dragen,
Dat hy ziek haest, ik wacht alhier mijn' lieve lust.
^^o------^
OP LEIDENS BELEG.
[Uit het dichtstuk Aen Leyden, door DANIëL HEINS (Heinsius) , gab. te Gent ; 1580 ; . te Leiden , 1655 ; op zijn 18e
jaar Hoogleernar in de Grieksehe Letterkunde te Leiden ; groot
vor,rstander van de Heidensche Kunst en van de orthodoxe
Gereformeerde Religie, sekretaris der Dordtsche Synode : auteur
van een Lofsanck van Bacchus en van een Hymnus of Lof:‘
sanck op Jesus; een der eerste verbeteraars onzer versifikatie>
Hij , de leermeester van Opitz (geb. in 1597 , t 1639) , is het
hoofd dier Nederlandsche vernuften, door welke in Duitseklaud de Renaissance (zie bl. 3-6) in de Letterkunde bewerkt
is. Sedert Opitz vloeide Duitschland over van vertalingen uit
het Nederlandsch ]

Den honger was in stalt, de vyant voor de wallen.
De moeder sach haer vrucht voor haere voeten vallen
Zy selve menichmael , naer datse ronder broot
Veel dagen was geweest, viel met haer kinders doet ,
Noch hangend' aen de borst, noch besich om te buygen

BEKLACII VAN DE MOEDER GODTS ONDER T 'CRUYS.

21

Haer leden naer het werck . en gevend' haer te suygen.
0 jammerlick gesicht ! ghy hieldt in dese smert
Een yseren gemoet , en een metalen hert.
De liefde van het landt was krachtiger van binnen ,
Als die van buyten was. wie sonde tonnen winnen
De mensch die niet en vreest ? al hadde de Maraen1
Gans Spanjen bier gebrocht, soo hadd' hy daer niet acn.
Gelijek de stercke leen wanneer hy wort besloten
Van jagers in het veldt , of in het lijf geschoten,
Dan roert hy eerst den steert, den oorspronck van
(zijn kracht ,
Is stercker als te voor , versaemelt al zijn macht.
Zijn maene rijst om hooch, het schuim loopt van zijn tanden,
i n oogen sijn vol viers , en schijnen hem te branden.
Hoe dat men hem besluyt , hoe dat men hem bespiet
En treft van alle kant , zijn hert en gevet niet.
Of als de wilde zee , naer dat zy vele daegen
Getercht is van de vindt , van buyen ende vlaegen,
Indien zy van den dijck geperst wort of het sandt ,
Zy steygert in de locht , en vliecht tot op het landt.
Ghy sijs oock soo geweest , tot dat de vloet, de baeren,
Den hemel met gewelt u selve quam bewaeren
En dat Neptuni stroom met vreesselick gewelt
Den vyant heeft te saem doen loopen uyt het veldt.
Z

j

(Schimpnaam voor) Spanjaart (van rmarrano , zwijn, schurk , vervloekte)
-ogo-

BEKLACH VAN DE MOEDER GODTS ONDER T'CRTJYS.
[Gevolgd naar het Latijn van den Priester der Sociëteit van
Jesus HERMAN HUGO ; geb. te Brussel , in 1586 of 88 ; f te
Rhijnberg , 11 Sept.1 6°?9 ; -- door JusTUS HARDUYN , Pastoor
te Audeghem , geb. te Gent, 11 Ap. 1582 , t na 1635 ; hij
was de zoon van Francois, die ook de dichtkunst oefende.]

Schoon boven alle schoone !
Hoe macht geschien
Dat Ghy dus hanght ten toone
Voor alle lien !
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Dat Ghy dus hangt genaegelt
Vlack in den wint ,
Beregent en behaegelt ,
Mijn liefste kant !
Ghy diet al hebt geschaepen ,
Wat vremt bestier!
Hebdy geen pleck om slaepen
Elders dan hier ?
Waer mach u bedde wesen
So fray bebloemt ,
Dat u bruyt uytgelesen
So dickmael roemt ?
Voor wie deê zy doch maecken
Dat lede-kant ,
Twelck sestich mannen waecken
Met t'scherp in d'hant.
Ha thert gaet my ontsineken
In dit gesicht !,.
Wie zou zulcx van U dincken
0 eeuwich licht !
Wee my, bedruckte moeder,
Wee my , wat raet
.Ast nu , o mijn behoeder ,
Met U so gaet !
Sijt ghy dan doot, mijn sone,
Ist dan gedaen ?
Sijt ghy, mijn hulp gewone ,
Dus vroech ontgaen !
Ach Simeon vol weerden ,
Ach, ach o smert !
Nu gaen u seven sweerden
Dweersch door mijn hert.
Ha Cruys, sijt dan gebogen !
Op dat ick dus
Die my dicks heeft gebogen
Voor oorlof kus,

1VTVAERT VAN IIENRICOS DE GROOTE , DOOR VONDEL,
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Op dat ick in mijn aermen,
0 zaelich bout,
Voor t'leste mach verwaermen
Dat lichaem cout.
Nu dan , Eo vreucht] der menschen !
Reckt naer u Bruyt
(Het sijn doch al haer wenschen !)
U aerms uyt.
Cotnt, comt , wilt my gelegden !
Sal volgen naer ,
En wil van U niet scheyden ,
Lief weder-paer !
Want hier met U te sterven
Is groot geluck ;
Daer U te moeten derven
Waer langen druck.

BIJ DE DOOD VAN HENRI IV.
[Ontleend aan het stuk Wtvaert en Treur-dicht van Henricus
de Groote , Koningh van Vranckrijck en Navarre , een der eerste
(1610) , later door den auteur verworpene , gedichten van JOOST
VAN VONDELEN , of VAN DEN VONDEL , den grootsten Nederlandschen dichter uit het tijdperk der Renaissance -- zie bl. 5,
6 , 11, en G ED. , bl. 164. Hij was geb. te Keulen van Brabantsche ouders in den jare 1587 , op den 17n Nov. zijnde
de feestdag van den H. Thaumaturgus of Wonderwerker ; hij
kwam in zijne kindschheid reeds te Amsterdam , waar zijne
vrouw, eerst in de Warmoesstraat en later op den N.-Z. Achterburgwal , een kousen- en passementwinkel gehouden heeft.
Dat hij niet, als zijn broeder Willem, voor de studie werd
opgeleid , is ten voordeele van zijn oorspronkelijkheid gekomen. Oud geworden, en van zijn aanzienlijkste vrienden, ter
oorzake van een „onnoozel Ave Maria" , verlaten , leefie hij
van een kleine jaarwedde , die een postjen aan de Bank van
Leening hem opbracht. j te Amsterdam , 5 Feb. , 1679.1
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LIET PASCHA ,

Nu slaapt , flenrice , slaapt ! nu rust op der gedachten
Verheven Altaar-plat , naar zoo veel wapen-strijts !
Verrneluwt dyn Collos t , door 't oudt verloop des tijds ,
Oft wischtmcn'tgraf schrift uyt van myn geveerde sehachtten,
II vliegende gerucht kan tijt noch eeuw verrasschen:
De Phoenix beelt dit af , die eyndelijcken spijst
't Vuyr met zyn sterflijckheyd , waar uit de longe rijst :
So sietmen weer versecht den Dolphijn 2 uyt u asschep,
0 0
Den Hemel zy gelooft, die met zyn goetheyds viereken
Heeft Vranckrijck overschauwt, en met genade omarmt,
Die its so grooten storm den Dolphijn heeft beschermt
Met d'Edle Coningin : nu prijst Gods wonder wercken.
Veel heyls , en veel gelucks , u schoone Morgen-sterre !
Die over Vranckrijck licht , en in uw Vaders plaats ,
Met dyn Vrouw-Moeder heerscht, met so veel wyzen Taats,
lo ! Io 1 3 de Kroon van Vranckrijck en Navarre !
Dolphijn (niet meer Dolphijn, maer Konincklijcke Lely,
Loys die stadigh moet vertreden sien den kop
Syns vyants , en alsins 't velt-teecken rechten op,
De roode Standaartvaan van 't dobber Evangely)
Tot Benen Gyges5 groeyt ! dat door u kloeck bestieren,
Des Ibers lalouzy dy nimmer achterhaelt :
Als 't Pyrenesch geberght dyn Rijck van Spangien paalt ,,
Schut zyn afgonstigheyd , oock so van u frontieren.
4 vermolmt uw standbeeld. 2 's Konings oudsten zoon. 3 Lof. 4 Oud en
Nieuw Testament. 5 Reus ; een der Titans ; met honderd handen en vijftig hoofden.
-0

MOZES' KLACHT.

[tilt VONDELS eerste Tooneelstuk , gen. Trage-comedie ,
liet Pascha , ofte de Verlossinghe [der kird'ren] Israëls wt
Egypten , gespeeld te Amsterdam , in 1612 , door de aldaar
gevestigde Brabantsche Rederijkkamer de Lavendel-bloem , met
de zinspreuk : Uut levender jonste.]
Moses hoedende syne schapen aenden Bee yhe

Horeb , spreect :
Weydt hier myn Beestiael, weydt hier myn tier'ghe Vee ,
Golft hier om dit Geberght myn wit-gewolde Zee ,
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Scheert hier tgroen-hair'ghe loof , spaert kruydt , noch
(bloemkens geurich,
T'lacht hier doch altemael , zoet-rokich en couleurich.
Nu wauwelt zoo veel gras , zoo vet en graegh bedijt ,
Tot ghy van Madian de schoonste kudde zijt.
Onnoos'le Lamerkens , verstroyt u wijt noch verder,
Blijft al ontrent den Staf van uwen trouwen Herder.
)en Wolf (waer voor ic u zoo dicmaels heb beschermt)
Is d'onrust die doch steeds naer u, myn Vliesen1 , swermt.
Ontwijffelijc hy light hier al ontrent gheroken;
Want hy terstondt den snof heeft van syn aes gheroken.
Dus blijft my al ontrent , en loopt zoo niet verdeelt,
Terwijl den Echo hier met myn ghedachten speelt.
Och ! oft met desen Staf myn Jaren henen slipten ,
Dien Staf my weerder als den Scepter van Egypten !
Oft ick myn daghen sleet in dese weyden schoon,
Veel heucheli;cker alst gewelf van Memphis throon !
Veel liever wilde ie hier een zoeten bloemkrans plucken ,
Als met de Nylsche kroon myn voorhooft prat omdrucken.
Gheen purper ruylden ick oft Koninclijc gesmijd ,
Met myn omgorden rock, myn herderlijck habijt.
a a
Ons Vaders hebben dus hun leven laten glijen,
En over t' Vee gesocht de zoetste heerschappijen :
a a
Hun Beesten waren meest hun werckingh en hun doen.
Ick volgh hun stappen naer , en langhs de kusten groen.
Dus schuwe ie heel gherust tgewoel van groote Heeren,
Doch meer dwingt my den noot als hertelijc begeeren.
T'bloet is noch versch en lauw, waer met ick dese wijl
Eens laefden 't dorstich zant by 't stroomen vanden Nyl :
Mocht ick den Pharao zoo lichtehl e begraven,
En rucken Jacobs buys wt dit geduerigh slaven !
Tyran ! och ! oft gy eens begrijpen mocht int minst,
Dat herderlijck beroep den Koninghlijcken dienst
Betecken teenemaal, ghy bleeft niet zoo versteenight,
Zaeght ghy den Scepter met den Herder-staf vereenight.
Het Herder-ampt vereyscht, dat by syn kudde hoet,
De Koning dat hy t' vole heerscht met een wijs gemoet.
I Vachten (voor schapen).
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De Herder moet syn kud' voor des wolfs tanden vrijen,
De Koningh weeren al d'uytheemsche tyrannijen ,
Dat d'llerder-staf geen Lam voor d'ander stoot noch sla,
En del Inwoonder hoort den Scepter even na.
D'een vlies voor d'ander komt de weyde niet ten goeden;
Zoo hoort t' Rijck op te staen , om yeghelijc te voeden :
Maer Israel , eylaes ! gaet op een dorre heyd ,
Daer den Egyptenaer int grasigh groene weyt.
Deen is een droeve Slaef, en moet, ocharm ! ontbeeren,
Dat d'ander zal in weeld' en overvloet verteeren :
De vloer waer op sick den Egyptenaer verlust
Veel sachter is alst bed van d'Ihralijtsche rust,
Pharaos Rijex-staf hun verstreckt maer eenen vleghel ,
Syn kroon een lastich Joe , dat zonder maet oft reghel ,
Den Israliten druckt : syn wedersnydich stael
Zal den Egyptenaer beschermen t'eenemael ,
En al hun vijanden verstrecken eenen prickel,
Maer Jacobs vruchtbaerheyt afmaeyen als een nickel.
Fij ongherechticheyt! Fij Koninghlijcke haef,
Waer van d'een Borgher is , en d'ander eyghen slaef :
En oft sy schoon met graen al Memphis zolders vullen ,
Het kaf is al den loon die sy ghenieten zullen.
Myn Israliten die zoo langhe om vrijheydt riept ,
Ghy graeft om eleke stalt een grondeloose diept ,
Ghy bout syn mueren op, en gaet den Hemel terghen
Met Toornen die hun kruyn tot int Gesternte berghen :
En hoe ghy bout , en slaeft met truffel , spa , oft ploech,
En arbeyt in het sweet ws aenschijns, spade en vroech,
Des morghens eer de Son met syne stralen luystert ,
En t' Manen-zilver met syn gulden Torts verduystert,
Tot dat den swarten Nacht beschaduwt Bergh en dal ,
En dat s' loots suster wieght in slaep den grooten Al :
Noch raset den Tvran, Egypten legt ten woesten ,
En zal door ledicheydt van desen swarm verroesten.
Heeft tijdt en outheydt dus Josephs weldaden groot
Wt u ghemoet ghewischt? denct, hoe wt synen schoot
Egypten werdt ghespijst, doen over syn limiten
Zyn hoorenen den Nyl maer jaerlijcx twelf cubiten 2 ,
In zeven Jaer verhief, en zelf de Hemel-locht
2 (Latijn eubitus, d. t. elboog , anderhalve voet.)
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Dy weygherden zoo langti heur tranen koel en vocht;
Doen u vrou Ceres 3 , laes ! wat sy ooc , ploechde oft zaeyde,
Met gheene Zeyssen krom in zeven Ooghsten maeyde;
Doen t" elcken inden Ooghst den droeven Ackerman ,
Vervloecte Ploeg , en Zeyn , Dorsch-vlegel , Egh en Wan ;
Doen 't heele Ceres-ghilt schier niet dan stroo en stoppel
In schooven tsamen bondt , in bondels , en ghekoppel :
Doen loegh elc Joseph toe : doen was hy s' Konincx beelt,
Zoo langti hy vaderlijck het graen heeft wt ghedeelt ;
Doen by zoo vriendelijck de stralen van syn ooggin
Op yeghelijcken wierp , en niemant heeft ontogen
De vrucht syns overvloets , doen syne volheyt pleyn ,
Ghelijc de Sonneschijn , een yder was ghemeyn.
0 Joseph ! al te slecht hebdy gevoedt te veuren
De Wolven , die nu t' Schaep van Israel verscheuren ,
U mildt weldadich hert dat ghy hun hebt betoont ,
Wort ons met tyrannije al t'onverdient beloont :
Hadt ghy ons Vaders doch gheweyghert dese gaven ,
En langhen tijdt met hun voor onsen tijdt begraven !
Oft schoon Abrahams zaet in vruchtbaricheydt tiert,
Als s' Hemels mantel blau met loovers is gheciert,
Oft schoon Isacx gheslacht in veelheyt goederhandich
Beklijft alst Roode Meyr opworpt syn baren zandich ;
Oft Jacobs Neven sich verspreyen in saysoen ,
Alst loof groeyt wt den schoot van dees valleyen groen:
Wat batet , als hun dus verheert met tyrannije
T'ondraeghlijck eeuwig joe van droeve slavernije ?
0 onser Vadren Godt ! wanneer zal eens tghesmoock
Van onse Altaren , als een lieffelijcken roock
Ten Hemel stijghen op? waerwaerts, en in wat landen
Zal u den wierooc van ons heylighe offerhanden ,
Bevallen? och ! ghedenckt aen 't teecken des verbonts
Bezeghelt met het woort ws Goddelijcken monts,
Dat gy den Scepter noch zult peerlen in ons handen,
Die overheeren zal den trots van u vijanden ,
Bevesticht u beloft , ontreckt ons niet zoo licht
De heyl'ghe stralen van u Hemelsch aenghesicht,
Oft zijn wy dus ghestraft om onse swaer misladen,
Wascht ons weer inde Borne o en Vloet uwer ghenaden,
3 Godin des Iandbouws. 4 Bron.
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Zo wijt den morgenstont beschaemt het nacht-zcyl swert
Toont dat de gunste street van u Vaderlijck hert :
Treet ons met u ghericht niet altijdts op de hielen ,
Worpt uwen Blicxem niet op zoo veel duysent zielen;
Wy zijn dijn handen werck , etc.
Godt verschijnt 1Woysi inden vlammenden bosch.
Aenschout dat heerlijck licht !
Moys.
Hoe blict int sterflijck oogh dit wonderlijck ghericht !
T' Bosch schijnt in vuyr en vlam te sparcken en te gloeyen,
Nochtans in s vuyrs gegolf gebloemt en bladers bloeyen.
Ic wil my derwaerts spoen. God. Zacht, Mose, Mose, beyt.
"Joys.
Hier ben ie. God. T' is hier van myn tegenwoordichz5
Een drij mael heylich lant, dus wacht u my t'ontmoeten,
Eert my , en dese plaets, ontschoeyt terstont u voeten.
5

(Verkorting.)

KERSTLIED.
[Naïeve voorstelling der Geboorte , die , van ouds te Kortrijk langs de straten werd en nog wordt gezongen ; ten deele
stemt zij samen met eene overoude legende , opgeteekend
in de zoogenoemde Evangeliën der Kindschheict en van
S. Jacob.]

Maria die sonde naer Bethlehem gaen
Kersavont voor den p oene ;
Sint Joseph soude al met haer gaen ,
Om haer gheselschap te houden.
Het Nageld', het sneeuwde, het maeckte quaet weer,
De rijm lagh op de daken;
Sint Joseph teghen Maria sprack :
»Maria , wat sullen wy maken' ?"
Maria die seine : » Ick bender so moe ,
Lact ons een weynigh rusten" --- » Laet ons een weynigh verder gaen ,
Aen een huyseken sullen wy rusten."
i Doen, beginnen.
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Sy quamen een weynigh verder ghegaen ,
Tot aen een bocre schuere ,
Waer Heere Jesus gheboren wert
En sy sloten noch veynsters noch deuren.
Cecilia2 quam daer ghegaen ,
Al met haer hamdekens reene ;
Sy sloegh haer oogen ten hemel waert ,
Als sy hoorde dat kleen kintje weenen.
Dat kleen kintje weende op Maria's schoot.
» Komt Engels van hier boven ,
Komt kroont lees Maegt , tis meer als tijt
Want sy heeft er den Ileere ontvangen."
2 Een méer voorkomende gewone Nederl. herderinnennaam.
-o$0-

HEEMSKERCKS DOOD TE GIBRALTAR.
[Uit een gedicht van DANIëL HEINS (zie bl. 20 en 29) ,
Op de doot ende treffelicke victorie van de mannelicken belt
Iacob Heemskerck, Admirael, begraven binnen Amsterdam.]

Gelijck de dolle Mars , de breker van de steden ,
Eer Tydei groote soon' quam tegen hem gereden ,
Stout boven op zijn koets , Bewapent , en soo vast
Als eenen staelen muyr : soo stont hy voor de mast.
Het sweert was in de vuyst , het lichaeln was omgoten
Van yser en metael , en rontom toegesloten ;
Het hert spranck uyt liet lijf, en overliep hem schier,
Zijn aensicht was vol moet, zijn oogen vol van vier.
Soo stout hy sonder vrees, en yewers op te dencken,
Als om des vyants macht te schenden en te krencken ,
Te volgen waer hy vloot , tot dat heen is de voet
Genomen van het lijf. Noch stout hy met de moet.
Noch brocht hy aen het volck,vermaend' haer te bespringen
Het schip van alle kant, den brant daer in te bringen.
Int midden van de doot noch even onbevreest
Niet voelende de pijn , en gevende de geest,
4 Diomedes, Grieksche held , beroemd in Trojes beleg
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Die vliegend' uyt liet lijf viert dadelick verheven
Int midden van de Tocht daer al de belden leven.
Van daer keeck hy om leech , en sach de weerelt staen
Beneden onder hem , die hy was om gegaen.
Hv sach ons ydelheyt , en al de sotte wenschen ,
Het draven en het gaen , het loopen van de menschen.
Maer keerde meest zijn oog naer 't Indiaensche goet,
Dat onse deucht bevecht , en die vergeten doet.
Hy sach de sneeu, het ys , hy sach de witte beeren ,
Maer boven al de maets haer op het water weeren :
Den Spaensen Avila vol vrees en schrick : hy sach
Een klimmen op de mast , en nemen hem de vlach.
Hy sachse man voor man uvtvoeren sijn bevelen,
En in Neptunusbaen staen kaetsen ende spelen
Met ballen van metael. die vlogen alsoo dick
Als hagel ende snecu , en maeckten groote schrick.
De donder met gewelt quam breken door de baeren ,
Of Iupiter selfs hadd' op 't water komen vaeren
Gewapent met de vlam , die Brontes moedernaeckt
En Steropes zijn maet z , en Mulciber3 hem maeckt.
De schepen spogen vier , dat even quam gedreven ,
Gelyck doen Term volck4 den hemel lede beven ,
Doen Ossa5 met gewelt en ongehoorde kracht
Wiert boven op het hooft van Pelion 6 gebracht.
Neptunus swam in bloet, men sach zijn baren rollen,
En steygeren om hooch, van dooden opgeswollen.
De zee was heel ontstelt , de mensehen op het landt
Vergingen half van vrees, en storven half van schandt.
Zy stonden als beroest van voeten en van handen ;
En sagen tot de grout haer engen schepen branden,
Den armen Admirael veranderde te spae ,
Vuytstekende de vaen , en biddend' om genae.
V

2 Beide - cyklopen , die Jupiters bliksems smeedden. 5 Vulkaan. 4 De reuzen-hemelbestormers. 5, 6 Thessaalsche bergen.
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VRIJHEID!
[Uit DANILL IIEINS ' ,

bl. 30 genoemd dichtstuk op Heems.

kerck.]

Doen sach de Spaenjaert eerst, dat doot en helsche krachten ,
En Styx en Phlegetont sijn minder als de machten
Van een hoochmoedich hert , gewapent met zijn recht,
Dat voor het vaderlandt , en voor de veyheyt vecht.
Doen heeft hy eerst gesicn, doen heeft hy moeten mcrcken,
Waer onse sterakten sijn en rechte bollewercken.
En dat de Inuy^r , de wal , seer weinich daertoe doet ,
Maer dat de veyheyt licht gegraven int gemoet. •
Gelijck de wreede wolf is op het schaeg gebeten,
De koninck van de locht, sijnd' op een duyf gebeten,
Verscheurt her met de klau , soo schijnt het oock te gaen,
Als een van Nederlandt bejegent de Vlaraen.
Marane neemt ons weck ons landen daer wy leven ,
Wy sullen sonder vrees ons in de zee begeven
Daer nu de schepen gaen , daer sullen wy tot spijt
Van uwen trotsen moet sijn even wel bevrijt.
Al daer den hemel streelt en daer de wolcken drijven,
Ist even waer men woont , als kinders ende wijven
Sijn buyten slaverny , sijn verre van u landt.
Al da' r gliy niet en rijt , daar is ons vaderlandt.
De vogel is alleen geboren om te snijden
Met vleugelen de locht , de peerden om te rijden ,
De muylen om het pack te dragen, of de lijn
Te trecken met den hals , en wy om vry te sijn.
I Hellerivieren.

ELEGIE.
[Een Liedt van P. Cz. HOOFT (zie bl. 7) „op de wyse : Amynte
l'Amoureux dont la plus riche gloire" ; geschreven voor 1611.
NB. Oorspronkelijke spelling.]

Indien het slaghen kan versachten d'onghcnade
Van 't `vanckelbaer gheluck, soo slaecu ick niet om niet.
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Maer claech ick te vergheefs, het is een cleene schade,
Verlies van slachten , voor die 't al verlooren siet.
Den Hemel die beschreyt, met uytghestorte strooenen,
Door mededooghentheyt , de grootheyt van mijn quaet:
En 't suchten van de windt beweecht de droeve boomen,
Om te bewecnen mijn bedroefd' en banghe staet.
De blygheestighe May heeft sellefs een mishaghen ,
In haer cleenoodge' en pracht van bloemen menichvout;
En went o voghelkens uw teere stem tot slaghen ,
Claghen, wanneer ghy Minneliedtjens quelen soudt.
De sware dampen uyt mijn droevich hart ghetoghen
Benevlen de Natuyr met al haer vrolijckheyt :
Maer op u claer aanschijn o Vrouw van groot vermoghen
En heft' noch droeve damp noch nacre duysterheyt.
Uw dreutsche2 schoonheyt can met een ghesicht verstroyen,
En dryven in de vlucht de nevels en de nacht.
Hoe soul de Wedermin een ysich hart ontdoyen
Op 't welck medooghentheyt met allen heeft gheen macht.
Ach mijn Godinne' al waert, al schoon, al goedertieren,
Kunt ghy u niet tot hulp , door medelyden, spoen :
Soo troost de Slave van u edele manieren ,
Naer heuscheyt uwes Aerts, uyt lust om goet te doen.
i Ilevelt, komt op. 2 Grootsche.
-oEo-

DE WIJDE WAERELD UWER GOGEN.
[Sonnet of Klinkdicht van P. Cz. Ho M , vermoedelijk ged
richt aan Christina van Erp, met welke hij ten jare 1610 in
't huwelijk trad. Oorspronkelijke spelling. Deze dichtforen
was Hooft in Italié gemeenzaam geworden.]

Leydsterren van mijn hoop, Planeten van mijn jeucht,
Vermoglieni ooghen schoon in Hemels vuyr ontsteecken ;
Als ghy u vensters luyckt, soo sietmen my ontbreecken
Mijns levens onderhoudt , een teder soete vreucht :
I Vermogende.
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VVant ghy besluyt Baer in een salighende deucht
Vriendlijeke vroliekheyt.
j
De Min met al zijn treecken ,
lock, Lach, Bevallijckheyt, daerinne zijn ghevveecken;
En vvat ter VV erelt is van veellust en gheneucht.
Natuere die daer2 schijnt in droeve damp begraven
Door 't missen van u glans , betreurt haer rijckste gaven ,
Die gh' altesaem besluyt in plaets soo nau bepaelt.
Doch nau en is zy niet ghelijck het schijnt van buyten,
Maer vvijt en vvoest ghenoech om alles in te sluyten
Daer sich mijn vvufte siel soo verr' in heeft verdvvaelt.
2 (Stopwoord.)

WECH MINNE SONDER HOOP !
[Sonnet van P. Cz. HooFT. }
VVech soete sotterny , flux segg' ick wilt verreysen ,
Eer dat mijn krancke breyn sich 't eenemael vergeckt,
Soo niet dan anxt, en vaer t in 't sotte Minnen steekt,
En sorghe vol verdriet , vvacr van het hart mach eysen i
0 Min nyt mijn verstant veilt dan te rugghe deysen,
Ghy die my het vernuft, met loose schijn, bevleckt.
Flux soete sotterny , wcch segg' ick , en vertreckt ,
Met u beloften schoon van ydele ghepeysen.
Datmen der Minnen eracht in zijn ghemoet ghedoocht,
VYanneer een vaste gront sich aen a hoop vertoocht,
Is eenichsins gheraen , maer die kunt ghy niet vinnen.
Te minnen sonder hoop is droom en beuseling:
Dies soete sotterny vertreckt van hier ghering3,
Wech segg' ick , en vertreckt uyt mijn vervverde linnen.
1 Vrees. 2 Vertoont. 3 Vlug , aanstonds.

SCHOORVOETIGHE TIJDT.
[Sonnet van P. Cz. }loom]
Ghesvvinde Grysaert, die op vvackre vviecken staech
De dunne lucht doorsnijt en , sonder seyl te strijc,ken
a
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Altijt vaert voor de vvint, en yder nae Iaet kijeken ;
Doodtvyandt van de rust, die vvoelt by nacht by daech;
Onachterhaelbre Tijt, vviens heeten hongher graech
Verslockt, verslint, verteert, al vvatter sterck mach lijcken;
En keert, en vvendt, en stort Staten en IKoninckrijcken;
Voor yder een te snel hoe valdy my son traech?
Mijn Lief sint ick u mis verdryve' ick met mishaghen
De schoorvoetighe tijdt , en tob de langhe daghen
Met arbeydt avondtvvaerts; uvv afzijn valt te bangh.
En mijn verlanghen kan den Tijtgod niet bevveghen
Maer t schijnt verlanghen daer zijn naem afheeft ghekregllen,
Dat ick de Tijt die ick vercorten wil , verlangh.
-o^o-

MIJN SON.
[Sonnet van P. Cz. Hoog.}

VVanneer de Vorst des Lichts slaet aen de gulden toomen
Zijn bandt, en beurt om hooch , aensienlijek , uyter Zee,
Zijn uytghespreyde pruyck, van levend goudt, vvaermee
Ily naere' anxtvallicheyt , en vaeck , en krepte droomen
Van 'smensehen lichaem strijekt, en berch, en bos, en
(booroen,
En steeden vollickrijck, en velden met het Vee ,
In duysternis verdvvaelt, ons levert op haer stee ,
Verheucht hy, met den daeh , het Aerdrijck en de stroomen.
Maer d'andre starren, als nae yvrich van zijn licht,
Begraeft hy met zijn glans in duysternissen dicht,
En van d'ontelbre schaer, mach 't niemant by hem houwen.
Al eveneens, vvanneer uvv gheest de myne roert,
VVord'ick ghevvaer,dat ghy,in 't haylich aenschijn voert
Voor my den dach , mijn Son , de nacht voor d'andre vrouwen.
-omDE DOOD VAN FLORIS V.
[Uit HOOFTS Treurspel Geeraerdt van Velzen ; geschreven
naar aanleiding der vestiging van zijn verblijf op het Mulder
slot (zie bl. 7) , Graaf Floris' stichting en ook zijne gevange-
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nis, zoowei als die van Geraert van Velsen, „Het tooneel is
op ende om het Hays te Muyden". Spelling als die van
Gravida, zie bl. 16].
Geeraerdt van Velzen, Schildknaap,
Geer. Mijn paerdt staet by de brug, vast aen de teughel(snoeren ,
Men doe 't terstondt gherak s met havenent en voêren ,
Eer het de kouwd bevang. Sc. Het blijdschapikaenschouw
Vw' wederkomst mijn Heer. hoe is 't vergaen ? Ge. De wouw
Plagh eens de schrik te zijn van kiekens mak , en duyvcn.
Ghekeert is t, en hy zelf benagheldt in de klaren
Van moediglier gediert. Schild. Vat, is de Graef in 't net?
Geer. Hy is ghevangen; en zal hier haest wezen, met
De schaei van Edelliên en Heeren bondtgenooten,
Hem voerend' ordentlijk : ik koom voor uyt ghestooten
Met volle ren, om deez' gbeschiedenis bewust
Te maeken , aen mijn' Vrouw. Waer is zy ? Se. Z'is te rust.
Geer. Ik gae ter kamerwaert. Ontwaek mijn uytverkore ,
Geeraerdt van Velzen. Machtelt van Velzen.
Mach. Oyme. Wie wekt my? o mijn Heere welgehore'.
Mijn Troost zijt welkoom. Maer , dus in de naere nacht
Mijn trouwe Bruydegoom , en waert ghy niet verwacht.
Wat komt ghy met ghevaer , door duysternis gereden ?
Geer. Verandert is het met den Vrouwensehender 3 nu:
Ghevangen is hy,,die te dwinghen plagh voor dezen,
Ma. Van hoe veel quaedts , helaes! zal ik al oorzaek wezen !
Geer. Misschien ook van veel''goedts : indien de Prinssen prat
Zich spieg'len willen maer. zy moghen leeren, dat
Geen man het recht ontwast. Die schrik van onderzaeten,
Die onlanks hield voor spel, te hoonen bey de staeten
Den adel, en de steên: met smaedigh onbescheydt,
Te tergen 's Ridderschaps waerdy en achtbaerhevdt :
Is een ghevangen man. DeDwingelandt nu leere,
'Wien by onzuyver heeft verreukeloost zijn eere.
4 laten voorzie ' t 2 Schoonmaken, toerusten, 3 (Vooral door het misverstaan van
eon regel uit M 1 Stokes Chronijk is de ridderlijke en volksminnende Floris drie
eeuwen lang bij ons beschuldi geworden in een geheimen minnehandel met
de vrouw van Geraert v. Velsen te hebbes verkeerd,)

GEERAERDT VAi4 VELZEN,

Geeft u ter venster : en verzaedt met wrak den gheest.
Hy komt terstond. Mac. Ach , wraek geen schennis en
(geneest
G. Men zal hem, dat hy proef, wat leedt is, leedt toe drijven.
M. Ach nimmer moet ghy in leedt doenzijn meesterblijven,
G. De smack van't leedt zal hem doen leedtdoens lust vergaen.
M. Dat koord' ik liever , dan zaegh zijn' ellenden aen.
G. Goedt is die 't quaedt verdraeght , en weldaedt weet te
(loonen
Maer, wie met dank, en wrack van beyds zich dapper toonen
Kan vriendt en vyandt , leeft doorluchtigh en vermaerdt.
M. 't Doorluchtigh leven zy my nimmer zoo veel waerdt.
G. Tijdt is het , vindt ghy 't goedt om vensterwaerl te poogen.
M. Ach ! neen, geen grooter schrik en weet ik voor mij n' oog:
Die , om hem noyt ghehadt te hebben in 't ghezicht
Zoo gaeren zouden , (laas!) verwenschen 't lieve licht ,
En konnen in gheen' schijn 4 hem aenzien met vernoeghen..
G. Maer luyster. 'k hoor ghewagh en gae my derwaerts voegé.
M. God gheve dat ghy u ten besten mooght berahn.
Geeraerdt van Velzen, Graeve Floris [geboeid, een
handschoen in den mond] , Gijsbert van Amsfel ,
Harman van Woerden.
Vw
hooghe
spronghen zijn. Heer meester, nu ghedaen.
Har.
Ghy zult nae dezen tijdt, der voeren niet meer drijven.
In onzer handt is 't, u te spaeren of t'ontlijven.
Geer. 't Is daer ghekomen toe, dat ghy vervloeken zult
En uur en stondt, toen werrt verdicht de valsche schuldt,
Tot mijnes broeders last, en 't trouwloos lak ti geweven,
't Welk ghy hem op den hals deed' werpen, om, nae 't leven
Hem smaedelijk ontrooft, uw klaeuwen klem van bloedt,
Met holle gierigheidt, te slaen in 't wettigh goedt.
Verrader eerloos, streep7 en schandtvlek aller grooten.
Gijs. Onzaelghe Prins, hoe ver heeft moedwil u verstooten
Van d'eedle gloort', daer ghy toe gheroepen waert,
Door hooghgheboorenheidt, en door den vroomen aerdt,
En 't vorstelijk gheluk van staetlijk' overouwderen :
Die tot pylaeren van 's lands w elvaert , uwe schoum deren
4 Gedaante, toestand 5 Dusdanigen gang niet meer gaan. 6 Stak 7 Door
streeping , uitvaagsel.
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Verkooren hadden , en u inden handt ghebreydt
Den erfelijken toom, om, met rechtvaerdigheydt,
Te stieren volken trots; die tot verheve troone
V hadden opghevoert; van waer uw deughd ten toone
Moght, (nevens 't loon bezet in een vernoeghd ghemoedt)
Van yder zijn aenschouwt, en loffelijk begroet.
Belooninghen dus hoogh en hebben niet vermoghen
V 't hart te trekken , nocht gheneghentheidt gheboghen
Tot weldoen, door het welk zoo tallelooz een tal
Bedeghen8 zoude zijn, en vry van ongheval.
In steede van uw Graeflijk hulzel te verlaeden,
Met deze peerlen, zoo minlokkende sieraden,
Hebt ghy n zelven (laes !) een' vuylen hoedt , besmet
Met ongherechtigheidt, op 't reukloos hoofdt ghezet,
Verdoemende den geen' , dien vry sprak uw ghewisse ;
Maer wie daer op den mondt klopt den ghetuyghenisse
Zijns eyghenen ghemoeds, verdelgbt, met onbescheydt,
Het leven van de ziel, dat is de reedlijkheidt.
[Iïarinan:]
Nu trekt den Dwingheland de handtschoe uyt den monde :
Wat wil hy zeggen ? Gijs. Welk' uytvluchten dicht uw geest 7
Flo. Ghy Heeren,ben ik niet u wettigh Vorst? liar. gheweest!
^

Graaf Floris [in den kerker] :
min'
Wat is de
j een val ? hoe ver ben ik versmeten !
Op gist'ren zat ik hoogh , verzelschapt met de pracht
Des Priesterdoms verwaent , en Heeren groot van maght
In 't schoone midden van den drang der eed'le scharen ;
Omringelt met den stoet van lijfwacht, en dienaren;
Als een vermooghen Vorst , en van dit vrye landt
d'Vytsteekenste persoon: en zond deez' gulden baadt
Die niet dan Graeflijk hayr ghewoon is te verschuylen
Met meenigh Koninks kroon nood9 hebben willen ruylen.
Nu leg ik als verslenst, van yder te versmaên,
Onwaardelijk gbeboeyt, en op mijn' hals ghevaên:
Des ik my zelven 't hooft, van troosteloosheidt, plonder.
In een' in. Benen dagh, ben ik gheworpen tonder
En is verdweenen heel mijn gloory klaar, ghelijk
8 Voortgeholpen. 9 Ongaarne.
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Als van den hemel valt de sneeuw , en smelt in 't slijk.
Gaetheen, vertrouwt het luk. My, dien,met feestigh groeten,
De morghen annebad , en d'avondt trad met voeten.
:Maar hoe doch? Ay ik dool , mijn scheut begon veel eer.
Aen 't vallen was ik lang , maer gist'ren quam ik neêr
0 vlaeyster vyandin , toen ghy 't onlijdzaem razen ,
Met giftigh' oogben . my ten aedren in quaemt blazen
Dat greep my aen , ghelijk , door de ghebete wondt,
Zijn' schennis schiet het schuym van eenen dullen hondt ,
En onghenadigh woedt op al de leên verwonnen.
Toen stiet mijn luk zijn kruin : toen viel ik : toen begonnen
Te wankelen mijn staet, te wagghelen mijn' kroon:
Toen zweeken onder my de stijlen van mijn' throon.
* a
Wat ging my aen10 Pk en weet.'t vernuftllwas slinks en krom:
Een averechtsen weg mijn' zinnen sloeghen om.
Nu is 't te laet. 0 man, onzalighst uwer tijden !
Wat zal ik ! wakker zijn nacht slapen kan ik lijden
Vol kommers 't waeken is, de slaep vol anksten straf.
Ellend wordt ghy niet mat, zoo mat my haestigh af,
[Ondertusschen daeght het ende openbaert zich de gemeente
in waepenen, als om 't slot te beleggen.]
Geeraerdt van Velzen. Schildknaep. Trompetter,
Tr. Op, wapen, wapen, mant uw' toorens, mant uw' muuren,
Op krijghsliên. vyand. op, en vaerdigh in 't gheweer.
Ge. Wat vyandt? Sc. Bidders op. Ge. waer is hy? heynd
(of veer?
Aen welke zijde ziet ghy, wachter, hen ontdekken ?
Tr. Ik zie, langs Diemerdijk, een stofwolk herwaerts trekken;
In rep en roeren is de Waterlandsche zy;
Van schuyten zonder tal grimmelt het op het Y.
G jsbrecht van Aemsfel. Schildknaep Harman van
Woerden. Geeraerdt van Velzen.
Gij. Wat is 'er gaens ? Se. op , op , Har. Hoe? Sc. vyandt.
(Gijs. waer verscheenen?
Geer. In 't Y , ook op den dijk van Diemen, en dat keener:,
10 Wat overkwam, wat having mij ! 11 't Verstand

DOOR P. CZ

HOOIT.

39

In groote menicht. Sc. op , op mannen ; op met vlijt ;
Bezet uw' muuren. ,Har. 't Is geen muurbezettens tijdt
Gij. Zoo doet hetozeeker niet. Ge.'t Is tijt om te vervaren13.
laar. Een yder rust' zich toe. Gij. Het vollek laet vergaren,
Om af te trekken. Geer. Gaet ghy om den Graef te nael.
Sc. Ik gae. G. Datmen terstondt de paerden toom' en zael' !
Mijn vrouw , waer is zy?
Machtelt van Velzen , Geeraerdí van Velzen.
Mach. Hier mijn Heer. Geer. Mijn lieve leven,
De tijt wil dat wy ons van 't Huys te Muyden geven
In zulkcr yl en wijt', dat zy niet toe en laet,
V liên te voeren meê. lrlach. waer blijf ik dan? wat raedt
Schiet my dan over ? Ge. Mijn verkoore , stilt uw weersen,
d'Onwetende ghemeent is schendigh op de beenen
Haar oploopenden moedt t'ontwijken is ons 't naest,
En bot te gheven , tot dat zy hebb' uytgheraest.
Want wederstandt te doen is haar met spooren noopen,
Maer laetmen zonder stoot, haar t'eynd van adem loopen,
Haar' dapperheidt verslenst; en hoe zy hoogher klom,
Hoe dat zy loggher zinkt. dan ziet een yder om ,
Wat loon van zijnen dienst by hebbe te verwachten
Dan schieten huys, en vrouw, en kindt in de ghedaehten.
Dus hoopt ten besten, God zy met u, lief; ik gae.
Mach. Hier blijv' ik dan alleen op 'swoeden volks ghenae,
Helaes, wat overlast zal my al staen te lyen !
Geer. De vrouwelijke staet zal u ghenoegh bevryen;
En 't mededogen van het leefijk onbescheydt,
Daer ghy mêe zijt verkort, en uw' onnozelheydt.
De droefheidt bindt uw'tong. och ! laet dit schreyen achter,
Dat doch verlooren is, en zet uw hart wat zachter.
Sc. Als 't u belieft mijn Heer, 't ghezelschap is ghereedt.
Via. De God goedenk' aen u, die 't schijnt dat my vergheet,
En wil' u , betren wegh, dan 't hart my tuyght, gheleyden.
Ge. Een blijd'verzaemen, gun hyonsnae'tdroevighscheyden

[De eedtverwanten zijn a fyhelrokken met den yhevanyhen. IJJaer tof by IW u yderberyh yhetoyhen , ende aldeer van
een' lavhe lVaerders besprangben zijnde , ende door zulks
12 Dat is het 13 heen te trekken.
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yhenoodizaekt den Graaf le verlaeten , wordt de zelve ,
nae dat hy van Geeraerdl van Velzen doodiljjk yhegaefst
was, uyt een' sloot ghelrokken, ende op 't houyhe Thea
braght: alwaer hy zijnen gheest ghee f i.]
Grae f Floris. Rey van 1Vaerders.
FL Ach ! mijn ghetrouwe , zet ; en draeght my verder niet :
Mijn zwakheydt is te groot. Een' beek van bloede vliet
My door de wonden af, en vervet all' de kleeden,
En bleekgedans flaeuwt bekruypt mijn' laffe leeden.
I k heb volleeft , en ben ten eynde mijnen padt.
Van deze wereldt heb ik wel mijn deel ghehadt:
Geboortes hoogheidt, lichaems frischeidt, maght van staten,
Ontzichl4 by vreemdelinghen, gunst by onderzaten.
Ghelukkigh , och ! al te ghelukkigh , zoo my maer
in 't hoofdt de dampe niet des luks ghesteghen waer :
Oft had ik noyt aenschouwt het vrouwenbeeld aenminnigh
Waer onder school vermomt lichtvaerdigheidtkrankzinnigh!
V lieden dank ik, voor den dienst, en trouwe groot,
Die ghy bewezen hebt my, in mijn' laetste noodt :
En moeyt my, dat ik 't niet nae wensche kan beloonen.
Maer wie mijn naezaet zy, Vorst zijnde, zal hy toonen
Dat hem der Vorsten val , met xnededoogben , sny ;
En wevgheren geenszins deez' laetste brede my :
Dat is, dat by alhier ter plekk' een' kerke n bou•,,e,
Waer by, d'aenkomend' eeuw my in ghedachten houwe,
En mijn' dankwilligheidt. Het jaerelijksche geldt
Tot noodigh onderhouwdt dat zy daer by bestelt.
Maar langher nu en heb ik kracht in gheen' ghewrichte.
De leden Mappen aen ten slaep', en het ghezichte
Wordt van een' ysren vaek verovert. Het gheluydt
Ontzinkt my t"elken mael', en kan ter keel' nauw uyt.
lk zijgh -- ik zijgh — ik ben ghekomen op het spade —
O Schepper, ik ontschep l6 , ontsluyt my uw' ghenade !..
14

Aanzien. 15 (in 1324 door Willem den Goede gesticht.) 16 Sterf, bezeijk,
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GELD OF PAND !
[Uit het Spel van Tiist en vander Schilden (gedagt. 1643)
door SAMUEL COSTER, (naar een oud liedtjen) op 't spreekwoordt :
„Luy , locker en veel te meughen ,
Dat zijn drie dinghen die niet en deughen."
Coster was geneesheer te Amsterdam , lid van de Kamer In
liefd' bloeyende (zie bl. 7) ; hij werkte in de lagere , vaak
grove , en in de Heidensche deftige richting (zie bl. 5 , en
GED. b1.157 e. v.) ; het Protestantsch beginsel wat al te stout
toepassende , voer bij hevig uit tegen hen , die zich als tolken
der Openbaring opwierpen — de Prxdikanten ; van daar een
aanhoudende strijd tusschen Tooneel en Kansel in de XVIIe
Eeuw. Coster was stichter van eene Schouwburginrichting , beter
dan die der Rederijkers; hij noemde ze Academie; zij is de moeder
des tegenw. Amsterd. Stads-Schouwburgs. Oorsp. spelling.'

Tijsken vander Schilden , gewezen soldaat , thans lede•
looper, lichtmis en beurzensnijder, heeft bierschul•
den ; de waardin komt manen bij zijn vrouw.
Io f frou [milder Schilden] :
Nu vroutjen hoe luyd ghy toch dus de krackeel » klock ,
Wv en soecken niet te kyven, maer met vrientschap te
(scheyen:
Vrou Onbesceyts [de waardin]:
Dat 's wacr, pruym, komt ghy 't soo of leggen met Jan van
Geeft my mij
mijn
n geit (seg ick) of ick smij t u glasen » uyt.
lof. Bedaert u lieve kint, waer toe dit tieren en rasen 0 luyt,
NV y zij n niet doof, wy hooren u wel, en wy verstaen wel duyts,
De glasen uyt smyten, dat doen maer een hoope guvts :
Begint toch dat niet, of ghy Boud jammerlijek in de ly); zijn,
Dat rlyct de Schout stras, Bieder Naest met zijn neus zou
(by » zijn :
Dus stilt u tooren , en loopt toch knap » weck.
Haest al je best nae huys, of de zoch loopt met de tap » wech,
Wat soumen zoo lang voor de luy'er deur staen kagaeyen t :
I Kraaien, kakelen.

MISKEN VANDER SCHILDEN ,

Onb. Ick en sel van hier niet, sonder mijn schaadt, of u scha
(schaeyeni.
Lecker [de meid bij v d. Sch. — uit het venster]
Wech, wech, maeekt n voort, en steltonshier gheen remoer,
Onb. Neen , wacht , ick loop fl us de deur op de vloer,
Jou vleys dieven , ja jou geweldenaers. Leek. Wel hoe dus
(onguer ?
Onb. Hebt ghy 't hart komter uyt. Leek. je loopt metje
(hooft tegen de muer,
0 lieve moer , de deur is veel te vast in 't slot,
Al je best nae huys toe , ick loof niet of ghy bent sot :
Ghy hebt groot onghelijck , dat ghy soo stout en onbeleef
so dick 5 komt manen. Onb. Betaelt my. Lee. Oft mijn
(Vrou heeft ?
Spreeckt mijn Meester an, komt het u, hy sel u wel betalen.
Onb. Iiy ? by mocht een kous, wat isser toch van hem te halen?
Heeft u Vrou soo veel gelts niet? soo isse een dappere moer.
1st al ree op? lek sie wel, soo 't quam, soo 't voer:
't Ghestolen goet en streckt niet : Fy jou, 'tis schant:
Jou beroyden hoop, hebt ghy gheen geit, soo gheeft my pant,
Ick en gae toch van hier niet, sonder 't een of 't aer,
Lecker [, zy giet een kanne water uit]
Hout daer is pant. Wel hoe ist , bent ghy nu dan klaer ?
Sietse nu eens staen druypen als een natte kat.
Flux maeekt u noch voort, en houdt dit voor dat.
En ist dat ghy weer komt, soo deck ic u warm met hout4.
Onb. Dat leg ick in kennis , ick sel 't gaen klaghen de Schout :
Heb ick dat (seecker) voor mijn lang borghen?
W.]
Lee. Loopt al u best, soo hebben wy altijt rust tot marghen.
Wat docht u daer of, Vrou , was dat niet aerdich ?
Ick salse wel voete maeeker ' , en dat ooek vaerdich :
[Zij komt de deur uit .]
Dat de luy meenen , dat wy tegben gheen ongheneucht u
(meughen,
Seer wel, die wat lust, ick setter mijn deucht » teughen :
Soo tnostmense hebben, of zy souden u altijt » quellen :
lof'. Maer lang borghen, meysjen,en is gheen qu ijt » schellen,
2 ' cheiden. 3 Dikwijls. 4 Sla ik er op met knuppels.

DOOR

SAMUEL COSTER.

43

Daer me ist niet betaelt , nnorghen komtse my weer even
stout » op :
Leo. Zy begint het een reys , soo smijt icker lustich met
(hout » op :
lof. Maer wat wil ick mijn laten aen een lap en een leur 5 »
(kennen ?
Lee. Daerom niet Vrou,maer ghy moetse van u deur » wennen,
1st nu om een kleyntjen , schier of morghen s wast om een
(grootjen,
En soud ghy na een yuyle beck vragen, sooleyden ghy 't
(lootjen.
0 Vrou , 'ten most niet eens aen u kouwe kleere » raken,
Doet mijn raet , en gheeft niemant niet , soo hebt ghy
(Heere » saken,
En dan moocht ghy gaen ghestickt, gheprickt, en gheperelt :
Want onbeschaemde luy , hebben toch het derden deel van
(de werelt.
Scheyter soo niet af, weest soo haest niet in 't verschieten
Laetse vry wat achter aen loopen , 'tsal haer ten lesten wel
(verdrieten,
lof Maer,meysjen,wie sou daghelijcx sulcken ghequel» lyen?
Lee. Wat Vrou zy konnen 't qualijck van u vel » snyen :
En die 't enckel hebben wil , die moet u met recht » an ;
Dan teghen stel ick u Procureur, dat en is gheen slecht» man,
Die hout u qua saeck, lichtelijck met loghens staende,
Of met aerdighe trecken , een jaer laugh gaende ,
En de luy ontsien haer die sware moeyten, en groote tijt :
Want als het dan ten lesten , noch al fang ghenoech lij t ,
En men meent wat te onttanghen , so is al de rest deur,
Hier aen een Steboo , ginder aen een Klerekjen , daer aen
(de Procureur ;
Soo flatmen wel mach segghen , die wil gaen dingen om
(een Koe ,
Die blijf vry t'huys, en gheefter noch een toe.
Daerom -- en betaelt niemandt, Vrou, al quam'er noch elf,
Beter een goet vriendt verleghen , als de man self:
Want als wy 't al ghegheven hadden, en self niet,in de
(sack » hielen
Soo mochten wy gaen loopgin , te landt uyt, met kackhielen
5 Beuzeling. 6 Eerlang (schier is schielijk).
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Want een arm mensch , die is seecker te deerlijck 1 :
Maer die goet heeft, al komt het ander lay toe, die iseerlijck,
Verstand ich, kloeck van heley t, en komt wel tot groote staat.
Wat hebt ghyder me te doen , of 't volck u haet ,
Als ghy maer goet hebt : men seyt toch , Alst Godt behaecht
1st beter benijtt , dan heklaecht .
'Want die beklaecht wort, dat 's ghemeenlijck een arm bloet ,
En met die, staet om staet te ruylen , en is niemant soet :
Maer daer en wordt nietnandt benijt in dese tijt » swaer,
Of de nydighe woud' selver dat by 't » waer :
Dus die quaet van u praten, die luy zijnder pover » aen.
7 Ellendig, verachtelijk,

-oioTIISKEN IN DEN KERKER.
[Uit het stuk van SAMUEL COSTER , gem. op N. 41.]

Tijsken vander Schilden, »leytop't hooghe fluys te Dekion
yhevanyhen"; loffrou komt voor zijn venster staan.
lof. Och lief, hoort nu de stem van u bedroefde Vrou ,
En steeckt u hooft toch uyt, dat ick u eens aenschou,
En laet mijn hart toch door u lieffelijcke woorden
Ghesteven worden, op dat my nu niet vermoorden
De swaericbeden al , en rou die over viel
Mijn jongher hartjen , en mijn seer benaude ziel
Die alle bangheydt lijdt , om u benaude lyden ,
Eylaes ick sie vast om , ick sie aen alle zyden :
'k Sie niet dat my vertroost, nochtans de troost is daer.
Tt1s. 0 Vroutjen vander Schilde, wat droeve nieuwe maer,
Komt over my , dat ick ghesloten leg in banden
Met sware ysers aen mijn voeten en mijn handen ,
Van wie sal ick hier van weer om toch zijn verlicht ,
lof. Mijn Lief van mijn, mijn hart, toont my u fier ghesicht,
(Tijsken v. Schilden steeckt het hooft uyt.)
V fluxe jonghe lijf. Mijn hoop mocht ick a veyen t ,
Hoe komt mijn toeverlaet, in dit benaude lyen ?
I Bevrijden.
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Tijs. 0 Vroutjen van der Schilde, dat is alleen u schuldt,
Om dat ghy wilde draghen , dat silver en verguldt
Had ghyder willen laten , u proncken en u pralen
V lecker snoepery , van wijdt en zijrit te halen :
Soo had ick niet gheseten, aen ysre banden vast,
Daer 't kostelijck van u , my dus me heeft belast.
lek mocht dat seyl niet voeren op suleken kleynen schuyt,
Daerom most ick gaen rooven , en tyen2 op vrybuyt.
I o f, Is dat mijn danck , dat ick u dus veer kom versoecken5,
Fy my , ick mach den dagh en ooghenblick wel vloecken
Doe 't my schoot laden sin, nae u te trecken heen ,
Op een soo verren reys , vol druck en vol gheween ,
Om met dit rooder goudt , u liever op te weghen ,
[Op haar geldzak wijzende]
Als dat ghy sterven Bout: dan is 't my nu heel teghen.
V schemper spreucken sal u helpen om den hals
Adieu ick laet u daer , ick blijf versien van als.
En van u rijeken roof, en suldy niet ghenieten.
Tijs. Och Vroutjen vander Schilden, soud u dat niet
(verdrieten ,
Dat my de Ravens aten , de voghels groot en kleyn,
Daer ick te voren was , u liefste Lief alleyn.
lof. Neen, neen : tot uwer eer sal icker laten maecken
Een galg van Cypres , en behanghen die met laecken.,
Van rootscharlaeckens kleur , en sticken dat met gout ,
Oft radt , waer op dat ghy u jonghe lijf vertrout,
Met roosjens root besteecken, soo meughdy mee wat
(proncken.
Tijs. Och Vroutjen vander Schilde, laet liefd u hart
(ontfoncken,
En wordt meedoghent Lief , stilt toch u gramme moet,
Lecker [de meid] : Nou Vrou, bent ghy mal? ick rae u
(niet dat ghy 't doet •
Wat onbeleefder vent is dat? hoe sou dat kennen gro(ver »schien4?
Al stond ghy op de hooghste toren, ghy soud' u elfend
(niet over » sien
Soo ghy suleken hock daer ghy van ontslagen zijt ,
(weer an » slaet.
2 Trekken, tijgen. 3 Bezoeken. 4 Lomper geschieden.
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laet tien Lecker. Wat praet ghy my van mijn
(inane quaet?
'k Weet niet wat ick doen wil , hoe 'k het maeck het
(sal my smarten.
Lee. Voort , voort , die uyt de ooghen is , die is nyt
(der harten.
lof. Och hoe seer ben ick begaen met mijn jonghe
(kinderen ,
Die 't soo dapper , alsse oudt worden , sal hinderen ,
Dat haer Vader van Beuls handen is ghesturven,
Och Lecker , ick en sal mijn leven, niet meer durven
Met een vrolijck opghesicht, de straet betreden.
Luy [ile kneclai] : Nu Vrou ,ghy droomt : weest maer te vredes,
't En set jou an jou gang niet deren, je selt daer van
(niet hineken
't Is al best datse 'm hier hanghen , hy mocht aers4 t'
(huys stincken
Wat meughje van eer praten, die goet heeft, die beeft eer
En dat Nebje; soo hebje van beyds; en witje noch meer,
Ilebben is hebben, al de luy en zijn juyst niet soo nau s keurs

lof Nu

En vragenre jou hofje aen 't goet komt , segt : comme
(nous autre Messieurs.
4 Anders, 5 Keurig,

^o--- TIISKENS UIT VAART.
[Uit SAMUEL COSTERS Spel , bl. 41 genoemd.]
Het singhertjen :

't Is hier 's avonts al wat haer te gacn langhes straet
En ick heb plomp noch scherp' by my, daer ick my op
(verlaet,
Offer allijckwel2 een wangsnyer quam, alsser bier veel
(waren
Want het graeuw loopt leech, om clatter niet en is te varens:
En de krijgh is ghedaen, soo dat het gheboeft meest
(loopt leech,
! Niets on) te slaan noch om te steken. 2 Intusschen, 3 Ter zee te varen
(NB, Een komylimentlen voor het Ilollandsch veevolk).

DOOR SAMUEL COS1ER.
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Die ons hier wel dapper voort an bennen iade weech,
Want zy haer leeghe handen anders en weten gheeii werck
Als van wat te kabassen 4 , en soo ick merck
De pypen5 te stellen , den eenen avondt an den aer
Nou nemen [se] mijn Moers huyck, nou de mantel van
mijn Vaer :
Men zoudt onmogllelijck houden, Jatter nacht op nacht
Soo veel ghebeurt, daerder sulcke stereke wacht
Altijd op straet is , als onse Ratelaers , die hebben 't
(wel dapper noest
Met een eyndt van een raechstock6 , en de dag? iii
(schie verroest
Se sellen 't je wel ofsien alle uyrs eens met een lee(lijck gheroep,
En dan voort een slaepjen te legghen, ergens in een
(donekere stoep i
Toch alle gaer doense soo niet, maer wel de meeste
Maer die Tijsjen vander Schilde vinghen, dat ware gheesten
lek ben soo blijdt, datse die schelm hebben ghevanghen.
Nou sel ick niet schooi gaen: maer ick sel hem kijckea
(lianghen,
Dat sal hy hebben voor zijn rooven en voor zijn ruyten8.
Daer is al een Lietjen of, (ick ken 't schier heel van buyten)
Dat daer éen ghedicht heeft, dieder self by was, doese'in
(vinghen
Laet sien hoe begint het Doek ? jae : hoor toe , irk sel't
jou singhen.
» 9Het is gee peys en vreed in alle Duytsche Landen ,
Sonder Tijsjen van der Schilde ,
Die leyter te Delden gevangen
Hy leyter gevangen soo swaerlijc op zijn lijf.
Die Vrouwe vander Schilde , zy lach op hoogher Tinnen
Zy sach de Heeren de Borghers komen binnen ,
Zy en sach daer Tijsjen haer liefste boele 10 niet
Zy en sach daer , etc."
* a
Ian ende Dirck, twee jonyhers, spelende met kooien.
Ian: Birch Neef, wilje mee , de Stee-klock die luydt
4 Stelen 5 (Bij 't dansen.) 6 Stok van een ragebol. 7 Dagge. S l'iooren,
9 Zie bl. 41. 10 Minnaar,
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Terstont sellense nou gaen hanghen de guyt.
Steeckt je kooten stracx wegli, en loopen wy heen.
Wel , hoe stae je soo ? Wil je mee , seght jae of neen,
Hoe ist , vaer ; benje quaet? waerom of je pruylt?
Jou , jou: hy moed" niet van zijn
. Moer : siet daer, by huylt.
Jou , jou : hy moet niet : sief dat 's een malle geck.
Dirck. Niet veel te jouwen, of ick smijtje l2 voor je beck.
Ick moet wel : maer ick en wil niet : wat ist nou ?
En of ick niet en most , wat roert het jou ?
Wat Nebje mijn kooten te nemen? je mochtse late legghen.
Ian. Wel hey , schortje dat vaer , je sout het maer segghen.
Ick wilse niet houwen, 'k stackse tot fins toe in mijn sack.
Hou daer benne je kooten, kom gaen wy nou strack ,
Hoe nae13, miendeje dat ickseje al deghelijcken ontnam ?
Direk. Ja 'k seecker: Maer waer set by hangen ? Buyten ,
(of op den Dam.
Ian. Ick en weet het niet, terstont sellen wy 't wel sien.
Laete wy gaen loopen heen, en tyen op de bien,
Soo krijghe wy een goe plaets, op een luyfen of op het schavot.
Dirck. Daer loom je niet op : de deur van 't Stadthuys is
(in 't slot,
Laete wy liever gaen staen, after op onse juck'4.
Ian. Neen : ick wil hier blyven , mislijck 1S wat gheluck
Datter noch komt : Hier benne wyder dichte by.
Siet daer by get16. Hier : loope wy wat aen d'een zy.
Siet daer de Schout mit zijn lackers 17 , daer isser al veal.
Kijck hoe moy is Tijsjen vander Schilden : Kijck wat een
(fatsoentje van een Beul.
[Het vonnis wordt gelezen.]
Beul. Neemt hier een spieghel aen , dus gae'kcr mee deur »
(gasten ,
Ick meen dat volck , die om de hoeck van een aer mans
(deur » tasten ,
En halen met een krommen ellenboogh , al wat los is na'er ,
Wtgheseyt1- 8 Meulensteenen, die zijn haer te swaer,
Welverstaende, als se op haer plat » legghen ,
11 Mag. 12 Sla je. 13 Ei, wat. 14 Stellaadje , banger (waar zij op liepen
of speelden). 45 Wie weet. 16 (Stopwoord — verbasterd van bij God ) t7 Beuls
kneclits. 18 Uitgezonderd.
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Dan machmense haer wel vertrouwen, men sou immer dat»
(seggen;
En noch wordense ghestolen, deur haer arghe list ;
Sulck volck doet het jou,sooder flus yemandtzij n buyl t 7 mist.
17 Buidel, geldbeurs.

BOEREN GESELSCHAP.
[Boertigh Liedt van GEPBR AND ADRIAANSZ. BREDEAO
Amsterdammer , geb. 1 G Mt. 1585 , j 23 Aug. 1613 op het
uur zijner geboorte — 's voorm. 9--10; vriend van Coster (zie
bi. 11 en bl. 41) ; leerling in de schilderkunst van Franciscus
Badens ; hij verstond geen vreemde talen en bestudeerde het
dagelijksch leven, ter afschetsiug in zijn dicht, op de vischmarkt en elders. Oorspronkelijke spelli.tg.]
Wie sal niet vande feest en 1 ^uerekern.is walgen ?
Men Boeter anders niet wls vreten swelgen balgen :
Men vedelt springt en danst , men sackpiji,t en men flnyt ,
Eu eer de kennis scheid sou raekt het mesk; n i yt.
Stemme : 't Waren twee Gebrueders stout ,

Arent Pieter Gysen , met Mieuwes . Jaap , en Leen ,
En Klaasjen, en Kloentjen, die troelen t'samen heen,
Na 't dcrp van A'; nek evee,n :
Wangt ouwe Frangs» die gaf scn Gangs ,
Die worden of (Teen'.
Arent Pieter Gysen die was so reyn int bruyn ,
Sen hoedt met bloem fluwiel die sat hem vry wat kuyn2,
Wat scherfjes en wat schuyn ,
Soo datse bloot » ter nauwe ' noot
Stongi, hallif op sen kruyn.
Maer 1Vlieuwes, en Leentjen, en Jaapje, Klaas en Kloen
Die waren ekliedt noch op het onwt litsoen ,
In 't root , in 't wit , in 't groen,
In 't grijs , in 't graeuw», in 't paers, in 't blaeuw,
Gelijck de Huysluy doen.
I Die werd afgereden (de kop afgetrokken onder 't rijden) een spel. 2 Elegant.
4
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Als nou dit vollickje te Vinckeveen anquam ,
Daer vongdese Keesjen , en Teunis, en Jan Schram,
En Dirck van Diemerdam,
Mit Symen Sloot » en Jan de Doot
Met Tijs , en Barent Ba rn .
De Meysjes wande Vecht, en van de Vinckebuurt
Die hadden beur tuychje te wongderlijck eschuurt ,
0 se waren so eguurt3!
Maer denckt iens , Fy » had lange Sy
IIeur Onger-riem4 ehuurt.
Sy gingen in 't selsip5 : daer worden so eschrangst
Gedroncken , gesongen , gedreumelt° en geelangst ,
Gedobbelt en gekangst ,
Men riep om wijn », het most soo lijn ,
Elck Boerman was en Langst7.
0 0
Aelwerige8 Arent , die trock het ierste mes
Tuege Piete Kranck-hooft en korselige Kes ,
Maar Brast van Kaallenes,
Die nam een greep », by kreegh een keep,
Mit noch een boer vijf ses.
Die Meysjes die liepen , en lieten dat geschil,
Kannen noch kandelaers , noch niet en stonger stil :
Maer Kloens die stack , en bil
Soo dapper uyt », dat een Veen-puyt9
liaer loot ter werden vii.
Symen nam de rooster, de beusem , ende tangh
En wurrepse Ebbert , en , Krelis voer de wangti ,
llet goetjen gingh sen gangh;
Liet sv deur 't glas », of waer 't dan was.
Mijn blyven was niet langli.
Ghy Ileeren , ghy Burgers , vroom en welgemoet ,
Mijdt der Boeren Feesten , sy zijn selden soo soet
Of 't bost yemant zijn bloet ;
En drinckt met mijn » een roemer Wijn,
Dat is jou wel soo goot.
C

3 Gegord,
Gondel, waaraan sleutels, mes en tasch hingen. 5 Gezelschap.
Rond espiou bcn 7Speewkneel,t.S Dartele, overmoed ige.9Vinckereenderkikbert.
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'T VERVAL DER REDERIJKKAMERS.
[Aen Ian Iacobsz. Visscher , schilder en glaes-schryver ,
door G. A. BREDERO i zie bi. 49.]
Stemme ; van den xxiiij. Psalm, De aerd is oases Gods
voorwaer , &c.
[Adres.]
Die op het Pus-land! stil ,
Leyd zijn vernoeghde leven ,
%\'erd dees brief (so God wil)
In eygen hand gegeven.
Met vriendt die God bewaer.

V Vraegh ontfaen, gesien, bedacht,
Heeft in een twijffel my gebracht ,
Die schielijck stoof in mijn gedachten :
Te weten , of ick uwe kunst,
Of uytgeuome2 goede gunst ,
Voor 't grootst sal oordeelen en achten.
Cort om , ick wil pluymstrijcken niet,
't Is gulle gunst 't geen ghy hier ziet,
Geen diep verstand noch schrand're spreucken
hIaer ondervinden , niet uyt waen ,
Dan seecker weten , en verstaen
Van waere en van valsche breucken.

,

Waerom het ; gleniiert jen3 , ach !
Niet bloeyt gelijck het voormaels plach ?
Is Vrundt u vriendelijcke Vrage :
De meeste mangel die ick weet ,
Dat is: dat disk zijn plicht vergeet ,
Want niemant wil den ander dragen.
Dies dTendracht vlucht nu voor de twist ,
De Eenvoud' voor de schalcke list ,
De oude trouw is gantsch gebroken ,
De Liefde van de kunst is sieck ,
Of , yvcr-loos, door spijt of pieck,
Pleintjen te Amsterdam. 3 Uitnemend. 5 De Rederijkkamer In liefd' bloeyende.
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En wert gedicht noch rijm gesproken.
Daer d'Overheyt niet wel en staet,
En d'ongeregeltheyt toe-gaet
Van bengels woest , en grootse gecken ,
Daer chick voert het hooghste voort
Daer niemandt doet als hy behoort ,
Dar moet het al ten quade strecken.
Dies wertmen wetteloos, en slof,
De goede zeden raecken of;
En die 't hem, schoon te recht, wil moeijen ,
Die wert beguygelt en belacht ,
Gelastert , ° smadelijck veracht ,
Doe sou den Eglentier dan bloeijen ?
Heeft yemant nu een spel gemaeckt ,
Daermen (doch lachend' niet) aenraeckt
Mit moeyten , en met tijdt verliesen ,
Alsmen de rollen dan uyt-deelt ,
Den een die maat , d'ander krackeelt
Elck souse selfs wel willen kiesen.
And're brengen haer rollen wéer.
And're willen niet spelen meer.
't Valt swaer veel hoofden te besturen ,
And're willen , en kunnen niet
Zo hier geen beterschap geschiet
Zo mach ons Rijck niet langer duren.
Ghy. Princen4 rijck van goed verstant
Die 't Egl-ntisr (jen hebt geplant ,
Wilt inden noot niet van ons wijeken ,
Mijn vriendt , God geef u blye rust ,
Laet ons te samen , als 't u lust ,
Met stichtingh geest'lijck Reden-rijcken.

De feylen, die helaes ! op oase Kamer groeima ,
Heb ick , met kraneke kunst , bewesen en geseyl ,
Nu wacht ick , van m jn fleer , op dese vaers bescheyt,
Dan sal de Reden-Rijck in ware Liefde bloeijen.
't Kan verkeeren4.
4 Zie GED, b1200 . 5 Devies des dichters.
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Hier siedy 't werck » van een jong Klerek ,
Docht is uyt jonst gheschreven,
Soo ghy hier siet » 't geen u verdriet ,
Mijn slechtheyt6. wilt toe-geven.
G. A. B.
V vriendt blijft al zijn leven :
6 Geringheid, eensgezindheid.

---0g0-NATUUR EN CONST.
[Sonnet, van G. A.

BREDERO.

Zie bl. 49.]

Vroegh inden dageraet , de schoone gaet ontbinden
Den Gouden blonden tros, Citroenich van coleur ,
Gezeten inde Lucht, recht buyten d'achter deur ,
Daer groene Wijngaert loof oyt l louwen muer beminde.
Dan beven Amoureus de lieffelijckste Winden ,
In 'tgheele zijdich hayr, en groeten met een geur
Haer Goddelijck aenschijn , opdat zy deze keur
Behielt , van dagelijex haer daer te laten vinden.
Gheluckich is de Kam , verguldt van Elpen been ,
Die dese vlechten streelt, dit waerdich sijnd' alleen:
Gheluckigher het snoer , dat in haer dichte tuyten2
Mijn Ziele mé verbint, en om 'thooft gaet besluyten;
Hoe wel ick 'tliever zie wilt golvich na sijn joust:
Het schoone van natuur passeert doch alle Bonst.
I Steeds. 2 Vlechten.

ALPHONSVS , TE LEUR-GESTELD.
[Uit BREDERO0S Treur-spel van Roddrick ende Alphonsvs,
op de regel :
De Vrunden mogen kijven ,
Maar moeten Vrunden blijven ;
opgedragen aan Hugo de Groot. Zie bl. 49.]

54

RODDRICK ENDE ALPIIONSUS,

Twee vrienden beminnen de zelfde Princes , klysabet genaamd ; zij heeft Roddrick heur hart geschonken. Alphonsus
redt eerst Roddrick, later Elysabet het leven ; tusschen die
twee feiten her ft hij door een laatsten brief getracht de liefde
van Elysabet te winnen.

Alphonsus , Geraldus [een verliefd edelman].
Alph. Geraldus , edel Heer , wat doet u hier dus staren?
Ghy klaaght hier vande Min , so ick u hoor verklaren.
Ger. Don Alphonsus , mijn IIeer, oprecht bedroefde Vrunt,
Ick wensch u het gheluck dat u mijn ziele gunt.
Iok had u niet ghesien door mijn aandachtich peysen ;
En wil mistroostich nu uyt 't Vaderlandt gaen reysen.
Alph. Wats d'oorsaack van u toght? Ger. l\lijn Neer ghy
(weetse wel ,
Daarom is noodeloos dat ickse u vertel.
Alpha Helaas, het selfde dingh heb ick oock voorghenomen.
Ger. Ghy zijt ter rechter tijdt, mijn Iker, hier wel ghckomen,
Ghy hebt het reys-kleedt aan, so ick te recht aanschouw.
Alph. Geralde, mijn Vrunt, wilt gu y my loven' u trouw?
Ger. Ja ick, Alphonse Heer, seer vriendelijcken garen.
Alph. V Lief die is ghetrout : de mijn hoor'ck sal haast paren.
Om dat ick 't niet mach sien, so heb ick wat gheschrift
Ghesonden aen mijn Lief voor d'alderlaatste gift ,
Tot een glledenekenis van mijn betlroeftheyt klachtigh.
Ger. Mijn fleer, ick springh van vreught. Alphonso, ist
(warachtich?
Alph. So vind' ick na mijn wensch een trouwe metghesel :
Geralde, ick meent ernst. Helaas, het is gheen spel.
1V ieuwen-Ilaan [Alphonsus' knecht, komt] ugt.
Ger. Wie komt daer, Nieuwen•Ilaan? seker hy loopt heel
(luebtigh.
Alph. Ja hy is trouw en goet, maar veel tijdts al te kluchtigh.
Wel Nieuwen-Haan, mijn knecht, wat brengdy v oor bediedt?
117 .-11. Maar een grove, bolle, vette, lang -e , kromme, korte NIET.
Alp. Wel hadse geen ghevoel van mijn jammerlijck verdriet?
1Y.-11. Ja, ghewaldigh mijn Heer : Maar zy en seyden 't niet.
Alph. 11laackten zy gheen beklagh van 't leyt dat my ghe(schiet?
1 Beloven.

DOOR BREDERO.
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N.-H. Ja , heel stil-swyghende, want ick en hoorden 't niet.
ellph. Hoe salse schreyen, ach ! als sy my niet en siet !
1V.-H. Watse sal , dat vermoedt: Maar nu en deed' zijt niet.
Alph. Lieve seght, wat seydse op 't lest, doe ghy haar liet?
Pt.-H. Sv sevd' gans boe noch ba, in 't alderminste niet.
Ick sprack : Mijn Heer, Joffrouw, hem in u dienst ghebiedt !
't Was 't ouwe deuntje weer, sy sey al weer-an niet2.
Maar moght ick mijn fleer een hallif jaar eens zijn,
En dat ghy so langh waart inde plaats van mijn,
Ick souw haar niet schrijven, niet seggen, niet groeten ,
Niet wenschen , niet vloecken , niet dienen , niet ,moeten ,
Niet prijsen, nietlaken, niet lieven, niet willen, nietkoopen,
Voor en al eer dat sy my selfs quam na loopen.
Alph. Hout op ghy grooten Sot, ick raadt u dat ghy swijght,
Eer ghy den dellen om u Kinnebacken krijght.
Helaas, hy slooft vergeefs . so ick nu kan aninercken ,
Die d'ondanckbare dient doet al verloren wercken :
Ay my, my wert so bangh! Hoe flauwt ghy so mijn hert?

In onmacht valt hy.
2 Niets.

ALPI-IONSVS , VAN RODDRICK DOORSTOKEN.
[Uit BREDER0OS Treur-spel: bl. 53.]

Alphonsus is tegen de Mooren gaan vechten.
Alphonsus hittigh heet Besaeyde daar de Landen
Met mensehen, hoofden , handen , Met stucken van Gheweer:
Wat hy trof vil ter neer.

Den Indiaanschen Orondatus met vijf Mooren [ziet
Elysabet met hare Dienst-vrouwen] :
By gord' , gans velten 1 , swijght, (lat jou de Moort » steeckt !
Ick ra niemant so koen , dat hy nu een woort » spreeckt.
0 bloemer hertent ! sus: pots i hondert twijntich, luyster :
Wat Duyvel sie ick daar so schemeren int duyster?
1 (Bastertvloeken) Cord, gans, pots -- God, Gods ; velten — St. Vetten
(Valentijn), met zinspeling op de vallende ziekte. 2 (Bastertvloek) l3loedead harte.

RODDRICK ENDE ALPIIONSUS,

Ganst wongden, loopt toch niet , maar treet tot de Man a an,
Levert hem eerst een sladi, en wijckter so dan »van :
0 blaffers durf ghv niet ? Komt hier ghy bloode loeren.
Elysahet wordt gsccngen , maar door Alphonsus , die met
Geraldus thuiskeertt , ontzet ; Roddrick , die haar zoekt , is er
op anrgekomen ; Elqsabet , denkende dal er weer vijanden opdaagden , vlucht ; Roddrick heeft zijn vriend in de nacht voor
een Moor gehouden en hem doorstoken.

Roddrick [in groote droefheid] :
Waarom kan ick de Doot niet hondertmale lyen
Om mine misdaad groot na Nv iile te kastyen?
Eer icfc die stel int werck , so bid ick u en laat
De ouwde Vrur1`scliap niet om eersen nieuwen haat :
En wilt de Misdaad' niet, maar deer en jonst ghedencken,
Die Alphenso Rodd'rick uyt Minne plach te schencken.
Vergheeft de breucke my, die self op mijn de schuit
Sal wreecken also strengh, dat ghy ghenoeghen sult.
Oorloft my dat ick u uyt Liefde ondertusschen
Voor den adieuw , helaas ! eens hertelijek mach kussen.
Reeckent het deerlijck feyt dat ortverdocht3 ghevil
Des Hemels wreetheyt toe , en niet mijn eyghen wil.
Maar 0 gloorjose Vrundt, die, ducht lek, moet ontslapen,
Ontfanght, ontfanght van my dit seer bloedighe wapen ;
'Tis 'tselfsi,e dat ghy eerst van schanden hebt bevrijdt,
Als ghy door Liefden wont den sorghelijcken strijdt.
Die my het leven bracht, die maack ick laas ! aflyvigh.
Ontfanght mijn Vrundt, ontfanght, van my arm en katyvigh4,
Ja troosteloose Mensch , het geen dat ghy mijn gaf.
Ach ! ick heb waarders niet te off'ren op u graf.
Hoewel ghy meer verdien', so salt my nochtans passen
Met dit mijn dunne bloet de schantvleck af te wassen.
Alphon. Ach ! Rodderick doet week dit schrickelijck opset,
En leeft voortaan gberust met u Elysabeth.
Het onghewe`en stuck dat h : er is nu bedreven
Wert u met dele kus van herten gantsch vergheven :
Maar denekt doch gheensins my te peyen 5 met een wraack
Over u selven , ach ! dats een vervloeckte saack ,
3 Onvoorbedacht. 4 Ellendig, 5 Voldoening te geven
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Teghen zijn eyghen Lijf te bruycken eyghen handen :
Ach my ! wee my ! o my : De doodt komt op mijn tanden.
Ach Vrient , ick bid dat ghy een Pater Noster leest.
In uwe handen Heer beveel ick mijnen gheest.
[floddrick] valt [in zwijm] op hein, uyt het Bosch.
Elysab. Wat sie ick, ist mijn Lief ! neen 'tis qualijck ghegist.
Het is: ten doeto : Siet wel , seecker segh ick , by ist.
Hoe ben ick doch son Sat, souw hy zijn Vrunt verdrucken,
Hy is bet noch, soo 't schijnt aan al zijn Wapen-stucken.
Ick ga daar stout na toe : ach , wat is hier ghebeurt ?
Hier leyt miin Lief, e} laas, die zijn Vrundts doodt betreurt.
Ach Rodderick, wat mocht u kennis so bedwelmen?
Rodderick verkomf.
Rodr. Wie heeft mijn Vrundt ghemoort? vermaledyde
(Sehelmen,
Ick sal u kappen met dit ysselijck gbeweer.
Elys. Siet voor u, ach, mijn Lief. Gerald Besadight u
(mijn Heer.
Rodr. Ghy Moorders wijckt van my. Gerald. Heer, wy
(zijn u Gesellen.
Rod. Ghy zijt struyck•roovers, of de Duyvel van der Hellen.
Nu laat mijn handen los eer ick u keel af-bijt.
Gerald. Ach Rod'rick weest gherust. Rodric. Is Aiphons'
(uyt zijn Tijt ?
Maast u Atropos, wilt met uwe wisse schichten
Mijn seer beswaarde ziel van zijn last wat verlichten.
Elysabet. Rijn Vrunt vertrout in Godt. Rod. Wat wil
(dit helsch gespuys ?
Flucx seg ick , gaat van hier na 't eeuwich dcncker huys :
Of ist u om mijn ziel dat ghy hier dus gaat sweven ?
Ick salse u terstont uyt wanhoop garen gheven.
Elysab. Bedaart u Rod'rick, hout ! eer ghy u meer besmet.
Rod. Zijt ghy daar? ach mijn Lief! zijt ghy 't Elisabet?
Elysab. Ja ick mijn hertsenLief,ach,hoehebdy ghesprongen.
Rod. Wel Liefste wat is dit, hoe koom ick dus ghebonghen?7
Elysab. Ach Lief! t' raserny is daar de oorsaack van.
Rod. Het is meer (o mijn troost) als ick bedeneken kan.
6 't Is niet. 7 Gebonden.
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Wapens ! wat sie ick hier , hoe komt Alpbons verslagleen ?
Gerald. Mijn Heer wy wetent niet. Rod. Eylaas 't is te
(beklaghen !
Och leghdy hier mijn Vrunt ! mijn toevlucht inder noot !
Sijn leden zijn al stijf, en gantsch bewegheloos;
Het freytsem9 ciert zijn mont met een snee witte roos ;
Sijn wanghen zijn al kouwt , 0 vernielende Boot!
\Vat mocht my meerder quaat van u als dit gl ^eschieden !
Ach ! wie heeft dit ghedaan , seght uytverkoren Lieden ,
Spreeckt,of ick sterf van rouw? El ys. Eylaas ! ghy Rodderick.
Rod. Niemant sal nu de straf meer draghen dan als ick,
Stant op en maackt ruym.baan, ick sal 't op my gaan
(wreecken.
Gerald. Mijn Vrunt ghy zondicht met so roockeloos te
(spreecken.
Rod. Den Moorder van zijn Vrunt behoort noch heyl
(noch heul,
lek sal scherp-rechten 't graat en zijn
. mijn evghen Beul.
Elysab. Ach Rod'rick ! dat's ileydens, zijn selven dus
(te krcncken . .
Ger. Een K risten die betaamt de snoodheyt niet te dencken.
't Is vreemt , dat ghy u wil so los den breydel gheeft.
Rod. Wie weet wat Godt met mijn hier van besloten heeft.
Elysab. Ach ! Godt en wil gheen cluaat, ghy oordeelt
(onverduldich.
Rod. Na de Mensch'lijcke Wet ben ick de doot doch
(schuldieb.
Ger. Maar niet mijn waarde heer dat ghyt u selven doet.
Elysah. Hoe zijt ghy doch so mildt al van een anders goet?
Het leven dat 'ghy hebt is niet uyt u ghesproten ;
Maar ghy hebt het te leen dus langti van Godt ghenoten.
Rod. 0 Heere Godt hoe moght u goetheyt doch ghehenghen,
Dat ick mijn lieve Vrunt als vyand' gingl ^ ombringhen ?
Vader vergeeft doch mijn lees ongemeende Moort.
Elysab. I' idt met vertrouwen ghy vert seeckerlijck verhoort :
Bidt, hoopt ende ghelooft, den Heer ist aanghenamer,
N iet op de straat , maar in u herte , u slaapkamer.
8 (Uitroep nati leed of verontwaardiging — zie GED. bi. 85.) 9 Schuim.
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Schijn-heylich huychelry zijn Godtheyt noyt beviel:
De recht aanbidders zijn van binnen inde ziel.
Rod. Ach Lief! ick swemme in mijn droeve moey'lijckheden,
Elysab Ghy kunt met kennen niet verwecken d'overleden;
Zijn doot jammert my seer, ja meerder dan ghy waant.
Maar ick heb Lief om u van tranen my ghespaant.
Rod. Eer wy dit sehoone lijf ter aarden gaan besteden,
Vlet een so hoogben eer alst van my went ghedacht,
So vind ick liet gheraan dat men an zijn gheslacht
De bitt're boodschap met rechtschapen onschult l0 deden.
Voorts dat sy vriendelijck ten Groef werden gliebeden ,
Aldaar het leyde n Lijek ten grave wert ghebracht ,
Verselschapt met een sleep , heerlijck van staat en pracht,
Opdat sy zijn Wt-vaart selfs versieren mede.
Laat stracx in die Rappel een tomb' van Marber bouwen ,
Daar kunst en kostelheyt als wonder zijn t' aanschouwen:
Doet hem eerwaardigh daar ghebalsemt inne legghen,
Laat op zijn Sarck gheswind met nette letters bouwen,
Een Graf schrift kloeck en fray , dat an Mannen en Vrouwen
Zijn Liefd', zijn Deughd', zijn Doodt, in 't openbaar magli
(seggen.
10 Behoorlijke verontschuldiging. It Betreurenswaardige.

DE MOEDERTAAL VAN DANIEL HEINS.
[Uit de opdracht van Heinsius' Gedichten (bl. 0) aan den
toenmaligen kunstnjeceen Jacob van Dijck , Hollander , doch
Ambassadeur van Zweden bij de Staten , door PETRUS SOH RIJ.
VER of SCRIVERIUS , meest bekend als geschiedvorscher en
Latijnsche-letterkundige , geb. te Haarlem , 12 Jan. 1576 ;
f te Oudewater , 30 Ap. 1660. Van wege zijn Remonstrantsch
geloof leed hij vervolging van de Rechtzinnige Regeering ;
maar ontkwam daar vrij spoedig aan, en leire een gemakkelijk
studieleven op zijn hofstede Woelwijk en te Leiden. In zijn
tien laatste levensjaren was hij blind. Oorsp. Sp. De l e Uitg.
is gedr. met een a-b•c, dat, alleen gewoon Latijn te spellen,
geen w-s rijk was ; deze zijn er daarom door dubbele v•s en
zelfs, dikwerf, door omgekeerde a-s (vn) afgebeeld.]
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Al sijn hem' vvel bevvust de spraecken altemael
Soo is de meeste lust tot zijne moeders tael.
Tael ongelooflick soet , princes van alle taelen ,
Geboren om de croon van anders hooft te haelen :
Vol sins, vol defticheyts, vol luysters, lanck en ruym,
En die vvel missen kon het over-zeesche schuym.
Tael rijck en onvermengt : tael om ten toon te dragen :
Godin , die niet behoeft een vvoordt te loopen vragen
En halen tot uvv hulp. tael van geluckich slach ,
Die gansch Europa door de taelen trotsen mach.
Schier d'outste die men vindt : niet om te vvederleggen:
Ily booge vande zijn , die vuil : vvy sullen seggen
Dat onse tael de haer soo ver te boven gact ,
Als van de svvarte nacht de helder sonne staet.
En om dat vvy den trots van Vranckrijek hier aenraecken,
Soo segt hun dat vvel eer haer t olckeren dus spraecken;
Die tael die daer nu is , die comt van vreemdt gespuys,
En uyt een ander hoeck gesproten leyt daer t'huys.
Van onse Duytsche tael de Fransman is gevveken,
Genootdruckt zijnen hals in 't Roomsche iuck te steken
En van het vreemde volck. tvvelck nemend' in zijn landt,
Is daer met zijn gevoelt een nieuvve tael geplant.
Dus spreken zy daer noch : haer eygen is verlooren ,
Die vvas gemeen met ons : men sprack daer soo te voorgin
Gelyckmen hier te landt noch is gevvoon te doen:
VVy houden onse tael, vvy sijn noch even coen.
Maer Vranckryck is verheert, en houdt niet op van pralen:
Zy dencken niet vvaer haer de naem komt van de V Valen.
Ist niet, omdat haer spraeck by minsten ende meest
Gevvisselt en vervvaelt wel eertijdis is gevveest ?
0 Galli sonder gall, ghy liet u soo manieren !
Daertegen sijn vvy noch gebleven Batavieren,
Geen dienstbaerheyt gevvent : en op een vrijen grondt
Ist dat vvy noch van outs behouden onsen mondt :
Van niemandt niet gesnoert, van niemant niet gebonden ,
Iae in liet minste niet van yemandt oock geschonden.
VVech, vvech uytheemsch gedrocht. de Vlaemsche soetc
(maecht,
Die sal vvel schicken, dat zy Ilollandt wel-behaecht :
I.

(lleinstus.)
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De Gentsche2 nachtegaal die sal wel sorge dragen ,
Die daer verheven sit op s' Faems vergulde vvagen ;
En rent de vvolcken door , tot daer de Son opstaet ,
En vvederom te bed met zijne peerden gaet.
Mijn sorg, mijn ander-iek, mijn vriendt van oude jaeren:
Dat Goddelick verstandt , dat ons kan openbaren
Al vvat in Romen schuylt, iae van heel Grieeken•landt;
Dat tot ons groote licht den Hemel selve sandt3.
Die soeten honich-dieff van all d'Hbleesche4 raten,
0 , die den besten vvijn getapt heeft uyt de vaten
Van het Tyrrheensche landt : en nu soo veel uytgeeft,
Dat gantsch Europa schier van zi j ne tafel leeft.
0, die ver overtreft den schencker ‘ vande Goden :
In 't schaffen meer alleen als all des Hemels boden.
Self 't Nectar is veracht, en 't gaet soo niet in svvanck ,
Als Heinsi5 nieuvve melck end' aangename dranck.
Als hy zijn snaren roert , Homerus moet het geven 6 :
En de Thebaensche svvaen7 , al sint men hem hooch svveven,
In 't blaeuvv gesterde velt : Alcnus8 met zijn luyt,
Laet maer ons nachtegael beginnen , heeft oock uyt.
In 't cort. der Grieeken trits kan hy alleen neefsetten,
End' haer, alst komt te pas, self geven nieuvve vvetten.
En Romen ist genoech, die haer9 geluckicli acht ,
Als hy macr geeft gehoor , en haer niet en veracht.
2 (Ileinsius.) 3 Zond. 4 Ilybla — Siciliaans' he berg, beroemd door Iekkeren
honig. 5 Ileinsius' (van Ileinsius). 6 Opgeven. 7 Pindarus , geb. 520 v. Chr.
8 (Van Mitylene; 1. 604 j. v. Chr.) 9 Zich.
-oáo-

AEN DE EERBARE ENDE KONSTRIJCKE IONKVROU
ANNA ROEMER VISSCIIERS.
[Door DANIër HEINSIUS (zie bl. 20 en 59,

ook GED. b1. 163).]

Godin die by den stroom des Amstels sift geboren ,
Van Phoebus seer bemint , van Pallas uytverkoren ,
Geboren als ick meen , en menich man gelooft ,
Niet uyt u moeders schoot, maer uyt u vaders hooft.
Minerva van ons landt , en tiende van de negen
Die Pegasus bestort met zijnen soeten regen ,
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Of alle tien alleen : de vierde van de dry
Die Venus gade slaen , en dansen aen haer sy.
Het sy dat ghy met goudt een aerdich werck wilt weven,
En sticken met coleur , Arachne 1 moet het geven,
Het sv dat glry den draet gaet nemen en de naelt,
Het schijnt dat ghy met krijt , of met coleuren maelt.
Laet komen het pinceel , Apelles2 sal beswijcken ,
Neemt kolen uyt het vier , Protogenes 3 sal wijcken ,
En geven u den prijs. maer meest de Diamant
Omdat hy weerdich is, is in u weerde handt.
Die treckt al wat ghy wilt, en schijnt op u te wachten,
Als sprei van uwen geest en vliegende gedachten ,
De Son , de schoone Maen , al watter is of was ,
Of yewers wesen kan , dat stelt hy in gelas4.
V\lat Thales5 heeft bedoctet , Pythagoras6 geswegen ,
En Socrates7 geseyt, en al de wijse plegen
Te schrijven op papier, en roemen allermeest
Als noodicIt voor de mensch, dat schildert gy nu, eest8,
Of treckt liet met de pen. de deucht die wort gewesen ,
En metter handt gevoelt , en niet alleen gelesen ;
Het sy dat ghyse set op lijnen of op doeck,
Of als de mannen doen , maeckt een verstandicb bocck.
Het selve placht te doen het volck dat aen de stroornen
Van Nilus heeft gewoont°, zy schilderden met boomen,
En dieren alderley , en gaven door een plant
Te kennen haeren sin en innelick verstandt.
Als ghy geboren wort , Minerva quam beneden
Van haeren hemel hooch met Erato l0 getreden,
En toegen u eens toe , Terpsichore" die nam
Het kindt in haeren schoot, en Venus gaft de mam12.
Cupido wiechde self , en gaf u vast te raecken
Zijn pijlen ende hooch, wanneer ghy quaemt te waecken ,
Gelyck de kinders doen. daer van en hebt ghy niet
Gehouden , dan dat ghy noch alle dage schiet
I (Borduurde fraaier dan Minerva, en werd daarom in een spinnelcob veranderd ) 2 Van 't eil. hos; 1. 332 j. v. Chr.) 3 Schilder te Rhodus ; 1. 336 j. v.
Chr. 4 (,las. 5 Geb. te Miletus. 640 j. v Chr. 6 Wijsgeer , die zijn
nieuwen leerlingen het zwijgen oplelde , geb. te Saunos ; 1. 600 j. v. Chr.
Geboren in 470 te Athene. 8 (Voor eetst) Etst. 9Egyptenaren. 10 Muze
van liet Minnedicht. 11 Muze van den Dans. 12 Borst.
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Met oogen vol venijns. Maer als de teere jaeren
Des kindtsheyt onbevroet by naer ten ende waeren,
Doe quam Vranie 13 , die bracht een groote ties
Vuyt Castalisl4 de beeck , en leerel' het kindt zijn le!
Het spinnewiel , de spil , en is niet dan voor sinnen
Die trecken naer het graf , en anders niet beminnen
Dan tijdelicken loon. niet die door eer en lof
Verheffen haeren geest , en vliegen uyt het stof.
Den hemel was u boeck. ghy laest zijn goude noten
De letters van de nacht , daer met hy staet begoten ,
En kendet al zijn volck. wat dat Orionl6 doet
Geteyckent aen zijn hooft , maer meest aen zijnen voet .
Al loopend' in de locht , en toonende zijn hielen ,
VVaerom dat Cepbeus l6 staet, en Hercules moet knielen.
VVat sterren dat hij draecht noch boven op zijn huyt,
VVaer al de teyckens staen van Perseus t7 en zijn bruyt.
VVaer dat de Ionckvrou l8 staet, die van ons is getogen
Door onsen handel slim , en oppewaert gevlogen;
Die gliy geselschap hielt, oock woonend' in de locht,
En Ariadnes kroont9 , die ghy wel dragen mocht.
Dan naecht ghy naer de weck, niet daer de Goden wonen,
Die verder van ons zijn , maer harre vrome sonen ,
En dochters, door haer deucht, de klare wech, dewelck
Nu noch gespickelt is van Iunoos witte melek20.
Daer ghy noch wonen sult, ten sy dat ghy wilt welen
VVat naerder aen de Lier21 van Phoebus self gepresen ,
En in de locht geplant, al waer men haer siet staen
Dicht aen de Sevenster , niet verre van de Maen.
Dit was al uwen lust, de menschen te verlaeten,
En het gemeyne volck met zijnen lust te haeten ,
Die altijdt hangen aen het aertrijck , ende niet
Hetgene dat alleen den hemel in ons giet.
De geest die vliecht om hoocb, is van gelijcken aerde,
Gelijck het heete vier klimt altijdt van zijn aerde ,
En gaet van daer hy komt, by weet dat al het gout
Dat onse sinnen treckt, daer Amsterdam op hout ,
Niet anders is als slijck. dat eerstmael licht begrai en ,
13 Muze der Sterrekunde. 14 Fontein der Muzen. 13 Sterrebeeld, 16 Sterrebeeld, 17 Sterrebeeld 18 Sterrebeeld. 19 Sterrebeeld. 20 St. b. ; de melkweg. 21 St. b.
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En lijnde los gemaeckt , ons selve maeckt zijn slaoven,
Krijcht zijnen glans van ons , en zijne suyverheyt ,
Iae selve zijnen prijs van onse sottichevt.
0 groot , 8 manlick hert , en weerdicli niet te leven
Daer sick de mensehen maer tot ydel goet begeven,
I1aer daer u susters zijn , of daer Minerva leeft ,
Die by Tritonis vloet 22 altijdt haer woonplae!s heeft.
0 ster , 6 hemels kindt , van wonderlicke stam,ne ,
Vol geest, vol locht, vol vier, vol goddelicke vlamme.
Gemaeckt tot spijt van ons, en hoven alle wens,
In vrouwelicken schijn schier meerder als een mens.
Had Phoebus u gesien , zijn Daphne sea noch leven ,
Of ghy sopt selve sijn dat haer nu is gegeven23,
De kroone van zijn hooft. maer Beker ick en kan
Niet dencken of hy wenst te veesen uwen man.
Te wetten u verstandt met hemelsche gedachten,
Met Goddelicken praet , en met geleerde nachten ,
Met hooge wetenschap , en redenen van al
VVat in de werelt is en naer ons komen sal.
VVat dat de koude nacht des winte ' s doet vertraegen ,
Des somers wederom doet waskeren de daegen ,
VVat dat de groots: zee doet komen ende galm ,
Den hemel looped om , het acrtrijck stille staen 24 ,
Het water in de locht gelijck eliiek doet wegen ,
Soo dat het niet en valt, wat ons den soeten regen,
Den kourlen hagel maeckt, de maone van ons weert ,
En wat dat seggen wilt de sierre me, de steert.
Die dan Apollo wier die soul' hem konnen lijden,
En sonde Iupiter zijn Iuno niet benijden ,
Al houdt zy aen den d i s altij dt den hoochsten kant ,
En draecht den blixem self stiel dickwils in de handt.
22 Moeras in Bceotië. 23 (Zij is in lauwerboom veran'le • d ) 2-1 (tleincius wist
wel beter — maar hij had zich nu eenmaal tot de onkunde van een Griek
gedoemd (zie bl. 20).)
______.-0D-^O-

AEN DANIEL HEINS.
[Door ANNA ROEMERS [dochter] VISSCHER. Zie , voor den
vader en de dochters , GED. bi. 163, '281 en hierboven bl. 61.
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Anna werd geb. te Amsterdam in 1i84. Zij gaf de Zinnepoppen
kaars vaders vermeerderd en verbeterd in vaers en proza uit;
Genoeg is meer was haar spreuk ; zij huwde met Dominicus
Booth van Wesel. Zij stierf 6 Dec. 1651.]
Met walging, jae op 't hoochst heb ick veracht het geen
Dat de begaefde mensch berooft van alle reen ,
De dulle dronckenschap, maer prach met trogglent gnockent
Nu om een schuyfjen2 , en van 't geen zy gulsich slocken
Een weynichjen ter sluyck. van die (meen ick)) die sijn
Oock dronckaerts, niet van Fransof schrale Rijnsche wijn,
Maer Pegasus fonteyn. 0 driemael drie Godinnen
VVtdeelster van die dranck; laet my genade vinnen ,
Op dat ick desen lof , die ick gans niet verdien ,
Mach tegenspreecken, om daer door de Nijdt t'ontvlien,
Die altijdt scbrolt op eer , en willens niet wil weten
Dat dit is het gebruyck van aertige Poëten.
Want ghy , Apollo , prent niet eens in u gedacht
Dat ick vermetelick my 'tselve waardich acht.
A. R. V.
I Houd met bedelend smeeken aan. 2 Staartjen of restantjen in een uitgedronken glas.
-------.orb--------

AEN JONCKVROU ANNA V1SSCHERS ,
OP HAEIt DICHT, TE LEYDEN SIJNDE VAN IIAEIt GEMAECKT , ENDE
AEN HEM (HEINSIUS) GESONDEN OP HET ZIJNE.

[Door DANIEL HEINSIIIS ; zie bi. 61.]
Dry Musen dry en dry heeft Griecken ons gegeven ,
Die nu noch so men secht op Helicons top leven :
Doch wie de meeste sy , of wie dat vooren gaet ,
En heeftse niet geseyt , en noch in twijfel staet.
Hesiodusl wel eer heeft boven al gepresen
Calliope2 seer hooch , en meent dat zy moet wesen
Die legden moet den dans. maer Clio 3 strijdt om d'eer,
Melpomene4 niet min : Vranie noch meer.
En hebben al gelijck. want Clio leert ons prijsen
i Een der oudste Grieksche dichters. 2 Maze der Welsprekendheid en v, h,
lleldendicht. 3 Muze der Geschiedenis. 4 Muze v. h. Treurspel.
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De Inannelieke doucht , haer vrienden eer bcwijsen.
Melpomene die heeft de Koningen bedocht
In harren droeven sanck : Vranie de locht.
Tewyle datse noch vast met malklnder kijven ,
Onellen van getal , en twijfelachtich blijven
Krijcht Leyden het hescheyt. De meeste van haer al
Komt hier van Amsterdam: maeckt e pen het getal.
-oóo-

AEN DANIEL HEINS EN JONCVROU ANNA
ROEMER VISSCHERS.
[Omstreeks 1616 (zie bl. 6) door JACOB VAN ZEVECOTE
geschr. uit Gent ; geb. ald., 16 Jan. 1596 „in de Steenstraet ,
over de Vrouwenbroeders•kerk, N°. 11" ; door zijne bezongen
minnares Thaurnantis bedankt , werd hij Augustijner monnik ;
daarop deed hij een reis naar Italië; in 1623 trok hij naar
Leiden ; hier zwoer deze bloedverwant van Harduyn (zie bl.
21) het geloof zijner vaderen af ; trouwde; vervormde in een
zijner Latijnsche Treurspelen de Christinne Maria Stuart tot
eene Heidin (Maria Grcaca) ; kreeg de Rektorsplaats aan het
Athenaum te Harderwijk, en i daar 17 Mt. 164g . (fors. sp.}
Van als het Griecksehe land wiert t' eenemael beseten
Met boa' onwetenschap , en heeft men noyt geweten
Waer dat Minerva was vervlogen metten God' ,
Die Heliconis vloet hielt onder zijn gebot.
Maer als ick heb gesien de weI gemaeckte dichten ,
Die de geleerde Heins en Anna Roemer stichten ,
Ick nebbe vast gedocht , gehouden voor gewis ,
Dat Phabus met sijn volck in Hollant komen is.
Waer Heins Apollo niet, hoe soud' hy konnen maecken
De dichten die vol konst niet menschelicks en smaecken
Die van de Goden sijn van sterflicheyt bevrijt
En in het eeuwig boeck geschreven van den tijt?
Waer Anna Roemer niet Minerva , hoe Bout wesen ,
Dat wy soo veel van haer en hare konsten lesen ?
Hoe soud het wijt toneel des werrelts sijn te nou
1 Apollo.

ANNA

ROEMERS AAN

JACOB VAN ZEVECOTE.
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Om te besluyten d'eer van een gemeene vrou ?
Hoe soul' een vrijsters hert de ydelheyt verachten ,
En vliegen in de locht met hemelsche gedachten ,
Verheffen op haer wieck, bevryen van de doot
Soo menig kloecken man, die zy wilt maecken groot?
Ick laet de blinde dan noch twyfelachtig blyven
En waer nu Phnbus is of waer Minerva - kyven ;
fleins sal my Phnbus sijn, en ghy Hollantsche maegt
Verdient dat ghy alleen Minerve name draegt.
2 Minervaas.

ANTIVOORDE VAN JONCVROU ANNA ROEMER
VISSCHERS.
[Aan Jacob van Zevecote ; zie bl. 66. §]

Uw' gunst , uw' heusheyt en uw' groet
My dit weer aen u schryven doet ,
Dat hier in Hollant ,, meyn ick wis
Noch Pallas noch Apollo is ,
Doch soo 'er sijn , zy sijn bedeckt
Uyt vreese van te sijn begeckt.
Dit volck met een verkeerden sin
Halen den mancken Plutus in ,
Die vallen zy meest al te voet
Om dat haer dorst sou sijn geboet
Uyt
es gulden
watervliet
y Ta g
g
Uyt Castalis en lust haer niet.
Uw' Neve l sweemt Apollo naer
Alleenst of hy bet selve waer ;
Zijn lier speelt uyt een soeten toon ,
Zijn hooft pronckt met een lauwerkroon,
Daerom soo mach het wel geschien
Dat hy daervoor wert aengesien ;
Maer ghy , dien ick vriendin sal sijn
Al sijt ghy onbekent aen mijn ,
Hebt uyt den ongemeenen bron
# Heinsius. 2 Geheel gelijke
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LUST TOT WIJSIIEID , DOOK DIRK VAN BEMBDE44
Uw ' dorst gelest op Helicon ;
De Musen hebben doe oock daer
Gekranst uw' grijs of jeuchdig haer.

Maer wacht u wel , dat ghy den haet
Van de Godin niet op u laedt,
Om dat ghy mijn (ah , pen beswijckt !) ,
Mijn , seg ick , mijn by haer gelijckt.
Helas , Minerva ! weest niet gram ,
IA noyt de courtoisy aen nam
Voor waerheyt; ey en scheldt oock niet
Hem , die mijn sulcken tere biet ;
't Is maer uyt boert; elck souckt om prijs
De vrouwen wat te maecken wijs ,
Die met haer botte ooren grof
Niet lievers hooren dan haer lof.
-000DE WILLE IS TE PRIJSEN.

[Uit Bellerophon of lost tot VVysheyd, eerre verzameling van
XXXII zedespreuken en zinnebeelden , met bijschriften in
rijm (gedagt. 1614) , door DIRcK VAN BEMBDE:N (Dorotheos a
Bembda) , vermoedelijk een Amsterdamsch Rederijker ; hij
schreef onder het devies Deugkd bereickt de Croon. Oors. sp.]
Most ghy Bellerophont steyl in de wolken vlieghen
En op Minervae Hinghst so hooch ten Hemel spoen ?
Dacht ghy niet dat dijn macht sou 't willich hert bedrieghen,
Dat hy is onbedacht die al te veel wil doen ?
Y

So is dijn vroome borst hier loflijek in te prysen,
Die met een trou gemoed jet Godlijx heeft bestaen,
En dijn verheven geest ge-eert wort vande wijsen,
Om dat dij n cloecke sin' jet treflij x heeft gedaen.
» Light dan met a gedacht niet in der aerd te graven,
» Of krabblen naer zijn aes gelijck den dommen haen ,
» Maer pooght met u verstand hoog inde Tocht te draven :
» Hy heeft genoegh gewilt, die 't slechts heeft onderstaen."
I Die op het paard der Dichteren , Pegasus , ten Hemel wou vliegen,
maar, naar beneden tiende, er uit vrees, afgevallen is.
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SPREEKWOORDEN.
[Uitgebreid in rijm door DONAES IDINAU , Brabander, in
't begin der XVIe Eeuw.]
EEN TANGRE OP EEN VERCKEN.

Het sluyt als een tanghe op een vercken :
Dat seght-men van al dat qualyck past.
Weest dan behendich in woorden en wercken :
Want ongheschickt zijn is een swaere last.
Wee handt oft tonghe , die 't herte verrast !
EEN SUYPEN 1 NAER SUN DOODT.
Dien maeckt-men een suypen naer sijn doodt,
Wien-men als te spaey2 is, wil vriendtschap toonels.
Helpt uwen naesten , nu zijnde in noodt ,
Soo sal 't u Godt en de menschen loonen.
Lof sulcke wercken , die den meester kroonen.
1 Kaneeldrank. 2 Te spade , te laat.

EENVOUDIGE BOEREN.
[Uit GERBRAND ADRIAANSE. BREDEROOS klucht Van een
Huysman en een Barbier (zie hl. 49). In zijne Blijspelen en
Kluchten (als waaruit wij hier een onschadelijk fragment meê-

deelen) heeft Bredero zich niet ontzien de vuilste onzedelijkheden voor te stellen. Dit was in over-een-stemming met den
volksgeest , die voor alles VRIJHEID wilde , en goed en bloed
opofferde onder anderen ook om een einde aan de inquizitie
(d. i. het onderzoek naar dwaling of vergrijp tegen de godsdienst (*)) en de censuur (d. i. de veroordeeling van berispelijke
lettervruchten) gemaakt te zien. De Republikeinsche Regeering
liet dan ook de losbandigheid toe; haar Ofxmanhuis te Amsterdam oogstte uit de opbrengst van Brederoos gemeenste
stukken , vereenigd met S. Costers arbeid (bi. 41) , in tien
maanden , van Juli 1615 tot April 1616 --- f 2000. De
stukken van Bredero werden gepatrocineerd door den Zweed(') Men moet de inquizitie of het onderzoek niet verwarren met de straf:
't eerste geschiedde ten wille der Kerkleer; de tweede krachtens de Staatswet.
Zie ook GED. W. 164.
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schen Ambassadeur , Jacob van Dijck (zie bl. 59) , ja zelfs
eenmaal opgedragen aan de lieve Tesselschade (zie GED. bl.
163). Later werd , volgends Wagenaar , het Burger-weeshuis
letterlijk associé in den Schouwburg.
De Auteur (men moet het ter zijner schuldverlichting zeggen) predikte de leer der nieuwere Fransche roman- en dramaschrijvers : hij schetste het kwaad in al zijn naaktheid, maar
verdedigde zich met zijn regel :
„ Ist dat ghy yet „ merct , leest of siet
Dat quaat is , schuwt dat , doetet niet." §.]

De Huysman [in stad ; alleen op straat]
Mijn Botter, mijn ]naes, mijn Hennen, mijn Endt-vogel ,
(met mijn Smienti,
Daer heb ick al vry wat mier of emaeckt , dan oase
(Sybrich2 wel mient ;
lek hebber ien moge mors-penning in mijn dief sack af an
(een zy esteken.
0 gangs bloedti hoe heb ick daer die pap-eeters 4 uyt estreken.
Die Melck muylen, sy leggen de hielen halve tijdt an de
(mam5,
Sy magge gien knoppige6 Vercken, maer sy mogen wel gortige Ham ,
Die lecker tangden, sy wraken het Speck om wat gorts of
(om wat knoopen ,
En in de winter komeset ongs ten duyrsten ter vriende hee
(of koopen.
En van al mijn Ayeren en isser geloof ick niet ien Boet,
Sy sinnen miest al vuyl of wat anneset, of ten minsten half
(uyt ebroet.
CC
Die stee-kliecken hebben so gaern overwicht, en Botter die
(geel is,
Sy weten niet van de Gouds bloemen, noch dat de Boom?
(van een dicke deel8 » is.
En soo ongse Koeyen beur verworgen, of sieck zijn, sterven
(beur eggen doodt,
Of heer self verdrincken, of sneuvelen9 en smooren in de sloot,
4 Kalkoen. 2 (De Baas.) 3 (Bastertvloek; zie bl. 55, nL 1.) 4 Stetêlingen.
5 Worden vertroeteld. 6 Peesknopige. 7 Bodem. 8 Plank. 9 Vallen.
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Daer maecken wy Tonne vlees of, dat koopen de Schippers
(om 't jaer drie pongden ,
Dat geven sy Jan-Rap en sijn maet, die sterven daer af als
katten en hongden.
Loopende Lijsbeth ongse Buer meydt , dat is , by gord ,
(ien loose feecks,
Die kreegh binnen 'sjaers , tot buyte kangsje ien moye Sul(vere sleutel reecks,
Met ien rechtschapen sulvere Ongeriem 10 , en ien paer sul.
(vere Messen ;
0 vijf menten3 s'is van klinck, o s'is een Perige sack'1,
(neen byget3 s'is van sessen12:
't Is wel waer heur Moeder matter de Melck toe , maer wat
(deese? sy goot
Daer klaer watertje in, en dus komtet Jatter dus veul over(schoot :
Ja wel 't is ien hecht' 3 van ien Mey t : Jonge Jaep hetter veul
(weers'4 omme » daen ,
Se het ien aesingtje, hier eseydt, de Burgers die souwender
(mee uyt Momme» gaen'5,
Se wil besien wesen, se gaet daerse gaet, al gaetser as een
(slurf'°» heen
0 bloed sy kan so karnen , en soo voeren, en soo wassen, en
(so turf » treen
Je meught deyncken of sy niet proper is , sy klaert 'et met
(heur voeten,
Daer angdere wel goetschick een planckje hebben moeten".
[Van zindelijkheid gesproken :]
lek plecht me dit hayr altemets een reys te laten of barnen18,
Maer ick wil nou mijn baert laten barbieren om twee blancken ,
En geef ick de knecht een oortje, hoe besuckt wilme die
(bedaneken!
Hier, Miester Gorus die scheert de luy hiel goet koop,
Dan (trouwen) daer veer het by soo geweldigh de loop ,
0 't is ien geest van een man, daer meugen geen wongden
(wesen,
10 (Zie 51, 50.) 11 Dekko-vette meid. 12 Van zessen klaar (harddraversterm),
13 Flink stuk. 14 Moeite »na gedaan. 15 Haar gelaat als een masker voordoen.
16 Slons. 17 (Bij 't turftrappen.) 18 Afbranden.
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Of hy weetse met de wilde boeren salf wel te gehesen.

Hy klopt. Hem sick ! hou ! go'en dagh in hays , go'en dagh !
(maer scheermen hier boeren ?
Sy hebben me hier ewesen , is 't hier in de vergulden plat»
(luys?
M. Gor. Neen huysman, gaet tot de plociebeurs19, of ginder
(op 't Stadt » huys ,
Jy selt daer niet t'onpas komen , want slet sy scheeren
Daer ien hielen dagh de Burgers, de Koopluy en de Heeren,
En so veul de boeren an gaet, die scheermen deur 't hiele langt,
En besonder in 't I10 f dO ; ja in veal Herbergen, daer de
(schaei uytbanght ,
Iek ben wel moeyelijck dat me Vaer dit Ambacht my liet
(leeren,
Overmits dat [se] dit volk hier iens 's j aers in April 21 om niet
(scheeren.
Boer: Neen byloo , as onse Velt-scheerers maer iens schee(ren het velt ,
Soo hebbese de kost, en vry slapen, mit ien hangt vol geit ,
Met noch so veel biers asse op ien dagh meugen kitten22.
111. Cor. Huysman wilje schoren wesen, hee? Boer. Jaeck
(Miester. M. Wel gaet sitten.
Boer: Iek heb hier veul nae-volck23, ick heb ien reys eweest
(tot mijn Peet.
M. Cor. Wiljet hayr kort of lang hebben , op sen boers, of
(op sen steed' ?
Boer: Maeckt'et as dat ien wijs is, na dattet best wil socken24.
M. Gor. Sel ick'et op de kam of snyen, ofhouje liever je locken
Wat langh by je aasengt? op sen ouwen Testements, dat
(staet fraey.
Boer : Doet'et wat van 't ou , en van 't nieu , want ick ben
(toch so tusschen baey,
't Selme leven niet vergeeten wat me moertje saliger seyde,
Goelickjes twee uren te veuren eer sy 't of leyde ,
Kijnd, seydse, goedmijd2m , houd altoos de middelweg, het
(gaet hoe 't gaet ,
19 Waar plokken (premies bij het doen van koopen) gehaald worden; met
woordspeling op plukken. 20 ('t Schijnt dat dit uitgestreken geweest is.)
21 (Bij 't betalen der lasten?) 22 Binnenslaan, 23 Familie, 24 Gaan. 25 Mijd
wel (de uitersten).
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En dat doe ick oock, waer dat ick ga, ick hou altijdt de mid(del-straet.
51. Gor. Dat dunckt mijn is quaed,'tisgoet hier 't Amsterdam,
Maer ghy soul wel beklontert uyt komen datje in Brabant
(quam26.
Boer : Ick val altoos midden in 't geen de lay seggen,
Ick gae oock altijds midden in mijn bed leggen.
Ick drinek so garen niet hiet noch kout, maer als 't half
(ien half aer is,
lek eet soo garen kost die niet te raeuw noch te gaer » is.
^

41

Ick slacht Jan Hen goed man , die waer dat de luy in krac(keel vielen
Daer was hy altijdts - middelen, en scheyden, en 't schiel
(dielen.
Jae ick pleegti niet eensjes te hooren een goet Sermoen,
Of ick pleegher altijds de teellift wel an of uyt te doen.
En dus volg ick mijn moers seggen, en dat is me niet be(rouwen.
M. Gor. Wel huysman, datgeldt is verdient, wel moet'et jou
(bekomen ,
Wat, jy lijckt jou selfs niet, wel trouwen jy bent wel ongnaer(tigh eguert27.
Boer. Kijk we selle tuitte maets ien selschap hebben, daer
(in ongse buert ,
Ick word angders in 't hiele Jaer niet iens eschooren28.
Waer isje wijf, en je knecht? M. Gor. Mijn wijf is van huys,
(me knecht uyt verbijnen29
Heer, ien mensch wort soo ribbesackt van de ontrouwe
(dienstboon.
Jy fijn man komt iens after, en slet eens waer dat ick woon.
Hout me wat geselschap, ick secje op mijn Cyter een deuntje
(» speelen,
Boer. Ick sel om jouwent willen, noch ien Lietje van ien
(huysmans seuntje » queelen.
26 (Om de morsigheid of slechte bestrating der Brabantsche steden.) 27 Onaardig gegord („onaardig” voor al heel aardig; „gegord" voor opgeflikt)
28 Geschoren (van 't hoofdhaar gezegd). 29 Verbinden (wonden).
....._.^.....-Q^ a._.^—^-.
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GEEFT GODE LOF!
[„Aendachtigh Liedt ,” door G. A. BREDERO (zie bl. 49) ,
geplaatst in zijn spel van den Stommen Ridder (8 Juli , 1618).
't Werd gezongen op de wijs van Hoofts bekend minnelied:
't Windeken daer het bosch af drilt. Oorvp. sp.]

T'Sonnetje steeckt zijn hoofjen op ,
En beslaet der Bergen top,
Met zijn lichjes
Wat gesichj es ,
Wat verschietjes verdt en flauw
Dommelter tusschen 't grau en blauw.
't Vochtige Boomtje blinckt verciert,
't Vrolijck Vinckje tiereliert
Op de tackjes ,
Wilt en mackjes ,
En weer strackjes op een aer
Ilippeltet met zijn weder-per.
d'Hemelen werden meer begroet
Van de Uiertjes kleyn en loet
Als van Menschen ,
Die maer wenschen
Nae het aerts vergancklijck goet ,
Datmen hier doch al laten moet.
Wesentjes2 wijs en wel geleert
Al eer met reden gestoffeert
Als de lieden ,
Die 't gebieden
Van een werelt noch verdriet:
Sy hebben u vervoegen niet.
't Herdertje met zijn wolligh Vee ,
Schrolt op 't voltikje vande Stee ,
Daer zijn knaapjes
Van zijn schaapjes
In zijn slaapjes » sacht en stil ,
Willigh voldoen haers Heeren wil.
t

Ver. 2 (Ooze drie bronnen hebben „Hemeltjes".)
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Menscheltjes, God geeft dek zijn deel ,
Maer dick doet zijn best , om veel
Te vergaren;
1Jan 't bewaren
Voor de jaren » , is een kunst ;
Danckt de Goden voor haer gunst.
Geen dingetjes so slecht, so teer,
Of sy geven ons een leer ,
Wilt maer mercken ,
Op de wercken
Vande Goden wonderbaer ,
Niet en vindt' ronder haer.
0 redelijcke Beesjes dwaes!
't Onvernuftigh Vee , helaes ,
Is veel nyver ,
En veel styver
In den yver » tot Gods lof ,
Als de Mensch van 't beste stof.

DE LEELIJKE VRIJER.
{„Beste moer met haer Nichte", door BREDERO. Zie bi. 49.

Stem : Den Admirant , den Admirant.]

lek bin vervaert veur Heyntjeman ,
Ick bin vervaert , etc.
Ay Besje ! rater Weyntjen an ,
Die betty lief , die hefty lief ,
Ick binder liever een eyntje van ,
As by de brieft.
Siet ! wat sen harsebecken2 maeekt,
Siet ! wat sen , etc.
Dat t' elckens varscbe gecken maeckt,
En 't valt hem licht, en 't valt hem licht
Als by slechts dwarsche trecken maeckt
Met zijn gesicht.
Zot (HO htt een brief is: hij is zot). 2 Hoofd.
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Sen asingt dai speult spullen vlack5 ,
Sen asingt dat etc.
Die kop is hum op ruilen strack4,
Hy breect veal wijets , hy breect veal wijets ,
0 ! 't is ien rechte bulle-back ,
Hy hoeft gien grijns.
Men zieter so veal datjes in ,
Men zieter so veal etc.
Men zieter sprootjes en wratjes in ,
Och 't is so milt ! och 't is so milt;
Men zieter honckjes en katjes in,
En watje wilt
Besje, seght ongse5 naeyster Tiet,
Besje , segt ongse , etc.
Datse na ien Boet mayster6 siet ,
Die 't ongs iens kuyst7, die 't ongs iens kuyst;
't Is best datmen 't in plaeyster giet ,
So hebmet8 juyst.
En steltet in de Warmestraet ,
En steltet in de , etc.
By hem die dus zyn armen staet ,
En leelijck kijekt , en leelijck kijckt ;
'k Wet as hy wat by Barmen staet ,
Dat hy 't gelijckt.8
'k Wouw ick hum iens na 't leven had ,
'k Wouw ick hum , etc.
En dat hy hoogh verheven sat ;
Iek acht de lien , ick acht dc lien ,
Die souwen daero m geven wat ,
Om hem te sien.
De maysters , Besje, op de Kolck ,9
De maysters , etc.
Die meugen hum huyren tot ien Tolck ,
Hy klapt uytheems, hy klapt uytheems :
3 (Kinderspel.) 4 Staat op vallen. b Aan onze 6 Meester. 7 In orde brengt
8 (Waarschijnlijk stond er in de Warmoesstraat ergends een ledepop.) 9 Hoog
wonderdokters, logeerende in den omtrek van „den Ouwen.brug". -duitsche
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Of laten hum sien voor al het volck ,
\Vangt 't is wat vreems.
Ey lieve Besje ! sus , swijght stil ,
Ay lieve Besje , etc.
Ick wou dat jy jou mongt wat llil,
Hoe quelje mijn ! hoe quelje mijn !
't Sel , of men sin op hylicke vil ,
Gien Heynje zijn.
,..C4o-

w

PRIESTERVOOGDIJ EN MOMMESPEL.
[Uit SAMUEL COSTERS Treur-spel Iphigenia (22 Sept. 1617).
Zie bl. 5 en bl. 41. Coster zocht in dit stuk te geven een
proeve van deftigen Treurstijl voor zijne nieuw gestichte
Nederduitsche Academie ; hij gaf veeleer -- het bewijs , dat
hartstocht alle zaak bederft. Met dit Spel in 't bijzonder wilde
hij het overwicht der Hollandsche priedikanten bestrijden —
door zijne ingenomenheid tegen het bovennatuurlijke en al die
voor tolken Gods werden aangezien , is de ontknooping mislukt. Zie bl. 79. Oors. sp.]
Vlysses is een listig vorst, die, om Agamemnon in het beleid
der Trojaansche veldtocht te kunnen vervangen, onder het lichtgeloovig volk uitstrooit, dat de Godin Diana van den benijden
veldheer voldoening eischt „met zijnen bloede", voor het schieten
eener hinde. Agamemnon is ongenegen het offer van een kostbaar
lemen daarvoor te brengen.

Achilles , Protesilaus [Grieksche veldoversten]:
Achilles.
Protesilaus, rust! weet ghy gheen ander raad.
Dat volck past noch op u, noch op gheen dwang van Heeren
Zy zyn haer eyghen vooght. Dies onser gheen zal keeren
'Tgheen dat Vlisses wil begint hy 't maer met haer l --Hy voert het uyt tot spijt der Griecken alle gaer.
Protesilaus.
Dat volck van zulcke macht? 't is ver ghenoch ghekomen.
Dat volck van zulcke macht, dat niemandt haar kan tornen?
1 Hen.
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Dat volek van zulcke macht? ÍVaer is toch nu 't verstand
Der Edelen van dit ons vrye Vaderland?
0 wel gheboren volek ! dat noyt en wierd ghedwongen
Van 's Werelts dwingelandt ! werdt ghy nu noch gedrongen
Te moeten huyghen ender 't moeyelijcke juck
Van malle Papery5. Snorckt nu vey vant gheluck
Daer ghy de Werelt deur u loflijck van beroemden ,
Zo dat de Buren u de vrye Luyden noemden.
Tis slimmer als het was , want zeker meerders last ,
Was niet zo lastich als nu minders ; dies 't niet past
6 Helden , d'oorloch was veel beter niet begonnen ,
Daer is met vechten meer verloren dan ghewonnen.
Nu ziet hoe zot wy zyn ghelijckmen van ons zeyt ,
Nu blyckt wel wat wy zijn , aen oase slecht beleyd :
Dat wy de grootheyd in den oorelooch gaan zoeken ,
Daer die t'huys mack'lijck wort ghevonden inde boecken.
Wat ist. Achilles, of n Moeder Thetis was ,
En Hercules mijn Oom? Wat komt het oock te pas
Dat wy ons hebben in den oorelooch begheven
Voor 't Vaderlandt. met veel perijckels van ons leven ,
WI twederleye lust? Om vyanden te doon
En voorts te kryghen waerd eertekens tot een loon?
Dan deze gaen met eer en al 'tghebieden strijcken ,
En wy staen buyten om , en moeten der op kijcken.
Dies ick, u trotse Grieck, my wel verwonder zeer
Dat iemant noch van al de ;rooien tracht om eer,
Om naem, om aenzien uvt den oorelooch te halen:
En dat de Edellien na de bescherming talen
Int bloeyenst van haer jeucht, uyt hoop van door de daad
Tot eer te komen ; bat3 zy haer ervaren raad ,
Des waerdich, mochten in den dienst vant Land besteden,
Namaels bejaerd, en ond, en afgheslooft van leden,
Daer der van honderd een, of ;heen schier over schiet,
Die 't luck daer by na tracht, eerlijck ghenoch gheniet :
En als hy 't al gheniet , mach hy noch maar verstrecken
Een Meester-knecht van asche-vysters 4 , en van gecken ,
Van straat maar op gheraapt, en uyt medoghentheyd
Rostloos van goede Luy macklijck ter School gheleyt.
Daer zy (eer dat ze noch den plack en roe ontwassen)
2 Priesterheersching, 3 Beter 4 Die in 't hoeken van den haard zitten,
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Niet vasters leeren , dan op niemand niet te passen :
En zait zo voort gaen alst begint , zijn zy eer lang
Gansch Wetteloos, en wy voltomen in haer dwang.
Wat Krigher zal die macht door Wapenen bekomen?
Achilles.
Zy hebben die macht aen haer zetleven ghenomen.
Protesilaus.
Zy namen doe dat haer niet voecht, noch niet behoort.
Achilles.
Ten is niet wonder dat haer 't hebben me bekoort.
Protesilaus.
Dien 't toer.juam most het haer niet hebben laten volghen.
Achilles.
Rats niet gheschiet, zy hebbent lang al ingheswolghen.
En door verteering ist nu vast in haer begroeyt.
Protesilaus.
Zo vast niet or het worter noch wel uyt gheroeyt.
Achilles.
Dat volck wat het eens heeft en laat liet niet weer glyen.
Protesilaus.
Ist uyt te scheuren niet , men moet het der uyt snyen.
Achilles.

Protesilaus , 'k weet met haar noch u gheen raad ,
Om dat noch zy, noch ghy, en hout de middelmaat,
Zo (boende zie 'k voor ons kiest een elendich leven.
Maer zegt my, schijnt het u zo dapper nieuw te gheven
Dat dit glieringe volck zo vast staat op haar stick ?
Mv en benieut het niet. Denckt eens dat ghy en ick
Dat zijn, dat zy zijn, en men wild ons wat ontdreyen
Meent ghy dat wy der dan zoo licht of zoude scheyen?
Neen wy, al zien wy schoon hoe qualiaek 't haer-la f^ past:
Wy weken niet een voet, daer is te veel aen vast,
Men scheyt van gheen voochdy, die mach men zo niet breken:
By namen zy niet, want ze waren dan versteken
Van al haar aenzien, en nu heeft haer dick van doen
In ambt, in staat , in raat, men kan ooek niet vermoert
Of de verzoeker zal wel tot zyn mening komen ,
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Zo "t maar een Man is die van haar wort aengenomen ,
Dat doen ze niet voor niet , 8 neen , ze zijn niet dom,
En doen ze wat voor niet , zo weten ze waer om.
[De welgezinde legerhoofden spreken af , dat Agamemnon
veinzen zal zijne dochter Iphigenia ten offer te brengen ; doch
dat eene als Diana vermomde vrouw dit zal beletten ; opdat
aldus het volk te vrede gesteld moog zijn : zoo wordt (ondanks
den Dichter) het treur- een kluchtspel.]

Calchas. Agamemnon. Iphigenia, Clilemnestra [haar
moeder]. Prolesilaus. £Veslor. Palamedes.
Calchas.
'K heb die Diana hier al dichte byder handt.
'K zal voor Vlysses quaadt u wesen een behoeder.
Iphigenia komt met haar beleefde Moeder.
Iphigenia.
Mijn Vader, wat belieft zyn groote Majesteyt ?
Agamemnon.
Min Dochter, Calchas seyd my dat ghy zijt bereyt
Tot d offerhande van de Griecken voorghenomen.
Iphigenia.
Hy seydt de waarheyt, schoon al waar ick hier ghekomen,
Mijn Vader, om den zoom van Thetis voor mijn Man
Te trouwen , nu ick sie dat ick u meerder kan
Bier mede dienen, wil ick my vrywillich gheven
Alleen tot dit niet, maar al soudt in ernst mijn leven
Oock ghelden , so en sal Vlysses nemmermeer
Door dese middelen gheraken aan u eer.
Clitemnestra.
Neen Dochter dat en soud u Moeder nimmer lyden ,
In eeuwicheyt en sal my niemant so verblijden ,
Als mijnti Vlysses met zijn goddeloos gheboeft ,
Hoe 'k hier belande, door u sterf lach heeft bedroeft.
Prolesilaus.
Men lette dat men oock door Calchas niet bedroghen
En werde. Clit. Neen : want ick gheloof mijn eygen oghen.
4 Achilles. 5 blij.
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`K heb met Diana selfs , oft immers met die V rouw
Ghesproken, so dat ick volkomelyck vertrouw
Ja niet alleen vertrou , maar ben versekert mede.
Nestor :
Stelt dan, Myceensche Vorst, u boete toch te vrede.
Ayamemnon :
Te vrede? Moet ick niet? Die van twee quaden écn
Moet kiesen , seyde my vlus Calchas , kiest liet kleen ,
So mach iek dan dit quant voor 't kleynste nu verkicsen.
Palamedes :
Dat ist, want ghy u Kindt en aansien beyd verliesei
Sout , Agamemnon , by aldien ghy met ghewelt
V teghen 't volck , en teghen Papen had gbestel t.
Daar komt Euripylus6 met zyn bloedtgier'glle Reyen.
(411e de personen.)
1 phigenia :
Nu Moeder, waar toe dient toch dit onnodicli schrcyen ?
Wel Griecken, waar toe dus al t' samen int glcewccr r
Vlysse s :
Om u te halen.
lphigenia :
Ey ! legt vry de wapens neer:
Men sal, Vlysses, my tot Goddelijeke dinglien,
Door driessen7 noch door staal ten ghener tyde dwinglien ,
0 neen, ick onderworp my selfs de wil der Goon.
Wel aan , Euripylus , ghy komt om my te doon ,
Ten welghevalle van lliana, die de Winde
De Griecksche vloot onthoudt, ten wrake van haar Hinde ,
Dat Agamemnon in haar heyl'ghc beem{le schoot.
Boet nu de misdaadt met Iphigenias doot,
Opdat de Griecken, die in Aulis zijn benepen,
Voor Troyen komen met haar wel bezeylde Schepen.
Iek sterf tot boete Gods, ick sterf u tot versoen.
Ick sterf onnosel om daer mede te voldoen
De groote misdaat van mijn seer bedroefde Vader,
Ick sterf noch aldermeest voor u luy altegader ;
Want, Griecken , sterf ick niet so quam't ghy tot den val,
En al u aanslach was op Troyen niet met al.
6 (Bondgenoot van Vlysses.) 7 Geweld maken.
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Indien ghy Troyen dan verovert na mijn leven,
So moet ghy my de eer van d'overwinning gheven.
Laat ick u, Moeder, eens omhelsen voor het lest.
Rust, Vader, rust, want ick sterf voor 't ghemeene best,
Wan-gund' my dat niet, dat my met meer and're vromen
Ten dienst van 't Vaderlant het leven wort benomen.
Wel aan Euripylus , nu Priester maackt het kort.
Diana , met haar Reye.
Hout op, eer dat ghy 't bloet onnoselijcke stort
Van een onschuld'ge llaaght, ick ben niet so bloetgierich,
Dat ick (wanneer ick sie den mensche goedertierich
Boetvaardich voor mijn groote Godheydt knielen neer)
Het leven selven der leedwesende begheer.
Ghy zult u , Griecken , nu van deser uur af wachten ,
Iet anders t' mijntier eer te dooden en te slachten
Dan Hinden maar alleen, die 'k my van deser tijd ,
Tot allen tyden toe, houdt heylich toe ghewijd.
Gheeft my de Magllet , en neemt ghy dees witte hinde,
En offertse my inde schaduw vande Linde ,
Die ghy sult ginder int hoschage vinden staan.
Ick ben, 6 Griecken, met dees offer nu voldaan :
Ghy mooght wel over Zee na Troyen veyllich varen ,
lek sal voor 't storten van de golven u bewaren:
En die voort aan bevrijd wil ziin van alle smert,
Die kniel voor Gode neer en offer hem zy
zyn hert.

EEN HASSELAER.
[Uit de Lijkklaght over Pieter Dirxz. Hasselaer , door
P. Cz. HOOFT. Zie bl. 7. Hasselaer was geb. omtrent 1555 ;
„sterf den 27 Augusti 1616." Zijn Grafschrift door Hooft :
Dit graf houdt Hasselaer gheborghen in den schóót.
Geen man oyt achte meer de deughd, oft min de doodt.
Oorsp. sp.]
Soo Rome recht had om te kléen in eenen rouvve
Den Raedt, den Ridder, en de vvelgebooren Vrouvve ,
VVanneer men braght, van 't vier naer onderaerdschen kolck,
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Ghebeent , vvelx vleesco oft bloedt noyt kostlijck' 1 voor het
(volck ,
Maer zielmild vvas ghevveest : moglit Alexander scheeren ,
Om zijn Hephastions2 lijkstaeti te vereeren ,
Muyren en toorens hoogh , soo vvel als volck en vee,
Tot flatmen geen kanteel en sagh aen slot oft stee;
Soo mooght gby Amsterdam met recht dan nu vvel scheuren
De stroocken3 van uvv rock , van al uvv klêen de kleuren
En d'hayren vvt uvvhooft: 't vvelck bloodt zy,als van ouvvds,
En schaem sick al 't jaer lang des Caisarlijcken gouds4.
Slecht vry aen allen oordt de borstvveer van uvv schanssen,
Svvart het vergalt cieraedt, breeckt de doorluchte transsen
Van al uvv toorens af: voorneemlijck van de geen5
Die Hasslaers vvijck bevvaeckt, vvant by is overleen.
De nietspaerende noodt heeft hem 't ghesicht gheslooten.
Draeght rouvve, rouvv draeght. Zeyl doet strijcken al uvv
{vlootera
Op stroom en in de Waelo , met jammerlijck gheschrey :
En dat van desen dagh geen vendel vvt en vvey.
Doodt leydt de Vendregh . die, hoevvel by viel in handen
(Doen Haerlem 't juck ontfingh) der vvoedighe vyanden ,
Het eenigh vaendel braght, tot Spanjens spijt, 'er af ,
Soo luttel gaf hy 't op, doen 't al de stadt op gaf.
0 heldthaftig}te borst I 't en docht u niet belegl,en'r
Te zijn, soo langh uvv handt mocht bruycken bus en deghen.
Oft schoon de Castiljaen uvv stadt benauvvt en sluyt,
Dat sonder lijfsgevaer geen voghel vliegkt daer uyt,
Soo luystert ghy , u siende van uvv Overheden
Ghelijck haer overhooft, ghebuon niet , maer ghcheden
Naer een vermaening, die op dese vvijse viel :
n D'onvvaerdste by sich selfs is ons de vvaerdste ziel ,
Hartvoghtigh Iongelingh. vvy hebben op de vesten
Vvv klaerblaeckende liefd tot het ghemeene besten,
En strenghe prickel die uvv onvertzaeght ghemoedt
Nae vvaere lof en eer van vroomheyt jaeghen doet,
Bespeurt; sulx dat vvy self daer in , en hier beneven
Duur , niet te krijgen. 2 Gunsteling van A. i 325 v, Chr. 3 (Van zip
en zilver, door de „Overheden, by tyde van halsrecht op de tabbaerden gedragen".) 4 De keizerskroon , boven 't wapen door Maximiliaan verleend.
N Oude•kerkstoren. 6 IJkant te Amsterdam. 7 Belegerd.
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Soldaet en Burgltery, gesticht zijn en ghesteven.
VVy hebben , in den storm , den Spanjaerdt, alsoo Naest
Hy u creegh int gliesight, sten aerselen verbaest
Als had het blickrend spits van stael, dat guyquaemttóógen8,
Soo verre toeghereyckt als 't branden van uvv *hen.
D"vvtvallen fors die liebt ghy mede soo verself,
Dat, voor liet Spaensche vet, uvv handen danekt het veldt`
VVaerin s'om 't reedste vverck , zijn overhoop bedolven.
Soo grabbelt moêghe Leeuvv onder de felle \T Volven ,
VVen hy, van heuvel steyl , midis in den drommel lo ploft,
Als glly in 's vyandts troep van alle kanten troft.
Vvv manhaftigllen arm heeft yder vvd doen vveten,
Dat u ghestampt staet in 't gllemoed t , end' is vergeten
De deerelijeke doodt van uvven vaeder niet,
Dien ongevvapent zijnde een Spaenseh Lancier doorstiet,
Met een quetsuyr die in uvv hart sal eeuvvigh bloeden ;
Dat u steeckt in den krop het bitter slam met roeden ,
En smaedt, doods meerder" aen uvv Oom ghedaen (helacs!)
Omdat by sey: (t vvas vader) de Prins is over Macs.
Van sulcken yver vvas 't dat Pyrrhus vvierdt gedreven.
Teghen de geene , die sijn vader roofden 't leven ,
Met voordeel niet van Inoedt en braeve vroomheyds eer,
Maer van ghetal en plaets en llaymelijek glievveer.
Soo past liet een nae lof en veyheydt's landts te dorsten,
Die den Ruiekhavren reehtghescltapen oorlogllsborsten ,
En dappren Kiesen in bloedvrundschap nae bestaet
Een, dien sijn moeder niet slaphartigh af en raedt
Voor aen te trêen by daegh , by duyster vvt te vallen ;
Maer aendraeght kruydt, en loodt, en voedsel op de vvallen;
Een die tot eygen mocy heeft Kenu onvertzaeghdt,
Heldin die Hopmanshart in Vrouvven bosem draeght..."
8 Toonen, 9 Dat het veld u de vettigheid dankwijt, waarmeê het bloed der
Spanjaarts liet bemest heeft. 40 Midden i. d. drom. 41 Die meer is dan de dood.
q^...-.r

EENDRACHT.
[Beroep van 't .Landt , of Batavia , op Waerheyt , beiden
personaadjes uit liet zinnespel op dc „Itliddelen ,
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Die noodigli si, jij 't Gemeen, en voorderlijck het Landt ,"
(gespeeld en bekroond daarvoor met den tweeden prijs , op
het Vlaerdingsch Rederijkersfeest , gehouden tijdens het 12jarig
bestand , in 1616) door de Brabantsche Rederijkkamer Uut
levender Ionste , gen. 't Wit Lavendel (zie bl. 24) , gevestigd
te Amsterdam , waar zij wedijverde met de Hollandsehe
Kamer In liefd' bloeyende (zie bl. 51).
ABRAHAM DE CONINCA (geb. te Belle (?) in Vlaenderen) ,
haar verdienstelijkst lid en dichter van dit Spel , voerde tot
devies Blijft volstandich.j

Batavia:
Hoe lief isi, mijn om zien , vereende Bondtgenoten!
Dat Vrede , Liefd' en rust mijn grazich landt bezit,
Pat ider d'waerheyt mint, en. schiet na 'trechte wit,
So van de minst' gemeent , als d'Overheyt of groten.
'K heb in mijn Vaders vaen de guide spreekk gelettert t ,
Die ider is bekent, onnodich hier verhaelt ,
Hoewel T'scedrachtigheyt hier vinnichiijek op smaelt :
iiaer neen, 'ttnors2 slangigh hooft wort (hoop ick) noch
(verplettert.
Laet onrust al een wijl in d'helsche twist verblyen.
De Satan heeft gezaeyt sijn onkruytonder'tgraen,
'K hoor so veel hooch en lacch, met-' ktrceket my niet aen,
't Landt moet zo véel bedils, opspraeck en Tasters lyen.
Ghelijck een grootgin Dogh past op geen IIonties keffen,
En kreun ick booge Vrouw mijn aen geen kleync reen :
De grootsheyt is te preuts3 , en d'aengeboren zeen
Vermogen tegen smart. Al even g'lijck men effen
Int murmurerend' Me ) r met opgeblasen vlogels
Een dryvende Casteel, of kielich 4 Scheepgen liet:
't Zeylt tegen stroom en wint, 'tomend 6m al'twoeden 3 ; Niet
min keer ick insg'lijcx Om 't gerucht van vreemde vogels.
't Land is gelijck de Son , wanneer sijn glory schittert,
Verhartse 't safte kley, daer sy 't hard' \Vas verweeckt;
So gaet het oock met ons, waer 't Landt van vroede spreeckt,
Wcrt d'eencn Mensch versacht, en d'ander hardt verbittert.
Dan wil 't veelhoofdich dier, duyst-zinnige Gemeenteti,
't Landt , of

Voos. 3 'Crotsch. 4 Kiolvast, ii Keert het
I (Eendracht maakt macht.)
woeden ten beste. 6 liet volk, met zijn duizend zinnen.
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Datmnen'tzy dit of dat voor 'sLants welvaren sluyt.
'Vander roep datmen demp ? dit Satans swarte kruyt,
Of datmen 'tlicht verbrand op kettersehe gesteentes.
Help , wat al raserny en moet ick niet verdragen;
D'een wil dat ick mijn zelf d'heel kereken ampt ontslae ,
D'ander wil dat ick 't al regeer en boven gae;
Dit hoor ick vaat Gemeyn in lees waenwyze dagen
Dam. treed' een wijsgier voort, een g'leerder Man tier
(Mannen ,
D'een prijst hem tot de locht, en wondert van sijn leer :
Een ander lastert hem , al even min oft meer
Hy rvaerdich waer verdoemt, oft uyt liet landt gebannen.
Den een neuswyzich twist en redencavelt zinnich
Van d'oorspronek en begin , hoe dat den vyandt "tzaet
Ghezaeyt heeft onder 'tgraen : Maer 'tsy hoe dattet gaet,
Elck brandt in ijver reen, maer somwijl ist te vinnich.
Een middel dient geraemt en vlijtich overslegen,
Die 'tgemeen nodiclist is, en vorderlijcxt voor 't lant.
0 waerheyt ! komt en geeft mijn raet in dit bestant ,
K' ben om u guide Reen van harten zeer verlegen.
'7 Verstik. 8 Waslicht brandt op het graf der ketters.
1....................(DEO.______

GODSVR UCI I T,
....s..............I.

[Choor uit het (historiesch-mythologiesch) Spel, door de
Delftsche Rederijkkamer [Je Rapen-bloem , met het devies Wy
rapen gheneucict vertoond op het Vlaerdingsche Feest (zie bl.

85). 't Spel is niet bekroond. De maker is GIJSBRECHT VAN
Met een treurspel van dezen , get. :De Moordt

HOGENDORP.

begaen aen Wilhem by de Gratie Godts , Prince van Oraengien,
is in 1617 Costers Academie (zie bl. 41 , 78) ingewiid.j,

Het saligst dat den Menseh hier heeft,
Is dat hij steeds Godvruchtich leeft,
En dient de grote Goden,
In al sijn doen eenvoudich slecht 1 ,
Den Hemel dient met liefd' oprecht
Naer eygen Godts geboden.
S Simpel, ongekunsteld.
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Dien Man sick recht geluckich roemt ,
Die Jupiter sijn dienaer noemt ,
En zorcll voor hem gaet dragen :
Want Mees met een gemoet verheucht ,
Bereyt voor hem door ware deucht
Des Hemels gulden Wagen.
IIet Lantschap daer den vromen woont
Wert meest van ongeval verschoont ;
De Goden dat bewaren ,
En dragen zorge dach en nacht ,
Opdat den boos' met al sijn macht
Dat niet en kan bezwaren.
Siet hoe de Goden zijn beweecht
Om t' Griecken2 , "t NI elck Godvrucliticll pleecht
Den Godsdienst t'haren3 eeren,
Om 't slaefsche jock der Persen vals
Te wenden vander Borg'ren hals ,
En al haer smaet te weeren.
De Eendracht als haer 'teutste goet ,
Met vrientschap, liefd' en trouwe zoet
Verselt, wert haer gezonden ,
Dus danckbaer 's Hemels gaven4 milt,
Sy loven die in vreed' en stilt ,
En Godes roem verkonden.
2

Griekenland. 3 (Der Goden.) 4 (3n Nv.)

-0$o-RIJKE BRUIDEN.
[Genomen uit HoorTs Blijspel Ware-nar, „Dat is:.Aulularia
van Plautus (Romein, geb. 227 v. (In .'. 184 v. Chr.), nae 's Landts
gheleghentheyt verduytschet : en ghespeelt in de eenighe en eerste
Nederdvytsche Academi" , in 1617 , den dag na de inwijding
zie bl. 86 en bl. 41. Deze hekeling der rijke vrouwen is
schier geheel oorspronklijk bij Hooft. Oorsp. sp.]
Ryckert , een oude vrijer , heeft de dochter van Warenar ,
een ouden vrek , die voor zeer arm doorgaat en intusschen een
grooten doofpot vol goud bezit , ten huwlijk gevraagd.
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Rijckei t :
Dat men al de Dochters sonder goedt ten huw'lijek besteden,
Zoo zouden zy altesamen daer na moeten legglien an ,
Otn mit haer goc manieren te raecken an een Man.
I)an waer uyt liet gheen men nu dagltelijeks hoort snappen
» Wacrom souw ick niet,'t zijn mij n schy ven die 'erklappen,
Iek hebber soo veel in-gebrocht , of mier as jy,
'k Wil sondaechs int Tamast gaen , en 's werckedaeclis in
(Armozy 1.
'k Begeer een kettingli as mijn nicht , je meuchter jou lijf
(mi. letten ;
Ons gliebuerken het een nieuw fatsoen van Braseletten,
Die weghen ontrent hondert daelders an gout.
» Lek heb stoelen laten maechen van ebben-hout ,
liet stuc kost sleclts vijf pont-groot, ic en geefWer niet meer
(^) veur."

!V arna'. [ter zijdel :
Gans lichters !2 hy kan de rijekc wyven deur en weer» dear;
Men mocht hem wel maeeken toesiender daer op.

Rijckert :
Een heelen dach hebje an de deur sulcken gheklop ,
Olt altfijt stater volck int voorhuys te tranten :
Dan isser de Neyster mit dundoeck en kanten,
Ten baet niet, al sitter staech een op de vloer.
Pan isser de Bontwercker met sabelen voer3;
Schuersters en sehoonmaecksters , schijnt datter schier
Dan isser de Borduerwercker met al zizijn
j n patroonen:
» p its een nieuw werckjen, ick hebt eerst met houtkool
(ghemorst4 ;
Dat aer heeft Griesje Goossens al, het is haer Bruydts Borst,
tBloemtlen sal binnen gout wesen, en men sal om de rant»
(groenen ,
Dat Patroon heeft jou Truytje Nicht aen een paer hant•»
(schoenen ;"
Als die een wijl gheteemt heeft , en noch niet hiel uyt ,
So komter een Pot Aerd'beyen uvt de Leytse schuyt,
Die hecftsc daer al op voordeel laten koopen.
1 Een kostelijke stof. 2 (flastertvtoek -- zie bl. 53, »t. 1.) 3 Voering. 4 Geschetst
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[aan komt de Goutsmits knecht uyt zijn nae ^n5 gheloopen,
Om noch eens te decd ^ le vragl^en na 'Nátsaen vande ringh,
Niet anders clan aller de zalicheit aen bingh.
Dan brenghter een 't Linnen van styven en recken.
Dan komter de Schoenmaccker nieuwe schoenen an trecken.
Dan brenghter een proeiens van Wijn, of uytheemsch bier.
Dan kompter een reeekeningh t'huvs van drie vier vel
(Pampier
By den Snyer gheschrevcn op lest leden Maen » dach ,
Mit Itemptje, by Itemtje , so dicht alse gaen » mach,
Ten Menseli die 'taen » saeb » kreech de koorts op het lijf.
Dan worter garen t'huys gbebroeht van een oudt Wijf.
Of dit gl^elt kost ! 'k wed men 't niet om een weldighe som(me »koopt !
Dan heeffse noch zoo veel larysters6 an haer snoer, dat jer
('t hooft of omme » loopt ;
Ick weet niet waer zyse al opsteecken uyt de gaet7.
Se hebben vier Burghermeesters en een hide Raet,
Mit suleken ordonnancy flatjet nimmermeer volloven » zout
Lijs Labbekaex is ongder- en hier snaer8 is boven » Schout.
Wyb'rich Weet-wel Pensenaris; wat mienje bylo2?
Reym'rich Kaeckels Procureur, en Niesje Neuswijs steebo.
Sy weient beter as de mans, wy zijn maer een diet knollen»
Gans sackerlijsjes9 daer gaen sucke tollen »om.
(dom.
'l'weemael ter weeck leestmcr van bladt tot bladt
De courante nouvellen uyt de vier hoeeken van de stadt ,
Ghetrouwelijek vergadert door Secretaris Snap » al ,
o
o
Daerhoudtmen pertinent Registeren neemt naerstelijek acht,
Hoe veel Banekerottiers dat Granmerchand heeft in zijn
(gheslacht.
Wat elcke Bruyt veur klieren en veur j uweelen al heeft.
Hoe veul duysenden cick ten hylijck mitzijnkyeren10gheeft.
En sy weten 't mit suleken gracy allemael, en soo kloeck » te
(seggen
lek laet de Hollanders staen, de Brabandtsche Rederijekers
(moghender heur broeck » by legghenl t.
Aem, adem. 6 Babbelaarsters. 7 Opschommelt van do straat. 8 Schoon.
dochter. 9 (Zie nt. 2) Gods sakrilegie. 10 Kinderen, 11 Moeten er voor onder.
doen (zie bh 85.)
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't Beleydt van Lant-saken en wanden Oorloogh wort daer op
(een prick e schat
Men disputeerter uyt de Schrift, ergo dit, ergo dat.
De droeve questië diemen soo seer » heschreyt ,
Zijn in dat collegie al lang al neer » geleyt,
Sy konnen resolveren , al is de saeck noch so swaer
Sy gaender mee deur of het klock-spijs waer.
Komter dan Koek, Hofmiester , Bestay- 40 of Bancket-maker,
(die moet soo lang hayenn
Totdat de besoingien 14 of is, en den raet e schayen.
Somma sommarurn , daer is soo veel dat icker schier of
(koock.
12 Pastel. 13 Wachten. 14 Besnoeiing.

SCEIATBEGRAVEN.
[Uit Hoofts Blijspel Ware-nar (zie bl. 86).]
Ware-nar heeft besloten zijn doofpot met goud op het Ellendige Kerkhof (kerkhof der geëxekuteerden) , aan de Nieuwe
Kerk (te Amsterdam) te begraven. Lecker , Rijkerts knecht
merkt hem op , over het omgaande muurtjen.
Warnar :

Iek moest byla3 behendich te werck gaen dat het niemant en
(siet.
Is hier oock volck inde vaynsters'? neen, daer is niemant niet.
Hier sel ick mijn hert en mijn nieren begraven.
0 Kerckhofj e , Kerckhofj e, bewaert de havent
Datse niet in handen en val van ien aer.
!decker :

Wie is daerop't ellendige Kerchof? 't is biget3 de BruytsVaer.
't Is duere tilt graven, se ghelden ghelt mit hoopen.
Ick gis dat hy de Kerek dit hoeckj en in 't gros of wil koopen,
Ommer ien graf voor zijn self te bouwen nae zijn staet,
En de rest onder de vrienden uyt venten by de kleyne maet.
Hy doet wel en wyselijck dat by deynckt om sterven ;
En hout by 't al, hy laet zijn nakomelingen groot goet na an
(erven ;
I Van de stadsbibliotheek, die aan de kerk was. 2 't Goed. 3 (Bastertvloek.)
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Sy slaen gbeweldieli op , en rysen van lach tot dagli.
Wel , hy wroet inde aer(F , wat of dit wesen mach ?
Ick deynck immer niet (lat hyer yet liet verloren,
Ten waer yemant van zijn voor-Ouders daer liy uyt is e boren,
Dit moet ick nae sporen » , wat dat het beduyt.
lek rouwer wel ltaest in veesen, waer hyer maer uyt.
Wat blinde Gerritsgrepen zijn dit?.. hymacekten't noyt groHy stamp-voet of 11y turf trat. daer klimt hy over.
(ver.
.leur is hy ; nu ist mijn beurt. soo de luy my hier sien,
Sy meugl,en deyncken dat ick ergliens by ien tovenaer 4 dien.
Den ouwen en ick bey dunckme dat we zin » mal,
Warnar :
0 mijn hert begint te popelen , daer krych ick ien in » val,
Offer iemant mocht hebben stam kycken deur ien glas.
Het hert dreunt inme lijf oft ien dans-kamer was.
Jy schelm wat doeje op de muur? de kop sel ickje breken.
Flucx , seg ickje, geeft over.
Leeker : Wat heb je opme te spreken ?
[ter zij: W atbrabbeldme dese geck? [tot W.] wie doetje te
Warnar: Ick seglije stuckediefs geeft over. (kort ?
Lecker : Ick weet niet watje schort.
Warnar : Flucx segh ick je gheeft weer, ten sinnen gien
(leuren5.
Lecker: \ÍTat hchje te trecken, te stooten, te scheuren ?
Ick segh je, by gans honden li , je seltme laten gaen.
Warnar : Hout dat, en dat, en dat [hij slaat hem].
Lecker :Wat letje7 te slaen?
Wilje slaen, loopt heen, inne slaet jou eyghen.
Warnar: Gheeft weer, ofje selt noch bet anloopen.
Lecker : Wat letje te theyglien ?
Heb ick jou ghedaen eenich ongherief?
Warn.: Vraechj e dat, jou kerck-roover,j y driedubbelde dief?
Flucx gheeftet my weer , ofje krijclit noch mier slaghen.
Lecker: Wat, wiljeme voor een dief schelden, wat heb ick(je ontdraghen?
Warn.: 'k Wiltje niet segghen, jy schelm,jy Judas ghelijek.
Lecker: Jy racst, Godt betert, ofje bint fantastijck,
Of 'tverstant is op ter tril`, dat jou sinnen soo los » speulen :
4 (De toovenaars groeven wel doodshoofden op.) 5: Beuzelingen. 6(BastertA
vloek ; zie bL 55 nt. 1.) '7 Belet je (ironiek).
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AV

Allt—NAll ,

Of de kay leutertje s , ofje hebt jou hooft vcrhuert tot een
(ros »meulen ,
Wat laetje jou duncken: Iek bin een ecelijek mans kijnt :
Besoecktme vey over al , en siet otje wat vijnt.
Warnar: En gheefjet niet weer gauwedief, voor jou zijn de
Waer zijn jou hangleden? (gerde » ree:
Lecker : Daer is de een: en daer is de aer.
Warnar : Flucx de derde » mee !
Lekker: Gaet in jou consciencij sien of die niet en wroech.
Warnar : Jaes', want ick en sÍae jou niet half ghenoech;
Maer ick selt stracks verbeteren, of seght, wat nebje stolen?
Lecker : Waerachtich niet , ick sweert.
Warnar: Waer hebjet c scholen9 ?
't Manteltjen of.
Lecker: Iek heb seecker gien schuit;
C
Warnar: Wat stecekter in die sack? 'k wed nou de raboutto»
(swicht.
Lecker: Je meuclitse wel open doen, daer is niet in as een
(Gout » wicht".
Warnar : Schut uyt, hockeltje veur, en hoekeitje nac.
Lecker: 't Is den Baesen 12 sack, daer ick om ghelt me gac.
Warnar : Inde diefsackenl3.
Lecker: Daer is niet van 't jou, tast vry wat lagher.
Warnar: Wie is jou Baes?
Lecker : Jou toekomende Swagherl4.
Die heb ick wel anderhalf jaer gliewcest zijn Cassier.
Warn.: En as je glreit ontfanghen zondt,wat doeje dan hier?
Leck: Iek zon voort e gaen hebhen,hadd' j y me niet bejeglient.
Warnar: Loop al j ou best aen een galgh.
Lecker : Dats moytjens e seghent.
Warnar [(er zijde]: Daer laet ick de Pot niet , ick gae en
(graef hem weer op;
[dot Lecker] Flucx deur, sonder om te sien, of ick breeckje
(de kop.
Lecker: Wel ick gae immers deur, ganslyden l5 , hoe vloeckj e !
8 Een kei rammelt in je hoofd (je bent gek. Rel beteekende ook een zot),
9 Verborgen. 10 Slechte knaap. 11 (Leeker was voor air' baasoni geld gegaan.)
142 Baas zijn (zak van den baas.) 13 Verborgen zak (zie hl, t0). 14 (Hier) Schoon •
soon. 13 (Bastertcloek; zie bi. 33, nt. 1).
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id dit soetgens langos sluypen, en klieken

(om 'thoeckjc,
Me dunekt vcurseeekcr dat de gierighe bloedt
11 ier eon knoppeldoeck16 met ghat begraven hebben moet;
Kan ickse vynen17 , by bad van zijn leven gbeen snoori8 » lot:
Get sacker willighen 15 , daer liet by een hide smoor » pot ;
Is die hoorde vol gbelts zo ben ick e redt.
Iek heb de kas con vier vijfhondert gulden ten afteren e set ;
Hier kon ick liet me boeten , 'k word' van vreugbd' schier
(een zanger.
Get s , by gacter me deur , by bctrouwtsc bier niet langher.
l laer nubyse t"huys niet verseeckert hout , denck ick evenwel
Dat by se noch erghens al versteecken sel.
Iek sel hem op 't spoor volgben , ronder eenich sammelen ,
Hoe sel ick in grasduynen lo gaen, raeck ick daer after te
(rammelen.
16 Kuoopdoek. 1 i Vinden. 18 Ellendiger. 19 Stoeien, grabbelen.
„--..--::>gia---WARE-NAR , BESTOLEN.
[Uit liet Blijspel van HOOFT --- bl. 87.]
Ware-nar [lot het Publiek].
Och bad ick liet weer, en waer sleel's e sturven » dan.
Wat komt my over, ick bin ien bedorven » man.
Hout den dief, hout den dief: wat dief? 'k weet niet , by is
(al deur.
Zijn mijn oogbon oock gestolen? denck ick? hoe heb ick 't?
(gae ick after of veur ?
lek weet liet waraclltich niet, ontstelt zijn de pypen'.
Seg jijt mijn iens goeluy, kunjet beter begrypen?
Heefter niemant de dief e sien? niemant niet? niemant niet?
Of by gaet, of by staet, of by loopt, of hy vliet,
lek set hem nac schryven in alle langden.
Vrome Burghers, ick biddetje mit gbevouwe hangden ,
Vrome Burghers stae by, helpt mijn op dese tocht,
Dat ick de schelm iiiach vanghen die in ij n om bals het ebroeht:
Dit's teerst mijn leven dat ick soo schendich bed roghen » waer.
I [Van zijn organisme.]
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Wat legje? ick sief an jou neus wel, jy bint glen loghenaer :
Weetje waer hy e loopera is? ay ! maecktet mijn bloot,
Ick sel dan maken dat mijn toekomende swager jou op zijn
(Bruyloft noot.
t'Is nou ien kleyntje, water mijn in gherieven.
Wat grinnickje? onder j ou luy is al mee verschiet van dieven.
Ay betast mekaer daer iens , komtme soo veul te baet.
Isser niemant diese heeft ? och ick word desperaet ,
Want den armen raeckt swaerlijck ten Hemel binnen.
Jae wel, verlies ick liet ghelt, ick verlies mijn sinnen.
Wat sel ick beginnen»? 't hooft is mijn op liet wilt ,
Al mijn moye I)ubbeloenen 2 allemael t'evens e spilt ?
Mijn hert dat trilt » as ien Joffers honckje.
Heefter niemant wat graft-waters?ay schenckme ien dronckje.
Macher van niemant wat of? och dit is te onheus,
Houtme clan ten minsten wat eecks3 veur mijn neus,
Wangt ick sou wel koocken 4 , ick bender soo quax » an5.
Heefter niemant provisy? ien pijpjen tabacx » dan ,
Of ick schayen stracx »van » ick kan 't dus niet lang » harden,
Siet daer ick scheur schier mijn reusel an »flarden.
Foey, noyt en benarde » my sulcken schavuyt.
Ick mocht wel legghen sparen jacr in jaer uyt ,
En decken de tafel daer de Pot dan onger » lach,
As ick soo lang e vast had dat ick swart van honger » sach:
Nu denk ick ien jonger »mach » sitten speulen de gilt°
Mit de moye dubbeloenen : en noemen me vilt? ,
Rondt, gierigert, vreck, terwijl hy hem verblyen »gaet.
Wat segjer of goe luy? duncktjc dattet te lyen » staet ?
Om ien hayr soud' ick wel uyt mijn vel springhen van spijt.
2 Éen D. is ongeveer 6 G1.17 st. 3 Azijn. 4 Van streek raken. 5 Misselijk,
6 Verkwister. 7 Vrek.

AAN WAL.
[Uit de Vermaeckelijcke inleydinghe tot de vorstelijcke Warande
der onvernuftighe Dieren , cone bewerking der fabelen van
Asopus (zie GED. bl. 63) , door VONDEL (zie bl 24). Oars.
sp. In onze bron staat overal , voor ij , ij.]
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Tsa Mackers 't zeyltjen strijckt, en stieret 'tjaeht te lande,
Op dat wij onzen geest gins in die groen Waerande ,
Een vorstelijcke plaets , ververselien inde schaeuw :
De Zonne steeckt te zeer , haer hette maeckt ons flaeuw.
De schoot van 't binnen-meyr , is spiegel-glad en effen.
Ilet windeken dat slaept , geen baren zich verheffen.
Koomt, volght mij op het spoor , en houd dit binnen-pat.
Hari nuchtren mo gghen-dauw zijn noch de kruyden nat.
Wij naerdren meer en meer, de Lust-plaets loopt onsteghen,
Iloe aerdigh heeft Natuur beschildert dese weghen.
Ilier ist daer 't wesen most ; hou , Sluyter , open doet
IN word mijn stem ghewaer , en loopt ons te gemoet.
Ilof f wachter oorloft doch (l ees llecren en Jonck-vrouwen
Dat zij de cierlijckheyd van dese plaets aenscliouwen,
U moeyt vergolden werd. Koomt vrunden treed vrij aen ,
Ontschuylt der sonnen brand' in schaduwende baaen,,
Dat yeder een van ons zich inbeelde inde zinnen ,
Dat wij al Graven zijn, Baroenen en Gravinnen,
Int nutten van haer weelde, en haer wellusticheyd,
Daer menigh d'heniel om zijn wellust heeft ontseyt.
Wat haghen groen van palm zijn hier soo glad geschoren?
Die doollioofs wijs ghestreckt, gekrunckelt ons verloren
Doen dooien hier en daer, zoo flatmen hier int groen
Van d'eel Cretensehe maeght 1 wel'tklouwen had van doen,

Om volghen lancx den draed', om eyndelijek den blinden
Bedriegelijcken wegh, en d'open-poort te vinden.
Wij dolen heen en weer, en worden staegs gestuyt.
Wij zijn schier affgemat. hoe raecken wij hier uyt ?
De Doolhoffschijnt met ons zijn spotternij te drijven.
Wat Geest heeft ons vervoert '? 't gheselschap moet hier blij(ven.
Men houdet mij te goede, ick kent2 het is mijn schuld,
Iek, ick sal d'oorsaeckzijn, soo ghy hier blijven sult.
'Tgeselschap, soo mij dunckt, vermoeyt, sou wel ghelusten
Te lesschen haeren dorst en ergens wat te rusten.
Wat raetl? hoe moghen wij ontsluypen sulck glievaer?
Off ergens een weerdinnc hier op te speuren waer,
Zoo waer 't ghewonnen spel. doch voor ons lijfs vermoeyen
Ziet aende slincker zijde een schoon prieelken bloeyen
! Ariadne. 2 Beken 't.
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Elek spocye best hij mach. Tsa vrunden sit btu, om
U acssein wat verhaelt, ghij zijt ons wellekow.
Een aengename rust vcrverscht den inachteloosen ,
En'(berie door den reuck van lelien en roosen,
I)aer'troosmarijn tapijt is rondom mee bestickt,
Niet weynicli word vernlaeekt , verlustigltt en verquick t.

DE PAPEGAY EN DEN Vos.
tFabel van Asopus door VONDEL berijmd ; zie de zelfde
in de taal van de XIIIe E., GED. bl. 63. Ours. sp.]
Den klapper Papegay opt opperste' eender eycken
Met vette roof gelaen, kon lleynaert' niet bereycken ,
Dies hongrigh nae de kaes die zy genepen laad
Met haren krommen beck, bedrieghlijek tot haer trad.
Gheluck (riep hy) ghcluck ! o wiens gliemaelde veeren
Al d'andre voglen wijt in zuyverheyd Masseren,
Indien u schoonheyd met t'wel-klinckende gheluyd
Van singllen waer ghepaert, ghy waert de braefste bruyt
Van al dat licht-ghewieckt met uyt-gliebreyde schachten
De dunne locht door-snijd en 't aerdrijck gaet verachten.
De Papegay door 't lof beweegut inhare ziel
Stack op een heesche keel, dies haer de kaes ontviel;
Die 't slimme Reyntiën nam ; en leerden d'liooghgezeten
Bedroghen vogel zoo wel zinghen voor zijn eten.
» Zulez is der vleyers kunst , die van de wijste man ,
» Als by haer 'toore leent tglielloor betoovren kan
» Schoon woorden geven zy , waer doorze hemt achterhalen ,
»Wanneer by die op 't dierste int reeck'nen moet betalen."
! (Zie GED. bl. 39.) 2 (Spreek uit „doorzem".)
^----^-^a^0-

ZiNNEBEELDEN,

[Van JACOB CATS , genaamd Zeelands hoofddichter (zie
GED. bl. 163 , en hicrb. bl. 5) , geb. te Brouwershaven ,
10 Nov. 1577 ; t op zijne hofstede Zorgvliet bij den Haag ,

97

ZINIIVEBEELDEN VAN JACOB CATS.

12 Sept. 1660. Een Brabantsch jongeling te Zieriksëe onderwees hem de eerste regels der dichtkunst ; hij studeerde te
Leiden en werd Dr. in de Rechten te Orleans ; was advokaat
in den Maag; achtervolgende pensionaris van Middelburg (1621),
le Pensionaris van Dordrecht, en Raadpensionaris van Holland
en W.-Friesland ; werd 2 maal gezant der staten naar Engeland
„De Koning was beleeft. Ick Iviert van hem beschoncken.
Een brief , een Ridders brief , daer van de letters bloncken
Van gout en schoone verve , hier was een wapen by..."
Hij leidde een zedelijk leven , was Godvruchtig en geleerd
welgemaakt en welsprekend. Hij huwde eerre Amsterdamsche
jonkvrouw.
Deze Zinnebeelden , waar Cats voor 't eerst meê optrad (in
1618) , dragen meer den stempel der zedekunde en der boekverkoopersberekening dan dien der poezij. 't Zijli bijschriften
in drie talen , hij 50 zinnebeelden in prent , die drie maal
gedrukt voorkomen en drievoudig verklaard worden , eerst
toegepast op de liefde, dan op de zedelijkheid, eindelijk op
onze eeuwige bestemming.
't Eerste exempl. bood de Auteur aan Anna Roomers (zie bl.
65). Deze Emblems tripliques werden begroet met een sonnet
encomiastique (lofklinkert) van Josuah Sylvester , Eng. poëet :
Mon Dieu m'ayant ostë mon loisyr de jadis
(Quand je rendoiz Angloiz Du Bartast et sa Race)
J'avoiz ja diet Adieu aux Dames de ,Pernasse ;
Pour mieux m'accommoder a Ceux a qui je suis.
Mais , non-obstant ce Viceu , me retenir ne puis
De maintefoiz wirer , et admirer la ;grace
Des Chantres graue-gayz , dont la voix haute-basso
Tire de Terre au Ciel les bien-nayz beaux Esprits.
Tel , tel es to , mon Doux-docte•divin de Cats ,
Qui , en fin Medecin , sucrant , dorant tes Doses ,
Pais avaler aux Tiens saines et sainctes Choses ,
Doat , sanz eest Art , grand part taster ne voudroit pas ,
Pourtant , si bien meslant avec le Doux l'Vtile
Triple Laurier J'appends a ton Tri-lingue Stile.
Cats noemt dit werk , dat nederig van form doch wijs van
inhoud is , Silenus Alcibiadis , naar het Silenusbeeldtjen van
Sokrates' leerling , dat eest gouden Miner y aatjen omsloot.]
I Een

toen beroemd Fransch dichter , bij ons ',00rai door Z. lleyna ingeleid.

7
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[ZEEVSCHE ACHTERLIJKHEID.]

(Uit de opdracht aen de Zeevsche Ionek•vrouwen.)

De hiira spreefi
Waer (sprack hy) sydy nu , waer sydy nn gu y Zeeuwen ?
Hoe heb-dijt nu soo slecht ? hier voormaels waerdy leeuwen,
Doen ghy voor 't Vaderlant op-settct lij en goet
En doen uw' zee was root , u visch was vet van bloet.
Ghy waert eens op een tijt vermZert, voor dapper gasten,
Doen ghy de vlagghen o oc}it gacn rueken vande masten ,
Doen ghy als woonti' in zee , en , meer als sy , verstoort,
Al wat +I teghen-quam giockt werpen over boort.
Doen , nevens u1 Iaet-roos cpn onversaechde Helden ,
Was hier noch ander volek , dat deser loff vertelden
In deuntjens nieu-gt,edieht; die song'rnen breet en wijt,
t Gina soo wat rau, 't is waer , rnacr soo ginck doen de tijt.
Als d'oorloch was in swanck , doen waren bier Poëten ;
En nu m'er sit in rust, is al 't gedicht verghcten.
Let op 't na-buerich vo1c1,2:

Daer singt dien grootcn Ileyns 3 al wat de soete Griecken,
Ghedreven door de eracht van mijn gheswinde wiecken,
Oyt brachten aen den lach, en doet mijn aert verstaen,
Soo wel, als oyt de pracht van Roomen heeft ghedaen.
SietHooft, een hooft vol glieest! die heelt loer afmijn banden,
In soeten Herders-sanek: En wie en son niet branden
Als Bredero brengt voort (ick laet nu staen i'ioy-ael4)
Een werek niet boers voorwaer, hoe-wel in Boel sclle tael?
Een Binek spijt my alleen, dat, daer der mannen ghcesten
Staen veerdich my ten dienst , en vieren onse feesten,
Dat daer een teere Maeght veracht mijn soete vlam ,
(0 nderbacr verstant! 0 eer van Amsterdam !)
11 meyn' ick, Roemers spruyt, u Anna, bloem der l.1iaeghden,
Die oyt door gheest en konst aen Phoebi Rey behaeghden ;
U meyn ick, wat ick doe, hoe gunstich ick u ben,
Noch can ick, my ten dienst, niet trecken uwe pen.
Ghy maeckt een aerdich veers, doch niet van onse saken;
Maer kiest een hoogher stof. 0 ! mocht ick eens ghenaken
I Uw. 2 De Hollanders. 3 Zie bl. 20. 4 't Moortje (opgeil. aan den Gerant
Van Dijck, zie bl. 69-70 en verg. Cats' charakter , bl 97).
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U hart met dese toorts, ghy songt een ander liet;
Nu, onder Pallas schilt, ontwijckt ghy wat ick schiet.
Op N°. XXV, bij de „Sinn' en Minnebeelden".
DE SLIJPSTEEN.

Sy ghee ft, datse niet en beef?.
Ghy slijpt ons, Rosemont, en macckt ons liefdes pijlen i
De wet-steen is u gheest, u oogskcns zij n de vi,jlen;
V hart en gaeter niet, daer ghy het onse drijft;
V gheest en neemt niet aen, dat ghy in d'onse schrijft:
V lieffelijck ghelaet dient ons tot wreede handen ,
Ghy zijt son coat, als ijs, nochtans doet ghy ons branden.
Vat wonders ca+I mijn Lief! Sy maeekt my stacgl I, sy gheest,
En Matse niet en is , en datse nieten heeft.
Op N°.XXV , hij de „Sinnebeelden tot leere der Seden".
DE SLIJPSTEEN.

Gherneenlijck een verwaande ,geel ,

Straft in een ander sijn yhelreck.
Al is de wet-steen plomp , en onbequaem tot snijden ,
Soo wil hy even-wel aen 't mes gheen plompheyt lyrlen.
'Tghebreck , daer yemants selfs sich mede voelt besmet
Is veeltijts d'eerste stoif, daer hy sijn tant op wet.
Hoe wel weet mensch mensch een yder 't sijn te gheven ,
Die midd'ler-tijt niet eens let op sijn eyghen leven ?
Maer , orient , wat batet u , te maken yders staet ,
Soo door u slecht heleyt, u boys verlooren gaet.
Op N°. XXV, hij de ,, Sinne•beelden ghetoghen tot
stichtelijcke Bedincktngen."
DE SLIJPSTEEN.

Ghy die een ander leert, leert yh y u selven niet?
Den Wet-steen slijpt het mes, en leert de sweerden snyden;
En self soo blijftse plomp en bot van alle syden.
Broer Claes , ghy wert ghenoemt een leeraer int ghemeen,
Maer seker t'gaet met u , als met des slypers steen.
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Wilt ghy dat uwe leer glienomen wert ter harten,
Bevestichtse met doen, en laet u quade parten :
Want soo u daden niet en passen op u reên ,
Wat ghy met spreken recht 1 ,stootghy,metdoen,daer heen .
1 Opricht.
AEN ALLE ROOCK-ETERS , TABACK-BLASERS
LIEP-IIEBBERS DER ISDELIIEYT.

Wat suychdy 't lijfvol roackx? en vult u maech met dampen?
Wat eetj' aen lucht en wint, en ydelheyt
vol rampen?
4
Aen spijs die niet en voet? aen cost die tranen cost?
En die van daer sy quam , Naest weder wert ghelost.
Wegli wasem sonder lijf, wegti hopen, vrcesen, wanen,
Wegli vreught,volonghenucht,daerlloest,enquijl,entranen,
En suyselingh van breyn het spel ten lesten ent.
Ké !^ vriest tot vaster spijs u hart voortaen gewent.
1 (Uitroep.)

Bij de plaat , voorstellende allerlei
KINDERSPELEN.

Al 's menschen woelen en glierel
Is jock , is geck is kinder-spel.
Niet een hier opter aerd' en leeft ,
Die niet lijn kintsehe grepen heeft :
Wie kenter doch soo wysen man ,
Die niet ghekoot heeft , nu off dan?
3

Den huysraet van dit poppe-goet ,
Verheucht der meyskens saeht ghemoet ,
Al is het best maer loot off eerel' ,
Sy achtent al van grooter weerel' ;
Smaeet u een duyf als een patrijs ,
Eet ghy de grut soo lief als rijs,
Streckt u een cent voor een tapoen ,
Wat hebdy met veel goets te doen ?
Al ist ghering' , 'tgunt datmen heeft ,
Die sieh vernoucht in vreuchde leeft.
Let op de vliegher van papier ,
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Gheresen tot den hemel schier ,
Die , soo den ionghen lost de coordt ,
Noch gaet gheduerich voort en voort.
Een die met eer-sucht is besmet ,
Hoe hooch dat by oock wert gheset ,
fly wil noch altfijt verder gaen ,
Sijn hert wert noyt ghenoech ghedaen ;
Het windrich hooft climt, draeyt, en welft ,
Tot dattet , 'k weet niet waer , belent.
Al is de muss' los vanden bant,
Sy keert weer na de ionghens bant,
En dit al om een weynich aes ;
Veel menschen zijn soo dom en dwaes ,
Dats' om een schotel moes off cruyt ,
Haer vryheyt geven als ten buyt.
* ii
De kinder-spelen zijn wel eer
By Wyse lien ghebruyckt tot leer ,
En Christus selfs heeft die niet wel
In ernst ghebruyckt liet kinder-spel ? 1)
Dan op dat ick u niet belet ,
Gaet uwes weechs, en draecht wat met ;
Acht niet te kints het Kinder-spel ,
Naer denckt wat hoogher , en vaert wel.
1) Iilatth, 14. 46. Luc. 7. 32.
[EIGEN AARD.]

Al set m'een puyt hoogh op een stoel,
Sy springt al weder na de poel.
Terwijl den aep recht op, bycans met menschen schreden,
Ginck op de maet van 't spel heel defticb henen treden ;
Wierp yemant by gheval wat noten in den hoop,
Den aep, met dat hy 't sief , tijd' haestlijck op de loop,
En oft den meester speet, en oft hem heeft verdroten ,
De sim loopt vanden dans, en grabbelt naer de noten.
Wat batet off men schoon t vuyl voleiken brengt ter eer?
De simme blijft een sim , en gaet haer ouden keer.
1 Al.

102

ZINNEBEELDEN VAN JACOB CÁ15.

[DE ROEDE.]

'Tzijn stereke beenen, die weelde draqhen.
Als 't yser
leyt, en gloeyt, int, midden vande solen,
4
Bevochten van de vlam, en onder 't vier verholen ;
Dan buychtment soomen wil : maar soo ghy't lest int nat,
Strax heeftet , met ghewin , sijn hardicheyt hervat.
Hoe dwec is ons 't gllcmoet als druck en pijn ons pranghen !
Neemt God sijn roede week, wy gaen ons oude ganghen
De weelde leyt ons been tot onsen eersten stact ,
Des menschen ziel is wel, alst hem niet wel en gaet.
[DE EEN OF DE ANDER.]

't Is kunst te leven.
Den desen vangt een viseb , en schenter aen sijn handen ;
Den genen lachter om , eng wetter op sijn tanden:
Dit sietinen alle daegh. Den pieterman heeft dat,
Hy is, of Boet , of quaet, al nae lhy wei t ghevat.
't Wel leven is een kunst, en dat niet van de minste;
Dat quaet belegt verbrot, brengt goeden raet tot winste:
Een dinck heeft dien verri jokt , -en genen uyt-gheput ;
Dat elck is even nae, is disk niet even nut.
[EERSTE STAP.]

Eens ghebrant , hoest ghevlamt.
Hoe licht ontsteeckt een licht (lat lichter lay' eens brande !
Die eens was licht van aert, floe licht raeet die in schande !
Een doove cool ontfonckt, soo Naest sy't vier maer rijektl,
Den tintel wert tot vier, door 't geen nau vier ghelijckt.
Die eenich sijn ghelireck 2 eerst onlangs is ontweken,
Hoe haest vervalt dien mensch weer tot sijn oude streken !
De sonde dient verm;jt; en al wat daer op treckt,
Of, van een cleyne vonek, wert weer een vlam verweekt.
4 Riekt. 2 Un sien alma.
[ONROOFBAAR GOED.]

Als ick spring , soo waechtet al.
Die in zijn boesem heeft , al wat hy heeft begrepen ,
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Geen storm bestormt zijn hart,geen zee maect hem benepen:
Al reyst by buytens slants , met onweer en ghedruys ,
Hy draeyt niet eens sijn oog na sijn verlaten hays :
Hoewel den nacht-dieíf pooch t sij nhuys-muer te doorgraven,
En of den moorder schoun int boscel hem na coomt draven ,
ily blijft, hoet hem ook gaet, goets moets en onbevreest:
Geen dief berooft den mensch wiens schat leyt in den geest.
[' T

ZAAD.]

't Wort 't samen groot.
De teyckens vers ghesncen , 't zy dan in jonghe linden ,
Offander teere schors, en zijn eerst nau te vinden ;
Allencxkens , eerment meent, set heer de letter uyt :
De schors wast gulsich heen, en 't schrift wast mettet cruyt.
Als 't kint siet, hier en daer, eens anders quade streken,
't Ontfanckt (al weetment niet) 't beginsel van ghebreken ,
Het quade zeer eet in , en neemt allencxkens toe.
Wiens kintsheyt nam eenkalf,diensmauheyt steel t een koe.
[KEUZE.]

Slaet de hant , Daer 't niet en Brant.
Soo , als een brant-hout doet , heeft al ons doen twee enden,
Grijpt hier, ten schaet u niet, grijpt daer, het sal u schenden.
Die sijn vermeynt misval wel vat , en recht doorsiet ,
Vint vreught en herten-lust, oock midden int verdriet;
Een grijspens, die de cop staegh heeft vol muyse-nesten,
Vint dan oock claghens stuf , alst gaet ten alderbesten :
Die 't al swaer overweeght is noyt bevrijt van rou ,
't Is best datm' alle dinek slaet in de beste you.
[IJDELHEID.]

Ydele hoop, wakenden droom.
liet wilt-brant dat ick jaech, vervolg' ick met verlangllen,
En dencke staech, daer med',daer med',heb ickt gevangen ,
Daer ined', daer med', ist mijn : ick sie't als voor my staen ;
Lek high', ick happ' , ick hoop', ick hebbet, 't is ghedaen.
Dit dunckt my telleen weer,maer, alst coomt op het grijpen,
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ins ,

Dan ist een hant vol wints, dan zijut al leure-pijpen :
'K siet nu, 'kheb tevergheefs mijn tijt, mijn Boet, verguist,
Ick meynd', ick haddet Al, maer slet ! 't is alyhemistt.
I (Woordspeling op alchymist, goudmaker.)

-off
EDIPES EN ANTIGONE.

[Eerste regels van het Treur-spel , vertaald uit het Fr. van
Robert Garnier door WILLEM DE B AUDOUs , een Engelschman ,
die door het zien van Costers Treurspel Itys (zie hierund.) lust
kreeg tot beoefening onzer taal en letteren , Rederijker werd ,
de spreuk Leert in tijdts aannam , en (na twee jaar studie)
dit stuk uitgaf in 1618.]

E. Ick ouden maan heel hlindt , ick moet helaes gaen dolen,
Door Bergen Bos en Dal , door Putten en door [loten ,
Mijn dochter Antipoon , ick bid (i (toch vertreckt ,
En dat ghy laes a zelfs tot droef iceyt seer verweekt;
Want ick nae Cithron gae, om t' leven dier te enden ,
En nimmer sal ick weer naer dese stadt toe wenden ,
Daerom soo bid ick u, laet my mijn eygben quaet
Beweenen met veel druck , en ghy doch van my gaet.
Verslijt niet uwe jeucht, met droeffelijeke slaghen,
Maer gaet weer nae het hoff: en leeft nae u behaghen
Met uwe Broeders beyd en Moer die ick beclaech.
Van u ick niet en schey, maer t' leven ick me waseb,
Waer dat ghy henen gaet ick sal u staech by weesen ,
Vreest ghy niet voor de dooi ick ben in minder vreesen.
E. Ha had de kille (loot ! my van de aerd gheruckt
In mijne kintsche jeucht, so had het noyt gheluekt
Dat ick mijn Vader laes ! ghebracht had tot der aerden.

1.

DE JAARGETIJDEN.

[Lied van Grusella in het uit nvidius geputte treurspel Itys
door S. COSTER (zie hierb.) , gedagt. 1615 ; gesp. binnen de
Oude Kamer te Amsterdam : Ira liefd' bloeyende ; zie bl. 41
zie ook bl. 77.]

DOOR COSTER.

Lenten doet het lant ontluycken ,
Dat de koude winter sluyt,
Lentens bloemen lieflijek ruycken:
Lenten deckt het taut met kruyt.
'Tghevoghelt dat singht overluyt,
'Tmaeckt zyn nesjen in een wey,
Oft aen telgen van het wout ,
Daer 't heel vrolijeken onthout,
Om te broen zyn vruchtbaer ey ,
Soma koorkt des Lentes vruchten
Door der Sonnen heete handt,
Als wy om verkoeling vluchten
VVt het onbescliaduwt lant ,
Na 't koele bosch, en versche strant,
Daer dan 't gewenschte wintjen weyt:
Ituyssend' door de drillende blaen ,
Rollend' 't water af end' aen
Na de licht beweechli jckheyt.
Herrefst doet de schuyren open ,
Als des Somers heilen endt ,
En haelt thuys Baer wy na hopen
't Koren , eer 't te velde schent ,
De rlruyf wort in de pars gheinent,
Ceres backt, en .Bacchus brout ,
IJy gheeft dranck, en sy de spijs,
Dies den 112mel lof en prijs,
Dien de menschen onderhout.
Winter wort bet dan ten lesten
Vinnig op het endt van 'tjaer,
Anders heeft olie niet ten besten
Dan kou , hagel , winden swaer;
Als armoe pynelijck wort ontwaer
Die niet wel sit in de wol ,
Noch voorsien van spijs en dranck
Soo vol op, als wy , God danek ;
Want by gheeft de schueren vol.

I
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DE DOOD -- HET EINDE.
[Lied uit het Paradijs der Lof sangen geplant door Salomo
Theodotus , Lic. in de Theo'. ; bundel liederen voor het geheele Kerkjaar; Eerste dr. van 1621.]
Mensch hoe leeft ghy sonder vresen ,
Daer ghy sterven kondt s o o ras !
Niet waert ghy, niet s ti lt ghy veesen,
Niet als enekel stof en as,
Niet als aes der tomen snood~
En u eynd sal sijn -- de loot.
Alsoo haest sult gby verdwijnen
Als een schaduw' op liet velt ,
Als een blom sult ghy verquijnen ,
Als liet hoy te neer glievelt ,
Nae der aerden , aller schoot ,
Want u eynd sal sijn de doodt.
Niernant2 salder gunst geschieden,
Maer wel een eenparig~ ^ recht.
Niemant sal dien pijl ontvlieden,
Soo de meester , als de knecht ,
Jonck en out , kleyn ende groot ;
1\Iaer het eynd sal sijn de doodt.
't Hoogh vernuft soo wijt gepresen
Van den wijsen Salomon ,
't Soet en aengenanie wesen
Van den schoonen Absolon ,
En van Sampsons krachten groot
Is het eynt geweest de doodt.
Ghy , die leeft in grooter Beren,
Hoogh van machten , pracht en staet
Denckt hoe haest het kan verkeeren ,
Dat ghy weer te gronde gaet ,
Dat ghy krijght dien harden stoot
Als uw' eynd sal zijn de doodt.
Gierigh mensch, wat wilt ghy sparen
1 Nietig. 2 (3e Nv.)

MIJN KONINGINNE.

Met een onversade vlijt ,
Schat van geit en goet vergaren
Voor soo een onsek'ren tijt !
Ghy wort hacst van als 3 ontbloot
En uw' eyndt sal zien de doodt.
Wat sult ghy van hier idee draglien ?
't Linnenkleet , drie ellen lanck ;
Men sal u een doelkist sagen
Van ecn rouwen eycken planck ,
Daer zeen u and' aerd' mee stoot ;
Want uw' eyndt sal zijn de doodt.
Dochters , wat gaet ghy vercieren
U met paerlen ende gout,
En uw haer om 't hooft laet swieren
Met uw' strickjes menighfout,
U blancket met wit en root ;
Daer u eynd sal zijn de doodt.
Ghy , die soo verslijt u leven
In de Ivereltsche geneught ,
Sult gig niet uw' herte geven
Tot de [nuyt gestoorde] vreucht !
Eeuwigli , eeuwigh is soo groot ;
[Hier] uw eynd sal zijn de doodt.
[Och wat loon sult ghy verwachten ,
Als gliy hebt geen goet gedaen ?
Naer] wat voorspraec1 sint ghy trachten ,
Als ghy sult ten oordeel stacu ?
Nielriant helpt u uyt alen noot;
Maer uw' eynd sal zijn de doodt.
3 Alles

MIJN I(ONINGINNE.
[Uit den bundel van Theodotus ; zie bl. 106. J
Wat sal ick gaen beginnen,
Maria Maget soet !
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NUN KONLN(INNE.

Den brant van uwer minnen
My tot u blaecken doet!
Ghy zijt die ick beminne ,
O weerde Koninginne.
Ghy zijt mijn Bruydt, mijn moeder ,
Mijn troost , mijn toeverlaat,
Uw Soon is mijn behoeder ,
Daer aen mijn hope staet.
Ghy zijt die irk beminne ,
O weerde Koninginne.
Och bad ick soo veel monden ,
Als sterren 't Firmament ,
'k Ginck uwen lof verkonden ,
Die ghv hebt sonder endt ;
Ghy zijt die irk beminne ,
O weerde Koninginne.
Och had ick soo veel zielen
Als water, locht, en lant ,
Vol van gedierten krielen
Ick sehonek s'u t'eender hant ;
Ghy zijt die ick beminne ,
O weerde Koninginne.
llelaes ! och bitter klagen ,
Dat ick, catijvich1 mcnsch,
O niet en kan behagen
Hoe ick begeer' en wensch !
Ghy zijt die ick. beminne,
O weerde Koninginne.
Ick sal my alle dagen ,
En dat tot uwer eer,
In alles beter dragen ,
En dienen onsen Heer.
Gh zijt die ick beminne
y
O weerde Koninginne !
I

Ellendig.
-,:>Ro----..,..-...
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BB.ABANTSCII.

[Genomen uit den Spaanschen Brabander (gedagt. 6 Juni,
1618), door BREDERO (zie bl. 49), het Spaansche stuk „Laseros
de Torenes gevolght in het eerste boeckje " -- de „Spangjaart
is in een Brabander verandert".]
Het hoofdfeit van het stuk is de voorstelling en beschaming
y am een „kalen Pronker". Hij is in kennis met een bedelaar ,
Robbeknol , gekomen , die hem voor lijfknecht dient.
Jerolimo :

Nu Robbeknol al properkens , sacht manneken , geeft ou te
En danckt ons Heere God voor sayne goeyen gracy, (vreen,
Ghy zijt hier ter keure wel glieroackt te deser spacy,
Want ick kick sal ou triumphantelayck versiep met al wat ou
(ghebreckt.
Een dingen jammert may, dat is dagge so hot Hollants
(spreekt.
0 de Brabantsche taal die is heeroijck, modesten vol perfeccy,
So vriendelayck, so galjart t , so minjert 2 , en so vol correccy
Dament niet geseggen en kan. Ick wouw om duysent pont
Daggese so wel alsekick of als men Peterken verstont.
Ick sweert ou par Die 3 ; ghy souwt ou Ilollants versaken:
Want olie ons verstoot, die vcrstoat alle spraken.
1Enwaardy noch niet geboren,] ick liet ou Brabander maken.
Onse taal is een Robsod i 4 , nonpareylle sonder weerga ,
Sen heeft geen komparacy by de suyverheyt van flollant op
(veer' na.
1lobbeknol:

Ja 'tis een moye mengelmoes, ghv meuchter wel van spreken,
Ghy luy hebt de Fransche, de Spanjers en d'ltalianen vry
(wat of e keken:
De Brabanders slachten d'Enghelsche of de spreeuwen , sy
(kennen van elcks wat.

Jerolirno :
wat sayn hier harsenloose botmuylen inde stalt,
Sy zijn slecht en recht van leven, en simpel inde stijl van
(haar geschriften.
t Los boertend. 2 Bevallig, aardig. 3 (Spanjolistne.) 4 Mengeling. 5 (Baden's Jasy5 ,

vloek zie bl, 55 )
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Sl'AANSCHEN $RABANDER ,

llobbeknol.

0 elekaartjen6 ! soudlueti dat lebbighe Brabants siften
Of wannen, gelijek de kruyeniers haar kruyen, so waar as
(ick leef i
lek wil wel wedden datter de helft niet over en bleef.
Dattet Hof te Brussel eens banden al de uytheelnsche woorden,
Dat yegelijck most gaan daar sy eygen zijn, of daarsc t' huys
(hoorden
Wat souwer een goetje vertrecken : gants lijden 6 . bie kaal
Souwen de Brabbelaars staan kijcken met haar arme jottoos(se7 taal?
Maar nou zijnse hier so vermaaghschapt dat mense niet sou
(konnen scheven,
Al badje al de geleerden, Professoren en Doctoren van Len(ven en van Leven ,
Jerol imo :

Slecht-hoyen als ghy zijt, moackt eensjens een acte notariaal.
Gaylien en weet van hoofse tarmen, ghy schrijft moar duyts
(teenemaal.
Onse Notarissen en Secretarissen verstaander pertinent op
(de pronunciatien.
Dan trouwens 'tis haar geoctroyeert, met edicten, privile•
(gien en gratien
Van 't kayserlagcke Hof, ou 'tis een voleiken seer exstreenn .
Rob/leknol:

De Paus van Romen met al zijn Cardinalen en brengter niet
(van hacr teem8 :
En dan latenser noch (luncken datse verstandige Schribenten
(bennen,
Sy schrijvenje daar een goetje, datse as haar Vader-ons van
(bnyten kennen.
Jerolimo :

Woar voren de Rollantsche botmuylen ? niemant van so veel
En gnamper te voorschijn in ons magnifijclayek Retorijc(layck laatjuweel;
Da was een dingen van d'ander Waerelt, 'tis rekreatieflijck
(te lesen.
6 Bastertvloek (zie bl 55.). i Stumperige (Jottooe is ook een Vlaamsehe
vloek). 8 Thema.

DOOR BREDERO.
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Maar sjases5 , par Dio sante3 , wat plochtender elegante
(Poeten te wesen
Item daar haddege Kastileyn9, de Roovere40, GistellenU , en
(Kolijn12,
En Jan Baptisten lIouwaart 13, dat baylov goeye meesters zijn
Da waren liens vol perfeccy, en van devine eloquency,
Ygelijc woordeken datse aggeerden, of nomineerden,dat was
(een sentency.
Het minste datse sproackert dat was een ref iereyn, en dat so
(extravagant
Van uytspraack trots een Oostersche p Pharheer, of Luyter(sche Predikant.
En bay hoar rondeelen en balladen (met licencie magh icket
(vry segghen)
Daar mogen de Hollantse boerelicke-dichters hoar broeck by
Robbeknol : (leggen15.
Werpt de Vlamingen niet wegli , mijn Joncker, watje doet,
Met huldere l6 incarnatie, en Palleys vol minnen, en suyc(ker bosjes soet17.
Jerolimo:
Baste3 , al stillekens, ick hees 18 ghenoegh van die muffe mis(kienen Retrosynent9,
En morsekt geen grimmasen met on ensicht, nloackt asse
(kick bonne mijnen20.
9 (Zie GED. ;,1, 199.) 10 (Zie GED. 1)1. 178.) 11 Cornelis van Ghistele ;
XVIe. E. 12 Colijn van liijssele; XVIe. E. 13 Zie GED. bi. 251. 14 NoordDuitschland. 45 Zie hl. 89 , nt. 11. 16 Haarlieder tijdvaerzen. 17 Massepeinen
rederijktempels. 18 Heb er genoeg van. 19 Oudbakken, kleingeestige rederijkers. 20 Faire bonnemzne; te-vrede zien.
-ogo-

JEROLIMOOS TOILET.
[Genomen uit

BREDEROOS

stuk , verm. bl. 109.]

Robbelenol:
T' is hier oock gien deech , ken weter gien huys te houwen ,
Want hier is hongher e backen en dorst e brouwen.
Jerolimo:
Ba4woar sayde gay, dagghe me niet en kuystt
I Schoonmaakt.
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Mayn mantel en wambays? sach2, say zayn so bepluyst.
Kom bier en sieget eens , gay moetme voorts wat keeren3:
En bedy geen borstel? Rob: En hehdy Om swijnsveeren?
Daar isser gien in huys. Jero:Moar wat est dagghe al secht ?
Robbeknol:
'IA segh niemendal (leer. ,I ero. Schickt my de lobbe recht;
En krijcht my mijn bonnet met den royen plumagie,
En mayn stekade 4 : gaat voort haalt water , pagie ,
Met een suyv're dwaal, en het vergult lampet.
11 obbekhol :

Wat riidtme5 de vent? hy weet el dat hy niet en het
Dan een gebroken pot. Jet°. Moar wat voert gy de snater ?
Robbeknol:
Siet Joncker, ick heb hier de hand-doeck en het water ,
'Ghelieft u oock yet meer? fem. Ten komt mayn niet te pas
Te antwoorden asse kick cnsicht of handen was.
.
Gay sult na maya mont sieq., en hooren na mijn hemmen.
Haalt mayn yvoren kam , ik moet map hoot wo kemmen
Robbeknol:
Bey dat isser ientje , so mijn oogen wis »sien ,
So isset uyt de start van ien. schelle-vis »bien.
,terolimo:
Wat saydy een drol een : hoe staen nu mayn loeien?
Robbeknol:
Sy krullen as een wijngert , seecker sonder :locket'.
I eroliino :
Wat dunckt u van mayn bayr,, en ist niet schoon en blont ?
Robbeknol:
Ghelijck een Engels kniin, het vert al moytjens bont.
Jerolimo :
Hoe staet mayn de Bonet , en deze jente 6 vaertjens ?
Robbeknol :
Joneker jou hoetje staet wel netjens op drie haertjens ,
'Tisdubbelt 7 ondieft.
.1 erolimo :
Hoe past my dese kraach ?
NN

2 Zeg ereis. 3 Af bezemen. 4 Degen. 5 Plaagt me. 6 Vlugge, aardige
veêrtjens. 7 Allerliefst.
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DOOR BREDERO.

En slaetse my al wel ?
Robbeknol:
Joncker is dat een vraach ?

En sou jon goet niet fray, niet wel en aerdich passen,
Jou Moer Refter jou lijf van joncx na laten wassen,
Jerolimo :
0 Robbeknol , lach gewaar8 , dat is so excellent,
'Tis vanden ouwen Wolf. Rob. Iek heb hem noyt ghekent.
Jerolimo : [Robbeknol schuiert hem afd
lek weet geen geit so lief, daer ick het voor sou geven ,
Want Meester Tomis noyt so goet maockten zayn leven .. .
Sie daer hoe daget gruys daer af stuyft dick en vol,
'K wed' ick hou overmits daar mee een sack met wol.
Robbeknol:
En ick een Roggen-broot met dese beene tanden ,
Al wast van twaelf pont, ick brochtet heel ter schanden.
Jerolimo :
0 't is een goet stuck wercks, maer hoe ?'t steeckt door de
(schay9.
Robbeknol :
Pats ops'en Hovelings, een Edelman staet dat fray.
Jerolimo :
Rob'knol ick ga eens uyt tot ons Pastoor en Koster,
Wat missick , paysse 10 kick , mayn houten Paternoster ?
[Hij gaat.]
Robbeknol [ter zijdel:
Daer gaet den armen bloet wel fier en moedich uyt,
Pats op s'en genevoys, nou moytjens as de Bruyt.
Jerolimo [hij komt te-rug] :
Wel Robbert maecktet bedt, het huys wart ou bevolen,
Haelt waoter, sie wel toe, da ons nie wart ghestolen,
So g'uyt gaet, sluyt de Poort, eu lecht de sleutel, dan
Op dese Richel, op dat ick incomen can,
En slaget 't eeten gay, dat 'tgeen Ratten verderven.
Robbeknol :
Quammer een Muys in buys by sou van honger sterven.
Hoe groots treedt by daer heen, hoe aertich op zijn pas ,
Soumen niet seggen dat het selfs zijn Hoocheyt was,
Of yemant van zijn Raet, so trotsch is by van welen?
8 Kleed. 9 Naad. 10 Denk ik , meen ik.

8
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Heer daer ghy send' de sieckt, daer stierdy oock 't geneseu ,
Die dees mijn Heerschip sack so kloeck en wacker gaen ,
En sou hy niet vermoen, hy had' een tsech tt gedaen
Die hups en lustich was? maer wie soudt tonnen weten,
Dat gist'ren noch van daech, by niet en heeft ghegbeten,
Dan een kruympje drooch broot, dat ick droech op mijn borst,
In plaets van een Tresoor, wel gruysich en bemorst?
0 God u wercken zijn van wonderbeer verrnoghen ,
Wie sou niet met die schijn van welstant zijn bedroghen ?
De longman komter an, en treet gelijck een Prins
Die genick dinck gebreckt, maer die 't gaet na zijn wins.
Hy is wel uytghedost, en Gomt hier an bragerent2,
Al had' hy duysent pont om jaerlijcks te verteeren ,
Wie sou eens dencken dat zijn bulster of zijn bedt
Geen daelder waert en is , met alles wat hy het ?
Wie sou eens dencken , dat hy smorgens kan ghedooghen
Zijn handen, aensicht, aen een vuyle slet te drooghen ?
Ach dit denckt niemant niet ! maer ghy weet Heer, met mijn,
Hoe veel dat hem gelijek in dese werelt zijn ,
Die meer om yd'le eer , en pronckerye lyden ,
Als om u heyl'ge wil: 0 recht vermaledyde
En lichte glory van een sulcken sot ghemoet,
Dat ziel en lijf veeltijdts hier banekrottieren doet.
Wel hoe ben ick so veer met mijn ghedacht ghenomen ?
Voorseecker was ick daer geweldich op ghenomen.
Nu ink wil binnen gaen en sluyten 't deurtjen toe,
Want 't is voor al het best, dat ick mijn werck of doe.
It Onthaal genoten. 12 Bluf slaan.
-oao-

NABEROUW.
[Van G. A.

BREDER ;

zie bi. 69.]

Wat dat de wereld is ,
Dat weet ick al te wis.
(God betert)) door 't versoecken
Want ink heb daer verkeert
En neer van haer geleerd
Ais vande beste boecken.

DOOR BREDERO.

Want of ick schoon al las
liet geen soo kunstich was.
Als Goddelijck geschreven ;
'ren gingh ter ziel , noch sin
Soo nyver my niet in
Als 't eygen selfs beleven.
Nu heb ick 't al ve) socht :
Soo dol , 41s onbedocht ,
Soo rauw als onberaden.
Och Godt ! ick heb te blind
En al te seer bemind
De dingen die my schaden.
Och ! een bedroeft gemoet,
En een hert seer verwoet
Van duysent na berouwen ,
Van overdoet en lust ,
Met een ziel ongerust
Ileb ick in 't lest behouwen.
Hoe strengh breeckt my dit op
Mijn kruyfde krulde kop
Die brenght mijn, voor de jaren ,
In mipn tijds Lenten voort
Op 't swart en 't swetigh swoort
Veel gryse graeuwe hayren.
Wanneer een ander leyt
Gestreckt en uytgespreyt ,
En rust met Iijf ,en leden :
Dan plaeght my aldermeest
De quellingh van mijn Geest
Met beulsche wredicheden.
Dan dringht my door de huyt
Het bange water uyt
Door kommerlijcke sorgen ,
Dies my het herte barst,
En wenscht alsoo gheparst
Den ongeboren morgen.
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GOD IS 'TROUW, DOOR BREDER°.

En nimmer ick den dagh
Alsoo geluckich sagh
Dat sy my vol verblyden:
Voorwaer 'k heb uur noch tijd ,
Of ellick heeft syn strijd ,
Sijn lief, zijn leed , zijn leden.
Al 't gene dat de Lie'n1
Ter Wereld mogen sien,
Of immermeer verwerven ,
En wensch ick niet soo seer,
Als saligh inden Hcer j
Te leven en te sterven.
t

Lieden , mensehen.

GOD IS TROUW.
[Lied, geplaatst in
dood gespeeld.]

DREDEROOS Stommen Ridder. Na zijn

Wie boven al zijn God bemind
Sijn God in alle dingen vind ;
Wie yet meer wil verkiesen
Sal God en Mensch verliesen.
Wie wvslijck doen wil woecker winst,
Dien mina. God meest, zijn selven minst ,
Die hem tot God kan neygen
Die maeckt van God zijn eyghen.
Min ick een Menscli , dat seker is;
Dat hy my min is t'ongewis ,
Dus wil ick God mijn leven
Mijn ziel en alles geven.
Want God is trou , die trou oock houd:
Maar die op menschen [leem] betrout,
Vertrout hem oock de logen,
En is vervloeckt bedrogen.
Hy is wel dol , wel sot , wel blind ,
Die yet racer als zijn God bemind.

tUAET Et( MAL , DOOR J. S. ROLT.
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Het zijn verloren menschen
Die oock yet anders wenschen.
Want alles watmen sichtbaer siet ,
Dat is een sichtb're groote niet ,
Daer niet op is te bouwen,
Maer God is te vertrouwen,

GRAFSCHRIFT OP BREDERO.
[Door VONDEL. Zie bl. 24.]
Hier herbergt 't lijf wiens geest in schertsen munten uyt,
En met veel boertery steels swanger ginck van harssen ,
Wien Charont willigh voerel om sunst2 in d'oude schuyt,
Vermidts de zieltjens droef noch lachten om zijn farcen.
I (Te-recht houdt Vondel in dit boertig grafschrift zich aan de Heidensche
voorstelling.) 2 Voor niet.

QUAET EN MAL.
[Naschrift op Malle Jan Tots boerdige veyery , een klucht

door JAN SIEWERTSZ. KOLM, met De Coninck (zie bI. 85) de
vermaardste der leden van de Krab. Kamer Uyt levender Zonste.
Hoe zijn meestal geheel onverstaanbare rimram dezen „sinrijcken poëet" een naam heeft verschaft , is zoo duister als
zijn treurstijl. Hij zegt, voor zijn treurspel op„den Oorspronck
der Nederlandsche Beroerten (1616) enz. enz. , gestelt uyt de
Prose van Emanuel van Meteren ,” dan ook te-recht :
„Duyt my onwaerdigh toe geen Krans van Lauwerieren :
Den Guygaert sit en grimt ter zyden , achter 'tgeen
lek uyt een Leer-giers aert u offre , Batavieren ,
Veurt noodighst na Reen-wensch."
Zijn devies was Bemint de waerheyt. Geb. in 't laatst der
KVIe Eeuw ; begon te schr. omstr. MO.
10. t na 1633.]
Als 't is en immers veesen sal,
Soo ist noch beter quaet als mal;
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SALVETE FLORES MARTYRUM.

Maer alle bey in koop te treffen
Al was den handel noch soo Boet ,
Daer wordt niet als mal uytgebroet,
En 't leventjes loopt niet soo effen
Hoe keurlijck datnien 't wil verheffen.
-o10SALVETE FLORES MARTYRUM.

[Kerkhymne op het feest der H. Oanoozele Kinderen (23 Dec.),
uit het Latijn vertaald door HUGO DE CROOT, Staatsman ,
Rechts- en Godgeleeicle , kenner en beoefenaar der Latijnsche
en ook der Ned. Dichtkunst. Geb. te Delft, 10 Ap. , 1583 ;
als Remonstrant tegen de heerschende kerkleer, en tegenstrever van Prins Maurits' staatkunde, gevangen genomen den
29 Aug. 1618; Loevestein ontsnapt den 22° Mei, 1621. Toen
Ambassadeur van Zweden aan het Fransche Hof. t 28 Aug. 1645.]
0 Bloem der Martelaren root ,
Dien Christi vyant heeft geloot
In haer begin, gelijk de wint
De jonge rooskens Naest verslint.
D'eerste offerhande zijt gy teer
Geslagtet Christo onsen Heer ,
Nu speelt gy slegts rontom 't autaer
Met palm en kranssen allegaer.
U , uyt een Maegt geboren Heer,

Sy, met den Vader, lof en eer,
Ook met den heggen Geest , bereydt
Van nu tot inder eeuwigheydt.
-010AUDI BENIGNE CONDITOR.
[Hymne voor de groote vasten , van Paus Gregorius den
Groote (VIe Eeuw) , vertaald door HIuGO DE GROOT. Zie
hierboven.]
Hoort goede Schepper ons geween
Die wy u storten met geween ,

DALLINGSCHAN , DOOR HOOFT.
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Tervijl het vasten ons bereit
Tot een godtvrughtig' heiligheit.
Doorgronder van al ons gedagt !
Gy weet hoe swak is onse magt,
Geeft den bekeerden uyt genaed'
Vergiffenis van al haer quaet.
De sond' is groot en menigvult ,
Maer spaerf haer', 'leer, die kennen2 schuit:
Ons arme sicken maekt gesont,
Op dat uws naeins eer wei de 3 kondt.
Geeft dat het ligltaem onversaet
Getugtigt werde sulker maet ,
Dat onse ziele dogh daer by
Van alle sonden nughtie zy.
0 heil'ge Drie, soo enkel Een,
Geeft uwe knegten in 't gemeen
Dat dit haer vasten en gesugt,
Gedijen mach tot goede vrugt.
1 lien, 2 Gelennen, 3 (penbaar worde.

BALLINGSCHAP.
[Rey van Jofrouwen uit FIooFTs Treurspel Baeto. Zie GED.
bi. 163 , en hierb. bl. 7.]
Baeto, de zoon van den Koning der Katten heeft door het
bedrijf zijner stie^ jinoeder, eene tooveresse, zijne huisvrouw Rijtheldin zien sterven , etc wordt gedwongen het land zijner vaderen te verlaten.

1Vien zit de wreedtheidt in 't gebeent
Zó diep nu , dat hy niet en weent,
En , met versleghen hart, betreurt
De droefheidt die ons valt te beurt?
Die dees' versufte schaar ziet gaan ,
Met zórgh, met róuw , met angst belaên ,
Schoorvoetend uyt haar vaderlandt
Wel heeft by 't hart van diamant ,
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hy 't met onbewoghen dógh .
Houdt yemandt wang van tranen droogli ,
Geen mensch, maar eenigh woedich dier
Moet hem gewonnen hebben. Hier
Voeteert de vrouw van kinde gróót.
Dees' draagkt de zuigling in haar' sch66t ,
En tziddert , duchtende even zeer
Voor man, voor kindt, voor laf, voor eer,
Waar dat zy hoort den minsten schreeuw.
Hier gaat de naegelate weeuw ,
Zó kinderryck
. als zonder kind t :
En elk zyn' staat bekommerst vindt.
*. Si
Hier gaat de deirne vol van vrees'
Ter wereldt onverz6ciit1 : de wees
Onmondigh, voor zyn' vooghden heen.
Hier, strekt de stok het derde been
Den ouden man , die niet als slaaf
Gezint te varen is te graaF.
Zó groen is 't hart in dorre burst ,
Dat onverzaadt nae vryheidt dorst.
Hier scheiden d'óuwders van hun kindt,
't Welk eelt in 's Konings dienst verbindt.
De broeder van de zuster spreidt.
De vriendt van óuwtle kennis scheidt.
De burger huis en hof verlaat :
De heer zyn ampt: de vorst zyn' staat;
En sleept zyn' zoon tweejarigh met.
Onschuldigh balling! dien de wet ,
Al had by sehuldt, verschonen zóuw.
Nu blijkt het , dat wy t' onrecht rouw
Bedreven om de helden gróót ,
Die aan een' lófrelijke dóódt
Geraakt zijn door buns vijandts weer.
Gelukkigh driemaal, dien een' speer
Met ijzre punt , 6ft b6uten staf,
Door 't vier gescharpt , in 't vailigh graf
Gheborgen heeft voor all' ellendt.
11 vlieden is het onbekent ,

Ziet

I Onbeproefd, 2 Wordt verspreid.

NAAR HOLLAND , 1)0011 HOOFT.
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Hoe bitter dat de keuze zy
Van ballingschap oft slaverny.
Wy trekken in een ommering
Van droef heirit en bekommering ;
Angstvalligh zelf , angstjaghend' aan
't Volk daar wy zullen nederslaan.
ogoNAAR HOLLAND.

[Uit Noorrs Treurspel , veren. bl. 119.]
Rijcheldin is Baetu verschenen en heeft hem Holland ter
toevluchts- en woonoord gewezen.

Baeto , 11 es [zijn zoon en] , Burgerhart, Zeghemond
[Priesteres]. Rei van 1Vonraent . Rei van loflren.
Rei van Soldaten.
13aeto: 0 zuiverlijke ziet, ghy die zijt opgbevlogen
Ter heilzaam helle plek : en, smet en zwart onttoghen,
Net trótscher schóunheirlt dan een ster gelijke bruidt,
in 't mid der starren steekt ten hughen hemel uit:
Voor Wier vergoodt aanschijn de glorierijke lichten,
En sprenl ien tintelgóudís aan 't blaauwe welfzel zwichten:

Wier eerelijk gelaat dat menscbe harten kon
Verslaan op aardtrijk bier, daar suffen doet de zon !
0 eedle Rijcheldin , hoewel wy zijn verscheiden2
Zo menigh eeuwigh mijl , en dat'er tusscben beiden
Een eindlóós midden lelt van zó veel Ieêgbe lochts,
Van zó veel beider viers, van zO veel mistigh vochts ;
Hoewel in 't zelschap van de lichaamlóze beelden,
Uw reine geest deurgalmt wordt met de ware veelden
Van 't onverkeerlijk huf, ghy neemt de moeitens aan,
Van, uvt den hóghen, hier in deze diept te slaan
't Verquikkend spel uw' s OOghs, en laet aneewarigh dalen
Op deez' verdoemenis die lukzaligbe stralen.
Zulks dat het Honkren van zó trOOstelijk een licht,
In mijn verzonken hart een' hóghen hemel sticht.
Wilt , Oren , dit geluidt bemuyren ; en doet stremmen
í Priesteressen, 2 Verwijderd.
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Zo stijf als diamant de goddelijke stemmen ;
En nagheltz' in mijn' borst : opdat ik met haar' kracht,
In spoedt en teghenspoedt , gewapent houw' 't gedacht.
Ik volgti, Godinne , daar ghy henen raadt te trekken.
Men steke de trompet om 't leglier op te wekken.
Baefo : 0 trouw gezelschap, hier te marren is niet goedt.
Den vaderlaude geev' nu elk de laatste groet
En3 zich aan geen' zijd' van deez' grenzen. Eeuwigh duyren
De hemel doe uw' roem by vreemden en gebuyren,
Land6uwe lief. Dit is 't lest dat ik u betreê ;
En laat u , op dat u niet laat d'inlandsche vreê.
Ghy jongske %ólghtrn ' , en weusclit dat nemmer gae verloren
De kroon die ghy verliest ; al wasz . u aangeboren
Van aver 't aver4. Zegt: Gódt hoed' mijn gróótvaers rijk.
Hes. Godt hoed' mijn gróótvaers rijk ! Bur. Wy wenschen
('t al gelijk.
Zege. De hemel, vaderlandt, spreid' over u zijn' zeghen.
R. v. IV. De hemel houd zijn' gonst altijdt tot u gheneghen !
R. v. I. 0 plaats van ons' geboort , die hoed' u voor gequel
B. v. S. 0 vaderlandt, wy gaan. Het gae u eeuwigli wel !
Bur. Groótmoêghe Vorst, wy zijn na van de plaats begeven
Die met den eersten aêm opblies onz' aller leven ;
Die met haar' vrachten eerst ons heeft al 't zaam gevoedt ;
ITyt wier gewas ons is gewassen vleesch en bloedt.
Wy hebben nu geruimt, mijn Vorst ; en zijn hier buiten
De grenzen van liet rijk, en palen , die besluiten
De koninklijke maght , daar onzer kleen en gróót
Aan onderworpen werd zelf van zijn moeders schoot.
En vinden ons ter plek , daer niemandt te gebieden
Heeft over ons. Dies staat u vry ons vrije lieden
t'Ontfangen in vooghdy ; en ons te kiezen , wier
Wy toevertrouwen dat 66rbaarlijkst5 zal gebiên
Het openstaande rijk wilt over ons aanvaarden
R. v, S. 't Is onze wil. Zee.
g Verstrekt den volk' een Gódt
(op aarden.
Rae. Ik heb de maght niet om te wrigren 't geen ghy wilt.
Bur. Laat ons ontfangen dan den Vorst op dezen schildt.
Hef op. Bae. Ik zweer, nae wijz' en wetten, d'heerschappye
3 En [elk geve, begeie] zich. 4 Ouder tot ouder, 5 Nuttigst, hest.

DE STEEKT — STERRE , DOOR JACOB CATS
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By raadt van d'edelst' en de best' der burgere
Te voeren over u , mijn' lieden ; dien , naar my ,
Met wiep ghy 't houdt , voortaan uw naam Baethauwers6 zy.
Godt hoed' my voor 't aanstaand' , en boete my 't ver(vloghen »leidt
ZO waar als dit is ! Bur. Hier is der Baethauwren mo(glienheidt.
B. v. S. Lang leev' de koning ! B. v. I. Lang gezoudt !
(11. v. N. Altijds in eer !
En 't mangel zijner stam aan spruiten nemmermeer.
Bae. In vrede kloek als byên, in 66rl6gh kloek als leeuwen
Doorleev' mi,^n vól(, met hunn' naekomelingeny d'eeuwen,
En nimmermeer en nijp' leen een te straf beleidt.
Zege. En nemmermeer en sloop hen d'ongebondenheidt.
6 Die 't houên met Baeto ( i ) ; woordspeling niet Batouwer, of Batavier, van
but (goed) eu one (grond).
-0$0-

DE STEEKT-STERRE IN 1618.
[Door JACOB CATS (zie bl. 96). In deze Bedenckinghe wordt
de komeet, „gesien int Jaar 1618 , geduydet op de vergaderfnghe van de Synode , ghehouden tot Dordrecht."]
Als Godes vverde Soon, der mensehen vvaren Hoeder
Vercoos hier op der Eerd' een Maget tot sijn Moeder ,
En dat by 't arme volek genade quam aen-bien,
VVert aen des Hemels throon een nieuwe Sterr' gesien :
Een Sterr' , een vvonder Sterr' , die teghens ander Sterren
Guam stieren haren loop, en ging den geest vervverren
En sluyten toe den mont van al den grooten hoop ,
Die meynden te verstaen des hemels hoogen loop.
Een Sterr ,een vvonder Si,err ,een Leytsman van de VVijsen,
Die om den nieuwen Forst te loven en te prijsen
Verlieten 't Oosters laat, en traden na den stal ,
VVaer in doei lach het I(int dat Vader was van al.
Een ander nieuvve Sterr" heeft Itaer vergulde stralen ,
Met ongevvoonen glans, op 't Aertrijck laten dalen
Als door het Fransche lamt om Godes suyver vvoort
VViert overal gepleecht dien grouvvelijcken boort
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En evenvvel nochtans, door Godes vvondervvereken,
Der Martelaren bloet was als het zaet der Kercken,
En Godes heylich volck , int midden van de loot,
VViert tot het recht gheloof noch meer als oyt ghenoot.
VVat bracht dees Sterre poets? Godt quam sijn uyt-vercoren
Begroeten op een nieu , en vert als nieu gheboren,
Niet in der Ossen stal, maer in een sacht ghemoet,
V.ervveckt door sijne doot, gliereynicht door sijn bloet.
God laet nu vvederom haer thoonen in de v volcken
Een ongevvoone Sterr', dies is het hert der volcken
Verslaghen en verbaest ; dus staet een yder stil ,
En vvacht met vrees en angst vvat dit beduyden vvil.
Coom Godes vvare Soon, toom vvare Son, coom vveder
Coom naedert uvve Kerck, en dael nu immers neder
Met dijhen vveerden geest , en Goddelijcke cracht ,
Ter plaetse daer u vverck met vlijt nu vvert betracht.
Geeff dat dit nieuvve Jaer, en dese nieuvve Sterre
Vernieuvv' ons ouden mensch; drijI,lieveGod, drijff verre,
Drijff uytons Neder-landt dien vreemden Tuymel-geest,
Die over al het hert der vromen maeckt bevreest.
Coom vvare Vrede-vorst, en stel doch in de stede
Van desen langhen tvvist dijn Goddelijcken vrede:
Geeff dat der menschen hert, verbart gelijck eensteen,
Door dijhen sachten geest mach vveder vverden EE rt .

GOEDE TEEKENS.
[Liedeken ter eere van Maria , uit den aanvang der
XVIIe Eeuw.]
0 Waecker , vroed van sinnen ,
Die stadigh hout de wachte ,
Wat liet ghy van der tinnen ,
Ons toch by nachte , toch by nachte ?
»Den morghen komt , Oen morghen ,
Voor-bode van den dage ,
0 schoont gulden morgen! 0 schoone gulden morgen !
0 's Hemels bagel !"
I Bagge , kostelijke ring.

GOEDE TEEKENS,
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O waecker , enz .
» Ick sie de zee-ster rijsen !
Die langhe was verlioolen !
Die ons den koers sal wijsen ,
Recht sonder dooien, sonder dooien.
0 ghy die wijdt en verre
Ter zee-waert in gaet swieren ,
Laet u van dese sterre , Laet u , enz.
Te rechte stieren."
O waecker , enz.
» Iek sie van ver genaken
Een schip , met Broodt geladen ,
Dat enkel met sijn smake
Ons kan versaden , kan versalen,
Waerom gaet ghy verdwijnen
Van vuylen draf der eerden ,
Daer broodtu komt verschijnen, Daer broodt, enz.
Van sulcke weerde."
O waecker , enz.
» Ick sic (wilt hier op letten !)
Een legher zonder sehroomen
Om onzen noodt 't ontsetten ,
Tot ons waert korven , ons waert komen ,
Siet hier de krijgsvorstinne !
Satan , waer suit g'u wenden ?
Die door haer Eind, haer minne e , Die door, enz.
U hooft sal schenden.
Weest well'koom Rijks-Prinsesse ,
Van Anna nieuw ghehooren,
Ghy zijt de roe van Jesse ,
Die Godes tooren , Godes tooren
Sult noenen en vergoeden ,
Door uw bloem uytgenomen.
0 schoone Jesse roede ! 0 schoone , enz.
haer schoonder bloeme !
2 't Voorwerp harer liefde.
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BEWIJS VAN DEN WAEREN GODTSDIENST.
[Uit HUGO DE GROOTS das getiteld dichtstuk , bijzonder
geschreven voor Uollandscbe zeevarenden , in de Loevesteinsche gevangenis ; zie gil. 118. §]

Trouhartig Hollandsel' volk , vertnacrt van meenig eeuw ,
Die nu al over langti de vlagge van de Leeuw
Doen vliegen hebt soo verr' de wind heeft konnerl dragen ,
En uwen naent verhreyd , soo daer 't begint te dagen ,
Als daer den avond rijst , jae wijder zijt gegaen
Dan hem de son wel strekt door sijnen dwersciien baen.
Als gy kloekmocdigh komt deur 't blaeuwe veld gevaren ,
En met een bout bedwingt de huyen en de baren ,
Denkt niet dat al 't geblaes 't welk door het ydel dwaelt ,
En 't nat 't welk naer de maen nn swelt , dan weder daelt ,
En ook de steen , waer door het stael heeft kragt gekregen
Te reghten uwen loop door d'onhespoorde wegen ,
Daertoe alleene dient , op dat gy hebben smid
De wisselbanken rijk van 't Afri kaensche goud ,
De huysen vol yvoirs, de spijkers 1 overgoten
Hier van Ternaetschen2 oegst, daer van Bandaensche 2 noten:
Neen, neen, wat hooger is 't daer gy om denken moet,
't Is om een meerder sack , 't is om een grooter goedt ,
Dat God geboden heeft dat voor u sonde wyken
In 't ploegen van de zee des gantsche werelts ryken,
Op dal gy brengen soud diep in 't versengde land
Een aengenamer vier van Goddelyken brand ,
Op dat at waer men slet des hemelts twaleff 3 lichten
Gy 't licht door twaleff hoónO ontsteecken soud gaen stichten,
Op dat gy voeren soud tot aen het winter-huys
En aen de zuyder asch't Jerusalemsche kruys.
* * [Velen dwalen , en des niet-te-min :j
Gaet wandelt waer gy wilt van Waeygats koude strand
Tot aen den versten hoek van 't Magellaensche land ,
Besiet wel naerst i gh deur de laugh bekende streeken ,
Of die door seylens kunst eerst onlanx sijri gebleeken :
Geen volk en sult gy sien, waer gy u wend of keert ,
t Pakhuizen. 2 Twee Moluksche eilanden in Oost-Indie. 3 De teekens van
den Dierenriem. 4 De Apostelen.
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By welken geenen God en soude sijn geeert ,
't En waer op eenes oord , dacr t eenemael de reden
Waer' uitgeblust door gani,sch onmensehelyke zeden.
Daer moet een oorsaek zijn waer is voortgebraght
Dit eenerley verstand by 't menschelyk geslacht.
Want andersins men siet dat borgerlyke rechten ,
Niet eveneens en zijn by kloeken en by slechten,
Maer schillen wonder veel , gelijk- de lucht ook doet :
't GuntS hier schijnt quaet te zijn ; schijnt op een ander goed :
Dat meerder is , men siet d'eens aengenome weden
Ter selver plaetse licht verbreel,en en versgitten
De oorsaek in 't gemeen waer uit dan is ontstacn
Iaat alle volkren zijn met vreese Gods bevaen
Moet wesen 61' geen mensch maer Schepper aller menschen ,
(En soo is nu alree bewesen dat wy wenschen:)
Of 't zijn geweest die luy" die hebben voortgeteelt
De volkren die daernae deur d'aerde zijn verdeelt.
En hebben 't die geleert, wat lasten haer te liegen,
En al dat van haer quam moedwilligh te bedriegen?
Soo moetmen houden dan voor vast en openbaer
Dat sulx laser seeker bleek , en dat haer leer was waer.
Misschien dat in "t getal van duisend wijse mannen
Een is geweest of tweed die sochten te verbannen
Gods kennis uit het hart: maer desen is terstond
By andeen met gewelt van reén gestopt de mond.
Soo dat haer boose leer als wangeboort verdwenen
En 't algemeen verstand te klaerder is verschenen.
De sneeu desniettemin voor wit gehouden werd
Hoe wel daer is geweest die sey de sneeu was swert.
Dikmael sal goede spijs den sieken (nalik smaken ,
Maer den gemecnen sin laan dat niet minder maken.
Doet hier by (lat wie oit van vroomlieit zijn vermaert
De selven hebben ook de vreese Gods bew.aert,
't Gunt by een voer deel des werelts aengenomen ,
By wijsen is Beleert , beleeft is by den vromen ,
Moet by een goed verstand soo seeker sijn gedacht ,
Als dat het ijs is koud en tweetnael vier is acht.
[En al slet inert God niet :] ,de stomme dieren
5 'tGeen. 6 „Diagoras en Theodoras van Cyrene".
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Begrijpen niet hoe dat wy land en steêu regieren ,
Noch poemen met een stok de son en sterren peylt ,
Noch poemen in de zee op son veel streeken seylt.
Indien nu dan de mensch soo hoogelyk verheven
Is boven al het gunt wy hier beneên sien leven ,
Soo moet hy denken dat , die hem soo hoogli verheft ,
Noch hooger hem , dan hy, de beesten overtreft.
Nadien nu geene saek met haer begrip kan halen
Iet dat te boven gaet haer eygen wesens - palen ,
Soo moet nootsaekelyk een redenvoerend mart
Toestaen te sijn bet gunt by niet begrijpen kan.
a * [alleen God kan ons geschapen hebben :1
Besiet u selven mensch : hoe dat in u gaet schieten
Des levens roode stroom door soo veel kleyne vlieten ,
Hoe dat in 't midden daer een keuken is geleyt
Die al uw spijse kookt en door het huys verspreyd ,
Hoe dat als in een hoff de koninklyke reden
Bewaert is met een wacht van treffelyke leden:
Met vensteren van glas: met gaten diep geboort :
Waermêe men verwen siet : waermêe men stemmen hoort :
Waerby dat orgel komt geblasen uit de longe'
Seer wonderlyk geroert deur lippen , tand , en tonge ,
't Welk als een sleutel is waer door (le kist van 't hert
Aen eenen andren mensch ierstont geopent werd.
Dit schoongevoegt gebouw en bukt ook niet ter aerde,
Maer naer den hemel strekt tot teyken sijner waerde.
Voort alle stukken die de Ledesnyder telt ,
Sijn tot een seekren dienst en oorboor aengestelt:
Gelijkmen niet en kan in een groot schip aenschouwen
Noch taekels sonder nut , noch bruykeloose touwen.
Dit handwerk komt gantsch niet van tnenschelyke kracht,
Geen vader sulx begreep , geen moeder sulx bedacht.
Jae die sich allermeest op dese saek verstonden ,
Bekenden dese kunst onmoglyk te deurgronden ,
Dus d'oorsaek van den mensch hier uit te vinden staet
Iet reedlijks dat den menseh seer verr' te boven gaet.
* * [Ziet de historie ;]
Let op het volk, hetwelk van Abraham komt dalen ,
Soo wijd en breed verspreyd door al de werelts palen
Door t Turopecsch gewest , en daer de Othoman
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En daer de Sophi heerscht en by den Hidalcan.
Veel liever sullen sy beschimpt sijn en gesmeten,
Dan onbesneên te sijn of swijne vleesch te eetera,
Het Heydensch wangelooff, by Koningen verweert
Is evenwel vergaen en als de sneeu verteert.
De Saracijnsche wet behoud noch hare kraghten ,
Door het Spaansch geweld ende Stambolsche maghten.
Hoe komt dat Israël nu blijft by dat gebod
Van geenen Vorst beschermt van yder man bespot?
Goed moet de wortel sijn waer uit een boom sal spruyten,
Die noch voor tyd en wijkt noch voor geblaes van buyten.
a a
Nogh isser eene knoop die ons hier staet t'ontbinden,
Dat dik der boosen schip gaet met begeerde winden
Voor ebben ende stroom , en dat der goeden boord
Het soute water drinkt en in de golven smoord.
Bespotters van den eed, opvraters van de menschen
Vergaren eer en goed en krygen wat sy wenschen
Waerom den eene werd gerabraekt en geklooft,
Den and're raekter deur, en krijght de kroon op 't hooft.
Daer tegen vrome luy , nauwlettend' op haer leven,
In welker teer gemoed Gods wetten staen geschreven
Benijd , gehaet , verplet , verdragen swaren nood.
Ja sterven dikwils nogh een schandelyke dood.
Maer wilt hieromme niet, wie dat dit ook sult lesgin,
Ontkennen Gods beschik , 'twelk klaerlyk is bewesen:
Maer houdende veeleer voor seeker en gewis
Dat Godt het al bestiert en ook reghtvaerdigh is ,
En siende niet te min den goeden hier verdrukken
En aen 't goddloose volk de saken wel gelukken
Besluyt vry vastelyk en buyten allen strijd
Daer moet een oordeel zijn gespaert nae delen Lijdt.
Dat eertijts Jesus is gesien , den Nasareen,
Nu duisent en ontrent ses hondert jaer geleên ,
Blijkt by den grootera hoop die synen naem belyden
Blijkt by de Joden self die synen naem bestryden :
Blijkt by veel Heydnen ook , als die6 van d'eersten af
Ons in een kort begrip de twalef Keysers gaf,
6 Suetonius. In 't Leven van Claudius in 't

Cap.

9
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En die7 ons in liet breed jaerboeken heeft geschreven.
Van al het gunt geschied is nae Augustus leven ,
En die8 ten tyden als Trajanus voerde 't swaerd
't Bithynsche ryke land als ruwaert heeft bewaert:
Soo dat dit vaster gaet dan wel van iemand anders ,
Al waren 't Casars ook , al waren 't Alexanders.
e e [En Wat is onze toekomst ?]
Al waer het voght der leden
Door hitte niet en teert , de dood niet in kan treden,
Daer is geen spijs van na tot ydcrs onderstand,
Nogh voor het heel geslagt den eghtelyken band.
Het lighaem met geen dorst of hongersnood bevangen ,
Ook met een dikke slijm van d'aerde niet behangen
Sal voeren sulken light als in den hemel draegt
De schoone morgensterr' , of dader van de Maegt° ;
Geen duyster misverstand, geen vleeschelyke lusten
En sullen 't klaer begrip en suyvre wil ontrusten :
Maer sal gestadelyk vervult sijn het gemoed
Van 't allerwaerste waer en 't aller beste goed.
't Begin dat noit begon , het ende sonder palen,
Met opgemeten giants sal het gesight deurstralen.
Al die geheymenis van 't overwijs beleyd ,
Waer door het eeuwigh heil den menschen is bereyt
Aleer dat oit gevest des werelts suylen stonden
Sal met verwondering de blyde ziel doorgronden :
En al het gunt alhier godvrughtelyk is gedaen
Sal met een soet geheugh in 't hart geschreven staen.
Daer sal 't geselschap dan der Engelscher heytscharen,
En Sy, die het geluk had haren Heer te baren,
En die lo voorseyden vroeg 't gunt sou geschieden laet,
En dieet in welker bloed de waerheit is gebaet,
Daer by de tweemael ses12 klaerblinkende gesteente
Op welken is gebout des Christendoms gemeente,
Met lieffelyk geluyd
4 ac es hem daer 't al van quatu
Lofsingen ende dank aen 't onbevlekte Lam.
Seght n u 'vat datter is dat iemand uit kan spreekgin
't Welk met soo grooten loon sou koenen sijn geleeken ?
7 Tacitus. In 't XV Jaarboek, in 't 4k Cap. 8 Plinius. In 't X Boek zijner
brieven , den 97 brief. 9 Een Sterrebeeld. 10 De Pro feeten. 11. De Martelaren. 12 D' Apostelen.
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* * [Ziel hier der onehristenen zedeleer ;j
Die hondett duysent man van goed en lijft' berooft
Met een laurier gekroont steekt in de lught het hooft.
De wijtvermaerde deugd, de vrome Roornsche daden.,
Wat was het dan het swaerd in menschen bloed te baden
Met schijn van reght of ook met blijkbaer ongelijk?
Sardeygne lagh te nae , en Cypers was te rijk.
Te loonen quaed reet quaed, 't ontfangen leed te wreeken,
Hoewel sulx Socrates en Plato tegenspreeken ,
Stelt Aristoteles als een heel goede saek ,
En hy13 , ook die de bloem was van de Roomsche spraek.
Het was der Goden eer dat veel gepaerde slaven
Tot doodelyk geveght haer op het sand begaven ,
Jae d'ouders schroomden niet , soo was de werelt blind,
Te moorden jammerlyk haer versebgebooren kind.
Der Joden gram gemoed en is door Moses tonge
Niet heel gelaten los, nogh teenemael bedwongen
Want h at er wierd toegestaen te storten haren haet
Op seven voikren, doglr om haer bedreven quaet14.
Sy hebben evenwel , als daermeê niet te vreden,
Seer vyandlyk gehaet al wat was onbesneden;
Jae soo wie nu ter tijd nae haer gebeden soekt
Sal vinden dat men daer den vreetden bitter vloekt.
Soo iemand onverhoeds een ander quam te doden
Sturf van des naestes hand ten waer' by 't was ontvloden15
Hem die verminkt of ook gebloedrist moghte zijn
Stond vry te eysschen wraek door even grooten pijnla.
Maer Christus niet alsoo : hy wil niet dalmen 't schelden
Met schelden, nogh bet slaen met slagen salvergeïden17:
Soo ik den schelder scheld : soo ik den slager slae,
't Gunt ik in hem misprijs doe ik hein selver nae.
Hy wil dat wy doen goed aen ons geloofgenoten ,
Maer niet dat onse deugd voor andre sy gesloten :
d'Onuitgeputte born van onsen goeden aerd ,
Moet aen de boosen self ook sijn geopenbaert,
Gelijk de goede God , ongierigh allen 't wegen,
Giet uit de swangere lught de laugh gedorste regen:
43 Cicero. In 't II Boek der Uvtvindinge. 14 Exod. XXXIV. 11. 12. beat.
VII. 1.2. 15 Deut. XIX. 21. 16 Levit. XXIV. 20. Deut. XIX. 21. 17 Kotth.
V. 38. 44, Rom. XII. 14. 19-21,
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Gelijk hy 't guide rond van 't onvermoeyde light
Laet schynen voor der goên en voor der quaên gesight.
0 Goddelyke leer die ons beveelt te minnen
Den geenen die ons haet , uit ongeveynsder sinnen ,
Te groeten die ons vloekt , te helpen die ons let,
En voor den lasteraer te storten ons gebed ?
na [En nu :1
Neemt niet onwaerdigh aen dit werkstuk myner handen ,
0 des aerdbodems merkt , o bloem der Nederlanden ,
Schoon Holland : laet dit sijn in plaets van my by u ,
Mijn Koningin : ik toon soo als ik kan nogll nu
De liefde die ik heb altijd tot u gedragen
En droegh en dragen sal voorts alle myne dagen.
Vind gy hier iet het welk u dunkt te wesen goed ,
Bedank Hem sonder wiep geen mensch iet goeds en doet18.
Is hier of daer gemist , erinnert met meêdoogen
D selven wat een wolk bedwelmt der menschen oogen' g :
Verschoon veel liever 't werk dan dat gy 't bitter laekt,
En denk , och Heer , het is te Louvesteyn gemaekt.
18 Jae. I. 17., 2 Thess. I. 3., 1 Cor, I. 4., 2 Cor. III. 5., 19 Jae. III. 2.
Gal. VI. 1. 2.

--o$o- ----OCTOBER VII 's JAARS CIOI'JCXIX.

[Verjaardicht van HUGO DE GnooT, aan zijne brave echtgenote Maria van Reygersbergen (geb. 1590, f 19 Ap. 1653)
in den kerker te Loevestein ; zie bl. 118. §]
Waert 't dat mijn drouff gemoedt kondt eenigsins gehengen
Te maken eenigh dicht gelijk ick eertijds plagh :
ick soud niet laaten, Lief, te voorschijn iet te brenghen,
Daer mede dat ghy soudt gedenken deesen Dagh:
Och deesen lieven Dagli ! -- o voorbeeld aller vrouwen !
Die tot uw oorspronktijd van God was toegepast' ,
Die u het heemellight heeft eerstmael doen aanschouwen ,
Op dat ghy eens met my soud dragen deesen last !
Hoe weinig daghten doe uw ouders ende maeghen ,
Hoe weinig daghten doe uw vrienden altemael ,
I Beschikt.
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Dat ghy noch soo veel druckx om mynentwil soudt dragen ,
Beslooten in een luis beset met Macs en Wad !
Misschien sy wenschten doen , dat ghy soul mogen paaren
Met een van God begaafd met taamelyk verstand ,
Die reedelykke wel gevordert naer zijn jaaren ,
Hem maakera sou bequmm te dienen 't Vaderland.
Heelaas ! wat isser doch van stervelykke menschen ?
Wat isser dat men doch kan noemen goed of quaet ?
Nadien dat selve een raak, daar wy met reên naar wensehen,
Door 't rasend ongeluk ons 't aller dierste staat.
't Is waar, de goede God heeft my verstandt gegeven,
Daar meede dat ick wel behoorde sijn te vreên ,
Ick hebb' ook niet versuimt te leeven al mijn leeven
Wat cl atter strekken kan tot nut van landt en steên
Het bitter ongeval laat daarom niet te raaken
Mijn eer, mijn naam, mijn goed, mijn veyheit, als ghy
Ja selver het kan sijn, dat die gepreesen saaken
(siet,
Een oorsaek sijn geweest van 't schandelyk verdriet.
Maar doch die groote Godt die alles kan bestieren ,
Die goed trekt uit het quaad , o alderliefste vrouw.
Die heeft aldus gewilt in allerley manieren
Besoeken mijn gedult, en uwe vaste trouw.
Voorwaar een vaster trouw, als in voorleeden tijden
Die toonden , die haer mans navolgden in de dood ,
Soo veel het swaarder is gestadelyk te lyden ,
Dan haast te sijn verlost van allerhande nood.
Maar ghy, o soeten Dagh, hoe sijt ghy bier gekomen?
Wie heeft u deur de poort en wachten laaten gaan ?
Weet gy niet datter is een hard besluit genomen,
Dat niemand ons alhier magh koolhen spreeken aan ?
Nadien u dan staat vey , dat and'ren missen moeten ,
Dat ghy vry onbelet meugt op en af van 't Slot,
Gaat eens na Zeeland toe, wilt onse vrienden groeten,
Segt dat wy leeven noch , en troosten ons met Godt.
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End' als ghy na dit maal ons weederom sult vinden
Koomt niet te Louvestein, maar gaat doch ellewaart3,
Daar ons, met Boet getal van onse welbeminden,
Gebeuren mach met rust te Beten uwe taart4.
3 Elders. 4 (Nog heden is, in al de Nederlanden, een taart het eigenaardig
attribuut van een verjaardag.)
_-__ -0*0.

MARIA CUSSENDE HAER KINDEKEN.

[Door JUSTUS HARDEWIJN of DE HARDUYN -T- zie bl. 21.
Gledagt. 1620. Oorsp. sp.]

T'sa t'sa mijn lief, mijn herte-braecke4,
Mijn toeverlact, [ay} nu [ge]dooglit
Dat mijnen mond eens u ghenaecke
Want 'tis den wil van die u sooght.
Mondeken soet ick moet u kussen,
Om mijnen brand° alsoo te sussen.
De biekens cleyn op d'inckel 3 tipkens
Haelen hun aes , en heunigh soet ,
Van u roo-glatte suycker lipkens ,
In coeverheydt4 en over-vloedt.
Mondeken soet ick moet u kussen ,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
Maer mondeken waer in gbeghoten
Is al liet genrigh muscleiaet5,
Wat reden ist dat gby gbesloten
Soo langhen tijdt voor my nu staet?
Mondeken soet ick moet u kussen,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
Ach ! dat ick kuss' die purpur rooskens
Van uwe wangliskens sonder vleck ,
Welck ick u moeder t' alle pooskens
Met mijnen aedem over-deck.
Mondeken soet ick moet u kussen ,
Om mijnen brand alsoo te sussen.
4 Die naijs hart treft. 2 Liefdevuur. 3 Enkele. 4 Rijkelijkheid. 5 Reukvocht.
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Ach ! dat ick kuss' die crollend' hairkeiis ,
Die flichelen6 dweersch ende erow,
Ghelijck of doen cleyn waeter-baerkens
U hoofdeken heel om end' om.
Mondeken soet ick moet u kussen
Om mijnen brand alsoo te sussen.
Ha! hoe dijn ooghskens nacc my schieten
Hun sprietelinxkens7 vlammigh-heet.
Schiet , ooghskens , schiet, ick sal ghenietcn
Meer vreughd daer voor dan yemand weet.
Mondeken soet ick moet a kussen
Om mijnen brand alsoo te sussen.
Maer wat! och siet, siet my beswijcken ,
Siet my ter aerde sincken neer.
Helaes! mijn sief gaet van my wijeken ,
Sonder dat zy wilt commen weer.
Mondeken soet ick moet u kussen
Om mijnen brand alsoo te sussen,
6 Fladderen. 7 Straaltjens.

DE POE ZIJ.
[Ode (1621) , aan Zacharias Heyns (zie GED. bl. 346), bij
zijne vertaling der werken van Guillaume de Salluste du Bartas , geb. 1544 , t 1590, (zie bl. 97) , door den dichter , ter
spreuk voerende : De dood doet leven.]
Wt den Hemel is gheboren ,
d'Heyl'ghe Poësi verkoren ,
Heynsi , maer uyt mensehen niet ;
't Is een gave van den Heere
Die by sonder sweet1 of leere
Heym'lick in ons herte schiet.

Daer en helpt gheen vroegh op veesen
Daer en baet gheen vlytigh lesen
Daer niet gheld goed onderwijs
Als God self [niet] gaet te wcrcke,
1 Arbeid.

136

BERUSTING.

En van ons hert maeckt een Kercke
Daer by singt syn lof en prys.
Als dan God begint te singen
Door een mensch (8 vreemde dingen !)
Selve synes naemes lof,
Comen voort alsulcke stemmen
Die het hert' in vreughd doen swemmen
En niet smaken naer het stof.
0 gheluckigh wel gheboren
Die van Gade is verkoren
Om te singhen syns naems eer,
Om , door kracht van 't Hemels Oosten ,
Droeve herten te vertroosten ,
En te leeren goede leer !
Of hy schoon hier op der eerden
Is als slyck van gheender weerden
Is der dwasen schimp en spot ,
Of hem hier niet word ghegheven
Goud noch silver om te leven ,
Synen grooten loon is God.
-ogo
BERUSTING.
(Liedeken van een K. Pastoor uit den aanvang der XVIIe
Eeuw.]

Al lijd' ick druck en zwaer gequel ,
Al is mijn lyden noch soo fel,
Rebel
Wil ick niet wesen :
Want Godt is goedt ,
Sijn oordeel moet
Des altfijt zijn gepresen.
Al wordt ghy nu bespot, versmaedt
Begeckt , beklapt, verdruckt, gehaet
Hoe 't gaet
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Zij t wel te vreden :
Maeckt geen gekrijt ,
Geduldigh zijt :
't Komt al tot saligheden.
Al slaet u Godt in geldt , en goedt ,
In naera, in faem, in vleysch, en bloet,
Houd moedt
In u vijf linnen ;
Den Heer verbevdt ,
Lief volght na leydt
't Komt al uyt rechter minnen.
Behoud inwendigh stereken moedt,
In lief, in leet , in suer, en soet ,
In goedt Besit en derven :
Houd dese leer ,
In lucht, in seer,
In leven , en in sterven.
Geen quader dingh als eggen wil,
't Maeckt tusschen ons en Godt geschil
't Belet
Sijn soet in vloeyen :
Den wil versaeckt,
En Godt gesmaeckt ,
Dat doet de deuchden groeyen.
-flo---PURPHYRE EN CYPRINE.

[Uit de Heidensche Trugoedie van dien naam , door IA
voerende tot zinspreuk Troost v in Godt, zilversmid en Deken van de Mechelsche Rederijkkamer de Peoen;
door die Kamer gespeeld op haar „heer-lijcke Blasoenfeest" ,
den 3n Mei, 1620. Gedrukt met Kerklijk verlof.]
THIEVLLIER ,

Porphyre , een Thraciesch herder , heeft eens rijken landbouwers dochter 't leven gered, toen een beer haar kudde vervolgde;
zij beminnen elkadr --. maar ongelijkheid van stand doet Cyprines
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vader weigeren. Porphyre gaai ter zee om rijkdom te gaáren.
Zij werd inmiddels gedwongen Brancille haar Band te geven.

Cyprine :
Wat is van dit gedroom , wat is van des gepeysen,
Die my de werelt wust en zee dick' doen deur-reysen,
En noch al om Porphier , (lie lanck mach veesen sloot ! .,
T' waer my van herten leet , quaem hy om my in noot.
T' schijnt dat de Goden hem en sijn geslacht verfoyen,
Dat sy hem , en de sijn , soo armelijck ontgoyen2,
Porphyre doolt in zee , den vader is verbrant
Met huys,met knecht,met vee, Is 't niet een vremt verstant3?
Als icker noch om peys hoe vol Porphier van deugden
Was , en hoe menich reys by ons in 't velt verheugden!
Hy spelden op de luyt , wy dansten op den sanck,
Wy namen meesten deel naer d'water onsen ganck4;
De herders, maegden oock, die daechs hen cudden waeckten,
'T was altfijt naer Porphier en Cyprien (lat sy haeckten:
Nu wel dat 's al voorby , hoe wel dat my beswaert.
Ick mach nu eens gaen sien hoe dat mijn moeder vaeet,
Ick weet wel (lat haer hert met my wat ]leeft te hand'len,
Dus wil ick buyten d'stadt, naer 't vaders hof gaen wand'len.
[Zij gaat.]
Porphyre :
Wat maeckt ghy,snootj Porphier,te leuen noch op eerden,
Als ghy u soete rust door 't steruen cont aenueerden ,
Die nacht noch dach een uur in vreughden hier en leeft?
Waerom verbloydeó hert ghy voor dit swert dan beeft?
Neen neen,'t moet nu doch sijn, des not die moet ghykraeken,
Om naer de bitter schel de keren 7 heng te smaeken...
[Hij ziet Cyprine.]
Maer ghy Cyprien comt voort, die smoeders mam nu soochto
Op dat ghy v ontrou en dese vraeck beoocht' 0 ,
Dat ghy gedencken meught u meyneedigh beloouen,
En hoe ver ghy van trou en liefde Bijt verschoouen ,
Dus wil ick met gednit hier blij uen op de waeck ,
Op dat ick nu voor d'lest u tomen mach ter spraeck.
[Hy verbergt zich.]
i. Dikwijls. 2 Berooven. 3 Voorstelling. 4 Wandelden langs de beek, 5 Ellendige. 6 Uitgebloeide. '7 Kern. 8 Meen (stopwoord), 9 Aan de moederborst
gekoesterd wordt, (0 Ziet.
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Cyprine
Nu wel ick mach wel gaen , wil ick in vrede leuen ;
Och ick heb al te lanck op 't vaders hof gebleuen ;
Brancil sal nrievnen schier dat ick verlooren ben ,
Want ick sijn liefde groot tot my waerts vel beken
Maer och wie sien iek daer, is dat Porphier, oft droom » ick ?
Wee my bedroefde vrou, och och wee my, hoe schroom » ick!
Porphyre
Waerom deyst glty van my , waerom so grooten grou t! ?
Rent ghy Porphyre niet , seght meyneedighe vrou ?
0 Cyprine , Cyprien ! sijn dit u soete gaeuen
Daer ick dry jaer en meer soo heb om loopen slaeuen?
Was dit den s oeten schijn van uwen hertsen brant ?
Was 't dat , daer ghy me soo listich weest van cant?
Wat baet my nu den roof , die ick , om u te coopen,
Op zee en op bet lant soo dwaeslijck heb beloopen?
(MI ongeluckich uur , slat ghy ter werelt quaemt ,
Soo wtnemende schoon , dat u qualijck betaemt ,
Midts des seboonheyt u dient om u dienaer te kroken lg ,
O valsche Pandoral3 ! is 't gordel al gebroken
Veruloeckt soo sy de uur, dat ick den strael ontfoncko,
Veruloeckt soo sy den Back dat ick u teghen gonck ,
En dobbel sy veruloeckt die uur dat ghy my trouden15,
Voor u ô Goden al , daer ick soo vast op houden
Als ick den fellen beer vermoorden t'uwen dienst !
Nu wel siet daer het sweert, dit is alleen mijn wienst,
Dat selue sweert sal my d'lichaem en t'hert vernielen,
En geven my dan rust by d'ouerleden sielen.
Seght doch, ghy wreede vrou, neemt hier op wat gemerci,
Maeckt ghy van des ontron en mijnen druck geen werck ?
Soo lanck ick heb geleeft, wie can 't doch beter weten
Als ghy, dat ick in trou my noyt en heb vergeten.
K' heb u altijt bemint , en nu hoewel ick sterf ,
T' valt my noeh even hert, dat ick u by-sijn derf
lok sterf dan nu alleen, ô schoonheyt weert gepresen,
Om dat ick niet als voor 46 van u bemint can wesen.
Hier slaet sy weenende dooghen naer den hemel.
11 Afschuw, 12 Schier verpletteren. 43 (De eerste vrouw, met de kwalendoos tot bruidsgoed.) 14 Pijl ontving. 45 Uw trouw beloofde. 16 Als voorheen.
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O Goden sent de vraeck , die gans gerechtich sy ,
Van 't geen dat ick t'onrecht om dese schoonheyt ly,
Wat 's dit veruloeckte tough , hoe dorfdy u verstouten,
Sonder verlof van 't hert onwetelijek te couten?
Vergheeft het my Cyprien , al schijnt de tongh versteent,
liet is my al genoech , dat ghy mijn doof beweent ,
En soo, lief, in u hert noch schuylen een'ghe voncken
Tot my waerts, die den tijt niet gans en heeft verdroneken ,
Soo stilt des traenen doch , stelt u en my te vreen
K'hou my genoech betaelt van den arbeyt voorleen.
Al hebt ghy trou en eet deur d'afsijn ouerspronghen,
K'en geef u niet de schult , ghy waert daertoe bedwonghen,
✓ ouders sijn alleen d'oorsaeck van dit xnisdaet,
Dus ick veruloeckt Porphier mijn eggen lenen haet,
a a
Want mijn hoop is voorby,k'en derf1 ' niet meer verwachten
V, lief, tot een huysvrou te houden in gedachten,
Waerorn sou ick dan noch om leuen hebben lust
T'is beter dat de doot my leyt tot d'eeuw'ge rust.
Een dinck ick noch beclaegh, dies moet ick u vermaenen,
Dat ick u wesen schoon beuleckt sien met veel traenen ,
K'bid u weest doch gestilt, maeckt niet soo veel misbaer ,
Op dat niet ongerust mijn siel van hier en vaer.
a *
✓ ouders sijn gepaeyt, ghy leeft naer hen geboden ,
Och wee ! vaert wel Cyprien, en troost u inde Goden.
[Hij sterft.]
Cyprine :
Och ongeluckich wijf, waer toe leeft ghy soo langh ?
lek sterf wel duysent doon , och ick ben al te bangh ,
Moest ick sien mijnen vrint om my sijn seluen dooden,
En sou ick voor de doot noch laugher my verblooden48,
O neen t' is meer dan tijt, dat ghy sijn paeden volcht,
Cyprien spoyt u geringhto , eer ghy hem meer verbolcht,
Siet hoe sij n aenschijn scherpt, sijn ooghen sijn gesloten,
Wiens by-sijn my in jeucht nimmer en heeft verdroten.
Moest diën stereken erm, die eens den beer eerwan,
En 't sweert, nu moorders sijn, van dit trouhertich man?
Beter had my den beer vernielt , en gans verstonnen ,
17 Durf. 18 Bevreesd maken. 49 Spoedig.
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Soo en had ghy Porphier te minnen noyt begonnen.
Vergeeft het my Porphier, t'was teghen mijnen danck,
Mijns ouders giericlieyt was't , die my daer toe dwanck.
O ouders boos en fel , wat sult ghy nu wt-rechten,
V aenschijn en v haer dat mocht ghy nu beuechten ,
En wijt het my noch oock Porphier, dan u vreckheyt,
Dat dit onnosel bluet hier soo ter aerden leyt.
a a
Maer ghy verbloode20 hert, wat blijft ghy hier staen luchten !
Wat baet dit lanck verhael, Porphier en hoort niet meer,
Oft schricki ghy voor des punt , och vrouwen-beste teer !
Had ghy u eer bedocht, Porphier weer noch in 't leuen,
Hadt ghy vast by u eerst beloofde trou gebleuen,
Siet dit onnoosel bloet roept ouer u noch wraeck,
Porphier ick com u by , naer u is 't dat ick haeck ,
Met u sal ick voorts aen by Pluto my verlusten ,
Laet daer ó Goden al ons sielen eeuw'lijck rusten,
Och wee soo cloecke hant, voort voort -- nu datser deur ! ...
Nu sijn wy bey beurijt voor letsel en getreur.
20 (Zie nt. 48.)

-o^o--^--^---

DRONCKEN CLAES.
[Uit het Esbatement van vier personagien : droncken Claes ,
felle Griet , Heyn de duyuel, .Meester Steven , (April 1620),
door „HENDRICK FAY-D' HER$E , die voor diuise schrijft
Selden rust ," fakteur van de Kamer , vermeld bl. 137.)
Droneken Claes al droncken begint

'K heb al den dach gepoeyt van Bachus edel sap...
Maer lacen... met ondanck liet4 ick mijn beste cap ,
Veruloeckt moet sijn het spel,d'welck my wou tegenloopen,
Mocht ick vreken mijn leet, ick sou hem t'vei afstroopen..
Die my brocht aen den dans, daer ick om ly den last.
K' wed met mijn felle Griet, ben ick weer onweert gast,
Want sy sal berstten wt, soo quade wijnen pleghen,
Wel ick sien ginder licht, slaet gaey sy comt my teghen,
Om my te haelen i'huys, dit gaet noch lieflijck toe !.,
4 Verloor.
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felle Griet :
Doeghet2 ghy droncken beest , soo vol gelijck een koe ,
De straet is v te cleyn , hout sr recht op v voeten.
Claes :
Wat son ick peysen dat ghy my hier sout ontmoeten...
lek waer noch wel geraeckt , hadt ghy die moeyt gespaert.
Griet:
Wel hoe verstaen ick dit? flockx my terstont verclaert
Waer uwen mantel is , daer ghy heen me ginckt proncken ?
Clues :
Och hoort mijn Grietken lief, k'en beb hem niet verdroncMaer hoe 't geuaren is , ick u recht seggen sal. (ken,
En sijt doch niet gestoort , maer t'is een ongeual.
Want Heyn omen compeer ginck my te vooren legghen ,
Een speelken,t'heet gherey3,k'en cost hem niet ontsegghen,
En soo ghy selfs wel weet, ick had seer luttel geit,
Want met de derde reys was 't altemael eerspelt,
Dies ick om weder vraeck , en t'verlies te beletten.
By gebreek van meer geit., den mantel moest by-setten,
Daerom moet ghy my bet4 een ander tijt versiep,
Soo word ick niet beschaemt onder de vremde lien.
Griet (lapt den lanteren op lijn baeliuys) :
Versien ja, soo, soo, soo, ghy deugh-niet weert om haeten ,
Ghy schema, ghy gb.uyt, ghy sout den mantel achter-laeten,
En t'huys ly ick gebreek met mijn cleyn schaepen teer,
K.' sal v verleeren wel , gaet suldy, dcinekt noel' meer:
Hout! proeft mijn sleutels cock, mijn voeten en mijn handen,
En comt noch ronder seyl dus t'huys, foy u der schanden !
Dan slaera ick u noch baet , en stellent u betaelt.
Claes :
Och Grietken lieue vrou , dit 's bitterlijek onthac'lt ,
K' en bads u niet betrout, dat ghy my dus sout ioeuen5;
Hout die gerechten t'huys, k'en wilse niet meer proeuen ,
lek beter my voortaen, daerom niet meer en claecht.
Griet:
T' is wel gebetert jaet , waer t'inijnent t'schip geuaecht6 ,
Ghy sult my noch met leef het lenen doen verliesen.
2 (Tusschenwerpsel.) 3 (eeraai, rajen, raden?) 4 Beter. 5 Opwachting maken. 6 Schoon schip gemaakt,
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Claes :

T' jan7 ! dat waer mijn geluck,ick mocht eenanderkiesen,
En leven dan in vre, dit is elcx beste lot.
7 (Uitroep : samentrekking van „bij Sint Jan !").

LEKKER ETEN EN DRINKEN.
[Genomen uit De Moufe-Schans van den Ter-Neuzer prmdikant PETRUS HONDIUS , uitvoerig leerdicht , waarin de „soeticheydt des Bvyten-levens" op de hofstede bij Ter Neuze van
den Oud-Burgemeester Johan Serlippins , Moufe .Schans genaamd (verschansing tegen de muffe steêlucht) wel met
een weinigjen van <die zelfzucht en beuzelgeest beschreven
wordt , die men ook bij onze Cats , Huygens , Westerbaen ,
en andere rijke lul opmerkt , als zij hun eigen huis- en hofgeneuchten bezingen (zie bl. 5). Hondius , een hartstochtelijk bestrijder van den Landsheer en 'den Paus, maar , als
hij van zich-zelf getuigde :
Een van „de keersen die geheel
Verbranden en verteeren ,
Om al des werels ander deel
Te lichten en te leerera ,"
werd door Daniël Heinsius (zie bl. 20) met dit bijschrift vereerd :
De vvetenschap , de deucht , met vveynig vvd te vreden ,
De trots van trots en pracht , den yver van gebeden ,
De soetigheyt , de vreucht des herten , gaer en gans
Is uyt de stat gevlucht , vvoont op de Moffeschans.
De Moffeschans die leert aen nederheyt te vvennen,
De Moffeschans alleen leert alle kruyen kennen
De Moffeschans die leert het teelen van het vee ,
Het koken van de spys , het maecken van de mee.
VVat dat men vveet of leert , kan geven ofte koopen ,
Is na de Moffeschans en uyt de stat geloopen.
De steden staen nu leeg , de Moffeschans ist al ,
Hof, boecken , brouvverij , de keucken en de stal.]
Soo terwyle ick hier en daer
Mijn vermaken neme waer,
Appetijt my Gomt bevangen ;
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Of een vrient naer mijn verlangen
Comt den Hof en meester groeten ;
Voetstaens1 men den tafel deckt ,
Met tapijts groen onder voeten ,
En met looverwerck bedeckt :
Daer de regen niet en nat ,
Noch de sonne niet en vat,
Met mijn vrient ick my dan einde
Onder een gelegde linde :
Daer onthaele ick op de wijse
Van het landt , my en mijn vrint,
Ons gewas is onse spijse ,
En al watmen buyten vint.
Geene cost , die onbekent
Ons de nieuwe werelt sent ,
Wert gesleten op mijn houve ;
Tis dáer al wat ick behoeve.
Het en is van geen vercoopers
Of verhandelt2 of vervuylt ;
Het en is van geen straetloopers
Of vervalst , verleyt , vermuylt5.
Onsen Hof die is de hal
Die het vleesch ons geven sal ;
Is de marckt, die sonder missen
Geeft den voorraet vande vissen :
Geeft de vissen van ri vieren ,
Geeft de visschen van de zee ,
Die hier bey voorspoedich tieren ,
En ons dagelickx staen geree.
Onsen Hof die is de mart ,
Die ons vruchten , lacht en hart,
Van de boomen , en der eerden ,
Stelt ter bant van aller weerden :
Van 's gelijekx , van dagh tot dage
Is den groepsel mart alleen ;
Die ons levert naer behagen
Cruyt en wortels in t' gemeen.
Spijse en dranck, en watmen heeft,
Ons ons eygen boden4 gheeft;
I Aanstonds. 2 Behandeld. 3 Smadelijk daarheen geworpen. 4 Bodem.
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En de cost by ons gesleten ,
Wert gerust van ons gaten.
UU
Ossen vleesch met dunne sout
Wat gesprenckt, daer stede hout.
Len goe ribbe versdl gebraden ,
Vinden boven al geraden;
En genomen van den vyere
fleet op tafel aen Bedient ,
Is by ons dais selden diere
Als een aengenannen vrient
In den tijt wanneermen slacht
Onsen tafel niet veracht.
Twee drie toppels ,jonge duyven ,
Geven tijtverdrijf in knuyven ;
Of men valt aen jonge kiecken,
Of aen een laneksoppich boen
Oaer van scheupe ick een goe diecken5;
Of van een gemest Cappoen.

By gebrech van delen pot ,
Crijgen wy den Hutsepot
Vanden lande , naex de stonden
Vanden jarc zijn bevonden.
Schapen vleeseb met Pastinaken ,
Verken , vcltvesch vlet gcele peen ,
Is geen cost vry out te laken ,
Met ajun wel onder een
Somtijts vert het meest gelooft
Op sijn Venesoens pestooft ;
Somtijts ick de reste laecke
Om een eleene scherpe smaecke
Van een Loock-bol, by gesmeten
In den Render6 hutsepot ,
Die met grootc lust gaten ,
Ruym geeft dobbel haer geschot7.
U

Ofte cant den tijt verdragen
8 Dijtjen, boutjen, 6 Runder, 7 Dubbel uitlevert.
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En den honger van den gast ,
En met sijn Boet welbehagen
Onsen Cock niet vert verrast ,
Een pasteye my dan wort
Opgeschaft , van korsten Gort ,
Inde tour(-pan warm gebacli en ,
Om Blek een te doen naer snacken ;
Van de beste Subapen bouten ,
In veel s(ucken doorgehackt ,
En niet peper wel doorsouten ,
Op den anderen gepackt.
7:C

'k

Lust mijn hert naer eenich wilt;
Een Larnpraesken vert gevilt ,
Van mi j ii mote8 verseb n ecregen ,
Ilontom in de zee gelegen:
Of een Fase , die met loopen
Van de honden ovcrrast ,
Niet en cost haer leven coopen ,
Is den welsom van mijn gast.
Al te tem is ons quartier,
Om een wilt verlaten dier,
Hert of vercke daer beneven,
Sijnen leger hier te geven:
Vlack geheel zijn onse velden ,
Sonder heuvel, sonder bos.
Noch gebeurt bet (maer seer selden)
Dat een hert of vereken, los
Van de Jagers nette en hant,
Uyt het vaste Vlaenderlant
Hier by ons somt over loopen ,
Om een moeden Moot te coopen ;
Of by ons in t'lant gevangen ,
Of in t'soute groene nat ,
Daer liet aen de vlaemsche strangen9,
Koos de zee voor haren pat.
Emmers olie den wilde jacht
Meer dan onsen temmen acht,
Kan in t'Ambacht daer wy leven,
.onijnenberg. 9 Stranden.
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Hem tot wilde jacht begeven ;
Laet hy hem maer oversteken
Over t'water als hy wilt ,
Daer hem selden sal ontbreken
In het zuyden eenich wilt.
Boven allen , vinde ick daer
Minneka lvcrsl0 voor my claer,
Alsoo veel als wy behouven ,
Om mijn gasten wel te touven.
Borst en schouwer licht gebraden,
Eenen bil in I'deegli geleyt,
Met vermaken ons versaden.
.
Ende voorts, dat uyt de houck ,
Ons Basinne dapper clouck,
Metter haesten weet te b.aelen
Om m ijn gasten te onthaelen;
Met een aensichte altijts blijde,
Een serviette wit en reyn ,
Daer ick geerne me gelijdell,
Al is selfs de ciere12 e(eyn.
Noyt en lebbe ick tonnen sien
Gasten die haer niet verblijên;
Noyt en hoorde ick voort of clachte,
Selfs wanneerse op t'onverwachte
Quamen haer of my besoucken:
T'vlocher al , al wafter was,
Knecht en ri eyt quam uyttcr houcken,
Die sy dick haer les voor las.
En Serlippins haeren man
Noyt den orient mistomen can ,
Die, van sijn of mijnen t'wegen
Ons besoucker is, bedegen13:
Die hem kent, die moet bekennen,
Dat by noyt sijn tafel stelt
Op een tonne, of hem gewennen
Can, dat by sijn gasten telt;
En sijn kelder sonder slot
10 Hindejongen. 11 't MeE doe. 12 Onthaal. 13 Wel-onthaalde
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Met geloken' 4 kelder spot ;
In sijn buys ist de maniere,
Spij s noch dranck te venten diere.
14 Gesloten,.

STUDEEREN TE LEIDEN.
[Uit

HONDIUS '

leerdicht , verm. bl. 143.]

Ach ! so l menich jonek gesel,
Wel besefte , en wisse wel ,
Wat het is, van dele boucken
Voort te halen uyt de houcken ;
Wat het is te hooren spreken ,
Suleke meesters wel bedacht;
Wat het is up eygen beken
Suyver water afgebracht :
Wattet is, in zijn cantoor
Sitten met geloken door;
Om te leeren heele dagen
Sijne botticheyt beeldgen
Meneke2 moedige gesellen,
Die te Leyden achterstraet
Steenen trappen , ende quellen
Hare sinnen inder daet
Nergens mede, dan alleen
Om haer naer den stijl te cle en ;
En haer seffens naer de wetten
Vanden tijt reyn op te setten :
Om de banden net te leggen
Met tandeersel aen de kant
Om haer kousen ; en te seggen
Al den lust van haren quanta;
Om haer cleeren door te snijên4,
En om best te laten zijên5
Twee drie voersets van satijnen,
Taffen vloes6 of armezijnen
:
.

t Indien. 2 Menige. 3 Al hun lust ; kwanten (snaken) als ze zijn. 4 Kerven
die mode der XVIe en XVIIe E ). 3 Zien. 0 Fluks (in den zin van tantdt).
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Om haer broucken en easacken ,
Vry van boven tot beneen
Heel van cnoppen7 vol te pacten ;
En den Cramer best te vreen ,
Met haer sotten overdaet,
So te si ellen 't zijner baet ,
Alsse solider veel te dingen
Heel zijn craem van nastelingen8
Hebben dertelick verslonden ;
Eu niet eer en connen lijên9,
Of een bussel in het ronde
Is gebonden aen haer knijên ;
Daer de maellien8 neffens een
Slingercousen aen haer been,
In de plaetse , daer de belien'0
Haer in 't ronde moesten stellen :
Om als Ridders groot van weerden ,
Wel geleerst en wel gespoort
Altijts ruyters solider peerden,
Lancxst de stract te zijn Behoort;
Daerse met vlees nieuwen vondt
Hare cousens in den grond t
Doorgesleten , arme geeken
Haren caelen joncker dekken :

Om haer hemde te verluchten
Door haer mouwen , op en neer ,4
Borst en mouwe en alle lluchtert"
Kerven open even seer :
Om te vormen hare hoen',
Elck verscheen op haer fatsoen :
Om haer voorden ende banden
Nieuw te bringers in de landen :
Om de mutse , naer de wetten
En den aert van 't domme hooft,
Op een cnckel haer te setten
Om te maecken hem gelooft,
En te vrijgen zijn credijt
Als een jonker van den tip ,
7 I{nopen, S Nestels. 9 't Uitstaan (te vrede zijut, 10 (Der zotten.) It Heupen. 15 Hoeden.
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Als een Soon van goeder huysen
Om zijns vaders tas te pluysen :
Om de veeren , 't zijner keure ,
Tot livraye vantlen boet ,
Wt te steken , van couleure
Naer een yder is gemoet13 :
Om , gebonden aen 't rapier
Met een opgeblasen swier !
(Wreede lieden sonder meenen !)
Haer te wreken aen de steepen ;
En te scherpen aen de straten
Hare messen by der nacht ,
En te houden als Soldaten
Sonder gagie , binnen wacht:
Om in plaetse van geheel
Haren dagli , en een groot deel
Van den nacht , haer Leydtsche leven
Tot studeren te begeven ,
Gaen by dage Ynusecoten 14 ,
Also lediclt als een luys;
En by nacht lancx strate vloten
Nergens min dan by haer buys;
Laten haer Cantooren staen
Opgepronckt , en lediclt gaen ,
Moe vaal slapen, uytterhoucken
Haer tijtcortinge elders soecken :
Spelen vlijtich dach voor dage
Den gewoonen cortisaen's,
En haer nergens in behagen
Dan haer lief wel aen te staen ;
Prijsen , liegen wel gerust ,
Vleyen , keyen46 , naer haer lust ,
Schudden uyt de lange mande
Hare pruymen allerhande ;
Ondertusschen dat by tijden ,
Hare Vaders binnen huys
Haer op 't nouste selfs gelijden 47 ,
Zijn de Soonen nieuwe cruys ;
Die haer ouwers sweet en bloet
13 Gestemd, 44 Leégloopen. 15 Zwierbol. 16 Den zot spelen. 17 Behelpen
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Suypen uyt , en met de voet
Treden hare grijse jaren,
Om haer vlouck op haer te garen :
Die des Somers min de boecken
Dan de Dorpen gade slaen ;
En des winters men moet soecken
Op geloken 18 water gaen ;
Ende maecken haren ganck
Alsoo cort en also lanck ,
Dat haer weynich t'onser tijden
Met haer daet en raet verblijden :
Om voor alleman te toonen,
Datse meesters van haer geit,
Hare gagie wel verloonen ,
Die haer jaerlicx vert getelt:
Om te maecken flatmen niet
Aen haer port19 of cleeren liet,
Sose gaen daer achterstraten,
Ofse crijchslien en soldaten
i n in dienste vanden lande;
Of wel edel van geslacht ,
Die haer achten groote schande ,
Maecken sy haer niet geacht ;
Of als lieden die haer geit
Hebben voor haer eer gestelt ;
Of als Clercken , en gesonden
Om in school te zijn bevonden :
Aen haer handen haer pigneucn20
Hoogli getoont, ter goeder trouw
Dickwyls oock in twijfel setten
Ofse man zijn ofte vrouw ,
Met de sorgl^e van haer haer ,
Dat sy eeuwich maecken claer,
Om haer veeltijts te gheneerel ^ ,
Met haer strelen en pareren :
Otn den Spaignaert toe te vallen
En den Duytsch en Enghelsman
En den Fransman boven allen
In zijn cleeren waer hy can ;
S

j

18 IJs, 19 Houding, 20 Kammen,
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Soo haer niet den Italiaen
Somtijts oock staet beter aen :
Om te honden groote schande
Onse cleeren van den lande
( Die 't gebruycl, van ouwen tijden
Ons heeft herwaerts af'ghebracht)
Eergens onder hacr te lijden ,
Die by haer zijn ongheaclit :
Om de roosen aen haer schoen
Naer den nieuwen snuft le doen:
Om haer lobben dicht te pluysen ,
Palissaden vroor de luysen:
Om Naer beurse te mishaghen,
Met aen baeren hals ie doen
Tien twaelf' lengden van haer tragen,
En haer soften lust te voexl;
En te segglien wijse21 zijn ,
Die hart schreit in de pijn
Brynghen , ende wij nckelieren
Haere wieren doen vcrticrcn:
Om haer schoen diep nyt ie snijden ,
En te draglien aen haer voet
Langhe noren: die by tijden
Arius men aen haer hood'den doet :
Om te leven als by leeft ,
Die in 't l,00fi niet anders heeft
Dan de lust om niet te weten
En zijn sehoolgelt te vergeten;
Die niet eenmael gaet versinnen,
Waerom hy te Leyden staet;
Maer sulckx eerstmael gaet beginnen
Als by weer vaal Leyden gaet :
Die de lessen , op en neer ,
Dickmaels voor de bancken meer
Laet de wijse Professoren
Doen met ongheloken doren22,
Dan voor haer die wel te vreden
Zijn , den costelijcken tijt
Anders niet te gaen besteden
21

Wie se. 22 Ongesloten deuren.
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Dan slechts in haer ouders spijt ;
En wanneer sy sitten dan ,
Am den banck met alleman ,
Ons cle Iessen aen te ho pren ,
Hebben moet en sin verlooren ;
Sitten daer, maer sonder lusten ,
Solider herssens en 'verstant ,
Laeten hert en hooft berusten
Alsoo wel als banck of want ;
CoMen weder alsoo wijs,
Als sy waren Blek om prijs
Naer haer buys; en gaen en keererg,
Sonder veel tijts yet te leeren
Dan den teerlijnek op te fac1.en23,
En 't verkeerbert gae te slaen,
Gae te slaen haer tijcketacken ;
Van de caerte doen vermaen,
Doen vermaen , van hier of daer
Boll' en clos24 te nemen waer ;
Of den tafel om te schuyven ,
Of gaen meleken haere duyven.
23 Grijpen. 24 Een bal in 't kaatsspel.

..._.......-0 a,.____..•

I(LAGHTE OVER 'T VERDEELDE CHRISTENDOM.
[Door HUGO DE GROOT -- zie bl. 118. Sterome :
„Cessez de douleur, ec." ]

't Christendom wel eer
Hoogh verheven seer,
't Wellek door de kragt
Van sijn eerbaer wesen
Deed' de duyvels vreesen ,
En al 's werelts pragt :
't Welke door liet kruys ,
Met een sterk gedruys
Tot den Hemel drongh ,
Ende van de sonden
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Achter hem gebonden
Een triumph-lied songti :
Leydt nu ongesont ,
Jammerlyk gewont ,
In dat vuyle slijk.
Wilt u dogh erbarmen ,
Over dezen armen
Stant , Heer , van uw rijk !
Ghy en hebt de Wet
Dogh van Mahomet ,
Vol van boos gewelt ,
Nogh de Iierkgeborlen
Van de slegte Joden ,
Tot geen wegh gcstelt :
Maer op uwen Soon ,
Wijst ons uw betoon
Als een Middelaer ,
Van wien wy ons roemen
En ons laten noemen

Na hem allegaer.
Wie heeft dan , o Godt ,
Ons gemaekt dus sot ,
Dat wy Schapen al ,
Die één herder kennen
Ons ook niet en wennen
Tot één seleen stal ?
*

0

[Dit wijle men den Paus (!). Toen men dezen
verzaakt had:]

Krijgh , en vredes spoet,
Eer , en 't hooghste goet
Quamen schielyk aen ,
Maer ootmoedt van zinnen ,
Lijdtsaemheit en minnen ,
Zijn Boent wegh gegaen.
Hier door komt het uyt
Dat soo veel onkruyt
t

Toon (met de nieuwe orde van zaken — zie GED. bl. 164)
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Onder 't zaedt geraekt ,
En , na 's Meeren dreygen ,
Elk hem selfs een eygen
Euangelii maekt.
hierdoor is 't geneest ,
Dat een Swingelgeest2
Velen heeft verdraeyt ,
Die (lace , sonder toomen ,
Door haer eygen droomen
Worden heen gewaevt.
Dese zijn 't die daer ,
Onder een gebaer
Van den veydom soet,
Slaven van haer lusten ,
In des werelt rusten
Wiegen haer gemoet.
Menigte is daer nogh
Slegt3 , eenvoudig, dogh
Die lijn naesten niet
Neffens hem wil aghten ,
Ja de hooge maghten
Weynigli eere biet.
Wie soud' denken , dat
't Mael dat Christus at ,
't Welk ons liefde leert ,
Door des duyvels listen
In een school van twisten 4
Sonde zijn verkeert ?
Boven dit nogh al ,
Komt een swaerder val ,
Dat wy reghte-voort4
Met de mondt belyden ,
Met de daedt bestryden
Uw bekende woort.
Álsmen 't wel versint ,
2 Geest van slingering (woordspeling op Zwingli?) á Onnoozel, 4 Tegenwoordig,
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Siende zijn wy Mint ,
hoorend' zijn wy doof ;
En men magh wel vragen ,
In does laetste dagen ,
Waer is nu 't geloof ?
't Is geen ydle waen ,
ln het hoofd gelaen ,
Die ons saligh maekt ,
Maer een kraght, die binnen
Neffens al de sinnen
Ook het herte raekt.
't Is een light voorwaer
Dat Godts waerheit klaer
In 't gemoedt ontsteekt ,
't Welk aldaer volstand igli
Door de liefde brandigli
Kraghtelijk uit-breekt.
Liefde , die baer jonst5 ,
Van den Heer begonsto ,
Tot haer naestcn went;
Weder van haer naesters
Tot den Ileer gaet Naesten,
En aldaer vol-endt.
Hoewel onse schuit
Seer de maet vervult
Van uw grainsehap , [leer ,
Want ons dert'le ooren
Om wat nieuws te hooren
Jeuken al te seer ,
Matight uwe roê:
Sendt ons dogh niet toe
Sulken onverstandt ,
Dat noch erger leere
Die de ziele deere
Neme d'overhandt.
0 4,
Godt, die 't al vermeught ,
S Gunst. 6 Began.
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Doet ons dese deught ,
Doet dit wonderwerk ,
Wilt genadigh heelen
De verbroken deel en
Van de Cln iste Kerk !
Geeft dat liefde soet ,
Waerbeit in 't gemoet ,
Sagtelik ga en treên !
En soo d"den en d'ander ,
Alle by malkander ,
Brengen magh tot den !
Een heeft ons gemaekt ;
Zijn wy vry geraekt
't Is door den geweest :
Laet ons ook niet beyden
Ons te laten leyden
Door den seleen geest.

-.-o§o-----.
MARIA -- DE DAGERAAD1.
[Lied in den Advent.]

In een so duystre nachte
Al uyt die wilde Zee,
Noord' ick een bitter klaehte,
V ol jammer en vol wee :
» 0 wee ! o wee ! och ertnen !"
Rien daer een stemme bangh,
» \\rilt onser toch ontfermen :
0 IIeer, gy blijft soo langh."
0 wee ! enz
De duystre nacht der sonden,
In deze wereldt woest ,
Heeft onsen wil verslonden ,
En ons verstandt verroest.
4 (De Zaligmaker , de zonne der gerechtigheid, wordt van dezen dageraad voorafgegaan.)
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Wanneer , wanneer, o Heere T
Sal ons de Son op-gaen,
En stieren door sijn leere ,
Ons Schip ter rechter baen .
Wanneer , enz.
Guy Hemelen hoogh verheven ,
Wilt ons door uwen douwt
Den Salighmaker geven,
Verlichten onzen rouw;
Ghy aerderijck van kruyden,
Verciert met bloemen schoon ,
Voortbrengen wilt ons hoyden
Een bloemme , Godes Soon.
Ghy Aerde , enz.
Hier na sagh ick oh rijsen
Den schoonen Dage-raedt :
Klaer , suyver , weert om prijsen ,
Sy voor de Sonne gaet.
Verscheyden van coleure
Was zy, wit ende root,
Met een soo soeten genre ,
Het licht sy ons aenboot.
Verscheyden , enz.
Een Maget uyt•verkooren
Was zy, in deughden rijck ,
Van Koninghs-stam gebooren ,
Was niemant haers gelijck :
Om Moeder Godts te veesen ,
Was sy vcrciert al om.
Tot haer men riep mits dezen :
Ave , weest wellekom !
Om liloeder , enz.
Ave ! ave vol trouwen ,
Maria weest gegroet !
Want boven alle Vrouwen
Ghy schoon zijt ende suet.
Ave ! van wee en rouwen
2 „ Rerate coeli",
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Ghy ons verlossen suit .
Ons schip kunt gi ^y behouwen
Betalen onse schuit.
Ave van , enz.
Aldus genaken siende
De poort der saligheyt ,
Wy , deser N3aget vrienden ,
Roepen met danckbaerheyt
Gelooft ; gedanckt, gepresen
Zy Godt in eeuwigheyt
Die om ons te genesen
Dees Maget heeft bereydt.
Gelooft , enz.

TOT LOP MANDE BUISCUE EN GODVRUCIITIGRE MARTELARESSR

St . AGNES.
[Ghesang door J. v. VV[ONDEL] (zie bl. 23), ter inleiding
van het Vrourvelicic Cieraet van Sint' Agnes (geb. 291, - te
Rome , 305 ; feestel. 2f Jan.) versanaedt [door Johannes Stal
paert van der Wielen , Past. te Delft] , 1622.]

Dat Room der Heiligen gebeent
Bewaert, weer luisters haer verleent
Als soo veel Eoningliicke graven,
En tomben van Gekroonde slaven --r
Naest andre daerse moed op draegtt,
De grafste van de kuische Maegd
Agnes , oitU was de vreugd en 't wenschen
Van yverende Christen menschen:
Vermids (lees groote Martelaers3
Verstrekte Christus Kercke een kaers
En heldre Fakkel door haer lyden
Geheughelyk tot allen tyden.
Jeugd , schoonheid, Adel, munten uit
En bloejen in een selve spruit;
4

Trotsch op is. 2 Steeds. 3 Martelares.
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En als decs worst'len met malkander
Verwint Godvruchtigheid al d'ander ;
Want door haer achtse 'tsalichst meest ,
En heiligt Gode lijf en Geest :
Als gants verrukt de sionen vielen
Op IESVS Bruidegom der sielen,
Vergeefs , vergeefs haer d'ydelheid
Bekoren wil en stricken breid ;
Vergeefs men tracht haer le verlocken
Sy is te Item els opgetrocken.
De Priesters die het outer voén ,
En plechtige ofierlianden doen ,
Van boosheid swel len ongeduldich ,
En achten haer der straffe schuldiep.
Men grijpt d'onnoosle Maegd, die stout
En vrolijek op 't gestapelt hout
Gods nacm acnroept, als met vergrammen
De beuls 'tuier queken en doen vlammen ,
Maer onverschrockken van gemoed.
Sy, in bet midden vande gloed ,
Geen hair versengt door Gods ontfarmen ,
En van malkandren strekt haer armen.
De Rechter moe' vant Iang vertrek'}
Des doods , verwijst haer teere nek.
Sy sterft eer danse smeet kan voelen ;
De siel vertrekt na hooger stoelen.
En langs een wit en su y ver pad
Geswint sy reist na 's Meel en stad ,
En liet de maen beneen haer voeten
Als d'Engelen vrolijek haer ontmoeten ;
Die haer geleien onbesurgt
En weren hooch in 's Hemels burgt:
Daer sy bevrijt van ongelucken
Een dobbel Kroon haer pruick laet drucken.
Heldin van Adelijcken stam !
Die als een kuiscp en suyver lam
Uw reynicheydt wout Gode schenkleen,
Met vreugd Ivy jaer op jaer gedenkken
4 Vertragen.
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Aen uwen striid hier uytgestreen,
Aen uw verwinning ongemeen ;
Gy port ons aen om op te stiigen
En sulken Palmtak te verkriigen.
Uw leerliike gedachtenis
De Kerke een liefliik Wierook is.
Uw sterk geloof doet ons ervaren
Dat het niet leid in 't tal der jaren.
Ter dood gy stapte met meer moeds
Als Bruit oit na haer bruilofts koets.
Het schreiter al , gy uitgesondert.
Den ouderdom uw jeugd verwondert.
Elk , bleek gedoodverwt, met beklag
De Roosen op uw wangen sag;
't Aenminnig uitsicht in het striien
Uw vyand trof met medeliien.
Heer IESVS, geeftse kracht altiid
Die uw geheel ziin toegewiid !
Geeft dat sy op dit voorbeeld merken ,
En wilt haer heilig opset sterken.
En gy , die leeft by God verhoogt
Hoe veel gy met gebeen vermoogt
Verwerftse legen en genade
En komtse met uw gunst te stade;
Maer hem5 by naem die met dit dicht
Zijn duitsche6 wereld heeft gesticht ,
Opdat hem voor dit zoete schriive
Een eeuwigh loon ten Hemel bliive :
Want ander loon (nae dat ick raem)
En wil lay niet , om dat ziin naem
Alhier , op hoop van meerder zegen
Zoo gansehelickken is verswegen. Amen.
5 Den ongenoemden auteur: J. Stalpaert

zie bi. 159. 6 Nederduitsche.

HEMELZANGZUCHT.

[Klinckert van VONDEL; , v6or zijn Helden Gode4 (1620).
Och of 't geoorlooft waer te danssen met de Reijen
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Der heyl'ge Zielen , die der Hemellieden spoor
Naevolgen , en God lof toejuychen in het, Koor
Des hoogen Hemels , wijd van droefl ^eyd afgescheijen
Hoe zou de Geest, van 't lijf ontslagen, gaen verbreijen
Des Alderboogltsten roem , en met een held're stem
Hem zingen inde Kerek van .t nieu Ierusalem,
En volgen met zijn keel der Engelen schalmeijen:
Maer overmids ick hier noch, vreiudelingli, bene'en
Moet zuchten , eer ick magh liet lleylighdom betre'en
Dat onze 1 Hooghpriester heeft geopent voor ons allen,
Zoo o ffer ick u , Heer , der gener wandel , dip
Ick in 't gewijd patnpier2 uws Geests uytmunten zie:
Laet u den leegen3 toon uws Dichters doch gevallen !
4

Zie bi. 467 , nt 16. 2 H. Schrift. 3. Lagen.
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DE CHRISTELIJCKE RIDDER.

[Uit den dus getitelden Hymnus of Lofzangh (1620) , door
(zie bl. 23). Oorsi). druk; met afwijking daarvan ,
is hier 't gebruik vab y en ij geregeld.]

VONDEL

Eens anders Zangerin magh rijckelijclen melden
Den. welverdienden roem van Iacobs oorlooghshelden ,
Die, keerende uyt 't gevecht, besprengt met breyn en bloed,
Liep eersen zoeten rey van maeghden te gemoet:
Ick zingli (les Christenhelds strijd wapens en yartyen.
Groot Hertogli des ge!oofs, die door uw bloedtgh stryen
Onze overwinningl ^ wrocht , en die gebenedijt
Van zulcken Ridderschap de dapper hoo.Idmad zijt
Vergunt my , dat ick magh den eedl len ladder roemen,
Die ghy geweerdight hebt nae uwen naem te noemen,
Die gantsch op and're wyze als David was gewoon
Met zynen
kru she^er
vecht e'nm d'ildtr hooghste kroon.
y
y
Heel korts in nare schaeuw, beschaduwt vande bladen
Wy keten 'iniddtiglhs brand al peynzende versma+den,
Daer ons de slaep bekruypt terwijl 't gevogelt queeld,
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En voed met zolcken droom als ons gezangh uytbeeld.
lek zagh van 't hoogh geberghte in vlack gelegen velden
Twee trotze legers die haer in slagh-oorde stelden,
Belust dick anders kansse en voordeel af te zien,
Of liever dayzend doon te lyden dan te vli'en.
Zoo llucx men 't teecken geeft roert yder 't stof met voeten
Dat d'aerde schud als z y malkanderen gemoeten.
De razerny vangkt aen met een vermengbt geluyd,
Dat nae den sterren klimt , en aen den hemel stuyt,
Wiens vroli jck voorhoofd haest verouwdet vande rimplen,
Wiens alderhelderste oogh zelf schemert vande wimplert,
En van 't geslepen stael , dat wederzijds gescherpt,
7,00 vaeck 't zijn vyand dreyght den blixem op hem werpt.
-t Bloed stroomt tot een rood meyr , wele g heete baren bruyEn droef inyd den adieu der zielen die verhuyzen.
(zen;
d'Eer waerde Wijsheyd Gods lees' slachting vast aenschouwt
Van haren heyl'gen tbroon, in 't opperste gehouwt.
Zy daeld van boven af met haer sneeuwitte vlercken,
En grijpt olie meest uytsteeckt in tidderlijcke werckcn
1Jyt 't midden vanden strijd , die vuytigh is en straf ,
En op een woeste plaets voerd hem ter zydet af,
» 0 Ridderli jck gemoed!" dus heeftze 16 hem aengesproken,
't Is laugh, 't is al te lange in 't harnasch zich gewroken,
't Is laugh genoegh aldíts met David zich hesprenght
In 't Pltilistijnsche bloed, en 't dorstigh zand gedrenckt;
Zulck krygen ben ick zat. ontslaet u dit scherp yzer,
Dees' stalen borst ontgespt; gaet henen wend u wyzer
Tot eenets strijd des geests , en tot dat oorloogh vlied
't Welck zoo vele eeuwen langti door 't g'eest'lijek is bedied.
Dit Christ'lijek wapentuygh voor 't ander wilt omgorden,
En op een nieuwe wyze een Christen Krijghsman worden,
Treckt deze rustingh aen, en kiest die steyle rotz
Tot eenen vasten borght, zulex raed de Wijsheid Gods."
Eerbiedigh antwoord hy : a 0 h emelsche meestresse!
Die waerlijck zijt alleen der schepselen vooghdesse !
Waer hebbe ick oyt verschuld 1 dat ghy mijns gade slaet
En 't vreughdenrijck paleys uws lieven Vaders laet?
Aenbedelijcxste vrou, wild voor uw hemelvaren
't Gebruyck dier wap'nen my eerst grondelijck verklaren."
Verdiend.
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De Wijslieyd zegt, »Die helm is d'' hoop van 't eet e
(wigh heyl ,
Die schild -'t beproeft geloof,waer door men vranck en veyl
Des Satans schichten schut , en uytbluscht inder ylen
1/en brand , den helschen brand, van zijn geschoten pylen.
Dat zweerd is Heeren woord , 't s elck wederzijds ontzeyd2;
Die borstbeschermer kreeft 3 , dat is gerechtigheyd.
Die brooskens4 wel gepast,. die vorstelijcke schoenen,
Is 's Euangcliums zoet vredenrijck verzoenen;
En d'hoecksteen Christus is , waer op in al zijn doen
Zich vry verlaten mach de Christen kampioen."
't Was nauwelijcx gezeyd , de Wijsheid eerst verschenen,
Heeft heylighlijck gespoockt 5, en is terstond verdwenen.
De Ridder , al verbaest of 't waerheyd was of waen ,
Ontwapend zich op 't lest, treckt 's Wijsheydsrustingh aen,
Ent harnasch aengepast, hy, van des hoecksteens midden,
Steroogende 16 hemelwaert aldus aenvanght te bidden :
a 0 Veldheer onzes strijds, die door uw bloedigh zweet
En roode wonden hebt eens hoofdmans ampt bekleed:

0 waren Samson ! die verbrekende 's doods banden,
Verpletterde den kop van alle uwe erfvyanden ,
En een schoon voorbeeld liet, hoe in dit iammerdal
Elck krijghsknecht 't enge spoor uws kruysweghs houden zal :
0 kruysvorst ! kapiteyn ! voorvechter ! en verbidder !
Van 't rood geslayert heyr, aenschouwt, aenschouwt den
(Ridder
Die uwe benden volgkt, en zijn behagen schept,
Dat hy verwinnen mach als ghy verwonnen hebt."
't Gebed noch nauw elijcx eynd, of d'Hemel geeft een teecken
Daer hem zijns Koninglis hulpe en troost niet zal gebreecken.
Flucx ziddert al 't geberghte, en 't aerdrijck daer omtrent
Een wolck van damp en roock uytbraeekendeopwaerts zend,
En eer hy 't mercken kan zoo treed hem onder oogen
Een opgesniuckte vrouw, die groot is van vermogen,
Die beter een Godinne als sterflijck mensch gelijckt,
En 't schoonste beeld beschaemt dat inde spiegel kijckt.
De rijcxste bagge 6 haer tiert. alsins is zy bepeereld.
2 De vrede opzegt, strijdvoert. 3 IJzeren kraag. 4 Laarsjens, 5 Verschijnen
op de wijs der geesten. 6 (Bagge hoer; spreek niet uit ban' haer, noch
bagge 'er; maar bagg'h'er -- zie nt, i6,)
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Haer ployrijck purper vloeyd. haer p*ruyck druckt een
(kleyn weereld ;
Iae 't is de Weereld zelf, wanneer hy 't wel beziet,
Die met haer rechter hem een gouden kopschael bied ,
En met de slincker zwaeyt een waeyer zwert van pluymen.
Die rechte Joffrou sleeps, 7 boe steecken haer de kruymen8.
Zy maeckt een fieregangh, en 't schijnt als ofze 16 hem smeerkt
Met eenen zoeten lach. nu luystert watze spreeckt.
»Vroom Ridder , wie ghy zijt , door zonderlinge driften
Ons uwe dwaelsterr' dringht u heerlijck te begiften
Met Rijckdom , Eere en Staet , of Wellust, welck ghy kiest,
Behoudens gby u zelf in onzen dienst verliest.
Dit aerdrijek ick bestier. d'ontzichelijeke a zielen
Der Majesteyten so zelf voor my ter aerden knielen;
En zoecken steeds de gunst mijns Godheyds met gebeen :
Want vder trots Monarch ontfanght van my zijn leenel.
De Scepters deyle iek om : de kroonen en de banden
Van Koningh, Vorst, en Graef, zijn zegens myner handen.
Met witte marmorsteen mijn hof ten woleken rijst,
Dat 's Pelgrims oogh verlet, en met verwond'ren spijst.
Inwendigh 't bont tapijt de wanden houd gescholen.
't Vertreck der zalen doet mijn hofgezin verdolen.
My vierd der Ioffren Reye, een wonderlijcke pracht ,
Die door de tralien kijckt, en inde watergracht
Om tijdverlies zomtijds zijn schaduwe laet spelen ,
Terwijl in 's lusthofs top de Nachtegalen quelen :
De blanckgepluymde zwaen haer weelde uyt 't water schept,
En d'oyevaer op 't Back met zynen klepel klept.
Zoo fluex my d'avondsterr' toeknickt om t'avondmalen ,
lek my ter disschee schick daer duyzend toortzen stralen,
Daer 's tafels rugh zich om den last der spyzen height,
Daer yder zilv'ren vlackf o zijn venezoen verzwelght ,
Daer d'honger werd geterght van zo veel leckernyen
Dat 't suyckerzoet bancket men naulijcx weet te vlyen :
Daer, uyt een blaeuw kristal op konstrijek goud geschroeft'3,
De most het hert verheught, dat nimmer is bedroeft:
Daer 't Goddelijck musijek van zangh en spel in d'ooren
7 (Spreekwoordelijke bijnaam.) 8 Iloe moedwillig is zij. 9 Ontzaehluke.
10 Vorsten. 11 Leengoed ; heerlijkheid, waars an toen geen vrij eigenaar is.
12 Schotel. 13 (Kostelijke beker)
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Den weerklangh van 't gewelf zo lief Felijck laet hoores.
Dat ziele en geest ontspringht, en 't lichaem ongetemt
Al daussende in een zee van duyzend weefden zwemt,
3:

Terwijl het wakende oogh des torenwachts den borght
Voor ongeval behoed, en veylighlijck verzorght.
0 Ionckheer is 't oock vreemd dat woleken voleg van verren
My Naesten te gemoet , en dragen aen de sterren ?
Dat der vergoder schaer zo heftigh om my dringht?
Is 't anders als klaer goud en zilver dat hier blinckt."
--» Vermomde Toveres! wegli met uw valsch blancketsel,
Wegh met u zoet vergift, en doet mijn ziel geen letzel.
Uytwendigh zydy schoon, van binnen vol ellend :
Uw heerlijckheyd is kort : uw vreugd met d roef heyd end :
Uwe eere is wanckelbaer: uw hoogheyd dreyght te vallen.
Van al 't geen ghy beloofd en geefdy niets met allen
Als ramp en druck te loon den genen die u diend.
God hem zijn gunst ontzeght wie zich met u bevriend.
U dreyght een eeuwigh wee : uw lachen werd tot huylen,
Als ghy voor 't vyerschaer Gods u niet en moogd verschuylen,
Met al die uwen sleep te volgen zijn gewoon,
Als 't vonnis werd geveld van God en 's menschen Zoon.
Verziet u Duyvels zaet, verziet u voor mijn schelden :
Vlied na den afgrond toe, uw munt wil hier niet gelden."
Voor zulcken antwoord vlucht de Moeder alles quaeds.
^

0

Maer aen de slincker zyde 46 hem weder op een nieuw
ten KetLer overvalt , heel statigh , ouwel van wezen ,
Die stickziende altijd doolt, en brilt van veel te lezen ,
Die lezende versuft, en min tot kennis koomt.
De Ridder spreekt hem aen, en vraeght waer van lhy droomt.
» 't Was," zeght hy, a al van ouwds 't gevoelen vele, wezen
Dat ydel werd gelooft 's vleesch opstaen en verryzen ,
En dat elck kerkhof niet 't verstorven bleeck gebeent
Der doon opworpen zal gefijckmen dwaeslijck meent :
Want zo d'opstandingh wat geloofs word toegeschreven ,
Ontwijffelijck het is geschied al in dit leven.
Is 't niet een fyne klucht, en rechte kinderspot ,
Dat 't lijf verryzen zal als 't eenmael is verrot?
Zo 't waerheyd strecken magh, gewis hoe wilmen vloecken
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Als elck gtn't eerste grieltl4 , en pet ziin heersen zuecke4 !
Daer by yerdichtmen noch, zo vrem4 als praetgemee ^ ,
Pat Christus 't xjerschaer Ofids zijns kaders zal beJjegn
Maer zo . waeraebttgh }s, wat zalmel toe geen sOryven
't Vertragen van zijn Domst , en 't staáigh achter bJyveu ?
Want van dat's werelds lamp eerst hlonck^aen'stlepels glas,
Nature cen zelve blijft, en alle dingh als 't was :
D'een eeuwe d'ander volght, d'een zomer volgkt den and'reB,
En hoe zeer d'aerd verouwd , noch spoortmen45 geen ver(ancl'ren
,
Den hemel hemel blijft , tl aerd ae,il , cle zee blijft zee:
Dus komt hy nimmermeer , of is te zelden ree.
}Vlied," zeght de Ridder, a vlied aertzketter ! valsch ver(rader!
Gaet veyld uw logenkraem den Duyvel uwen vader :
Gaet preeckt den Saduceen , en die geen hope en heeft .
Íek waen niet maer ick weet dat mynen Heylang leeft,
Die ware Ionas, uyt 's grafs walviscis, nae dry dagen
Weer 't licht des hemels zagh ; die zo vele 16 lleyl'gen zagen ;
En door die zelve macht, en door die zelve geest,
Waer door hy eens zijns zelfs opwecker is geweest,
Hy't menschelijck geslacht zal uyt 's doods slae l) opwecken,
En voor derf rechterstoel des groot gin Rechters trecken,
Wanneer hy als een zon dicke woleken breeckt,
De deughd met :eyl hekroont, en zijn versmaetheyd wreeckt.
't Vertrecken van zij n komst veroorzaeckt dat hy goe(ligh.,
Niet wil des zondaers dood, maerhoopfzijn boet langmoedig.
Hoe laugh zijn komst vertraeght,'t werd t'zijnder tijd verIVIaer't wil te spade zijn als ghy 't gelooven zult."
(vuhl,
De Ridder wind den kaetsl?:
Dies hy den hemel loeft: van waer klem zijnen Koningh
Door d' ng'len'slevenskroon opoffert tot belooningh.
» Vroom Ridder, " zeggen zy, omvlecht, omvlecht uw hoofd
Met den Laurierenkrans, die Iesus heeft belooft
Die onder debaniere 16 haers hoofdmans vrooinlijek stryden,
Die leden zijn haers haofds in droefheyd en in leden

I

14 Grabbelt. 15 Bespeurt men, 16 (Qp bet uitspreken van de h wordt niet
veel door den dichter gerekend : 't is hier bijna veel' eytgen ; elders -- ofze'em,
kee ftze'em, e. z. v,: verg, at. 6.) 17 (Bij 't kaatsspel.)
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Vroom Ridder, neemt dien krans van uwen Kapiteyn,
En hebt met hem zijn kruys en zijn triumph gemeyn."
De Ridder triumpheerde, als t ruysschen vande boomen
Mijn zoete rust versteurde. iek overleg de droomen
Daer 't hert mee' was belast : 's drooms beeld, dacht ick,gewis
De waerheyd niet altijd heel ongelijck en is.
Door een is't nu voldaen18.
48 Een van 's dichters deviezen: anagram op Ioost vander Vondelen.
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HIERVSALEM VERWOEST.
[Uit VONDELS dus getiteld treurspel (1620) ; later door
hem verworpen , doch waaraan zijn broeder , die gestudeerd
had en zich GIIILHEUIuus VONDELIUS teekende (geb. te Keulen
4599, f te Amst. 1628 — zie bl. 23), te recht hulde deed, en
dezen Klinckert op vervaardigde :

Euripides die heeft d'aenschouwers laugh voorheren
Ten oogen eenen vloed van Peerlen uytgedruckt,

Als Hecuba bedroefd uyt haren throon geruckt
Beschreyde Troijens val met zuchten en met stenen
Maer ghy , ó Broeder! der Hierosolymitanen
Droef Treurspel ons vernieuwt, en klaeghelijcke moord
Hoe deerlijck Titus heeft Ierusalem verstoort :
Om wien de vyand zich niet spenen kost van tranen.
Een wreed Barbarisch hert moet schricken als 't verstaet
Hoe Sions Heerlijckheyd , en pracht te gronde gaet :
Hoe Salomons gebouw met zijn vergulde daken ,
De maghtighste Pilaer van 't vruchtbaer Ioodsche land
Is omgeworpen : hoe eens Moeders eggen hand
Haer teeder kind uyt nood gaet tot spijsoffer maken.
Het jaar der verwoesting van Jerusalem door Keizer Titus
was het 72e na Chr. Geboorte. Spelling als bl. 161 gezegd.]
Dochter Sion :

Ghy spoocken s , die weleer verhoogt pronckte inde tralien
Van 't goude Blyenburgh2 , behangen met medalien
t Geesten (hier , de gevallen Engelen). 2 De Hemel.
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Waerme de Godheyd hadde onsterflijckt uwen Rey ,
Als ghy lijn eersleyp volghde , en droeght zijn Leverey,
Als ghy Gods Majesteyt omschanste met uw stoeten,
En zaeght 't gesternt' , de Zon , en Maen bene'en uw voeten
Verschieten flauwer , als de klaerste Diamant
Ons van d'uytbreydzels zend zijn stralen overkant:
Die ghy3 getuymelt , mooght op 't aldernauwst' vertellen,
Hoe veel van 's Hemels top schilt 4 't middelpunt der hellen:
Ten waer 't lang vallen u gewieght hadde heel in zwijm,
Eer ghy ten lesten plofte in 's afgronds vuylen slijm,
En diepen zwavelpoel : die flucx is aengevlogen,
Doen5 voncken stoven ne'er uyt Gods vuyrvlammende oogen:
Ghy Spoocken , zegge ick , breeckt uyt uw gevangenis ,
Aenschouwt wie 't vallen noch met u deelachtigh is :
Ziet hoe die blixem Gods mijn Hemelhooge Ced'ren,
En Marb'ren gepolijst, ter Hellen gingh verned'ren,
Als ick te trotz van neck in mynen plicht ontbrack,
En opgeblazen nae zijn Kroon en glori stack :
Ziet hoe die Lusthof is verkeerd in een woestyne,
En herbergh van 't gediert' waer in ick eenzaem quyne.
0 streckten d'oogen my een spronghrijck Siloa 6 ,
Nu ick mijn handen wringe, en voor mijn borsten slae,
En scheur mijn treurgewaed : och ofze tranen lieten,
Wat zon mij daer een pack, een pack van 't hert afschieten :
Nu houd de rouw zoo 't schijnt de dorpels toegestopt,

En rouw die ick al meer en meer hebbe ingekropt,
Daer ick aen sticken zal, daer ick aen moet versticken.
Hoe flaeuw bezwijckt mijn liert schier allen oogenblicken.
0 wee ! o wy ! o wach ! hebt ghy bedruckte Maeghd
Uw hert noch niet van rouw geleeght , en uytgeklaeght ?
En mooghdy niet een traen tot uwen troost verwerven,
Zoo treurd u voorts in 't graf, en zoetkt uw heyl in 'tsterven.
Rey van Staetjon f f ren :
Wat krijghslie komen hier die meer zijn als gemeen?
Waer vli'en wy ? och wie is 't? zijn 't Hope pelie ?
Rey van I oodsche vrouwen:
En met een
De Veldheer Titus zelf, ick zie hy staet in 't midden,
Gij, die, 4 Verschilt. 5 'Poen. B (Joan. IX, 1.)
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Dochter Sion :

Staetjonfl'ren volght my nae, en helpt ons straf veriAdden.
Aenveerd een droef gelaet, en iammerlijck gebaer.
Slaet voor uw borst. verscheurd uw kleed'ren , en uw haya ,
Als ick mijn stem verhef. bevochtight met uw tranen
't Hert des Verwinners : of ghy zoo een wegh mocht banen
Tot mededoogen. schaemd rampzael'ge Rey u niet
Nu aen te gaen al 't geen de bitt're Nood gebied.
Vergeet uw ouwd geslacht van Priesteren en Vorsten
En Koningen , die 't al ten stryde ontzeggen dorsten.
Ootmoedigheyd u voegkt. ick gae u allen voor.
God , om wiens aenscllijn iuyght de Rey van 's Hemels Koor,
My aengenaemheyd iond, druypt honigti op mijn lippen :
Dat ick bewegen magh zoo zielelooze klippen
Als zijn der vyantden onbuyghlijcke gemoen.
Titvs

Wie knielt hier neder om Verlangen haren zoen ?
Dochter

Sion:

GrpgtijnQ5ende Monarch, wilt met geduldige QQren
Ons klacht, ter zielen uytgeborsten, doch aerihooren,
Wy, 't overschot des volcx , die vallen u te voet
Wy eysschen geen genae, maer dat ghy met ons doet
Al 't geen wat u beltaeght; laet vry uw dienaers stooten
ns door ons borst die w voor u ontblooten:
Haer ede
Of datze ons wer p e n van dees rotzen scherp
,y1 ^
1 en ste
En plett'ren ons gebeent', want 't sterven is ons heyl,
De Dood onstoevlucht, enhaer komst', daerand'retgensclien
Voor schrieken, is tien troost, en 't zoetst' daer wy om wenOm te geraecken door d'eynd'looze zwariglte'en, (schcn,
En eens ons leet t'ontgaen; of zydy door gebe'en,
Oitzieheli'eke Vorst, noch. tot genae te neygen,
Verzacht de enen$
doch die
d ver
n dreygen.
o wo
ne
d neggen.
't V,an ouwels beroemd geslacht dat van de Vad'ren daelt
Bynae is uytgeroeyt, dien lof hebdy behaelt :
Een handvol blijfter, uytgeput van ongenuchten ,
Die 't leven valt te bangh , die niet doen dan verzuchten :
Erbarmd u haerder, en verschoontze, o Vorst, althans
Die 't loth spaerde om te zien den val haers Vaderlands.
7 't Heelal ten strijde de vrede opzeggen. 8 Straffen,
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Titus .
Had ghy dit voorbedacht vermaledyde Loden,

En van uw poorten my de sleutlen eengeboden ,
Als uws stads grondvest noch haer hooge muren droegh ,
Als ick om Sions kreyts noch eerst mijn leger sloegh :
Ghy stond noch daer ghy stond , en van uw stereke wallen
En waer de singel noyt ter aerden neergevallen.
Hoe vaecken hebdy met een ingeboren haet
Mijn Keyzerljcke gunst en goedigheyd versmaed,
Als ick u hulde9 aenbood en uyt een mild ontfermen
U zwoer gezamentlijek voor onheyl te beschermen;
Hoe mens hwerven blies ick d'aftocht alzoo ras
strijd en storm op
Ghy nood leed als de strijd
Gy
1^as :
P 't heetste
Hoe dickmael breydelde ick mijn ongetemde benden
Van vreeze datze uw Kerck en Godsdienst zouden schenden.
Nu komdy smeecken. op staet op.
Dochter Sion :
Ertzmaerschalck ach !
Oat wy u quetsten oyt is laes ! al ons beklagh.
T.; Nu 'tlas verloopen is nu roept men om genade.
s ale.
D. S.: Erbarmt des armen volex al komet vr
y wat P^
T. : Zoo spade clatter niets voor u te hopen staet.
P. : Fen welgeboren Vorst zich noch erbarmen laet.
T.: Een welgeboren Vorst zoeckt 't voordeel van den lande.
D.: 't Ontfermen voordeel brengt, gestrengheyd schade in
(schande.
T.: 't Ontfermen brengt oock ramp, gestrengheyd voordeel
(toe ,
Zoo houtmen 't volck in tucht. D.: Elck een verwenscht de roe.
T.: De booswicht haet zijn straf. D.; Ons heeft seetc straf
(oj4hroke.
De Veldheer heeft zijn leet ten uytersten gewroken,
T.: Weer mynen doortocht valt daer eysschen noch te sten
Dees muyters tot een les en spiegel voor de qua'en,
't S i len
beschouw
ode enen
t lust
^p
eg dit
bgraf
g vol
od d
e ,
D.. Die
Dees omgekeerde Stad , en die verstroyde steenera.
T.: Licht slaetmen inde wind 't geen zelf men niet en ziet.
D.: Al zietmen 't niet de Faem meld w a ter is gesehied.
9 Genegenheid,

172

ILIERUSALEM VERWOEST ,

T. : De Ioden voor 't gerucht noyt Benen voet verzetten.
D. : '1 Is een Godsdienstigh volck dat yvert om zijn wetten.
T. : Is 't yver dat reen muyt ?D. : Het acht de veyheyd weerel.
T. : Derft hy oock vryheyd die al heeft wat hy begeert?
Den Ioden was 't vergunt haer dorpels te bewoonen,
Te lezen haren oegst , en Koningen te kroonen,
En Vorsten van haer bloed met purper te bekle'en,
En vranck te leven nae der bestevad'ren ze'en:
Dies mosten zy den stoel van Roomen ouderstutten
Met dragelijeken tol , daer voor wy haer beschutten
Van allen overlast des woedende Soldaets:
Iae wie ontwyen dorst 's Kercx afgekeurde'0 plaets,
Nae d'uytgedruckte wet geprent in zuyv're marmer,
Die bracht zijn vonnis mede,en vond geen lijfs beschermer.
Is dit geen veyheyd die 't gespuys vernoegen magll?
Veel and're zijn te vre'en , en dragen ons ontzagh :
Maer uw hertneckigheyd, en niet de zware tollen,
En 's Keyzers slappen moed , die brachten u aen 't hollen :
Ons goedheyd vaeck misbruyckt u stouter heeft gemaeckt.
D.: Doorluclite Prins,'t is waer,ten kan niet zijn miszaecktl':
Doch overweeght, dat eerst door woedende Tyrannen
De ketenen van twist, en oproer zijn gespannen :
Noyt had de vrome deel aen zulcken overmoed.
T.: De vrome vaeck ontgeld 't quaed dat een booswicht doet.
D.: Wie wijs is en bera'en die schiftze van malkander.
T. : Elck wascht zich afvan't vuyl en schuyft het op een ander.
D.: Wie niet banddadigh is aen eenigh quaed belegd
't Is billijck dat hy staet op zijn onnoozelheyd.
T.: Zo spreeckt de quaedste schelm. D.: Men ziet op nie(mands spreken ;
Men let op yders feyt, en al 't geen heeft gebleken.
D'aenstellers van 't rumoer zijn dek een openbaer.
T.: D'handhavers zijn al dood, en die15 verbergen haer.
D. : Men houdet die13 te goe, de straffe 14 hun'6 hoofden rake.
T.: Rechtveerdigheyd die'tmeynt eyscht over beyden wrake.
D.: Uyt slechtigheyd' 6 is't vaeck dat ymand 't quaed bestemt.
T. : Al boet hy't met zijn hals dat schijnt dan niemand vremd.
40 Door keurmerk afgebakende. 11 Geloochend. 12 (De aenstellers, belhamels.) 13 (Den dooden handhavers.) 14 (Zie bI. 167, nt. 16.) íl (Der arestelleren.) 16 Eenvoudigheid,
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IL: Wie 't nyt onkunde faelt heeft in dit pleyt groot voordeel.
T : Zo groot niet of hy moet uytstaen zijnsRechtersoordeel.
1_).: Een oordeel hecht gesmeed op 't tienbeeld van de re'en.
T.: Een oordeel dat de wet en Krijghsraed steld te vre'en.
D.: 0 Vorst vernoeght u met de straf alree genomen ,
En die der boozen roth noch versch is overkomen ,
Het overschot meest al onschuldigh is aen 't quaed
Daermede uw Majesteyt gequetst is ieder daed :
Misgunt niet dat wy hier zieltoogen weynigh dagen,
En als een eerlijck lijck Jerusalem beklagen.
a a
Terentius [hopman], Simeon [Bisschop van Jerusalem],
Rey van Christenen, Gabriël
Terentius :
Wie maeckt u stout zoo vroegti dees velde te bespieden
Simeon :
Verspieders zijn wy niet, och neen, maer vrome lieden,
Genadigli Landvooght, wy zijn Christenen gedoopt,
Een vreedzaem volck , dat steeds op Jesus Christus hoopt,
Der zielen Heyland : dien de goddeloze Ioden
Zoo schelms betichten , en zoo schandelijcken dooden :
Wy gangers in zijn spoor , om zynen naem versmaed,
Te strengh van haer vervolght, en tot in 't graf gehaet,
Voor 't iongste Paeschfeest hier noch aen ons heerdste' 7 zaten:
Maer door het spoocken van d'Ausonische Soldaten ,
Die 't al afliepen , als vast d'een aen d'ander stad
Van haer beklommen (le bebloede ne'erlaegh had,
En 't eyslijck moordgeschrey dat herwaerts inde toppen ,
Der hooge bergen klonck van Ascalon, van foppen
Van Ptolemaide, Iotapa , Taricheen,
Aphaca, Garizim,'t plat land der Idumeen,
En and're plecken : wy beducht voor Salems plagen,
Die Davids zoo voorzey, die vele komen zagen ,
En druppen onverziens op dit halstarrigh zaed ,
Dees muren vloden nae de Goddelijcke raed
Die ons Messias gaf, en bleven zoo verholen
Te Pella. nu de Stad light gants vergaen tot kolen
47 Iíaardsteê.
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En assche komen wy, een ongewapent volck,
't Verwoest Ierusalem bezien: of noch de kolek
Of eenigh teecken van ons heerdsté was te vinden,
Of koud gebeente van ons onbegraven vrinden:
Verrnids wy hoorden 't heyr op zijn vertrecken stond.
Dit weynige Edel lieer ons arme Pelgrims iondl8.
Terentius

Uw antwoord my vernoeght. gaet henen zonder vragen
Uw dorpels zoetkt, begraeft uw onbegraven magen ,
En zoo de Nood u clruckt , keert van 't geberghte we'er ,
En slaet u metter woon hier veylighlijcken ne'er,
Bezaeyt dit ackerland , plant wijngaerd , bouwter hutten,
En uwen Christus dient wy zullen u beschutten,
En al die 't Ioods geslacht nietodloos hangen aen
^ , t land zal haer open
p staen.
On zullen
Ons
uil welkom zijn
Rey van Christenen :

Iíelaes ! wat mercken wy hier al veranderingen.
Heiais! Ieríalem , ons schynen alle dingen
Vergden neet uwen val, wat Scyth , wat wreede Parth
Die tiet voorby^ gaet
, moet met een medogend hart
gg
Niet aenzien dat geweld vernielt met stael en vuyrwerck
En geven eeh gehuyl op 't omgestorte muyrwerck
Op 't puyn en d'assche , die d'uytheemschen houd beleest ,
En tuyght hoedanigh is haer heerlijckheyd geweest.
o Gig ! vat ziedy niet al áen met alziende dogen.
Wie zal hier over recht ttr oordeel vaten mogen.
Gabriel

Ghy Christen Pelgrims, die hier dut19 , en vreest geen
(leet
Van Angel Gabriel die 's hemels vloer betreed:
boodschapt
boodschapte
van
te
voren
' d'he y g e Moedermaeghcl
Die
^
zy van God was tot een Moeder Gods verkoren
lek zal 't ontvouwen, en voor u ontsluyten al
't Geen aen te mercken slaet in Isr'els droeven val ;
Met aendacht daerop let, en u geensins verwondert
Dat ghy hier ziet vertre'eci, verbrand, geblaeckt, geplondert
Den Priesterlijcken stoel korts vol van Majesteyt,
Den Koninghlijcken Throon, de pracht en heerlijckheyd
Des grooten Salomons: dat ghy met stael, met vlammen,
18 Gunt. 19 Mijmert.
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En honger ziet verdtlght de welgeboren Stammen :
Die alle volck te spyt, en d'Engelen te trots,
IJytbloiicken in 't geberght gelijck een glori Gods:
Want daer in is vervult , 't geen voormaels u in Persen
Heeft Daniel voorzegd met zijn droomkondige herssen.
Dit treurspel (lat hier is gespeelt zoo bloedigh langti ,
En nu besloten met der Ionen ondergang,
U Gods rechtveerdigheyd en strengheyd uyt gaet drucken,
Die wraccke neemt van t quaed , en alle booze stucken.
Hoe was al 't helsche Spoock ontketent op die dagti ,
Als God zijn liefste Zoon zoo bloedigh sterven zagh :
Die strengli ghehonden , eri geslagen , en bespogen ,
Geruckt wierd, en gepluckt , gesleept en voortgetogen :
Bestelt eensy yedersgPP
ae s el was :
Die
c ten toongestelt
Di naeckt
Doen 't al kruyst , kCruyst hem riep , en lost ons Barrabas
Zijn bloed zy op ons ireynlio : doen hy van schréyen moede
Zijn borst geinarmert en gestreept zagh van de roede :
Doen hy in 't Richthuys droegli het purper tot zijn hoon:
Gesceptert met een riet, gemytert met een kroon
Van scherpe doornen, die het Krijghsvolck om zijn herssen
Gingh vlechten, en verwoed om zijn hoofdslaper perssen,
Dat een slaghregen van roo druppelen al meer
Droop langs zijn voorhoofd, en zijn l^cyligh aenschijn ne'er:
Aldus miscnaeckt, most hy met pynelijcke gangen
'Thout dragen claermen hem gespalckt korts aen zou hangen.
0 wreedheyd ongehoord ! zoo wierd hy als een guyt
Gedoemt ten galgenher li, en most ter poorten uyt.
den,
Hem vo gde een droeve e yvan Vrouwen en van Maeg
Die gaende sloegen voor haer borsten , en beklaeghden
Den he li en Pro heet die door de gansche stad
Veel krancken oor t artzny
Y van 't bedgeholpen had.
Indien noch 't loos gebroed zijn straf had willen keeren
Zy wierd hun klaer gespeld zelf van de mond des Heeren
Die zich omwende , en riep: helaes l bedruck.te Rey ,
Wat weendy over my, maeckt eer een veldgeschrev ,
En uwen val beklaeght : want ziet ick zie genaecken
De Tackel die uw stad verbranden zal en blaecken.
20 hersens, 2t Zonder,
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Zoo sprekende , genaeckte 14 hy 't Heydensche Gericht ,
'Tvervloeekte Golgotha dat wit van schedels licht.
Hier most hy, naeckt aen 't hout gehecht,te schendighlyden
Twee Moorders , die hy zagh gekruyst op heyde zyden :
Hier wierp de Krijghs-Knecht om zijn kleederen het loth :
Hier bad hy voor zijn beuls, en wierd van nieuws bespot;
Met galle en eeck gelaeft. hier zagh hy 't handenwringen
Zijns Moeders, en een zweerd haer droeve ziel doordringen :
Hier schreyde 14 hy : God waerom verlaet yhy uwen Zoon !
Dat zynen moordschreeuw klonck in 's Hemels hooghsten
(throon ;
VVy zagen hem terstond den lesten doodsnack geven ,
En droegen flucx zijn ziel in 't vrolijck eeuwigh leven,
In 't lieflijck Paradijs : van derwaerts zaghze ne'er ,
En zagh 't verlaten vleesch doorsteken met een speer :
De Zonne gaen te rugh: de cierlijcke tapyten
Des Tempels scheuren, en van zelf aen stucken rijten :
Het aerdryck zidd'ren, en de dood haer ys'ren staf
Verworpen , als de doon opkeken uyt het graf.
a a
Ziet vry Ierusalem eens met opmercken aen:
Ghy ziet de weereld met haer vesten ondergaen,
En niets geschapen dat in eeuwigheyd zal duren.
Laet alle Steden prat, en stout zijn op haer muren ,
VVachttoornen, poorten, en bolwercken Hemelhoogh ,
Valbruggen , yzerwerck, en grachten nimmer droogh :
Wat magh het baten , als de ionghste dagti der dagen
Komt steuren 's weerelds Feest met alderhande plagen?
Als God zich rust ten strijd, en datmen 't Christendom
Als in slagh-oorde vind tweespaltigh staen alom,
Rijck tegen Rijck gekant, en dat d'hoofdstoffen stuyten
Nature in haren loop, en gaen haer ampt te buyten ?
Wanneer d'onzuyv're locht een snelle pest verweekt ,
Het Kerckhof mest, en 't land alsins 22 met dooden deckt?
Wanneer de Zee verlaet haer palen niet om temmen,
Te lande berst, en briescht, en op de baren zwemmen
De menschen doet, en 't vee? wanneer het aerdrick beeft ,
En uyt den afgrond loyt, en een gehuyl opgeeft,
En hooge Klippen scheurt , en overstulpt met Rotzen
22 Aan

alle kant (en tons sens) ; zie bl. 164 , o. r.
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De Ste'en, die hangende aen 't gebergte dek wilden trotzen?
Wanneer de Hemel derft zijn blinckende gestalt ,
Zijn Sterren stroyt , de Nlaen haer zilv're pruyck 23 ontvalt,
De Zon zijn gouden huyve24 , en dat met groot vergrammen
Den .Ether uytberst , en de weereld steld in vlammen?
Dan zal de Reye der Aertz Engten dalen af,
En met bazuyngeklangh verwecken uyt het graf
En dagen voor 't gericht de dooden lange ontslapen,
En zamelen 't gebeent' : de baren zullen gapen,
En braecken lyven uyt die schuurden haren grond,
En die verzwolgen zijn van visschen groot van mond.
Het aerdrijck zal zijn doon , de Zee haer lijcken geven,
En Adam al zijn zaed zien voor hem staen , en leven.
De Caesars zullen uyt haer tomben hemelwaert
Een grooter Caesar zien , en vluchten al vervaert
Voor zijn strengh aengezicht: de Vorsten eyslijck huylen :
» Ach bergen valt op ons ! versteeckt ons helsche kuylen !
Ons scepters hebben uyt, ons gloei heeft gedaen :
Wat vyerschaer spantmen hier ; wie kan voor hem bestaen !"
't Geslacht der Ioden met verwonderingh zal spreken :
» Dit 's hy wiens zyde met een yzer wierd doorsteken :
Dit is hy die betrad de dorpels van ons huys,
En hingh op Golgotha gedoemt, en storf aen 't Kruys :

Waer bergen wy ons ziele !" Het dun getal der vromen ,
Dat Christus door 't geloove heeft vrolijck aengenomen ,
En 's weerelds pracht versmaed, en had om zynen Naem
Noch schat, noch borgerschap, noch staet, noch lof, noch
(faein,
Maer ramp, en tegenspoed : ia wierd vaeck vander eerden
Verdelght van felle beuls met koorden, vuyr, en zweerden:
Dat Christen hoopken zal , ter rechterhand vooraen
Geplaetst, zijn lichten25 blyde op zynen Heyland slaen,
En vliegen Hemelwaert nae boven , als 't zal hooren
Die vreughdenrijcke Stem : Komt hier mijn uytverkoren
En met een Feestgewaed omgord van enckel Zon
Verzellen gaen omhoog den tweeden Salomon :
Die om elck nae verdienst zijn vonnis uyt te meten,
Is op geen Stoel van goud, en elpenbeen gezeten,
Maer inde wolcken bralt, met grooter Majesteyt
23 Haar, 24 Hoofdkleed. 25 Oogen.
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Als Esaias zagh voorheen Gods heerlijckheyd :
Bralt zegge ick op een Throon , die vande Seraphynen
Gedragen, niet en doet als blixemen en schynen ,
En werpen strael op strael. ziet hoe verbaest voor hem
De Goddelooze vli'en lees donderende Stem :
Vervloeckte gaet van my ! 't berouw komt hier te spade :
Geen aflaet26 geeftmen hier : hier schenckt God geen genade:
Ziet hoe alt Helsche Spoock met zeldzaem gekrioel
Met zynen peckstock stouwt de Zielen inden Poel.
Ziet hoe Beelsebub zijn kerckers en zijn holen
Met zwavel propt, en met onlesschelijcke kolen,
En pijnt de naeckten met een endelooze dood :
Terwijl de Christen Rey in Abrams zachte schoot
Gewenschte rust geniet, en inden Paradyze
't Verborgen Manna smaeckt, en nut der Eng'len spyze.
Ghy, Bondgenoten Gods, gaet in door d'enge poort
Nae deze Bruylofts Feest, en blysehap noyt gehoort,
En met uw voorbeeld, en oprechtigheyd wilt noodera
Tot uw gemeenschap steeds het overschot der Ioden :
Dat nae veel zwarighe'en , nae veel geleden smaed
Den Zoon zal kussen, en de Goddelijcke raed
Gehoorzaem zijn, nae dat 't getal vervult zal wezen
Der Heydenen, die God en 's weerelds Heyland vreezen.
Simeon :

Lof zy Iehova die ons wormkens vrund'lijck is,
En toont den rijeken schat van zijn geheymenis:
Die zynen Engel zend uyt 's Hemels hooge kercken ,
Om tJns t'ontsluyten wat wy hebben aen te mercken
In Jacobs droeven val, en iammerlijcke elfend.
Mijn Christenen, dit in uWs herten tafel prent:
Aenmerckt Gods strengheyd aen de geen die hem verachten,
Zijn groote goedigheyd aen al die op hem wachten.
96 Kwijtschelding van straf.
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[Uit Batava Tempe , 't Voorhout van 's Graven page , door
(zie GED. I en hierb. bl. 5) , geb.
te 's Graveehage , 4 Sept. 1596 ; f Maart , 1687 ; „theere van
Zuylichem , Zeelhera , ende in Monickeland" ; die „Eerste
Raad ende Rekenmeester van S. Hooeheit den Heere Prince
[Frederik Hendrik] van Orange" geweest is. §}
CONSTANTIN HUYGENS

Vreemdelinhen , die de bochten
Van 't gebulte Werelt-pad ,
Onder allerhande lochten ,
Over 't droo he, door het nat,
Hebt beg aen berolt bevaeren
Hebt uw yver-vier ghekoelt
Tot hier onder in de baeren
Daer de Son haer' peerden spoelt ;
Komt , laet uw' ghedachten deisen
Daer het lichaem eertijds was,
Laet uw' linnen over-reisen
Al des ronden bodems plas ;
Niet en haeck ick meer te hooren
Dan soo schonnen Tempes naem ,
Komt u ergens een te vooren ,
Dat mijn Linde-ly 1 beschaem.
Dunckt u dat het zy te vinden
In de groote Papen stadt2,
Daer de Vageviers-gesinden
Van een mensch een heiligh Vat,
Van een Visscher, knecht der knechten3,
Maecken een almachtigh man,
Die4 de Keiseren Recht rechten,
En op Kroonen treden kan ?
I Lindenlaan (in 't Voorhout). 2 Rome. 3 (De Knecht. die Meester werd,
sints Christus tot hem zeide „weid mijne schapen.") 4 ([Iij , tot wie p gezegd
werd „Al wat gij op aarde zult binden, zal in den Hemel gebonden zijn",
en „Alle macht is mij gegeven in den Hemel en op de Aarde". „Ik zend u
gelijk mijn Ihlemelsche Vader mij gezonden heeft.")
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Neen, och armen! woeste mueren
Schaduw' van uw' ouden glans ,
Eertijds hoofd van uw' gebueren ,
Nu nauw bloem van haeren krans ;
Gaet uw' schoonheid elders paeren ;
T'onsent5 geldt sv weinigh meer,
Al uw luyster zijn uw' jaeren,
En uw schimmel6 al uw' eer.
Is het moghelick te soecken
In het prachtighe moras7,
Daer Antenor8 quam besoecken
Wat het balling-leven was ?
Neen, bedompte water-lallen ,
Marmer-kaden, weeldrigh slijck
'k Vind in allen niet met allen
Dat mijn' Linde-laen ghelijck'.
Sal ick dan te rugge ryen
Naer de Fransche scepter-stadt9 ,
Naer de trotsche Panneryent0 ,
En soo menigh spitse pad,
Eertijds moedighl4 op de schreden ,
Grooten Henrick, van uw' voet,
Eer hem Clothol2 dede treden
Daer het all in treden moet ?
Sal ick 't weder Noordwaert wenden
Naer het blanckel3 Britten-land ,
En mijn' overdencking senden
Naer de rijcke Teetnse-strand ;
Sal ick Baer, als op-getoghen ,
Staen aenschouwen 't lange rack"'
Van de vier en veerthien boghen
Met haer' fellen water-smack ?
Sal ick 't eindelick noch strijcken ,

5 (Bij Huygens.) 6 (Bedoelt Huygens wellicht met dien „schimmel', met
dat vuil begroeisel van de stad Rome, de toen nieuwlings gebouwde SintPieterskerk, met baar koepeltjen van 400 voet ?) 7 Venetië, 8 Trojaansche
Vorst, stichter van Padua. 9 Parijs. 10 Tuilleries. 41 Hovaardig. 42 Eens
der Schikgodinnen. 13 (Door de krijtbergen.) 44 Streek (bier de brug).
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Schelde-diepten , Aen uw' werfls ,
Die ick allen verghelijcken,
Ia voor allen stellen derf?
Of en soudt ghy 't niet verdragen
Averechte Masten-woudló.
Wonder-weelde van ons' dagen ,
Veen vol steepen , sack vol goud ?
Wel, ick lov' u alle t'samen ,
Swijghe wat een yeder feilt ,
Roem uw' eere , vier uw namen ;
Maer waerom soo wijd verseilt?
Moet ick weder om vervallen
Op mijn' eerst bedorven smaeck ;
Noch en vind ick niet in allen ,
Dat mijn' Linde-laen ghenaeck'.
Linde-laen, mijn soet versinnen17,
Waer ontgin18 ick uwen roem ,
Aen uw' schorsse taey om spinnen ,
Aen uw' stam , uw blad, uw' bloem ?
Schors, en stam , en bloem, en blad'ren,
Yeder eischte sijn verhael ;
Laet my een uyt allen gad'ren
Als u eighen altemael.
Sulcker tacken , sulcker blá'eren ,
Sulcker stammen, soo ghela'en ,
Vind ick twee-mael twintigh paeren
Over eene Ienghde staen.
Knoopt nu all' uw Marmer-bogen ,
Roomen , in een' Regel-ry ,
Noch en sal ick niet ghedoogen
Dat het sulek'en rye zy.
Laet ick dan mijn ooghe weiden
Over d'een of d'ander kant,
'k Vinder altijd-groene weiden ,
Met gestichten om geplant ;
lb Andwerpen. 16 Amsterdam (averecht of verkeerd woud genoemd, wijl
de boomen of masten (geheide palen) er onder de huizen staan). 17 Voor,
werp van mijn overdenkingen. 18 Begin.
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Yemand sal my konnen thoonen
Of meer huysen , of meer houts ,
Maer waer sagh men oyt bewoonen
Soo veel Stads, in soo veel wouds?
Wie will nu het Bedde ruymen
En het klamme peuluw sweet ,
Wie will met my uyt de pluymen
Daer ick hem te leiden weet ?
Op , mijn' Hagenaers, mijn' Vrinden,
Dit 's te langh'en Somer-nacht ;
Beter buyten in de Linden
Naer den dagheraed ghewacht.
Hier is alle Dier ontslaepen ,
Hier is 't Krekeltien aen 't gaen,
Hier begint de Spreeuw te gaepen ,
Hier is 't Quackeltien aen 't slaen
Hier de Nachtegael aen 't neuren
Hier de Distel-vinck in swang,
Hier de Tortelduyf aen 't treuren,
Hier de Lijster aen den sangh ,
Hier is Kauw en Kraey aen 't reppen ,
Hier de Reiger in de lucht,
Hier den Oyevaer aen 't kleppen,
Hier de Swaluw in de vlucht ,
Hier de Koeckoeck aen het stuyten
Over yemands ongeval ,
(Isser yemant die sijn fluyten
Leeren moet , of leerera sal ?)
*
Op gesellen naer de Linden ,
Op mijn' mackers, op mijn' mans 9
Die hem reedst te veld' sal vinden
Spaer ick noch een' buyten kans
Laet ons ooge soo wat weiden ,
Misselick19 waer by de straet,
Deur , of Venster , of van beiden
Hier of ginder open gaet.
49 Misschien.
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Suick. een' Venster mocht'er klappen ,
Sulck een Deurtie moght het zijn ,
Sonder yemandt te besiappen,
't Waer een tweede Sonne-schijn
Hemel , laet u niet mishaeghen,
Voert ghy schooner lichten twee
Die der duysend met hun draghen ,
Hier beneden isser m6.
Suick een' Venster moghter luycken ,
Suick een Deurtie gapen weer,
Waer wel voor een baeck te bruycken
In het klippigh Minnen-meer
Kostelicker minnen-balsen
Q uagi daer nemmermeer in 't licht,
Dan getempert met den alssem
Van een nuchteren gesiclit.
's Morgens raëckt men aen de waerheit
Wat het Meisken voor gestell ,
Wat voor haer, en ofs'oock haer heit ,
Wat gedaente , vleesch of veil
's Morgens, eer de lippen kleven ,
Eer de plaester staet te pronck ,
Eer de poeyer-doosen geven
Dat den Hemel noyt en schonck ;
Eer de Lobben , eer de Bouwen ,
Eer de Kragen , eer de Kant ,
Eer de Wiecken, eer de Mouwen,
Eer de Keting, eer de Want ,
Eer de Boorden, eer de Banden,
Eer de Reepen, eer de Rock ,
Eer de 11joffel , eer de Randen ,
Eer de Vlechten , eer de Lock,
Eer de Tippen , eer de Knoppen
Eer de Steenen , eer de Veer,
Eer de Wrongen , eer de Doppen
Eer de Peerel , eer de Speer ,
Eer de Tuyten , eer de Quicken,
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Eer de Krullen, eer de Bras,
Eer de Linten , eer de Stricken
Geven datter noyt en was.
Ginder salder een' staen geeuwen ,
Herwaert staeter een' en niest ,
Beid' behanghen als de Leeuwenla
Die men voor de schoonste kiest,
Beid' bedot, bedoeckt, befommelt,
Beid' de mutsen over 't oogh ,
Beide zedigh; niet te hoogh.
Siet mijn' Vryers , siet mijn' quanten,
Siet mijn hersseloose maets;
Dit zijn menighmael de Danten21
Die u kosten soo veel praets ,
Soo veel pronckens , soo veel cierens ,
Soo veel vleyens , soo veel doens,
Soo veel eerens, soo veel vierens,
Soo veel strijekens , soo veel schoens.
ti *
Maer de Vroegh-tijd is verloopen
Naer ick 't aen mijn praeten peil ,
En de Sonne schier verkropen
Op den kant van 't Zuyder-steil ;
Daer begint de straet te legen
Van haer morgestonds-gewoel ,
Daer ontvolckeren de wegen,
Daer is alle man in 't koel.
My en sult ghy niet verjagen
Felle Straelder van omhoogh,
Snelle Meter van ons' dagen ,
Jaeren-passen , Rond-om-oogh ,
Dampen-trecker , Somer-brenger,
Dagh-verlenger, Vruchten-baet,
Beesten-bijter , Vel-versenger ,
Blond-bederver , Ioffer-haet ,
Woleken-drijver , Nacht-verf alter ,
20 (Met hangende haren.) 21 Luie maid , slordig vrouwmensch.
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Maen-verrasser, Sterren-dief,
Schaduw-splijter , Fackel-drager,
Dief-beklapper, Bril-gerief,
Linnen-bleicker, Tuyten-kroller,
Al-bekijeker, Nummer-blind ;
Stof-beroerder , Hemel-roller,
Morge-werker, Reiser-vrind :
Laet uw' vlammen elders blaecken ,
Over 't onbeboomde vlack;
My en sullen sy niet naecken
Door 't gesloten Linden-dack;
Hier beroep ick 't bitste bijten
Van uw' meer als dollen Hond;
Maer hy souw' lijn' tanden slijten
Eer hy my te vatten vond' :
a *
0 ! dien eeuwigh buyten kommer
Van ontijdelick verlet
Onder 't spelen van uw' lommer
Af te leven waer' geset !
0 ! die eeuwigh als gevangen
Binnen dese paelen laegh !
Wat veranderlick verlangen
Voerden hem uyt uwen Haegh?
Maer, 6 Wieghe van mijn leven ,
Voester , Minn' , en Baecker-moer ,
Wilt my , Vader-land , vergeven ,
Wensch ick buyten 't reden-snoer;
Noch en legti ick soo begraven
In mijn' lecker' lusten niet ,
Iek en wistse wel t'ontdraeven
Daer 't my uw' begeerte ried.
Emmers dat ick adem-suyghe,
Dat ick vocht en voetcel treck,
Dat ick tough en leden buyge ,
Dat ick lijf en leven streek ,
Emmers hoort u 't half bedingen
Dezer gaeven vruchten toe ,
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Emmers hebt ghy half te dwingen
Wat ick ben, en kan , en doe.
Isser dan of doen , of kunnen ,
Of bedeneken binnen my ,
Houd ick van des Hemels gunnen
Dat uw' gunste waerdigh zy ;
Heet my uyt uw' boesem scheven,
Heet my vluchten met een' wenck ,
Moet ick strack in Sout verkeyen
Daer ick maer te rugghe denck.
Heb ick eens de krijtte Stranden
Westewaert voor u beseilt ,
Heb ick eens de Zuyder-landen
Steilste spitsen af ghepeilt ;
Noch die hand om eer te winnen ,
Noch die voet om verder gaen ,
Noch dat berte, noch die sinnen
Bieden u haer' plichten aen.
't Waer te Wijvelicken sorgher
Die niet allen Wereld-grond ,
Aller menschen medeborgher ,
Vaderlands gelijck en vond ;
Die niet even achten koude.
Of hem Noord of Zuyden sagh ,
Of hem 't Bedde-gaen besonde ,
Of het rysen vanden dagh.
Is doch 't Vaderland te minnen
Boven al dat min-verleidt ;
Stijght dan hemelwaert, mijn' Sinnen,
Daer uw' Vader-erve leit :
Zidle, streckt uw' traege vlercken
Daer ghy her-gesonden zijt,
Leert op 't ronder-ende mercken
Eer uw endelick verslijt' :
Leert het stof uw stof bevelen,
Leert ontstrammen eer ghy loopt ,
Leert u van uw selven stelen,
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Leert genaecken dat ghy hoopt:
Maer oock, Heer, om Dijner eerera,
Eeuwigh Een, en eenigh Goed,
Leert haer uyt Dijn' Leere leeren
Wat sy leeren leeren moet.

DE

AEMSTEL.

[De Roemster van den Remstel is ANNA ROEMERS (zie bl.
64) , die tegen dat ze met haar vader naar Alkmaar verhuisde deze vaerzen ten afscheid schreef. Zij deed haar lofdichten op den stroom verzeld gaan van dit vaersjen
Ghy , spotter ! hart ghebeckt ,
Die doch spet yder geckt ,
Wat sult ghy hier bejaghen ?
Het is een maaght ! -- Die prijst ;
Een vrouw men eer bewijst.
Wie sal uw schimpen draghen ?
Noyt Alexander wou
Hiervoormaals met een vrou
Of de Amazones strijden ;
Want hoe het ging of niet ,
Geen voordeel , maar verdriet
Stondt hem daar af te lijden.
Hetzelfde ghy verwacht ,
O spotter , die veracht
Het geen de maaghden singhen ;
Men sal u tot een loon
Van distelen een kroon
Om 't smalig hooft gaan wringen.
Ghy , die hier Anna hoort
Op d'Aemstels groene boord
Dit waterdeuntjes queelen ,
Ay leert haar waarse mist ,
Of waarse haar vergist
Wilt dat goedgunstig heelent.
Gedicht nog voor 1620. § j
I Verbergen.
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Noch nauw des werrelts oogh' began ons toe te knickers
Of stracx mijn Macker was al aen het voghel-micken,
Met 't langhe-roer gelaan , bespiedent waar het Wildt
Loopt soecken om de kost , of waar 't sick houdt in stilt'.
a a
Ick , die alleen mijn lust hadd' in het schoone we'er,
Nam aan een ander oort (om wandelen) mijn keer,
Ick sach het water aan dat als een suyver glas
My (als Narciss' wel eer) volkomen spieghel was,
Ick sach van onder op veel Nymphjens komen boven,
a a
En, sonder dat ick 't dacht , my plots in 't water stooten.
Ick schrickte van den val ; het water maakt ghebaar,
En voor mijn ooghen sweem d'af-beeldtsel van 't gevaar:
Doch eer ick quam in noodt , wiert ick van haar om-arremt
En voor des waters-slagh seer minnelyck bescherremt ;
Sy leyden my verblijdt heel onder 't water heen ,
Tot aen een schoone poort van harde Marber-steen ,
Daar 't water gantsch van weeck, en niet en dorst ghenaken,
Ja op veel stappen na haar harde vloer te raken;
Dit siende, gaf my schreum, en dacht wat Godheyt woont
Hier onder in dees Vloedt soo Koninghlijck ghetroont,
Voorseecker 't mocht my wel hier tot mijn schade strecken ,
Dat ick soo willigh my hier heen hebb' laten trecken;
Maar neen; het is met kracht, dees Nymphjens dwingen
En isser wat misdaan, de schuit die hebben sy: (my;
Ick vraaghd' mijn leytsters, seght ! 8 soete stroom Goddinnen,
Wieheeft hierheersehappy? wat Godheyt woont hier binnen?
» 't Is d'Aemstel" segghen sy ; met kom'we op de zaal ,
Die in haar gantsch begrip begreep een heel ouvaal :
0 konstelijek ghebouw ! daar in den Bouwer selven
ij n over-aardtsch vernuft by na in hadd' doen welven
Gheen beeldingh daar ontbrack , noch ierelijck Sieraat
Daar van de werrelt was of nu noch swangher gaat ;
De wanden naar ick sagh was schoon Cristal door-schijnigh,
En soo het gantsch ghebouw een wooningh Cristalijnigh:
Twee Nymphjens gingen voor, de ander stap na stap
Die leyden my om hoogh' te laughs een wenteltrap ,
Daar , waar den Aemstel sat in een schoon gallerye ,
S
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Met beelden onder-stut ; verciert met schilderyen ;
Ghelijck een Koninghs-vrou om-ringkt sit na haar macht
So sat hier d'Aemstel oock vol glory en vol pracht,
Haar Nymphj ens zij d' aan zijd' veel frisse bloempjens vlechten
Die sy dan tot een krans (haar Vrouw ter eeren) hechten,
Van Flora hun verschaft , aan d'Aemstels-boort gepluckt,
En door een Maaghden-handt ontijdigh af-gheruckt.
Den Bou-man leeft hier stil; den Rijckert op sijn Hoeff
Heeft alles wat hy wenscht , en alles wat hy hoeft;
Sijn landt verschaft hem al , hy leeft hier sonder duchten ,
En hoeft voor 's ander-daaghs te sorghen noch te suchten :
Lust hem , uyt tijdt-verdrijf , te visschee met de roe ,
Of met het ruytigh nett' ; hy heefter water toe :
Den Aemstel is vol visch' , en daar rontom veel Meeren ,
Waar Jaarlijcks met ghenot de Visschers hun generen :
Lust hem de voghel-jacht; 't zy dat hy 't vinckjen laaght
Des avondts in de koelt, des morghens als het daaghd' ,
Hy vanght in overvloedt ; of gaat hy 't knipjen hanghen ,
De spreeu blijft voor sijn moeyt' of 't meesjen daar gevangen :
Lust hem met 't langhe-roer te micken in de weyd',
Hy krijght de wilde-Gans, of Reygher een van beyd':
Maar d'Ende-jacht alleen is 't soetst' van al bevonden
Die in des Aemstels-stroom gepleegt wordt met de honden;
Den Eendt, dat weyd'-mans dier, die is de Brack te loos
Wanneer hy langhen tijdt gheswommen heeft in 't kroos,
En dat sy wordt ghewaar, dat hy is op het happen
Haar kort en na op 't lijf, soo weet sy hem t'ontsnappen,
En duyckelt na de grondt, dan staat de hondt en siet,
Als een die voor sijn moeyt' maar vanght een enckel niet;
Het hooft gaat gins en weer, het spoor is hem ontweecken,
Tot dat hy d'Eend' van verr' weer ziet het hooft op steecken;
Daar vlijtigh achter her (hy we'er met nieuwe lust
Swemt als hy deed' voorheen) en jaaght soo sonder rust ,
Tot dat in 't eynd' het Eendt vermeestert in haar grepen ,
Wordt van de snelle Brack ghevanghen en ghenepen ,
Die vlijtigh met de buyt dan na sijn Meester keert ,
En willigh hem sijn roof voor een stuck broodts vereert.
-o^a-----
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[Sonnet van JUSTUS HARDEWIJN, Pr. i zie b1. 2i.]

Hoe? sal verslunssen 1 dan de blom van mijne jeughdt,
[En] singhen [nimmer] 'tlof van dijnen hooghen naeme ?
Hoe ? en zal mijnen gheest niet wesen eens bequaeme
Te condighen op d'aerd' wat Ghy, mijn Godt, vcrmeugdt ?
Hoe,zal der oock gheen eeuw' van my vermonden 2 deughd,
Om dat ick U bepoogh te wesen aenghenaeme,
En dienen U, mijn God, met siel en met lichaeme,
U achtend" [,U-]alleen, mijn blijschap en mijn vreughd?
Ha , Godt ! my dit ghedooght, dat ick U eens magh singhen,
En loven t'allertijd U boven alle dinghen,
U, die my met U liefd' hebt t'eenemael door-blaeckt.
Wil dan, mijn sinnen al, o Schepper, comt gheleyden ,
Die hier al aen dit Cruys hun sullen gaen vermeyden ,
Daer alle mijn randtsoen moest wesen aen ghemaeckt3.
I Verslensen. 2 Vermelden. 3 Waar heel mijn losprijs aan moest uitgewerkt worden.

KERSTLIED.
[Lof-song door JUSTUS HARDEWIJN, zie hierb.]

Dat dan Iudwa nu verblij ,
En hare Palmen stelle , vrij
Voor de Laurieren alghelijck
Van ['t wijt•befaemde] Roomsche Rijck i
Want sy ghewonnen heeft meer goet
Dan Roome met haer vechten doet :
Door een cleyn kint heeft sy be-erft
Den Hemel; menigh eeuw' ghederft.
Willecom Kindt , dat in de Locht
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Vereondight heeft den t Inghel-tocht ,
1)at Salomon soo schoon noemt ,
Dat Amos 2 soon soo hooghe roemt !
Willecom Cananeetschen heldt,
Ghecomen uyt dat zaeligh veldt ,
Van daer den honigh altijt vloeydt ,
Van daer den wijngaert altijt bloeydt.
Maer hoe ! hoe zijt ghy soo ghedwaelt?
Hoe hebt gy uwen wegti ghefaelt !
Wie heeft u aenghedaen dit leedt
U uyt te jaeghen sonder cleedt,
Terwijl' de coude nu soo spijt ,
Terwijl' den wind soo spijtigh bijt ,
Die met den regen verre-balti
En in glat ijssel neder-valt !
Ké ! comt dogh en wilt decken Hem
Ghy , Meyskens van Ierusalem;
Die van de coude schudt en beeft
Een weynigh van u cleerkens gheeft.
Dat bloemen-rijcke Lente soet

U, haeren God, gae te ghemoet;
En dat den Hemel omme keer ,
En stae ten dienst van zijnen Heer !
Dat Zephyrus u soo behijgh
Ghelijck hij voert den soeten crijgh
En reuselt4 tusschen menigh blad
Op Libanus en Galaad !
Dat allerhande cruyt en blom
Tot boven op u cribbe com;
En u becroon , om dat ghy zijt
Heer ende Meester vanden Tijt.
t NB. Ie naamv. 2 he Profeet Isaias. 3 Een war-bal, war-kluwen, van
den regen maakt. 4 Ruischelt, steeds ruischt.
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DRINK-LIEDTJEN.

[Inleydingh tot vreughd en Gesang genoemd ; door JAN JANSZ.
Engelschman, geb. 1594; student in de Rechten te
Franeker, tin Friesland. Dit liedtjen werd gezongen op de wyse
„Van d'Engelsche indraeyende dans Londesteyn." J
STARTER,

Is dit niet wel een vreemde gril ?
't Sou hier Boet haver saeyen sijn :
't Geselschap is dus wonder stil ,
In 't midden vande Wijn :
De Wijn die yeders hart ontfonkt,
En alle swaricheyd verlicht ,
Daer by sit men nu noch en pronckt
Met een beveynsd gesicht ;
Ey waerom n Doch dus stom » En bedeckt ,
Door goe vreughd» Wierd de deughd» Noyt bevleckt.
Hey ! wilt dat staken»En u vermaken
Met al wat lust verweekt.

4 *
Tsa jongh-mans of jongh-vrouwen » seght,
Aen wiep ist dat de Roemer staet ?
Men sal over dien houwen » recht,
Die hem niet omgaen laet.
Want ick weet een die dorstigh » is,
En garen drincken sou zijn deel ,
Vermits hy heel aem-borstigh» is,
En 't drooght seer in lijn keel.
Drinckt het leegti » Met een veegh ! » Soo ist wel ,
d'Elen baes » die word haes » daerom sel
Hy 't u wel na» doen » En sich wat dra » spoen ,
Hy eyscht gantsch geen uytstel.
Waerom beginel ghy maeghden niet?
My dunckt een yder prijckt om 't seerst,
Ey naeste buurtje singt een lied,
Beginut ghy liever eerst;
Soo word u hoofd met vreughd bekranst ,
En soo ick yet van 't liedjen weet,
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Iek sal u helpen als een lansty
En singen dat ick sweet
Weest niet stil » 1st u wil n Toond u aerd
Vangt' eens aen » Laet het gaen » Geen vreughd spaeed
Want wy om kluchten »Vreughd en genuehten
Alleen hier zijn vergaerd.
2 Lansknecht (wakkere borst).

-o^o-

ZINGEN EN SPRINGEN.

[Door JAN STARTER (zie b1. 192) ; Stemnee : Phoebus is
laugh over de Zee ; &c.}
Jeughdige Nimphen , die 't boerten bemind ,
Vrolijcke herten , hoe mach het doch komen ,
Datmen in plaetse van 't singen begind
Stil , en hoe langer hoe meerder te droom gin ?
Is de genuchte dan so besnoeyd
En uyt u jeughdige herten geroeyd ,
Dat die niet weder en bloeyd ?
De tijd sal u vallen soo veel te lannck ;
Laet ons wat lacchen , wat mallen , wat deunen ,
Singhen en springhen , ja maecken een klanck
natter de kamer begint van te dreunen!
Hey , wie weet wanneer het ghcbeurd
Datmen 't geselschap dus 't samen bespeurd
Waer toe dan nu ghetreurd?

D'ouderdom komt ons doelt op de hand ,
En ons ontslippen de jeugbdige jaren ,
't Wellick de vreughden dan stelt aen een kant,
Voorts soo beginnen wy dan te bedaren.
Dus wild doch in u luchtige jeughd
Niet laten te bruyckcn in eeren en denghd
De blve beil uauw geneughd.

13
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F RIESLAND.
[Uit een Wellekomst•ghesangh van de Friesche Maeghd aan
Erich Brahe en Lucia van Eysinga , door JAN STARTER (zie
bl. 192).]
Ghy weet hoe my den Heer der Ifeeren heeft ghesegend,
En wat my al ghelux tot heden is bejegend :
Ja dat (na mijn begrijp) geen landschap sou by mijn
In vruchten noch gewas , geleken mogen zijn ,
Want dat laet d'Opper-Heer soo overvloedigh groenen ,
Dat yder leggen sou , het suyvel hier te vloeijen,
Kaes , botter , honigh , melck , dat vloeyter allegaer ,
Niet anders dan of dit 't land van beloften waer.
Mijn Grensen sijn voorsien met schanssen en met dijeken,
De vyand moet voor 't een, de Zee voor 't ander wijcken.
Drie hondert dertigh en vier Dorpen wel beboud ,
Met kercken braef voorsien mijn kleyne landschap houd.
Wat gheeft mijn land al op van paerden en van volera:
Wat schoone schapen siet men op mijn heyden dolen.
't Gevogelt dat ick heb (hoewel ick het beny)
Spijst Holland niet alleen mace Engeland daer by.
'k Heb Veenen groot genoeg om Ne'erland gansch te warmen,
Daer toe heeft my de zee omsingeld met sijn armen,
Van Adel ben ick rijck , door wiens manhat'tighevd
Tot acn des Werelds end mijn eere word verbreyd.
Wat hooge scholen , en gheleerde luy betreft ,
Daer in den Heere my noch dagelijcx verheft ,
Behoefd mijn hcerlijckheyd geen Hartoghdom te wijcken,
Jae soul my bij de braefst wel derven vergelijcken.
Mijn dienaars van Gods woord , die trecken eenen lijn ,
En soecken in de vreed' en buyten twist te sijn,
Sy houden sick al stil , in 't midden vande baren ,
Dus, moet ick het oock sien sorgvuldigh te bewaren.
-cgo-

JOHAN VAN IIEEMSKERCK AAN ANNA ROEMERS.
[Uit het ,,Eerdicht" (later genoemd iollandsche bottigheyts
verdediging) , door JOHAN V. IHEEMsUERCK als opdracht toegev.

EE1 DICIIT DOOR JOHAN v, IIEEMSKEECK.
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aan zijn Mergeldichten (1621). Hij was een neef van den Ammiraal en verwant aan De Groot , bij wier hij in 1624 te

Parijs den zomer doorbracht. Hij werd geb. te Amsterdam
in 1597 ; opgevoed te Bayonne ; ter Leidsche hoogeschooi
1617-21; te Bourges gepromov. in de Rechten ; adv. in
den Haag ; 1640 Schepen te Amst. ; later Raadsheer in den
Hoogen Raad; t 1656. §j
Het rijek Egyptenlandt, waer met sijs seven vloeden
De wonderlijcke Nijl sick na de zee komt spoeden
Heeft voor de wijsheydt eerst een hooghe-school bereydt,
Die daer van daen te mets haer vorder heeft verspreydt
Door Sidon , door Chaldeen , door Persen, en door Meden ,
Tot daer de morglien-Son gaet op sijn waghen treden :
Van 't Oosten isse weer nae 't Westen toe ghedaelt,
En heeft in Griecken-landt haer adem wat ghehaelt,
Alwaerse soo ghequeeckt en soo wie g t onderhouwen ,
Dat sy een vaste stoel daer scheen te willen bouwen ;
Ghetuyghe sy bier van so menigh aerdigb Geest,
Wienswerek men al le daegs inGriekschespraeck noch leest.
Ons Holland was doe woest, en woester noch de luydcn ;
Nu is de kans ghekeert, en Griecken is op huyden
Dat eertijds Hollandt was , en Hollandt heeft al 't gheen
Dat Griecken in die Eeuw baer sells schreef toe , alleen.
't Is waer dan, dat ons landt, niet min als andre landen
Een Voedster-Vrouw kan' zijn van aerdiglie verstandem
En dat het ons ontbrack hier voren , niet so seer
Aan oordeel en vernuft, als onderwijs en leer;
't Is waer oock, dat die uur is eyndelijek ghekomen,
Dat kunsten wijsheydt hier haer woonplaets heeft ghenomen:
Doch alderwaerst is dit, dat ghy, o Anna ! zijt
Een Phoenix van u landt, een wonder van u tydt.
Want of wel nevens u, de wijd-beroemde namen
Van Huyghens, hooft, De Groat de Griecken selfsbesehamen,
So zijt ghy niet-te-min de Gene Maeght alleen
Die Hollandt heeft ghesien den Helicon betreen
Die in verstandt de Mans, in handtwerek taart de Vrouwen
En u van a alle-bey doet voor verwinster bouwen
Die al, wat leerbaer is, te leerrn hebt heglaeert,
En tot verwondrens toe , in alles zijt vol-leert.
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PRATEN,
[Raad vale J. v. HEEDISKERCS (zie bi. 194) , in zijn grootendeels naar Ovidius gevolgd leerdicht Minne-kunst.]
Doen laestmael t onse Stadt ontfingh dien grooten Helt,
Voor wie p de Spanjaert vaeck gevloden is uit 't velt,
Verselschapt met de roem van d'Albionsche Vrouwen
Die Londen had gesien acn d'eerste Keur-Vorst trouwen:
En als men alles had bereyd , van straet tot straet ,
Om sulcken waerden Paer t'ontfangen na haer stact ;
De Meysjes op den Dam nieusgierigh haer vertoonden ,
Ent scheen dat daaromtrent alleen de Vrijsters woonden
Wie vond doen onder 't schoon van sulck een soeten hoop
Niet yet dat hem in 't liert door 't ooge-venster kroop?
Nu maeckt hem Maurits ree om op een nieuw te vechten,
En d'over-heerde grond aen 't vrije land te hechten
Nae dien 't getnaeckt Bestant vast loopet op een endt,
So werd de Krijghs-man weer tot krijgh eu slaen gewent.
Hoe sult ghy 't Spanjaert, noch op 't alder-duurst bekoopen,
Dat ghy ons goed gerooft, cn landt hebt af-geloopen?
De wreecker is al ree, en Ivy van verr' u dreyght
Het recht erg billickheyd sich aen sijn syde neyght.
Ghy zijt al lang door 't recht van ons' goe' saeck verwonnen,
Laet 't swaert volvoeren maer't geen 't recht al heeft begon(nen,
'k Voorsie, Nassausche Mars, hoe glrvsejaegerr suit;
En hoe een Laure-krans om uwe hayren krult.
Mijn dichten uwen lof dan oock uyt-brorninen sullen ,
En met u groote naem het groote rond vervullen.
Dan sal ick singen hoe 't onsachlijck Spaensch gewelt
Door onse Bataviers gestuyt is en gewelt
En hoe die Duytslandts schrick hier voren plach te wesen
Voor Maurits (oorloghs eer) sich heeft geleert te vreesen.
Soo dan de tijd komt aen, de lang-gewensehte tijdt,
Dat ghy met zeegh en eer sult keerera van de strijdt,
Dan sullen maecken vreught de vrij-gevochte landen
En deur aen deur, om 't seerst, gepeekte tonnen branden,
In 1618
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De soete jonge jeught die swiert dan langs de straet,
Nieusgierigh om te sien al watter omme gaet,
Ghy Minnaer voeght u strackx by die u best behagen,
En stoutlijck antwoort geeft op 't geen sy van u vragen.
Ja 't geen ghy niet en weet, als wel bekent, vertelt:
Wat Stadt uyt 's Vyands juck in vrijheyt is Bestelt,
Wie daer 't gebieden had , hoe langh het swaer beleggen
In als wel heeft geduurt, en wat voort valt te seggen
Van stormen , van geschiet , van dooden , en de geen
Die ons' gevangene sijn. Doch dat ghy uwe reen
(Al sijnse schoon niet waer) een glimpje past te geven:
En 't gheen dat noyt en was verhaelt dat als na 't leven.
Dit alles dienen sal tot lieflijck onderhout
Van u gevonden Lief , so ghy u maer verstout.
De Meisjes houden veel van die wat weet te seggen,
By p.raet-sieck volck is eer met praten in te leggen:
Het pralen wint haer gunst, het praten treckt haer hert
Een swijger voor een bloet by haer Berekent went.

HOE TE ZINGEN.
•■•■___._

LUit HEEmsIu Rci s bl. 194 vermeld leerdielit,]

Doch om door u Gesang, en een aentreckend quelen,
liet hert van die u hoort al singhendc te stelen,
Moet ghy voorsichtigh zijn in 't kiesen van u Liet;
Want so liet Dicht niet deugh, so deught het singhen niet.
U stem moet zijn begalmt met woordjes en met dinghen ,
Die 't binnenst van de ziel al smeltende deur-dringhen:
En hier toe geeft u stof so menigh soet Gedicht
Door Phoebi geestigh volck gekomen in het licht:
So menigh minne-Lied vol vyers en aerdigheden,
Daer prachtigs mede praelt de guide Eeuw van heden.
Leest maer de Liedjes eens van BREROO, en van Hooili,
Wiens belle glantz den glantz der ouden heel verdooft :
Van ANNA', die haer mach een tweede Sappho roemers,
En die wy met goed recht de tiende Musa noemen,
I Anna Roemers,
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Of STAIi Er, , die van nieuws ons op sijn Friessche Luyt

Komt brommen in het oor een aengenaem geluyt ;
Een aengenaem geluyt vol soete minne-treken,
Met klachjes en gevley op 't geestighst onder-steken.
Leest KOSTERS soeten sang , waer meed' hy yeder spel
Doorstroyt heeft tot cieraed so kunstigh en so wel.
En CATS, wiens aerdigh werck , vol net-gewrochte rijmen ,
l3etoovert ziel en zin , en 't hardste hert doet swymen;
Vergeet oock niet 't geen HM O, so loflijck heeft betracht
Als hy de Musen eerst uyt Grieckenland hier bracht.
Doch of u by-geval quam eenigh Lied in handen,
Als uyt het graf gehaelt, en midden uyt de banden
Van CliBs troetel-kind , de groote HUYGII DE GROOT,
So denckt vry dat indien geen Burgerlijeke doot
Had sulk een geest belet de vruchten voorts te baren,
Die nu in sijn vernuft alreets ontfanghen waren,
Ghy, door hem hebben soud so menigh kunst-rijck Liet
Als 's avonds gulden oogh uyt 's [femels voorhooft sict.
0 wijt-beroemt verstant wat sal ick van u segghen !
Dan troost u, soete Jeught , dat daer ghy een siet legghen
Euterpe weder vier heeft met sijn geest bedeelt,
Vier Vogheltjes als uyt des Phoenix asch geteelt,
Die soo men 't Beesjen kent aen sijn gepiep en veeren ,
Een heldre boven-zang in korten sullen leeren.
De vlugste van hun is dien HUYGIIENS , wiens gefluyt
De Nymphjes van den Haegh in sijn Voorhout3 lockt uyt.
Drie andre zijn DOUBLET, VERSUIIG , en BROSTERIIUYSEN4;
Wien Glit alleen ontbreeckt, dat sy in duystre kluysen
Noch hanghen in de koy , van niemand niet Bekent ,
Van niemand niet gesien , als die haer sijn omtrent
Doch maghmen haren sang in 't open Woud eens hooren ,
Ick weet haer soete stem sal alle man bekooren,
O Mus , gunt ons dit ! en laet in "t drabhigh nat
Van Lethes loom vloot niet schuylen sulcken schat!
't Kan zijn dat oock mijn naem sal onder dese namen
Een plaetsjen zijn gegunt; noch mijnder sullen schamen,
Iloe-vel haer helle glantz mijn Ilicker-vlam verdooft
Recht even als de Son cm kaers van schijn herooft.
Daniel Ileinsius, 5 (Zie hl, 179.) 4 (Vrienden van Hooft; zie hierna.)
-3`
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LOF VAN CLORIS,
[Liedeken op de wijse van La Princesse, door J , v. HEeMSxenctk (zie bl. 194.)]

Wel op mijn Luyt wilt sinnen ,
Laet door de woleken dringen
Een helle klare kla iek ,
Laet hooren uwen soeten sanck ,
Bromt uyt wat lof men geven sal
Aen Cloris , die alleen heeft al
't Geen in 't gemeen
Velen geeft Natuur te leen.
Mijn wanckelbare sinnen
Verdwalen in 't beginnen ,
't Gestrael van haer gesicht
Doet schemeren mijn teder licht ,
llaer blonde hayr besehaemt het goudt,
Jae Phoebus 't sijne slechter houdt ,
Haer schoon voor-hooft
D'eerst-gevallen sneeuw verdooft.
Haer kaeckjes lieflijek bloosen
Als nieu geboren Roosen ,
Of als Auroor komt voort
Wanneers'ontgrendclt 's Hemels poot t ,
Haer soet aentreckende gelach
Is aengenamer als den dach ,
En witter als
Wit yvoor is haren hals.
Haer wel-gemaeckte handen
Die maken vast de banden ,
Waer in sick menigte hert
Geluckigh acht te zijn verwert.
Wat wil ick prijsen deel voor deel ?
Elek lit is wacrdigh sijn geheel.
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[Door J.

STADT LEYDEN.

v. HEEMSKERCK --

zie bi. 194.]

Vaert wel Bataefs Atheen ,
Dat ick heb lang betreen ,
En daer ick suleke daghen
Vier jaren heb ghehadt ,
Dat in gheen Staet noch Stadt
Ick die weer sal bejaghen.
Vaert wel ghy Hooghe-School ,
En bloeyt , terwijl ick dooi
In vreemde buyten-landen:
in u soo heeft mijn oor
Ghenoten het ghehoor
Van Hemelsche verstandem,
Vaert wel gby Doelens bey ,
Waer in iek in de Mey
My menighmael liet vinden ,
En met het morghen-root
De lieve groent' ghenoot
Van u bedauwde Linden.
Vaert wel ghy wandel-paen ,
En Cinghels dicht van blaen ,
Waer ick , wanneer de stralen ,
Van d'avont-Son alree
Haer doocken in de zee
Mijn adem vaeck quam kale ^,.
Vaert tvcl ghy schoon ghewest ,
Van al de weeghjes best ,
Dat men mijn Paedtje noemde
dijn Paedtje; daer ick plagh
Te rijmen dagdl aen (high.
Yet dat mijn Clol'is roemde.
Vaert wei ghy soetc gordt ,
Jonckvrouwt je;,, die 't ghcmocdt
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Van die u slet kond roven:
Soo langti mijn ziele blijft
In dese romp ghelijft ,
Sal u mijn tonghe loven.
Vaert wel , vaert wel op 't lest ,
0 Vrienden ! daer ick best
Mijn tijdt mee kost verdrijven:
En wilt , ghelijck 't behoort,
Wanneer ick nu ben voort ,
Uws vriendts ghedachtigh blijven.
^-..- LIJCK-SUCHJES.
[Van een soete Juffrouw , over `t 6e-ooghen van een ver.,
welokt Rooijen dat zij van haer doode Speelnootjes hooft gepluckt had ; -- door J. v. HEEMSKERCK ; Zie bi. 194.]

Ach lieve soete Rooselijn ,
Wiens naeu te deegti ontloke bladen ,
Wel eer met schoonheydt overladen ,
Nu dees verlept en dorre zijn.
Hoe 'vel ghelijckt ghy 't bleecke hooft
Versturven oogli, de slappe wangben ,
En 't mondtje met de doodt omvangben
Daer u mijn handt heeft af gherooft.
Gherooft, helaes, doen ick u sagh
By bloem aen bloemnpjen inghebonden,
Die op de guide vlechten stonden
Van een die in haer doodt-kist lagh.
Van eene die so korts hier voor
Een licht scheen van ons' eeuw te wes&r1 ,
Ghe•acht, ghe-eert, ghc-mint, ghe-presen,
Al d'Anlstellartschc wijeken door,
En nu, in min als niet, ontbloot
Van al haer ;icrscl en haer gaven
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Als noyt gheweest, daer wert begraven ,
In eenen dagh ghesont, sieck , loot.
Haer lach die 't hertste hert door-kroop ,
1-Iet fonckren van haer schoone oghen ,
Die d'onbeweeghlijckheydt bewoghen
Als hun een lieve lonck ontsloop.
Haer komt-eens-uyt, haer wellekoom,
Haer soet gheselschap, en soet praten,
Daer wy de tijdt vaeck mee vergaten,
Schijnt niet te wesen als een droom.
Van haer is hier ghebleven niet
Voor my als druck en treurigheden ,
Om 't hertjen in den rouw te kleden
So dickwijls als 't dit Roosje siet.
Koom aen dan Roosje, dat ick dy
Met so veel traentjes doe belopen,
Als dropjes uyt den Hemel dropen
Doe die was met haer doodt te ly'?
Stelt u mijn wesen also droef
Gelijck de Son , die sijne stralen
Ginek onder duystre woleken halen
Des Sendaglis als men haer begroef.
Steent banghe Sieltje sucht op sucht,
Otn als de windt haer tc heklaglien,
Die , doe sy wiert ter aerd' ghedraghen ,
Sijn suchjes steende door de Lucht.
Nu Roosje, gaet en neemt u stee ,
In 't midden van al mijn Juwelen,
Want ick u daer so wel mach velen ,
Als ick oyt peerl of keten dee.
,Gaet, gaet, en also menighmael
Als Phoebus komt de kreeft besoecken,
Sal ick u halen uyt de lioecken,
OM u te clocn een self& onthael.
...................... {3,00...,........,............
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OP DE » WELGELUKTE UITKOMSTE" VAN
HUGO DE GROOT,
[Uit het stuk van ANNA ROEMERS , dat later door den
bezongene in 't Latijn vertaald is. §].
Een schat van grooter waerde
Lagh onlanghs by geval vertreeden in der aerde ,
Daer Hollant, schratste t in, maer met Esopus Haen2
Voor dierbaera diamant verkoos een gerstengraen.
Met dit Juweel mooght gy, o Vranckrijck nu vry proncken.
Iet schittert om end' om van wijsheyts heldre voncken.
En Gy Heer Koningh4 d'alderbraefstc Koninglis Zoon
Dit is een rijcke bagg' en paerel aen uw kroon ;
Dat sulk een Phaenix , daer de waereldt af verwondert ,
Wiens weergae mooglijck in geen duyzend jaar op dondert,
Soekt heal, aen u , jae koomt zigh geeven in uw handt
Ontvlucht de banden van zijn eygen Vaderlandt.
Maer so de meeste reuck des pepers blijft beslooten
Tot datse met geweldt aen stucken wordt gestooten
En de kamille geeft of weinigh gears, of geen,
Tot datsc met den voet van iemandt werdt vertreen;
So gy, die tot een roem van Hollandt zijt gebooren ,
Soudt nauw te vinden zijn, ten zy gy waert verlooren
't Is altijdt so geweest , dat nimmermeer een Santa
Verheven of geëerdt werdt in zijn eygen Landt.
i Krabbelde. 2 (Zie de fabel bij Lafontaine, B. I, t. ii.) 3 Kostbaar
4 Lodewijk XIII. G Heilige.

KUPIDOOS BEZOEK.
[Uit een Bruylofts-Gedicht, ter eerera Albert Veelker, en
Taetsken Ornia , door JAN STARTER. Zie bl. 192.]
T'is noch niet langh ghele'en doen Phoebi gulden waghen
Gevoerd wierd uvt de tocht, en na de zee ghcdraghen
Op dat de pacrden, die hun hadden moed' ghetorst,
Daer mochten niet ghemack versadighen haer dorst,
En dat de nare nacht des Hemels blaeuwe zalen
í Moè,
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Gringli met haer swarte kleed op 't alderdroefst' bemalen
Soo Jatter gantsch geen licht meer aenden Hemel was
Mits Iris`' storte neer een schrickelijke plas
Van reghen en van snee , en 1Eolus zijn winden
Liet met een fel gedruys on-tomen en ontbinden :
De lucht was gansch ontsteld , die anders niet en dee
Als stroomen storten uyt van hagel , ijs en snee.
En Jupiter verstoord, die speelden daer ouck onder
Soo dapper als by kost met blixem en met donder,
Soo dat de stoutste man was van dat weer bevreest.
Doe had Cupido op de kittel-jaght geweest.
Sijn vleugels waren nat , hy kon nu nerghens vlieghen
(Gelijck by was gewoon) om iemand te bedriegen ,
Hy klapperde van koud , by scheen wel ballef dood ,
Soo dat hy was ghebracht in d'alderhooghste nood.
Het wicht was gansch verbaest , ach ! dacht het in sijn sinncn
Wat sal ick vangen aen? wat sal ick nu beginnen ?
Mijn raed ben ick ten end : te vliegen by de Goon ,
Mijn vleugels sijii te nat, dat is my nu vertoon.
Ach ! wist ick nu een menseh die my wou herbergli glieven !
lek zou Bern, voor die deuglid, sijn dankbaar al mijn leven,
Want langer bier te staeu, in regen en in wind ,
Dat is onlydelijek voor suf eken kleynen kind.
Dus liep het arme wicht te klagen byder straten ,
En wist niet waer liet hem van euckel koud' sou laten.
Ten lesten sagh by licht tot Veelkers door liet glas,
Ach ! docht by, dit is goed, dit komt my wel te pas :
Want inde gaiische stad weet ick geen buys bequanaer.
Dies klopt by ziende poort met een Metalen hamer;
Terstond trad Veelker voort , en opende (le deur ;
Doe vond by daer cen kind, en niemand anders veur.
Wel (sprack liy) arme wicht, dus kleyntjes en dus teder
Wat maeckt gby op de straat in dussehen slimmen weder?
Dat is my leed genoegh (sprack 't wicht) (lat ick hier ben,
Ey vraeghd my doch niet veel, want ick nau spreken ken
Soo seer ben ick verkleumd, hebt niet my mededogen ,
En laet my yligh in, op (lat ick my mach drogen.
Soo ghy my Herbergli gurid , ick 4«eer u b y iii jui eer
lek sal u
2 D, Godin ,

dcc gonst belonen

'p ten iegenb q og g e zeteld i„

weer
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JAr( STARTER.
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Wacrop doe Veelker weer : wat smid ghy my belonen ?
Al wat ghy by u hebt en acht ick geen dry bonen:
Ach ! arm onnoosel Kind ! dan uyt barmhertigheyd
Soo treed die kamer in , daer een goed vyer aenleyd ,
liet weder is te slim , ghy soul geheel verstyven ,
Dat ick (o lieve lam) u langh niet huyten blyven.
lek sal u onderwyl , wat warme kost gereed
\Tan suycker en van wyn , doen maken, dat ghy eet.
Cupido was verheughd, en met eerbiedigheden
Is hy van stonden aen ter kamer ingetreden ,
Daer een goet vuur aenlagh , by stack sijn pantjes uyt
En warmde met gemack sijn half vervroren huyt.
Sijn goedtje rees weer op, sijn vleugbelen die hinghen,
Begonden metter tijd weer over eynd te springhen.
Hy worden weer verheughd , hy sagh een reys omhoogh
En hingh daer aen de wand sijn koker en sijn boogh ,
Het gingh wel na sijn sin, by keerden hem rondomme
En sagh de maeghd van 't huys daer in de kamer kommen
Met noch een arm vol bouts, dat lagh sy op het vyer;
Nu warmd u deur en deur (sprack sy) mijn Boete dier,
lek rnaeck u kost gereed , stracx sal ick weder-keeren ,
En so ghy noch wat wild, dat kond ghy dan begeeren:
Cupido sweegh stil, hoewel hy wel wat wou,
So hiel hy doe nochtans de geck wat inde mora.
Dan 't viel hem wonder swaer : want ofmen veel wil praten ,
't Is voor een Exter kunst haer Hippelen te laten.
Hy warmden hem al bet, sijn hayrtjens krulden op,
En stonden kroesser als een Wijngaerd om sijn kop.
Sijn vleugeltjes van goud verspreyden van malkandren,
En schenen door de warmt geheelyck te verand'ren ,
Syn wangen bloosden oock so schoon , ick weet niet hoe,
De jongen wierd soo moy , soo moy . als daer en toe.
Hy kon sijn dertelheyd ten lesten niet bedwingen,
Of by begon met vreughd dit liedeken te singcn,
Al staende by het veer, och 't boefjen was soo bly,
liet hippelde rondom , met d'hantjes in sijn sy, J
Iet sprongh gelijek een 'loo, en 't songh gelijek een lijsier
Dit Liedeken , tot lof van Veclker en sijn Vrysi'er.
Pit

hoorde \Teelleer aen , die voor de (leure stond ,
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En keeck vast door een schreef, soo naerstigll als hy kond.
Hy quam ter kamer in , daer sagh hy met verscliricken,
Hoe hem de kleyne God begonde te verquicken.
Sijn schoone vleugeltjens die schitterden in glans,
En bloncken tegen 't vyer gelijek een gulden krans ,
Sijn hayren kroes en schoon, die schenen goude stralen,
Daer Phoebus synen glans ghewoon is van te halen ,
De gantsche kamer blonck ghelijek een helder glas ,
Doen merckten Veelker dat syn gast een Goodje was,
Ach ! sprack hy, gantsch verbaest, sou dit Cupido wesen ?
Die nergens komt vergeefs , gelijek ick heb ghelesen
Best dat ick my terstond gae parken weer van hier ,
En dat ick hem alleen laet blyven by het vyer.
Cupido bleef alleen hy nam sijn oude wapen,
Dat lagh hy onder 'thooft, en hy begon te slapen :
Soo soetjes als hy mocht , tot dat den lichten dagh
Verjoegh de swarte nacht, en door de venster sagh,
Doe stond hy weder op, 1w nam sijn boogti, sijn koker,
y sprack by : lieve weerti ,
Tot dat hy Veelker vond, doe
Wat heb ick dese nacht hier in u buys verteerd?
Voor kaerssen en voor vyer, voor drinckeu en voor eten,
End' huysvestingh daer by , dat mocht ick garen weten ?
Waerop doe Veelker weer : o soete lieve lam !
't Was uyt goetgunstigheyd dat ick u by my nam ,
Om u verstramde le'en op 't mackelijckst te vieren
Mace niet om geld noch goed , dat 's tegen mijn manieren.
Derhalven, voor mij n dienst, eysch ick in 't minste niet
Dan dat ghy vast vertroud, dat het uyt liefd' glieschied.
Wijl ghy (sprack Cupido) u soo beleefd wild toongin,
Soo sal ick wederom u met beleefdlieyd loonen.
Hy had het nau geseyd , of het gevlerekte wicht
Schoot krachtigh in sijn borst een schoon vergulden schicht.
-o r?, o---

ADIEU DAN HULP VAN VRIENDEN.
STARTER -- zie hi. 192.
Stemme ; Lief-lorkster v an de Hirt r &e_]

[Door J.

DOOR 3. STARTER.

Als u 't geluck toe lacht
En ghy niet hoeft te klagen ,
Dan word ghy hoogli geacht
Van Vrienden, en van Magen,
Maer soo dat rad eens wend ,
En d'Hemel u verlienden
Het allerminst elend ,
Adieu dan hulp van Vrienden.
S'aensien u met de neck ,
En om-gekeerde oogen ;
Wie heeft met u gebreck
Dan eenigh mede doghen?
Niemand , dek vriend is vreemd
So Naest men maer word siende
Dat rou u vreughd beneemd,
Adieu dan hulp van Vrienden.
Van die u roem , u eer ,
V deughd , u wetenschappen
Verhieven eerst soo seer ,
Tot lofs verheven trappen,
Word ghy so afgemaeid
Dat het nau slimmer diende,
Ach ! als u voorspoed faeld
Adieu dan hulp van Vrienden.
Men vind dan naulickx een,
Dus is des noods bedroeven
Alleenigh de toetsteen ,
Om Vrienden op te proeven,
Dan sietmen door die bril
Hoe sy haer vriendschap mienden
Ach ! als 't geluck niet wil,
Adieu dan hulp van Vrienden.
Das veder stel sijn staet
Sijn handel en sijn leven ,
Dat hy na Vrienden baet
Geensins behoeft te geven ,
Elck help sick so hy mach ,
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LA ROYALE , DOOR JAN STARTER.

Dat 's beter op het thiende:
Want komt ghy met beklach ,
Adieu dan hulp van Vrienden,
-op-

LA ROYALE.
Door JAN STARTER -

zie bl. 19?..]

My docht doen my onlangs de eer geschieden
Dat ghy met my gingt singende deur 't groene wont,
Dat ick al het geboomt u eer sagh bieden,
En duycken nedrigh met haer tackjes nat bedouwt :
Duyckt boomtjes, duyckt (docht ick) altemael,
Nae 't singen van dele Nachtegaal.
Mijn geest was in geneught gantsch opgetogen ,
Mijn ziel , mijn zinnen vlogen vrolijek uyt en in ,
Na dat ghy uwe stemme woud verhoogen ,
Of dalen , of drayen , of neuryen nier u soete sin :
Ick dachte , wat is een Konings pracht
By sulcken wellust waerd geacht ?
Och dat my het geluek so wou verblyen
Dat ick altijd genieten mocht u by-zijns vreught !
'Lek sou Keyser noch Prinssiu
j Rijck tienyen ,
Maer achten my geluckiger door mijn geneught
Als Keyser, als Koning , Prins of Heer,
la kies 't genoegen voor die eer.
Maar , laes ! schoone , liet scheyden is voor de deure ,
Ghv treckt van hier , ghy voerd met u n vrolijckheyd,
En laat my u af-zijn met rouw betreuren ;
Maer of ghy schoon Goddin lichaemlick van my scheyd
V beeld ghy in mij n harte laat ,
Mijn gonste volght u wacr ghy gast.
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VIVE LE PRINCE D'ORANGE.
[Uit een lied van STARTER -- zie hi. 192 , op de wijze;
Gesegend zijn mijn Liefs bruyn oogen, &c.}

Five le PRINCE de Orange.
Fiv' ons Bescherm-Heer teghen Spange.
Five ons Vryheyds vaste Borch.
Vice de $aeck daer wy nae zeylen.
Five de Loots-man van ons peylen.
Five ons alderhooghste Sorgh.
Vice den Oorsprong van ons blyheyd.
Five d'Handhaver van ons Vryheyd,
Five die schrijft le Maintiendray.
Five (lie onse Saeck houd staendc.
Vice die onse Weeld houd gaende.
Five (lat groene Pluym-geway.

DE TONG.
[In 't Wapen-schild alle eerlicke Jong-mans toe-geeygent ,
door „Ionck-vrou IOHANNA COOMANS, weerde Huys-vrouwe
van d'Heere JOHAN VANDER MEERSCHEN " , Rent-meester der
Staten van Zeeland ; geschr. in navolg. van Cats' Wapenschild der 1MMaechden.J

Ghy liet dan bier een Tong geleyt op Wijngaert-blaren ,
I)e Minnaers tot een gift, gelijck ick sal verclaren;
Een wel gesoute tong, en in den roock gesmoockt,
Bequamelick bereyt, en na den eysch gekoockt.
Een tonge , niet gevalst om yecnant te bedriegen ,
Maer een bequame tong, oprecht en ronder liegen.
Een reyne kuysse tong, aen alle santen schoon
Die noyt en was vervuylt, maer tomen mocht ten toon.
Een alpen gladde tong, die noyt en was gevouwen,
Maer die van dobbelheyt haer altfijt heeft onthouwen.
Een tonge, niet te lang, macr dis haer heeft gewent
Te blijven binnen 'smonts, en niemant heeft gesehent.
14
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ROMERS.

Een Longe, niet te scherp, der slangen tong geleien,
1iaer die oyt heylsaem was, voor allerley gebreken.
Een tong , die noyt en heeft wat onsien scheen , veracht ,
Maer als den Beer syn jong tot beter aert ghebracht.
Een tonghe noyt geneycht te quetsen noch te wonden ,
Maer was van sulcken aert gelijck de tong der honden.
Een tonge norts noch stuer, maer als de katten-tongb ,
Die vriendelicken streelt heer wel beminde jongh.
Een tonge die haer noyt int nat en heeft verdroneken ,
Noch in den dranek ontgaen, al was haer veel geschoncken.
Een tong die nimmermeer tot snoepen is belust ,
Maer met gemeene spijs haer gantschen honger blust,
Een tong vol alle deucht , een tong vol goede reden ,
Een tong , een Carpers tong , het beste van de leden ,
Een tong, een Boete tong, die nimmermeer en dreycht,
Tot bijten ongewoon, tot schampen niet geneycht.
-0 S.

WELKOMSTLIED AAN ANNA ROEMERS IN ZEEL A ND.

[Door StmoN VAN BE AUMONT ; geb. te Dordrecht , in 1574 ,
in 1606 Pensionaris van Middelburg; in 1627 van Rotterdam ; herhaaldelijk in gezantschappen gebruikt; f 1654. Anna
vertrok weêr uit Middelburg 11 Juli , 16221

Herderinnen :
Segt ons , ghy Herders van dit lant ,
Waerom waerom naer u verstant
In dese lest-gheleden daghen
Heeft Zephyrus soo Boet ghewaeyt,
En bloemkens over 't velt ghesaeyt
Meer dan het is ghewoon te draghen ?
En waerom sendt de Son nu neer
Soo lieffelick ghetempert weer,
Die ons soo vierich plach te branden
Int velt , wanneer den heeten Hontt
Soo naer by sijnen waghen stoot ,
En dele splijten 't Hey der landen.
9

(Sterrenbeeld,)

WELKOITISTLIED AAN ANNA ROEMERS.

De moesel klinckt door 't ganscite velt,
Geen herder meer sijn schapen telt,
Pan selver slaet de kudden gade;
Men vreest voor dieven, wolf, noch vos,
Valeyen , weyen, bergh , en bos
Zijn vol van blyschap, vry van schade.
Diana sien wy dach aen dach
Ten danse gaen , meer dan sy plach,
De Nymphen al zijn dol van vreugden
Schoon Chloris, Wacker Amaril
Philemon gheestich , off Ilyrtil
Haer noyt met singers soo verheugden.
Herders :
Ghy Herderinnen , weet ghy niet
Waerom dat al dees vreught gheschiet?
Hebt ghyt alleen noch niet vernomen?
Die Nymph die op den Amstel woont,
Van Phebus met laurier gekroont,
Die waerde Nymph is hier gecomen ;
Sy is ghecomen over zee,
En met haer zijn gecomen me
De Gracien en Sang-Goddinnen ,

Cupido roeyde met sijn boogh ,
Een koppel Swanen 't scheepken toogh,
End de zee-Nymphen stuerdent binnen;
Sy stuerdent aan den Zeeuschen kant,
Terstont verheugdee 't gantsche lant ;
En daeroni ist dat al dees daghen
Dus Zephyrus sijn bloemkens saeyt,
De Son soo schij nt, het velt verfraevt t ,
Hemel en aerd van vreugt gewagen.
t Zich vrolijk maakt.
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ANNA ROEMERS AEN DE ZEE,USCHE POFTEN.
[Bij hare komst te Vlissingen.]

De heuchelicke son, die bralt, en climt om hooch ;
De wegen nat, en plat, die werden hart, en drooch;
De wijngaert oogen crijcht, en aen der boothen toppen
Daer berst te met een blat uyt dick-geswollen knoppen :
De bruyne voester-vrouw, de vette groeysaem aerdt
Die heeft haer eerste cruyt en bloemen al gebaert :
liet luchtich pluym-bediert, al t'ilpende corm swieren
En springt van tack op telgh, met vrolijek tierelieren.
Dees Somer-teyckens die verneem ick altemael ,
En noch verneem ick niet u Zeeusche Nachtegael.

OP DEN ZEE USCI3EN NACIITEGAEL
EEN DICHTBUN DEL.

[Sonnet van ANNA ROEMERS --

zie bl. 216 ]

Ghy altijt lustich volck , dat met u gheest ghewoon
Te sweven zijt omhooch, en welcoom by de Gooden ,
Die u alst leest-dash is op haer bancquet doen noodeer
En boven aen het naent Jupiters wijste soon.
t) luckich Leghen-deel ! van die om wanckel loon
Vermuffen op 't Cantoir (een graf van suleke dooden)
V eer ick in mijn hert, u vier ick, als de booden
Van de onsterflickheyt, belommert met haer croon.
lek heb onlangs verstaen dat ghy met schrandre listen
In Zeelant Il gnartier begint te Alcumisten :
Om gout te maken? Neen ! ll'laer grooter Meester-stick
Neemt ghy-lie byder bant, 'tzijn wonderlicker cares ,
t.,nnt ghy u Nachtegael doen soetjens tureluren
Die in sijn moeders tael roept kick, bore kick, kick kick.
M...,...w,..0f<:>....,.rw.....m.
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VENUS BEDRC}CH,

[Uit den Zeeuschea Nachtegael.]

Als Phyllis op een tijt quam in de spieghel kijeken ,
Om haer ghekrinekelt hayr een weynich op te strijeken ;
Siet ! Venus , die als doen juvst in de carver was ,
Die ging haer eygen beelt vertoonen in het glas;
De soete Phyllis gaet haer teere cantjens rechten,
Sy set haer douckje schrap, en kemt haer blonde vlechten,
En mits sy (soose meynt) haer eygen schij nsel Bach,
Soo riepse, laes ! ick ben nu bruyner a's ick plash,

OP DE VLIEGENDE SCHILT PADRE ,
'1 druckteeken (boekdrukkers ..bfazoen) vain Remick
van Hastens, core der boecken.
[Regels van den beroemden BaiciuS PUTEANUS (eigenlijk
peetend IJENRICK VAN DE PUTTE, zich ook noemende HoNORics
VAN DEN BORN) , geb, te Venlo, Nov. 1574, i te Leuven, l6I6,j

Druckt, Hastens cloeck, druckt aen,
Het werek vereyscht nu spoedt ,

En hoest u om te gaen.
Iet tragen-haesten voet.
Hy comt naer sijnen wil,
Die vliegkt en 't lamen t gad ,
Die loopt al is hy stil ,
Naer eer , en dan naer hoef :
I)ie mengend' 't suer met `t loet
En oock het ys met 't vier,
Draeght dat hy dragen moet:
Gelijek dit wonder dier
In 't cruypen voert syn dick
Met vogelen beplant.
Ons lichaem is ons pack,
De veders ons verstande.
í

Tevens.
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GHERAEDSELS.

[Uit de Corte , scherp•sinnighe beschrijvinghen , van 1oUAN
Advokaat ; later Raadpensionaris der Staten van
Zeeland , geb. te Middelburg in 1585, f in 1658.]

Da BRI YNE ;

Een crays is mijn ghestoelt', mijn traenen my verbranden ;
Mijn vryheyt is mijn val, mijn leven zijn mij n banden;
Elck een mijn sniert verheught, mijn sterven elck be(haeght ,
Nochtans mijn svvarte doot elck een naer 't beddejaeght.
' 3Z1o1-H93d 14133
.....................

Myn eyghen vier is dood , een ander moet ick soecken ,
Bouvv-vallieh is myn buys , en leek in alle hoecken;
Myn glasen , eertijds claer , nu heel verdonekert zijn ,
lek ben een romp en ramp, gheen lichaem,maer een schijn .
-.mg an0 -x90is u33
Een slavich , vvoelich dier , noch landsch , noch zeesclt ,
(maer beyde,
Gltelijek de Crocodil ; ick gaen ooek vvegh , en schcyde
Dan selfs , als ick betrap t : en soo ick mij vergacp ,
(Vat vvilt ghy meerder straf?) van meester vverd ick
(knarp.
• taAi-5009 usa
Soo langh myn inghevvand , een svvarte knyt , verbrandet,
Soo ley ' ick ; heel myn lijf is aan het vier verpandet.
lek sterve als ick leef; en vverd int sterven rood ,
En als ick niet en sterv' , dan ben ick even dood.
'31rrd-1131A 24133

Een groot en kl ghedicrt', met langh•ghecrolde tuy ten ,
Ten halven in de zee, ten balven ooek Baer buyten:
t Iets sang.

NOODBEDE . DOOR CLAUDIUS DE CLERCK.
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Een teecken van liet volek , dat Baer liet vvoont te land ,
Meest ploeghet in de zee, meest bouvvet aen de strand.
'01V73aZ MVA 11IJVM .LDII

Des mensehes eerste huys, vvanneer hy is gheboren ;
Des mensehes soete cruys, breeck•slaep, ghevvenscliten
(toren :
Wanneer ick werd' bevveeght, mijn huys-heer is in rust;
Wanneer ick stille stae, het schreeuvven hem ghelust.
'iJi9ZIAt

u3Z

NOODBEDE.
[Uit het Spel van Sedechias , door CLAutnus DE CLERCK,
geb. te Ypre , 9 Jan. 1587. Deze verdienstelijke dichtmeester
van de Kamer de Koornbloem , was een eenvoudig „bierkruyer".
Men verhaalt, dat hij 3 dagen met Jacob Cats te Ypre heeft
doorgebracht, en 'zij altoos in rijm gesproken hebben. I . 13
Okt. 1645.]

O God almachtich , hemels vader ,
Zult ghy noch langhe zijn verstoort,
Om uwe kinders allegaeder
Te schenden deur een wreede Inoort?
!loud' op , houd' op, en ons verhoort ,
Eer wy al zijn in 't bloed versmoort.
Wilt noch liet overschot bdwaeren
't Welk hier in yser boeyen gaet ,
Op dat hier nut naer korte jaeren
Voortkommen mach een vrucbtbaer zatst,
0 God , toont ons een zoet ghelaet ,
Want ons is leet het zondicli quaet.
Send over ons doch uwen seghen,
En neempt gheen nutstel, want 't is tijd,
Ons hulp', ons macht is al versleghen,
Wy zijn ons strijdbaer helden quijt,
Den Heiden boos, die u benijdt,
ls in ons onglieval verblijt.
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ZEsUS-VREUCIIDEN-LIEDT,

Slet Sion an, u stad, u meuren ,
Ziet liet vergoten priesters bl4et ,
Ziet uw ghesalfden koninck treuren ,
0 God! ziet al den tegenspoet
't Welk Israël verdraeghen moet:
Verlost ons met ghenaede goet.

ZEEUS-VREUCHDEN•LIEDT.
[Op den dichtbundel De Zeezsche Nachtegacl ; sterome :
l'Orangee; door APOLLONIUS SCHOTT'E , eerst Pensionaris van
Middelburg , thands (1623) „Raets•heer inden Hoogen Rade."}

Zijt welsom Nachtegael
Met dijn ghewilde tael,
Om dat ghy vol van vreuchden zijt ,
En menich droevich hert verblijt :
Dijn quackjes», en snackjes, en vreetut gherel ,
Troost yder jonck ghesel
Die slaghen», en. vraghen
Aen dy, om rechten raet voor haer ghequel.
Ghy drilt met claer gheklinck
Veel beter als een Vinck ,
Veel beter als een gauwe Spreeuw ,
Off als een Lijsters bly gheschreeuw ;
V sinekjes», u quinckjes, u loos glaelock,
Maeckt vreucht, en spel, en jock,
En suchjes», en kluchjes,
Dat dickniaels uyt een lachje rijst een vrock.
Ey seght ons, vlugghe dier,
Van waer comdy nu hier?
Of comdy uyt de Vlaemsehe kant?
Of erghens uyt een vreemder lapt?
I)acr tonghen » noyt songhen naer uwen sin
Van eerbaerlicke min ,
Van peynsen» , van veynsen ,
Van hoop , en vrees, en troost, en liefs ghcwin.
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Doolt A. SCUOTTE.

Maer Nachtegael vol lust
Ghy placht noyt onse cast
Te kiesen , als ghy nu wel doet;
Of is ons lant nu weder soet ?
Dat siltich », en kiltich, bier voor-maels was
Daer groeyt nu hoyich gras,
Daer koeyen», gaen toeyen,
Ontrent het kooren-saet en veylich vlas.
Wy hadden, eer ghy quaemt,
Een naera die niet betaemt;
Men sey de lucht is onghesont,
Men sey de Zeeuwen zijn te ront ;
De zeden » der Zeeuwen die zijn ghehecht
Aen wijsheit, re'en, en recht:
Veel luyden » op huyden
llesluytcn dat goet rout is wel gheseght.
Het blijekt nu metter daet
Aen 'tsoete diers' ghelaet,
Dat nu ons lant is goet van lucht
Vol rijck verstant en rijpe vrucht ,
Vol llase» . Lamprase , Fasant , Patrijs ,
En ander lieve spijs
Nae wenschen», voor mensehen ,
Voor die, die niet en zijn te vreck , of vijs.
Nu Zeelant blijft verhooght
Om datmen dy vertooght
Wat dat ghy nu en dan laet sien
Aen u ghebuersche buyten-tien
Die roemen , en noemen, en doen verhael ,
En roepen Nachtegael
Aen Kickers », vocht-slickers ,
Aen pluymloos ghebroetsel stom van tact,
Mwsjens (Anna Roemers'?).

7
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TAALVERBASTERING.
[Onder het opschrift : Solus vult scire videri'.l
Ick weet niet wat het is met onse Neder-landers ,
Want nevens hare taal soo spreken sy noch anders ,
Het is haar niet ghenoegh te spreken hare taal ,
Sy spreken Fransch, end Schots, Latijn, end als de Waal,
Sy weten 't als een Koek te menghen, end te scherven,
Om soo quansuys wat eers by and're te verwerven ,
De eenc seyt, bon jour mijn Heer, de and're weer
Seyd bona dies Heer, end' swets soo even seer.
De grace, neen Monsieur, excuse rnoy sy spreken,
En als sy spreken soo , een ander schijnt een leecken2,
Dan koomter oock Signoor, end maact den Spaanschen
In plaatse van den dagh, is Ditto33 nu ten treck. (geck ,
Van waar komt ons dit toe, te menghen soo de talen,
End' dan van dees een woord, end' dan van die te halen,
1st schaarsheyd in de taal? verovert ons die de spraack ?

Neen : d'hooghmoed die ons quelt is oorsaack van de snack.
I !Iet is de wetenschap alleen te doen ons gezien te worden. 2 Leek.
3 (Een zipJgesn eeI `')
_._

.:)^a.......... _._

PSA Lill VIII.
[Door ANNA ROEMERS.]
0 groote God ! 6 Heer vol heerlickheden !
Groot wert geroemt all' omme hier beneden
V groote naem, jae 't aertrijck is te cleen,
Maer streckt sich wijt boven den Hemel heen.
Daer krachtich van ghetuyghen swacke dinghen,
lie montjes kleen van teeder suyglielinghen
Haken beschaemt , betuetert, en versuft
V vyant , en den wreecker gans verbluft.
Maer als ick met opmercking gae aenschouwen,
Vw handen werek , de hetnelsche ghcbouwen ,
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^t Ghetintel van de sterren, en de maen ,
Die ti cker vast niet uyt haer tret en gaen;

Verwondert seyt mijn hert , 8 God almachtich !
is de mensch, dat ghy hem zijt gedachtich,
Een 's menschen kint van stof, van slijck, van aerdt,
Vereert ghy , en maeckt uwer sorghe waert.

Wat

't Heeft u behaeght hem mildelick te deelen
Veel gaven groot, en niet veel doen verseheelen ,
Van d'Englen self, vervult met overvloet,
Heerlick versiert, gekroont met eer en goet.
Ghy hebt hem over 't maecksel uwer handen
Een heer ghestelt van zee, van stroom, en landen,
En al het geen daer inne leeft en sweeft
Ghy t'eenemael hem te regeren gheeft.
De ossen die met graglie tanden meyen
Het weelich gras van vette klaver-weyen ,
De schapen , en al 't vee dat sick op 't velt
Ghenecrt, heeft God onder sijn macht ghestelt.
De voghels die de dunne lucht beswieren ,
Met pluymen licht, en singhent tierelieren,
En al wat swemt in poel , in beeck , in zee ,
Moet onder hem gehoorzaam zijn en da ee.
0 eeuwich God ! 8 Heer der Heeren waerdich,
Hoe wonderbaer? hoe helder? en hoe. vaerdich,
Soo klinekt n roem, door al de weerelt wijt
En kuisdicht af dat ghy de Heere zijt.
-ofo-

VERVAL DER KERK.
[Door I. DE BRUYNE (zie bl. 214) , uit zijn dicht „aan
Mr. Willem Teellinck, getrouwe man Gods, ende ware bedienaer van sijn ghemeente ; op dit selve bouck" (den Zeeva
schen Nachtegael).1

Hoe Jesu vvaerde Bruyd, hoc zijn dus a ll' uvv leden
Ont-zenuvvt en ontvleescht, van boven tot beneden?
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0 hemdsel' Coningin , 8 schoonste van der aerd ,
VVat heeft lees onghestalt dus binnen u gliebacrt?
VVaer is nu het corael van u beroosde vvanghen ,
Die nu als grauvv van asch dus leelick neder-hanghen ?
VVaer is u goud-cieraed, vvaer is u svvaenigh kleed?
Ah, Moeder, ah-ah-ah, hoe sien ick dus uvv leed!
All' uvv soet wonder-schoon, de hemel van der aerde,
Ont-luystert
van sijn glans, ont-kleed van alle vvaerde,
Y
Is n u, evlaes ghevveest ! Iek sien uvv gantsch ghelaet
Vergalt met bitter-gheel, dat uyt uvv milte slaet.
De borst, dat schoon yvoor, die eertijts plach te gheven
Een Arabierschen oogst van zoeten reuck , ghedreven
Door al des vveerelds ront (het leven van het hert ,
VVanneer een bangh ghemoet by-naer ont-levent veert)
Blaest nu een stereke lucht, ghevvrot in d'etterbuylen
Van vuyle longher-sucht, daer van ghy heen gaet druylen,
Als eenbloed•looseschiln, van jeughdencrachtontmerght,
DDaer voor een / der mensch sijn aenghesicht verberght.
VVatraed, mijn teere zorgh, vvaer salmon yet vves vinden,
Dat dit voort-kruypend' quaed mocht stremmen offverslin(den?
En isser voor does smett' nu nerghens eenigh kruyd ,
Int Oosten off in 't VVest, in 't Noorden oil in 't Zuyd?
Can niet des Sihors loop, die pratte Phratsche vloeden
Van 't Aramiersche volek , u van de doot behoeden ?
1-heeft nu gheen heylsaam kracht Bethesdas vvater-bad ?
Off is er oock gheen hulp in het Jordacnsche nat ?

.030.MISKENNING.
( Aanvang van VONDELS Palamedes oft vermoorde onnooselheel; doelend op het exekuteeren van Oldenbarnevelt. De
dichter, streng vervolgd om deze allegorie , „nam de wijk naar
de (Bever)wijk", waar hij dit spel gedeeltelijk gedicht had in
de huizinge Holland op zijn smalst. Laurens Joosten l3aeck
leende hem , bij weigering van 's dichters familie, verblijf.
Ofschoon Fredrik Hendrik groot behagen in dit treurspel vond,
deed men den dichter eene boete van J 300 betalen : daar
werden dan ook in weinig jaren dertig oplagen van verkocht•1
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Palamedes:
Die sorgt , en waeckt , en slaeft, en draeft , en ploegt,
(en sweet ,
Ten ooi baer van het land , een lastigh ampt bekleet ,
En waent d e, menschen acn syn vroomheyd te verbinden,
Sal sich te jammerlyck in 't endt bedrogen vinden
Van 't wispeltnrigh volk , dat , veel te los van hoofd,
Ghenooten dienst vergeet , en leyder ! 't quaed gelooft.
Wat dorperheyd is dit , onedele gemeente !
Wat bitse nijd verteert het merch in uw gebeente !
Wat dolheyd voert u aen, dat ghy uw heerets hoont,
En met so valsch een' munte uw' trouste vaders loont?
Koomt reuckeloose schaer , tre voort uit alle steden:
Beklaag, beschuldig ons ter vierschaer van de reden
Set uw bewijsen op , daer geit bescheyd en blijck
Op dat rechtvaerdigheyd een billick vonnis strijck !
Ghy segt, so ras de wraeck de koninglijcke zielen
Te rade riep om 't Rijck van Troje te vernielen,
En sloot het eerloos stuck te rechten met heur zwaerd,
Dat ick gedagvaert quam, en stout en onvervaert
Haer stuitte , en dreef: »het was te heftigh opgenomen;
Men bant noch tijd om tot het wterste te komen."
a Waer wt men vaten moght, 'dat ick 't meyneedigh rijck
Meer gunst toedroegh als ons, gequetst door 't ongelijck
Maer sulck een los besluyt valt licht te wederleggen,
Dewijl dit slot niet voight a t al 't voorgaende seggen,
Maer eer het tegendeel: b want dat ik liever sagh
Het ongelijck geslecht, by middel van verdragh
Is waer, en 'ovens weerel: want wie ontkent wat plaegen
Bellone met sick sleept, en hoe veel nederlaegen,
Gevaerlyck voor den staet, wiens welvaert men met druck
En angst siet hangen in de weeghschael van 't geluck.
Dat ik dan nou Priaem met krijgh sagh aengegrepen,
Was om der Phrygen toorts te keeren van ons schepen
En niet het ongelijck in 't veld te sien geslecht
a Barnevelts genegentheit en aanrading tot het Bestandt.
b Deze woorden zien op het twaal harig bestant , en zynen
yver om dat door te dringen , dat van velen qualyk genomen
en gedost wierdt , als of hy der ACpaansche partye gunstig waar.
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Door Hectors en Achils onsekcr lijfgevecht.
Hier by en rust 'et niet : men smijt mij voor de scheenen
Dat ick de koningen van Sparten en Mycenen
Met al de vorsten , toen men landde op 's vijands kust,
Wou smooren in hun bloed , uit godvergeten lust,
c Naerdien ick, voor den slagh en'tbloedigh oorlogsteecken,
Beval de gansche vloot terstond in zee te steken,
En zelf' te schepe ging. 't Geleeck wat, wist men niet
Dat dit door enckel last des veldheers waer geschied ,
Die, toen wy 't wijeken der verlege krijgslién duchtten,
Hun allen troost en hoop benemen wou van vluchten,
En moedigen tot slaan , wanneer de nood hen deé
Aenloopen op het spits, of 't swalpen van de zee.
Nog wilmen my te lyve, omdat ik driest, en stouter
Als andre , eer Iphigeen nog verwde 't bloedigh outer,
Iet offren hinderde, en dit stuck legde in beraed,
d Of juyst onnosel bloed , en Agarnemnons saed
De felle Hecaté most paeyen , en versachten,
Dan ofinen haer een hinde, of teere geyt son slaghten ,
Een laster dat sigh schaemt (recht of by yet verbena!)
Die Calches in lijn' waen en schelmse droonien steurt ,
En billijck twijfelt of oyt goden of godessen,
In 't gronsaem moorden van gehayligde prinsessen
Behaegen namen, juyst gelijck der goden tolck
Dees grove logens veylt voor waerheyd aen het volck,
Dat voor hein nedervalt , en lust schept in 't vernielen
En ommebrengen van soo veel' gedoemde sielen.
Men stroyt , om 's veldheers haet te scharpen tegens my ,
e 1)at ick besnoeyen wil de wettige vooghdy
Der twee gebroederen, en d'opperste van Griecken
Treck op Achilles sijde, en poogh bedeckt hunn' wiecken
Te korten, waer ick magh : 't welck wtbarst meer en meer,
a Dit zeggen slaat op den slag by Nieupoort , daar dat afsteken der schepen geschiedde door 's Veltheers last, om moedt
uit evanhoope te trekken.
d De Griexe geschiedenis onder dien tikt , van ons gepast
op de verkiezinge en verwerpinge gelyk 't blykt.
e Deze vaarzen hebben hun opzigt op d'uitstrojinge dal d'Advocaat liet gesag van Prins Maurits zogt in le binden.
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Nu ick met paerden van 't verovert Lesbos keer,
Met stier en randren , en een' hoop geboeyde slaeven
Maer 't goud verlochen , om behendigh t'ondergraeven
Hun aengegroeit gesagh : dewijl Blek, als sijn' God ,
Dien aenbid, die hem streekt tot voordeel en genot.
Dan om die laster plaets te geven , acht ick vorsten
Al t'edel van gemoed : en geen' doorluchte borsten
Gevoelen dit van my, die f Menelaiis met
Sijn' oudren broeder heb door mijn beleyd geset
Tot hoofden van den toght, als 't veelen heeft verdrooten.
Ik droeg hun op 't beleyd van Griekens oorloghsvlooten ,
g Toen Calches op hen smaelde, en wtspoogh vier en vlam.
Om datse daelden van soo goddeloos een' stam.
Pat ik gebrandmerekt wort van lieden sonder oordeel ,
Als die den roof misbruyck tot eygen baet en voordeel
En Chirons voesterling soeck hoogti te setten : neen ,
Ick kan, en danek 't den Goon , 't bysonder van 'temeen
Voorsichtigh
sij verschaffen.
g schiften^ en elck een het sijn
handhaef yeders recht, cn pas op niemands blaffen.
Flex veyheyd is de mijn' : ick weegt^ ze in ééne schael.
Wie hier wt vreese deyst, ick sta gelijck een pael.
Dreygt Palamedes vry te moorden , en te priemen :
Hy blijft de selve man, al sneed ghy hem aen riemen :
En draegt sich na sijn' plicht, getrou, oprecht, en kuysch.
Men soecke 'em waer men wil, hier leyd d'Eubmër t'huys.
h Voorts dat ik Thestors soon bestrafle en niet wou schroo-

Is waer. My docht't was tijd sijn hoovaerdy te toornen, (men,
Naer dien by verder als de kerck en 't outer gaet ,
f Hier wordt gezien, op Oldenbarnevelts yver om Prins
Maurits, toen Leicester in 't land verwagt u'ierdt , voor Zeelaat te doen verkiezen , 't geene by ook doordreef.
Zie .Hoofts Historie, en Oldenbarnevelts leven. pag. 12.
g Dat is , toen de Predikanten, meer Leitesters dan Nassaus
gezint, daar tegens waren ; op zynen stamme , en zyne moeder
Anna van Saxen smaalden , welke ongeregelt geleeft , en van
den ouden Prinse Willem , met goedvinden van hare magen ,
was verlaten.
h Deze woorden wyzen aan, dat by Thestors zoon Kalebas
of de predikanten , die zich met staatsaken wilden bemoeien,
kudde tegengestaan.
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En snuff'len komt wt baet en staetsucht in den raed.
i Hy is een vreemdeling, ja een Trojaen geboren,
En kent de serien niet, die tot ons land behooren ,
Noch wat ons welvaert eyscht. hy wette sijn verstand
In 't geen sijn ampt betreft, en kruype in 't ingewand
Der dieren met sijn' geest, en staere op 's Hemels lichten :
k Hy lette op voglensang, op droomen, en gerichten,
Op Godspi aeck , en geheym , en bange er niet wat by
Van 't sijn : of lust 'et hem, elk hebb' sijn oordeel vry.
1 Maar 't is te schandeleus, en strijd met al mijn' daeden,
Dat ick ben omgekocht om 't leger te verraden:
Dat Paris, om met my te hand'len van die moord,
Lagh 's nachts met een' galeg, vol goud gelaên, aen boord :
in Dat ik den oorloogh schorste, en wtstel nam tien dagen,
Om ons t'ontwapenen , en dan het stuck te waegen
Met grooter sekerheyd Appollo, die uw' troon
En setel hebt gebout in 't midden van de Goon ,
En met uw' klaerheyt bluscht de starrelichte lampen,
En van het Aerdrijck veeght de nevelen en datapen ,
Ghy siet, in dese nacht, en voor uw' Majesteyt,
Stuyt sulck een schennis af op mijne onnoosellaeyd.
i Triglandus , ook Fabritius en andere : die meest vreemdelingen , Brabanders en Vlamingen waren , onkundig van 's lants
voorregten en vryheden.
k Dit toont des Adeokaats verstaat , omtrent den pligt der
predikanten , die zich (verstont hy) binnen de palen van Godts
woordt hadden te houden , en over 't geen daar buiten gaat ,
elk zyne veyheit te laten , of onderlinge verdraagzaamheit te
oeffenen.
I Dit behelst des Advokaats verdediging tegens de beschuldiginge, dat hy geit van Spanje trof *) en een heimelyke verrader was hetgeen hem te dier tyt , met verscheide naamlooze
schentschriften, met name „de goude stok , de praktyk van den
Spaanschen Raat , en 't noodwendig discours" , in druk wert na
gegeven , en onder 't volk gestrooit , dog nooit bewezen.
na Het twaalfjarig bestaat.
`) Zie Oldenbarnevelts 1'iemonstranize, pag 31, Uitenbogaarts Leven , pag.
211, 212, 214
-0o-
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bl. 220 genoemd treurspel.]

Dai. 1 Verhaeldees nederlaegh. Vertel, van stuck tot stuck,
Mijn broeders wtgang , en beklaeghlijck ongeluck.
Bod. So flucx de rechters , na veel overlegs , ten lesten
Hem gaven 's krijgsvolcx haet en hevigheyd ten besten,
Teegh al de Pelopeesche en Ithakoische schaer
Na 's opperhoofdmans tent, en legerplaetse , daer
Men Palamedes hiel versekert , en gevangen ,
En paep Eurypilus hem sterckte, om sijne gangen
Te strecken na de dood getroost, en wel gemoed.
En Calches spreeckt hem aen : guy die ons aller bloed
En leven op een' prijs gelet hebt, en u mercklijk
Besondight, en misgaen aan 't weereldlijck, en 't kercklijk:
De goedige gemeente die vordert u tot straf:
Uw jongste tijd is hier, dies breeckt dit marren af.
D'Euboe ir Vorst rees op, van daer hy was geseten,
En sprack: o mannen, die verhit sijt en gebeten
Op mijne onnooselheyd, wat is dit voor een' wijs,
Dat a veertighjaerge dienst, en soo veel slavernijs,
Met stortinge van bloed vergolden word in 't ende?
Sy kreten: landverraer, Jupijn uw' meyneed schende:
Ghy hebt uw vonnis weck. Hy sweegh, en tradvoorheen.
Sijn' rechte sijne quam d'Aertswichelaer bekleén,
Eurypilus de slincke, en schenen sick t'erbarmen.
Een Cephaleensch soldaet droegh voor hem op sijne armen
Het Troische goud, soo 't hiet, in eenen beuckelaer.
Soo ging hy moedigh, en met voegelijck gebaer:
Bedrommelt en bestuwt van krijgslien, en van trossen,
a Men vindt hier, dal Palamedes ter doodt gaande, des
Advokaats leste woorden gebruikt, veertigjarige dienst kon niet
op Palamedes passen, die jonger om hals raakte.
Ook besloten Vondels beschuldigers onder anderen uit deze
woorden , dat Palamedes den Advokaat verbeelde , of zyne
rolle speelde.
Oates: V. d. Mijle, Barnevelts zwager.
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En vorderde sijn' tred na Idaes2 longe bossen.
Een heuvel rijst'er, acn den voet des berghl, die schuyn
Sich als een sclionburgh kromt, van wiens verlleve kruyn
En toppunt , als de vloot eerst anckcrde in dees haven,
Een" kerck , de Son gcwijt , geciert met rijeke gaven,
Verstreckte een baeck in zee , door 't beeld des Gods,
(die korts
Voor d'ooster gevel braaf te prijck stont met een' torts :
Wiens goude flonekervlarn natuurlijek scheen te lichten,
En dagh te senden op der menschen aengesichten.
Nu leyd dat schoon gebou geschonden , en ontsloopt.
De haylge steenen hier en ginder opgehoopt,
D'aloude heerlijeklteyd bestcenen, en beschreyen.
In dees gewijde kerck gingh 'skrijghsvolcks moedwil wegen,
En baande, en blaeckt' et al. D'aertswichelaer stond stom,
En loegh om 't plonderen van Phebus heyligdom,
En grenickte, als hy sagh, hoe 't schuym der menschen
(vayligh
Een schouspel maeckte van den Phrygiaenschen Ilayligli.
Dese eertijds een gewyde en afgekeurde3 plaets,
Nu een verspogen vloeck, na 'et woeden des soldaets,
Ten vadermoord gedoemt, met grouwelijcke woorden,
Vast grimmelt van het volek , dat swart van allen oorden
Hier dringt en t'saemenschoolt, en Idaes steylheyd leeft
Van menschen , daar de berg een open wtsicht heeft.
Op desen heuveltop. Men siet on telhrc sielen
In sijn' cypressen , en geboge tacken krielen ,
En beven in de blaên. wat isser een gewoel !
Een yder heeft sijn wit: dees dracglit sick stil en koel
In 't weereldlijck beloop, noch, w eet wat hy sal wenschen
En om te kijcken volght slechts 't spoor van antire menschen.
Diebraecktsijn' gal, en sellarptsijll' tong, gelijck een pijl,
En pootst in 't spreecken na den priesterlikken stijl,
En scheld, en is vol viers, en grocyt in 's naesten schennis,
En word al heel bereen van yver, sonder kennis,
En dorst na 'et edel bloed: een ander, ruym so flaeu
In tegenyveren , wt vreese van het graeu ,
Sich intoomt, en met ron het treurspel komt bekijcken,
(2 De berg Ida vond Vondel in een kunstberg, nog heden op Baecks hofstede
aanwezig.) 5 Afgeperkt en gekeurd.
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En 't voorspel van 't bederf der Europeesche rijeken :
Een eenigh swyger weeght de wereld in een' schael,
's Volex sotterny belacht, en treurt om 's lydeis quael.
De domme menighten haer handen t'saemenklappen,
Met dat by , als een leen , grootmoedigh aen komt stappen ,
En klimt den heuvel op , eer dat hem yemand verght:
En staende op 't opperste nae 't ryzende geberght
Dat staetigh aensicht wend , waermeê hy onbesweecken
Plagh in Mycenens sael voor 't hayligh recht te spreecken,
En voor den Griecxschen staet te dingen met sijn' tong.
Het nieusgier volck, door 's mans vrypostigh wesen, hong
In twijfel, of by met den hals sijn schuld sou boeten,
b Dan ofmen door genade 'et vonnis sou versoeten.
Oaf. Hoe klopt mijn borst ! de schriele myne aendacht
(breeckt en stoort:
Doch vaer ghy niet te min met uw' vertelling voort.
B.o. So staende in 't openbaer met opgerechten hoofde ,
c. 0 mannen, seyd by, of uw heusheyd noyt geloofde
Al 't geen de valscheyd heeft van landverraed erdicht !
Dat was mijns harten wensch. 'k heb volgens mynen plicht
Gants vroom, en ongeveynst, en opentlijck gehandelt,
En sterf een oprecht Grieck, gelijck ik heb gewandelt.
Wt had hy, als daer op van wedersyden hem
De Priesters by de Goon verbaden met hunn' stem ,
En steenden overluyd. na 'et sluyten der gebeden
So weeckense af verbaest , en gaven sich beneden.
Hy met sijs dienaers hulp , getroost , en wel te moe ,
Bereyde sich ter doot, en tot de middel toe,
Ten halven lyve naeckt, in 't wterst van sijn lyden ,
Sijn' lijfknecht oorlof gaf, die treurigh trad ter syden ,
Na d'alderjongsten dienst. daer stond de Deughd geciert
Met waere onnooselheyd, van 't leelijck ongediert
Begrenen en begrimt. de beestelijcke krygers
Van menschen nu veraerd in luyperden, en tygers,
Van reedlijckheyd ontkleed, beseten van de wraeck,
b Bedenken of Barnevelt niet wel op 't schavot zelf zoude
verschoont worden.
c Dit zyn de woorden , die d'Advokaat op 't schavot tot de
gemeente sprak.
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En felste liasery, beving een graeger smaeck
Na 't goddelijcke bloed. sy knarsten op de tanden.
Men sagh de gramschap wt hunn' dreygende oogen branden
Die gloeyden vreesselijck ; als gloênde kooien viers :
En nu verkropt van toorne, ontsint en vol getiers
En vloeckens , als den haet hunn' kraghten had geslepen,
De grouwelijcke beuls en duyvels steenen grepen,
En blixemden met maght op desen vroomen Vorst.
Iok sagh den eersten steen afstuyten van sijn' borst :
Den tweeden van den slaep sijns hoofds, en hoorde klincken
Den slagh van 't beckeneel. terstond verging hem 't blincken
Van 't eerlijck silverhavr. dat aehtbaere gelaet
Werd jammerlijck van bloed besprenekert en begaet4.
Met seegh hy swijmend' neêr: de Godvergete boeven
Vast hagelen, soo lang tot datse 'em gants begroeven,
En smoorden, door 't gewight van steenen meer en meer :
Gelijck de Bacchus rey ging raesende te keer
Den soeten harpenaer (die vogels aen kon lokken,
En dieren , en 't geboomt) met tortsen , steenen., stocken ,
En morsellen sijn vleesch met allerley geweer:
Soodanigh was het end van desen wijsen heer,
Als 't reuckeloose volck toevliegende, op ging krabblen
Het bloedigh puyn, en om de wreede steenen grabblen ;
Dees wt nieusgierigheyd, en die wt encklen haet,
Op dat sijn' dolligheyd en moordlust werd versaed.
d Veel doopten 'er in 't bloet de vochtbesweete doecken,
En wrongen 't wt in wijn en soopen 't op met vloecken,
En noodeu juychend tot d'onmenschelijcke feest
Hunn' spitsbroêrs , van dien God, en seleen tuymelgeest
Gedreven en geraeckt. den Hemel stroock uw' sinnen
Met Troost, om door geduld dat onheyl t'overwinnen
d Neusdoeken in .Barnevelts bloedt gedoopt , in wyn uitgewrongen , en dien tot een triom fe uitgedronken.
4 Bemorst,
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GESPREK
TUSSCHEI'( DEN

WANDELAAR EN DEN GALM DER HOFSERRE.

[Door VONDEL.]
Wie luistren in 't gewelf om naar mijn klagt te hoorera ?
Ooren.
Wie drukt hier Barneveldt tirannig met dien steen?
Een.
Wat kon den Veltheer dus als een tiran verstoren?
Tooren.
Is hem om landtverraat het hooft ook afgesneen?
Neen.
Was 't om de vryheit dan met kracht op 't hart te treden ?
Reden.
Wat werkt dit nu men voelt hoe veel zijn dood ons schaat?
Haat.
Wat schon men boven 't recht de vrygevochten steeden ?
Eeden.
Wat zoekt de boosheit, nu dit wraak roept op de straat ?
Raadt.
Wat moet men doen die met den Prins te zamen zweeren?
Weeren.
Zou dan den Bloedraadt haast verwelken als het gras?
Ras.
Wat zal men doen die 't juk met goet en bloet wou heergin?
Eeren
Wat wordt de Dwingelandt, die 't recht te magtig was?
As.
-o^o-------

DE CXLIII PSALM.

[In de Vulgaat de CXLIIe. Deze vertaling is van Mr. ANgeb. te Zieriksee , waar hij schepen en
Raad was. Hij hield zich veel te Amsterdam op. Te vergelijken met de bijna honderd jaar vroegere berijming van Jhr.
Willem v. Zuylen v. Nyevelt --- GED. bl. 210. Oors. sp ,
TONIC DE HUBERT,
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DE CXLIII PSALM.

De haakjens beduiden toevoegsels , die in 't Hebr. niet gevonden worden ; f veranderingen om den wille van het taaleigen.]

0 Heer wilt mijn gebed verhooren ,
Neemt mijne smeekingen ter ooren:
Om clijne waarbeijd, om dijn recht,
Verhoort mij toch. En treed (al voren)
Niet in 't gericht met dijhen knecht.
Want geen der levenden sail wesen
Rechtvaerdig voor dijn (godlick) wesen.
De vijand selfs, vervolgt mijn' sief,
Hij sloeg mijn leven ook (mits desen)
Dat het ter werden neder viel.
In 't duijster heeft hij mij versteken,
Als dood en -1- lang van hier geweken ,
Ook was mijn geest gelijk als stijf,
Geheelik over mij besweken :
Mijn hert bedwelmde mij in 't lijf.
Des ouden tijds ben ik indachtig;
Op all dijn werk lett ik aandachtig:
Ik lett op 't werk van dijne hand.
Mijn' handen streek ik tot dij (klagtig):
Dijns (dorst) mijn' sief als dorstig land, Selah.
0 Heer verhoort mij haastelijken,
Mijn geest die wilt mij gants beswijken:
En bergt van mij (lijn aanschijn niet:
Men mogt mij anders vergelijken
Bij die ten grave dalen (siet).
Doet mij dijn oufermhertigheden
Des morgens hooren (hier beneden) ;
Want 'khebb' op dij vertroud in hoop ,
Wijst mij den weg dien ik salt treden :
Want 'k heit mijn' siel' tot dijwars 1 op.
Ruekt mij uijt mijn' vijanden (spoedig);
Heer, onder dij schuijl ik (ootmocdig).
1 Uv^ aarl,

DO1! ITIVS NERO.
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Leert mij dijn wille plegen, want
Gij sift mijn God : dijn geest is goedig
Die leijde mij in 't rechte land.
Gij sult mij dijnen naam ter eeren
Weer levend maken Heer (der heeren) :
Van vegen dijn' gerechtigheyd
Sult gij tot mijne sief' (we'erkeeren)
(En') heipens' wijt (haar) bangigheijd,
Om dijn medoogend medelijden
Sult gij mijn' vijanden afsnijden ,
En' die all t'saam verderven noch
Die mijner side wederstrijden
Want (Heer), dijn dienaar ben ik toch.
-oio-

NERO.
treurspel Domitius
(reeds van voor 1618) ; geb. te Andwerpen , 1554;
1635.]
{Uit WILLEM VAN DEN NIEUWELANDTS

Nero

Brittanicus den Prins, wordt vecrthien jaeren out.
En voor den staet van 't rijck in 't spreken al te stout :
Hy vreest hein niet voor my, al spelende te singhen ,
Dat ick hem 't rijck ontroof, en dat ick hem wil dwingen :
Dees woorden, met het gheen dat myne moeder tracht,
Sou lichtelijeken doen verliesen myne macht,
T'en waer dat sync doodt haer dé haer hope derven
Gaet henen , gy , terstond , en doet den jonglien sterven
De ruste van het rijck vereyst het, daeroru gaet
Anicefus.

Den Keyserlijcken wil geschiede met der daedt.
1V ero

De Hemel die en kan maer eenen Phoebus draghen
Dat bleeck als Phaëfon wou sitten op den waghen
Hoc sou dan 't Roomsche rijck , dat niet en is suo groot ,
Verdraghen dat daer ni cer sou wescn als een boot' ?
I h oafd.
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TOUBACDRINCKERS, DOOR W. VAN DER

EIST.

Neen, ick moet zijn alleen; alleen moet ick ghebieden ,
En dat ick wil dat sal naer mynen wensch gheschieden.
Den Al sal eer vergaen, met al het aertsche cruyt,
Eer ick verandren wil, van 't geen ick eens besluyt.
Euphrates sal veeleer de berghen teghenloopen,
En Janus weder sien de jaeren, langhverloopen,
Eer ick om imants wil herroepen sal den last
Die Anicetus is, voorsiclltelijck, belast.
1)e rust sal ick in 't rijck , door mijn ghewelt, versorghen ,
Al sou ick 't halve rijck doen dooden en verworghen !
o^a-

TOUBACDRINCKERS.
[Uit het gedicht Tot den toubacdrinckers , door WILLEM
Pastoor van Bouchaut en Waterdijck, gedagt. 1622.]

VANDER ELFT,

K'en mach hier niet voorby : maar moet gaen ondersoecken
Wat dat den touback is: en uyt wat vremde hoecken
Hy ons is komen by. Het gaet toch rout en vast,
Dat desen nieuwen vondt niet mindert, maer meer wast.
Men siet toch dagh op dagh, het volck met groote hoopen ,
Met pijpen in de handt, met touback-bussen loopen,
En wat daer meer toe hoeft. En sitter eenen neer,
Sy sitten allegaer met touback in de weer.
Het licht dat werdt geëyst: de keersse werdt ontsteken,
Of lonten, of pappier. Men kout, men gaeter spreken
Wie dat den besten heeft : of waer aen dat men kent
Sijn deuglit, sijn kracht, sijn were. Maer eer de redenendt,
Men suyght noch eens de pijp, men trect met volle monden,
En andermael, rontom, .t werdt brandende gesonden
Met soeten reuck en smaeck. 'Tis qualijek uyt de handt
En werdt terstont noch eens gesteken tusschen tandt.
Doch tusschen elcken keer dat sy met volle teugen,
Den touback suygen in , met wonder groot verheugen,
Tot meerder leckerny , en d'alder-beste cier ,
Gaet met den touback om een teugh van 't beste bier.
Nu , merckt des toubacks kracht ! Elc een terstont aen
('t fluymein

RICHT U TEN HEMEL.
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En aen het spouwen, aen het sieveren en schuimen
Tot groote walgingh toe. Elck heeft voor hem een plas
Van alle vuyligheyt , gelijek een hoogen tas.
De kamer is vol stancks, van boven tot beneden :
Men kan gedueren niet van al' de vuyligheden.
Den roock vlieght op seer hoogh tot boven in het lack,
Het speecksel vult den vloer, en maeckt hem nat en swack.
UU
Waer is hy die eerst heeft dees aengekochte panden ,
Dees onbekende waer, gebrocht in dese landen?
Hy heeft toch, met goet recht, verdient voor sijnen loon
Te dragen op sijn hooft een schoone sielenkroon.
U
Het is toch sotten raes, 't zijn leugens goet omtasten,
'Tzijn steenen, en geen broot, voor die met hongher vasten ,
Te seggen dat by drooght, veel vuyligheden quijt :
De herssenen verlicht : de watersucht verbijt :
En meer gelijcken klap. Al ofter ander saken
Om dese deught te doen, ter werelt nu gebraken.
Al of de wetenschap van 't helpen in den noot ,
Waer, met de Medecyns, begraven ende doot enz.
-o10RICHT U TEN HEMEL.

[Uit een Latijnsch , Fransch en Dietsch dichtwerk van
Jhr. JACQUES YMMELOOT, Heer van Steenbrugge, geb. te
Ypre, 27 Okt. 1574. Gedagt. 1626.]
Als door Gods moghentheid dees weereld was ghemaeckt,
Hy vond zijn werck al goed, en in zijn stand volmaeckt,

Maer want den eersten vaêr der redelicke dieren
Bestont uyt 't rechte speur van Gods gebod te zwieren
Door onghehoorsaemheid, zoo is het smettigh quaed
Ghebleven tot een straf aen zijn ellendigh zaed :
Zulcx dat het beylsaem goed , in ons daerdoor verstorven ,
Heeft onsen eersten stapt %crwisselt en bedorven.
Het vleesch bevecht den gheest,door wiens bedorven aerd,
Dat in ons hemels was, buught sick ter aerde-waerd.
Zoo dat in dit ghewoel ons toestaet te verzinnen ,
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DE RYNGII DER EEUWIGHEID.

Doen 't gheen dat hemelsch is , het aerdsche t'overwinnen.
1)en vyand is in ons, zijn anghel en fenijn
Bedeckt by met het aes der deughdens eerbaer schijn.
-o$o-

DEN RYNGH DER EEUWIGHEID.
[Door JACQUES YMMELOOT; zie bi. 233. Anno 1626.3

Telt de sterren alternate
Van des hemels gulden sale,
Neemt, soo ghy beneden gaet,
Al de peerlen die bedauwen
't Aerdrijck, en sich doen aenschouwen
Smorghens in de dagheraet.
Voeght daer by al de couleuren,
Al de bloemen , al de geuren
Die de soete lente ons tact ,
En de granen die wy plucken
Om ons arbeyd te ghelucken
Eer de somer t'eynde gaet.
Lust u oock daer by te tassen
Wijngaerts-vruchten , boomgewassen ,
En al wat den herfst ons gaert,
Waterdruppels, haghels , vloeken ,
Die ons gheven witte rocken ,
En al wat den wynter baert.
Bringht daer toe al 's hemels gheesten ,
Al de menschen , al de beesten ,
Die men oogt ter wereldt vant,
Stof trens die men dick siet vliegen ,
Met degheen die d'oogll bedriehen
En van 't blaeuw-diep al het zandt,
Wilt ooc ne#%ns 's menscllens haren ,
't Haer der beesten rnê vergaren
En 't gras dat op d'aerdle heeft .
Oock de pluymen

VaII dc

dieren ,
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Die men in de locht ziet zwieren,
En 't sand dat ons d'aerde gheeft.
Wilt ghy daer noch wat by stellen
Mooght des viers de vonken tellen ,
Maer liet is verlooren pijn
Want des eeuwicheydts de haven
Vlucht altijd den hellen-slaven,
Hun straft" moet oneynd'lick zijn.

LOF VAN Jhr. YMMELOOT.
[Door JAN BELLET , geb. te Sint-Omars, in 1608 , wonende
te Ypre, boekdrukker en dichtmeester van de Kamer der
Roozieren. Zie bl. 233.]

Kreegh Maro t d'eerenkrans in 't dichten des romeyns;
Ronsard 2 des Vranckerijks ; des Neerduyts onsen Heyns3;
Steenbrugghe, met goed recht is de dry-lauwer waerdigh;
Die van den lYlantuaen navolght 't la tijnsch ghesangh ;
Den Fransman overtreft door 't hoog-neêr-maetgheklangh;
En als de Gendsche swaen, sijn liedt singlitzoet en aerdigh.
1 Virgilius Mare, geb. 70 j. v. Chr., - 19 j.

v. Chr. 2 Geb, 1524;

t 1585. 3 meiel lleiusius — zie bl. 20.

DE POT.
[Door ZACHARIAS HEYNS , plaatsnijder en boekdrukker des
landschaps van Overijsel , geb. te Andwerpen, omt. 1560 ,
te Zwolle, tegen 1650 , zoon van derf Vlaamschen poeet
Peeter Ileyns , was uitgever van het Rederijkerswerk GED. I ,
bl. 310 , en leende zelfs zijne pen aan meer dan eerie Rederijkkanier tot het schrijven van zinnespelcn. j
Qui se exaltat hunsiltabitur.
Die sick vcrhooght in hoovacrdy
Vernedert vr vort , hoe groot hy sy.

Gelyck een pot op 't vyer in 't sieden staend', het Water
Na boven zich verheft met bobbelich gesnater,
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HUICIIELAABS , DOOR Z. IIEYNS.

Tot dat den vuylen schuym van boven nedervalt ,
Verliesende in het vyer 't hoovaerdige gestalt :
Soo gaet het met degeen, die hooch genoech gereten ,
Noch meerder wiljen rijn, en haren God vergeten,
Tot dat sy eyndelijck door haer hoovaerdich hert,
Vervallen in den grond des weedoms ende smert.

BLUSSCHEN VAN KALK.
[Door Z. HEYNS, zie bl. 235.]
Apparet virtus arguiturque malis.

In de cruysinghe ende Elend
Wordt de deuchd volmaect bekent.
Gelyck de witte Kalck door 't water synde ontlaten,
Verspreyt swilt ende springt, ja siedet uyter maten ,
Verweckende op een nieu tvier dat daer sonder macht
Lach onder een eerdeck van steenen als versmacht :
Alsoo degeen die hem tot Cliristum heeft begeven
En van den Heyl'gen Geest laet mennen in dit leven,
In 't midden van syn cruys toont syne macht volmaect
Die synde sonder last aen 't slapen was geracet.

---oioHUICHELAARS.
[Door Z. HEYNS, zie hierb.]
Frustra me colunt.

Soo vvie my eert sick selfs bedriegt ,
't Hert is geveynst, myn tonge liegt.
De kort gheveerde Struys verthoont hem allerwegen,
Syn vleugels uytgespreyt als of by waer genegen
Te vliegen door de tocht , doch sonde dus Bestelt ,
Verlaet het aerdryc niet , maer blyft in 't vlacke velt
Also de Gleysenaers, gaen Huygende ter Kercken,
Met eersen heggen schyn verthoonende hare wercken ,
De mondlieftallich spreect, maer 't herte al anders meent,
En blyven vast in 't acrds, vcrklcant, verslijn, versteent.
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GENUCHTE VAN 'T VELT.
[Door JACOB VAN ZEVECOTE (ZEVECOTIUS) , zie bl . 66.]

Den winter is geënt,
De heugelicke lent
Besoeckt weer once landen;
De son met licht Bekroont
ilaer in den Tweelinck toont,
En komt ons naerder branden.
Den soetsten tijt van 't jaer
Ontvlecht het jeugdig hair
Van al de velt-Godinnen ,
Die met haer schoon cieraet,
En liefelick gelaet,
Betooveren ons sinnen.
De boomera krygen blaen,
Daer haer de vogels gaen
Een lachten nest bereyen,
En vol van Venus vier
Met aengenaem getier
Haer soete min beschreyen.

Den specht , die roept zijn vrou ,
Die hy heeft in de kou
Doen uyt den nest vertrecken.
Den koddigen koeckoeck
Komt weerom uyt den hoeck
Met Joos en Pieter gecken.
a a
Den kleynen nachtegael ,
Met zijn geswinde tael ,
De lijsters en lewercken,
Vermaecken laet en vroeg
Den boer , die metten ploeg
In 't lant begint te wcrcken.
De swalu met haer paer ,
En oock den oyevaer ,

'
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llacr ouden nest besoecken:
De merel springt en singt,
De soete liefde dwingt
De tortclduyf roeckoekken.
Men siet het gantsche lant
Met blommekens beplant ,
Soo lustich hem vertoogen ,
Dat Phoebus trager gaet
En dickwils stille staet
Om die wel te be-oogen.
De beecxkens onbelet
Van 's winters droeve wet,
Van ys, en nortsche boeycn ,
Met slaperig gedruys
En liefelick geruys
Vol silver water vloeyen.
Den koelen lachten wint,
Die uyt het West begint
Beademt al de kruyen,
Onslaet het groene velt
Van Boreas gewelf,
Van bysen 1 en van buyen,
De hoorenbeesten al
Verlaten haren stal ,
En keeren naer de weyen ,
Daer zij door 't groen gewas
Van 't uien geboren gras
Gerustelick verweven ;
Tot dat haer elders2 staen
Met soete melck gelacn,
Met melek, daer vremde smaecken
Van boter en van kaes
En noch van ander aes
Den boer weet af te maecken,
Geluckig die in 't velt ,
I Winden, 2 Uiers,

DOOR JACOB VAN ZEVECOTE.
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Van sorgen ongequelt ,
Verslyten mag zijn dagen,
Daer hem noch pracht noch goet
Van vrees eki hoop behoet
Zijn blijtschap en ontdragen3.

Waert dat de Goden my
Gelaten hadden vry
Een vaste wet te setten ,
Daer die mijns levens spil
Doen draeyen naer haer wil
Op hadden moeten letten ;
Ick hadde gans veracht
Gelt, rijckdom , ende pracht,
En al de stats genuchten,
Die ondermengelt sijn
Met droefheyt en met pijn ,
Met sorgen en met suchten.
Paleysen , fraey gebout ,
Met marmer en met gout ,
En soud' ick niet betreden,
Ick sonde mynen tijt
Van ongenucht bevrij t
In 't groene velt besteden.

Dat waer al mijn wellust
In onbesproken rust
Mijn levens tijt te enden ,
Te vreen met middelmaat,
Naer goet of hoogen staet
Mijn wensehen noyt te senden.
Iek sonde buyten stat ,
In ennen groenen pat ,
Een aerdig huysken maecken ,
Daer al dat ons gemoet
In sorgen leven doet
Niet in en sou geraeckcn.
á Waar hem (vrij van vies en hoop) noch pracht noch goed zijn blijdschap
benemen.
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Daer sou de suyver deugt ,
Een ongeschonden vreugt
Mijn trou geselschap blyven,
Die souden van mijn deur
Schrick, droef heit, en getreur
En alle sorgen dryven.
Een deel van 't naeste lant
Sou lustich sijn beplant,
Met alderande 1-;lomen ,
Die uyt des aerden schoot ,
Wit , gein, blau en root ,
Op groene steeltjens komen.
Daer souden tuylepaen ,
En veel genoffels4 staan ,
Met dobbel akelyen.
Daer sou de yiolet ,
Met bruyn kleur koleur beset,
Haer loeten reuk verspreyen.
Ick sou , aen elcke sy,
Doen staen een groote ry
Gespickelde kerssouwenU ,
Die 's morgens, voor de son ,
Aurora, met haer spon6,
Sou laven en bedouwen.
Daer soude roosmarijn ,
Daer soude tymis sijn,
Saffraen en eglentieren,
Omringt met eenen rey
Van roosen tweederley,
Van mirten en laurieren.
37

3:F

Al heeft de Vlaemsche locht
Noyt dayen7 voortgebrocht ,
Olyven of oraignen,
Ick sonde sijn te vreen
Met appels en met queen ,
4 Nageltakken. 5 Madelieven. 6 Borst. 7 Dadels.
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Met pruymen en kastagnien.
0 0
Den acker daer ontrent,
Die naer 't suytoosten went ,
Met heuveltrens verheven ,
Sou als den somer sterft
In 't midden van den herft,
My rype drugven geven.
Daer sou ick voor mijn huys
Doen perssen af verjuys1,
En menig krapken2 eten :
Want van te perssen wijn ,
Daer andre trots me sijn ,
Ons landen niet en weten.
Melck, mede, wijn en bier
Sijn onse wynen hier ;
De ander moet men halen
Of van den Rijnschen kant,
Of uyt het Fransche Zant,
Of uyt de Spagnaerts palen.
Doch Fransch wijn is te heet ,
En Spaensche veel te vreet,
Hy aert naer zyne landen ;
Zijn drinckers doet hy quaet ,
Zijn vrienden hy verraet ,
En doet haer herssens branden.
Ick sou naer mynen sin
Een vaetjen leggen in
Van Baccharachsche rancken ,
Daer waer ick me gedient
Als met my eenig vrient
In 't groene quame bancken.
Voorts dat'er plaetse daer
Oock voor een bosken waer ,
Ick sout in 't Norden planten ,
Soo waer mijn woning vey,
I

Ven us : onrijp druivennat. 2 Trosjen.

16
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DOOR J.
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Van winters rasery ,
En }Soli trauwanten.

Daer sou ick menichvout
Doorwandelen het hout ,
Met bracken en met winden ,
Een Maes of een konijn
Sou mijn genuchte sijn,
Als zy die konsten vinden.
Voorts sou ick rontom 't Boet,
Gelijck den lantsman doet,
Een gracht of beke bringen,
En voen, tot mynen kost,
Baers , karper , brasem , post,
Snoeck , ael en grondelingen.
Benevens dit gedruys
Sou ick een somerhuys
Van maegden-palme vlechten ,
Mijn hert en mynen sin
Alleen aen Phaebi min
En aen de Musen echten.
Waer dat'er dan een ster
My gunstig waer soo ver
Dat daer oock quaem geresen
Mijn son, mijn licht, mijn lief,
Mijn hertjens soeten dief,
Zij soude welkom wesen.
Ick sonde het waerdig hooft
Van die mijn vryheyt rooft
Met bloemekens versieren
Met bloemekens vol jeugt,
Vol reuck, vol glans , vol vreugt ,
Mijn koninginne vieren.
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HARDER- DICHT.
[Op den geboortens dag van den Heer Daniel Heinsius , door
zie M. 66.]

JACOB VAN ZEVECOTE;

Komt, Thyrsi, laet ons gaen ; 't is nu den liefsten dag,
Die in het gansche jaer voor ons verschynen mag,
't Is Tityr zijn geboort : komt , Thyrsi , laet ons gaen
Dacr mirten en lauriers en duysent bloemen staen;
Vlecht ghy een kroon van mirt , en ick een van laurier,
Opdat ghy uwen helt, en ick den mynen vier.
Och ! Goden , moehtet sijn dat ick in 't Vlaemsche lapt
Met Tityr wonen mogt ontrent de Schelde-kant !
Iek waer een ander geest, den dag die ick soo acht ,
Sou sijn met meerder vreugt en blijtschap doorgebracht.
Ijk sou tot zijnder eer gaen snyen een nieu riet,
En Tityrs naem alleen gedencken in mijn liet.
Met Tityr sou ick gaen aldaer het hem behaegt,
Want Tityr is 't alleen, daer mynen sin naer jaegt.
Hy is alleen den voogt, den meester van mijn hert,
Als ick hem niet en sic, gevoel ick groete smert:
Als ick by hem mag sijn , al was ick droef te voor,
Terstont ben ick verblijt, de swarigheyt moet door;
Als ick maer eenerg dag moet derven zijn gesicht,
Mijn hert en mynen geest in duysent sorgen ligt.
Ick wensch geen meerder quaet aen hem die my benijt,
Dan dat hy proeven mag den alderdroefsten tijt,
Die ick geleden heb, als mijn onlustig vee
By Tityr niet en was, en hielt sich over zee.
Als my heeft menichmael de Lieve met de Ley,
Om Tityrs wil alleen gevonden in geschrey,
Om Tityrs wil alleen my heeft sien nemen af,
Het leven moede sijn, en wenschen om het graf.
Al is 't dat mynen naem in 't weeldig Vlaemsche velt
Wiert onder het getal van groote lien gestelt ,
Al heb ick menichmael veel Nimphen daer gesien,
Aenhoorende mijn spel, haer gunste my aenbien,
Ten stont my al niet aen. Vergeeft my, Gentsche Maegt,
Daer Tityr niet en was en heeft my niet behaegt.
Gunst, rijckdom, hooge macht en aengeboden staet,
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Heb ick om Tityrs min verlaten en versmaet.
Wat was den Spaenschen vorst, wat was het Roomsche lant
Als ick maer eens en docht op Tityrs groot verstant ?
Soo ver de dennen-boom sick boven wissen heft,
Soo verre Tityrs naera de princen overtreft.
Ivy is bekent, geacht, gepresen en bemint,
Tot daer het Sweetsche rijck beeft voor den Noortschen wint,
En daer het blauwe volck van d"Adriaensche vloet
De moedige princes! van duysent steden groet:
Jae , voorder dan de son haer gouden geerden keert ,
Wert Tityrs groote siel van vrome lien geëert.
Och ! Goden, mochtet sijn, dat ick altijt by hem
Mocht wesen, hem aensien en hooren zyne stem,
En dat hy als ick ben besprongen van de loot,
Met zijn beminde hant mijn moe gesichte sloot.
Sijt welkom, liefsten dag, en maeckt dat ghy hier naer
Met meerder eer en vreugt keert werom menig jaer.
I Venetië.
-o50-

MAYSCIEN MORGEN-STONDT.
[Door DIRCK RAPHAELS CAMPHIIYSEN, geboren te Gorinehem , 1586 , van Doopsgezinde ouders ; eerst schildersleerling , later leerling van Jac. Arminius ; toen huisonderwijzer
en sekretaris bij den Heer van Langerak ; leeraar te Utrecht,
inmiddels al eens preêkende ; Predikant te Vleuten; wordt
vervolgd bij gerechtelijk plakkaat ; in 1620 boekverkooper te
Norden ; komt te Dockum , wordt gebannen , weêr ontvangen ; % 9 Jul. 1627. ]
Wat is de Meester wijs en goeet ,
Die alles heeft geboot ,
En noch in wesen blijven doet ,
Dat 's menschen oog aen-schout.
Die 's Werelds wijden omme-ring !
Not uytgewaeckt, bewaeckt ;
En door gepaste wisseling
lIet soet noch soeter maeckt.

D1RCK RAPIIAELS CAMPIIUYSEPt.

Nu is de Winter, dor en schrael,
Met al sijn onlust heen,
En d'Aerde heeft voor dele mael
Haer lijden af-Beleen.
Dies is de tijdt weer-om gekeert,
Waer in natuyr verjongt,
Haers milden Scheppers goetheyt eert ,
En met sijn gaven pronckt.
De May, wiens soetheyt''soo ver streckt,
Dat sijn gedachtenis
In 's menschen geest al vreugd vertiveckt,
Eer hy voor-handen is.
De May het schoonste van het Iaer,
Daer alles in verfraeyt5;
De Lucht is soet, de Son schijnt klaer ,
't Gewenschte VVintje waeyt.
Het dautjen in de koele nacht,
VVordt over 't Veldt verspreyt ,
VVaer door de heel natuyre lacht,
En is vol danckbaerheyt.
De Aerd is met gebloemt geciert ,
Het Bijcken ga'ert sijn VVas ,
Het Leeuwerickjen tiereliert,
En daelt op 't nieuwe Gras.
Het Bloempjen dringt t'en knoppen uyt,
't Geboomte ruygt van lof,
Het Veetjen scheert het Klaver-kruyt
Graeg van het Veldtjen of.
Elck Diertjen heeft sijn vollen •wensch ,
En quel-begeert leyt stil;
Behalven in den dwasen mensch ,
Door sijn verkeerden wil.
De mensch van ware Deugden lees ,
En vol van sotten lust ,
1 Verfroit, zich verheugt.
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Hem zelfs en and'ren in de weeg ,
Vermoord sijn eggen rust.
Dit Leven, 't welck alleen niet end ,
Maer kort oock is van duyr ,
En licht van selfs slaet tot ellend ,
Maeckt hy sich dobbel suyr.
't Vee word ont-zielt, sijn eynd is snel,
En cijns doods-pijn niet groot :
De mensch, door menig ziel- gequel ,
Sterft meer dan eenen dood.
Ach had de mensch (soo waer sijn stand
Vol hert- en sinnen-vreugd)
Of sonder deugde , min verstand ;
Of by 't verstandt, meer deugd.
Ach ! waren alle menschen wijs ,
En wilden daer by wel !•
De [VVerelti waer een Paradijs ,
Nu is-se meest een hel.

CHRISTELYCK GEVECHT.
[Uit het dus get. stuk van D. Rz.

Christen-mensche, wilt ghy

CAMPHUYSEN ;

zie bl. 244.]

strijden; strijden dat ghy over-

(wint ,
Over-wint , dat ghy der kroone Kroon voor u bereydet vint :
Soo moet ghy verstwen en weten, waer-om ghy den strijdt
(aen.gaet;
Wie n Vyant ; welck het Wapen daer men hem me'e weder(staet.
't Strijden dat ghy hebt te strijden, en in God gestreden word,
Is met Stael noch eenig Wapen daer men menschen-bloet
(me'e stort.
Wat behoeft hy 't Ysren barnasch die alsulcken vyant heeft
Welck, uyt vleesch noch bloed bestaende, 't sienlijck lijf
(geen wonden geeft ?

DOOR CAMPHUYSEN.
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Waer toe sal by 't Stael gebruycken die al 's werelds Schoon
(en Soet
Niet so waert wil noch kan achten als een druppel men(schen-bloed :
Als een druppel bloed van menschen: dien men al-tijdt
goedt , voor quaed ,
Segening, voor vloeck, moet geven; liefde schuldig is voor
(haet.
't Strijden dat ghy hebt te strijden is om 't eeuwig Hemelsch
(Goed ;
't Goed soo seer van hem benijdet met wien ghy hier strijden moet
't Is om Eer die van den waren Eerder , God, wort toergeleyt;
Eer en lof, waer van de Kroone niet verdord in eeuwigheyt:
't Is om Rijckdom en om Schatten, die noch roest noch mot
(en schend ,
En, bewaert in 't bovenst' Boven, dief noch roover oyt ont(wend' :
't Is om een de hoochste wel-lust , die steeds duurt, en soo
(versvet
Dat de lust om haer te proeven nimmer-meer nochtans ver(gaet.
Uwe Vyand (sterck, ja stercker dan al wat sick sterck be(roemt,
» Vorst en God van dese Werelt" in Gods Woord te recht
(genoemt)
Is een Geest : niet Een ; waer Benig, en van talle -loos getal :
Die u omgaet, boven sweeft en stedig loert op dijhen val :
't Is fly, die des vleesch begeerten en der sinnen eygen lust,
Door veel duysendt listigheden tegen u ten strijde rust:
't Is Hy,die de schalcke vonden van zijn dienaers (hier en daer)
Weet te sturen : uwe Vyandt is de gantsche helsche schaer.
I Afvoert, ontvoert.
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AEN I[OANNES] G[ESTERANUS],
OVER SIJN IDOLELENCIIUS OF BEELDEN-STRAF.

[Door D. Rz. CAMPHUYSEN , ter inleiding zijner vertaling
van des Eerw. J. Gesteranus' Latijnsche Strafrijmen , tegen
't Geestig-dom der Schilder-komst.]

'tMalen. ! ey , wie kan datwrakensonder al-gemeyn op-roer?
't Malen is der ijdelheden al-gemeyne malle Moer.
Waer is schier of koest of ambacht , in Mees soo verquanste5
(tijdt
(Hoe een-vuldig in voor-tijden) dat sich sonder Malen Jijt?
Slaet ophuysen, huys-raet, kleeren, en al om, u oogen he'en ;
Van graveren, trecken, malenhangt de heele Wer'lt aen een,
Zedert dat vertaerde 3 quel-lust is op nootdrufts stoel geraeckt
Neemt-men Mael-konst tot vol-tooyster van al wat de hand
(schier maeckt.
't Malen is 't gewoone lock-aes voor 't verseeuwerd 4 hert vol
(keurs,
Dat (in spijt van noodts behoeven) 't gelt ontgoochelt uyt de
(beurs:
't Malen schijnt de saus van alles wat uyt menschen herssens
(spruyt :
't Malen is de potse-maker in des VVerelts sotte kluyt3:
't Malen,voort-geteelt nit mallen van het wispeltuyrig breyn,
Is den dwasen ooghen-lusten een steets-vloeyende fonteyn.
't Malen, maegscbap van 't vermommen , past de VVerelt.
(En waer-om ?
't Kluchtig spreuckjen sal 't ons seggen : Al de Werelt gaet
(voor more.

O ! die aen wilt tegen 't Oude, en haer van hun rust berooft
Die noch geern een poos boeleerden met de sonde , wacht a
(hooft !
Dat men u voor Nau-gelette; Mugge-sifter, VVaen-wijs acht,
Voor een Neus-wils, Schen-deugd, Viese, Iool6 , Fantast,
(dat 's noch al sacht.
I Schilderen. 2 Verkeerde. 3 Verwijfde kwijnzucht. 4 Walgend. 5 Klucht.
6 Lummel,
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#i Broetsche7

Nar'', en soo vast henen , krijgt gy in de selve
(koop ;
Loopter dan een » Ketter" onder, dat 's noch toemaet op den
(hoop.
Dan tot hier toe zijn 't maer woorden. Woorden gaen niet in
(het Lijf8.
VVaerder tijdt en macht noch meerder -- 't bléef by woor(den noch gekijf.
7 Sukkelende. 8 liwe'sen niet.
-ogo--IN KONSEQUENTIE.
[Door CAMPHQYSEN, nit zijn bovengen. gedicht ]

lAch, hoe menig, menig] dichter, die maer gonst en voor(deel socht ,
Of [alleenig] om een eertj en [sijne] konst te voorschijn brocht,
Die de stof nam om de woorden , niet de woorden om de stof ;
En uyt eenera selven rocken wist te spinnen fijn en grof;
Die uyt
Y eene selve borne soet en bitter water schonck
En van daeg ter eer van Christus, morghen we'er van Bachus
(songkt
Die , als strenge Wijsheyts-liever , deuchd en heyl'ge zeden
(dreef
En strata met deselve penne sotte minne•rancken schreef.
Ach, wat tijden ! waer in Wijsheyt, Duechde , Godt en 't
(eeuwig Boet
Eens verwaenden Werelts-minners Pen- en Mont-stof wesen
(moet.
Doch vergeefs bespot men God niet. Dies, of uwe Pen ne'er(legt;
Of , wilt gy van deuchde reden , meynt en doet eerst 't geen
(gy segt.
Lijdelijcker is 't en nutter dat men al-tijdt sotheydt schrijft,
Dan sijn Penne wijs laet wesen als-men selfs noch onwijs blijft.
Waer is stercker tegen-tuyge en meer leerlings-hindernis
Dan daer of gemoedt of wercken roepen dat 'et leugen is?
Grondt by mondt. En daet by praet. VVant waermen anders
(doet dan seyt
I (Dit schijnt te slaan op Daniel Heins — cie bl. 20.)
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Wordt de Waerhevt schelmsch verraden van de Man wiens
(tong haer vleyt.
Vruchtloos preeckt men van de Deuchde , soo langt leven
(tegen preeckt.
Uyt en In moet eenig wesen. Schijn voor Sijn bouwt niet,
maer breeckt.
Y

........._......,0€0_

VLOEK OVER DE

SCHILDERKOMST.

[Uit CAMPHUYSENS vertaling van het gedicht Idolelenchus
van den Remonstr. predikant I. GESTERANUS.]
Beeld-rijcke Schilder-hand , na-aapster van Gods hand ,
V wil ick door gedicht , af-schild'ren voor 't verstand ;
Verleyt-Ster van 't gesicht dat sich verstaart op 't sterffelijck,
Vw toverisch vergif is mee al ziel verderflijck.
Dijn lof weet elck genoeg. Dit lof voeg ick 'er by,
Dat gy oyt1 moeder waart van vele sotterny :
Hoe ! steeckter soo een kracht in Verwen en Pincelen
En 't hangend' muyr-cieraet van vlacke Taferelen ?
Een werck dat in hem selfs maer treck en schaduw' is,
Behuyst dat eenig quaet of ziel-verderf Penis ?
Wel aen hoort na 't bewijs.
a *
De Wet op Sinai in vuyr en vlam gegeven ,
En met den vinger Gods wel eer twee-werf geschreven
Veroordeelt alle slag van maacksel ofte beelt
Door konstelijck vernuft uyt eygen drift geteelt.
Een dier-ghelijck bevel (over 't welk de beelden meerder
En krachtiger verdoemt) geeft onse groote Leerder
De Heere Godes Soon , wanneer hy 't beelden vlien
Door pen van sijn gesant wel duytlijck laet gebien.
Dit 's klaer. Nochtans wat sond' en wort niet tot geen sonden
Door neus-wijs onderscheyt van 't listig breyn gevonden ?
't Is (segt men)) 't Heydens-Beelt dat Godes Wet verbiet,
Maer 't maacksel van dees tij t , strikt met sij n wille niet.
Droeg d'Arcke Cherubijns, op 't Goddelijek begeeren ?
I Steeds.
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Was door sijn beelden-koest Besaleel in eeren?
Stont IVlosis kopre slang tot hulp van die 't aensag?
Had oock den tempel Beeld'? waer-om, ten minsten mag
Der Heyligen gedaent', gelijck een leerlijck teecken
Niet worden voor-gestelt tot hoeck en schrift der leecken?
Stae stil. Kant 1Vlosern (knecht) niet tegen Christum (Fleer.)
Richt Christi nieuwe niet na 1Vlosis oude Leer.
-olio-

EEN NOODIG,
[Door D Rz.

CAMPHUYSEN :

zie bi. '244.]

» Al 't oud en 't self !.., altijd" (legt gy) » van Goed ,
»Van God, van Deugd, van Lijden, van Versaken !..."
So is 't , mijn Vriend ; Die anders wil noch moet
Noch durf noch kan -- hoe sal 't die anders maken?
Mal is bene'en ; hooch , boven mijn verstant ;
Wer'lts mach ick niet; diep, kan noch wil ick dichten.
Veel beter slecht' en al-tijd Eender-hand ,
Dan oyt door qua' Verscheydenheyd t'ontstichten.
Nu rijm ick recht , dan dwers ; nu kort, dan lang ;
Nu dus, dan soo ; op alderhande wijse;

Nu geef ick dees , dan we'er een ander sang;
't Is and're saus , maer al de selve spijse.
Die Een alleen voor d'Opper-noodig houd,
Wat lust heeft die van Velen veel te quelen ?
En wat kan 't scha'en , al teemtmen staeg het Oud ,
Als 't Oud alleen het eeuwig Nieu kan geven?
I Eenvoudig.
•--

010-

DAK TYLEN.
[Van D. Rz.

CAMPHOYSEN.]

Daer moet veel strijdts gestreden zijn :
Veel kruys en leeds geleden zijn :

252

VERMANINGE TOT VREDE , DOOR

Een nauwen weg betreden zijn ,
En veel Gebeds gebeden zijn,
Soo lang wy hier beneden zijn:
So sal 't hierna in ereden zijn.
-o§o----VERMANINGE TOT VREDE
AAN ALLE CHRISTENEN.

[Voor Hugoos Bewijs van den waeren Godsdienst , door
zijn jonger broeder, geb. 10 Feb.1597 ,
t 12 Mt. 1662.]
WILLEM DE GROOT,

Gelyk de rouwe maets Bestelt om te bestieren
Een wel-beseylde kiel, die door de zee komt swieren
In 't Indiaens gewas de Spaensche kust verby
Voert nae de ryke Maes of nae het ryker Y ,
Onstuymigh, vol oproers, door eevle moet gedreven
Tot onderlinge twist sich hebbende begeven,
En met de messen bloot nu werdend' hands-gemeen
Of met de kabels dik blindruysschend' onder-een,
Wanneer daer yemand komt die haer weet t'onderrechten
Hoe qualyk dat sy doen met samen soo te vechten,
En toonende van verr' een rooversmast of vlagh
Haer waerschouwt dat hem elk daer tegen wap'nen magh ,
Verlaten strax den stryd en datelyk vergeten
Al haer ontfangen leed , hoe seer sy zijn gebeten ,
Jae voegen haer by een, om soo te wederstaen
Den vyand , of hem selfs met moet te ransen 1 aen :
Soo hoop ick dat u meé tot eendraght sal verbinden
De schryver van dit werk t , verdeelde Christ-gesinden ,
Wanneer hy u vertoont hoe overgrooten quaed
Gy door oneenigheit op uwe hoofden laed :
Gy seg ik die betoont dat alle lust tot vrede
By u niet werd geaght maer met de voet getreden ,
Gy die noch alle daeghs door al te grooten twist
De algemeene kerk aen duysend stukken splist :
1 Aangrijpen. 2 (Hugo de Groot — zie bl. 126.)
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Bysonder daer dit boek noch doorgaens aen komt wysen
Een stryd die niet en is te laeken maer te prysen ,
Waer door met soet bescheyt den Heyden, Turk en Jood
Gebragt werd tot den wegh daer ons de Heer toe nood.
Hoort dan, gy Christenen, hoort, laet uw krakkeelen varen.
Denkt eens wat d'oorsaek zy die het geschil gaet baren:
Is 't onversoenden haet? dat wacr een groot verdriet,
Want Jesus suyvre wet ons allen haet verbiet.
Is 't onverdraeghsaemheit? wat onschult kan voortbrengen
Die synen broeder niet wil nevens hem geheugen ?
Is 't omdat yetnand soo de waerheit Gods bemint
Dat by niet dulden kan die anders zijn gesint?
Och laet ons soo terstont ons naesten niet verdoemen :
Sy houden voor Gods eer dat wy Gods laster noemen,
Sy meenep alsoo wel te hebben recht als Wy,
En wyluy konnen ook wel dwalen aen ons zy :
De Schrift en leert ons niet soo daetlyk te verdeelen
Tot scheuringen , die doch seer selden weder heelen,
Maer wil dat veder een den geenen die zijn swak ,
Sachtsinnigh gae te moet en dragen help haer pak.
Dus soeken wy, eylaes, ons quaed hert te bedekken,
IVIaer als men eens te deegh't momaensight af wil trekken
De ware liefden is 't die ons alleen ontbreekt,
't Ontbreeken van de liefd' dees' krygelheit ontsteekt,
De liefde, die by God is van de grootste waerde ,
Die Christus ons gebood, hier scheydende van d'aerde,
De liefde die daer is liet oogmerk van de wet,
Die 't Christen volk tot een merkteyken is geset.
Laet liefde by ons zijn wy sullen alle menschen
Wel dulden die met ons om eenera hemel wenscben,
Erkennend' dene koy, den Herder, éenen Heer,
Een voetpad , dene poort , den doopsel , dene leer ;
Soo sal het wangelooff, door waerheits glans verwonnen,
By d'ongedoopten hoop niet langer duyren konnen,
Als wy maer metter daed bekraghten altemael
Des Dichters sterke reên en hooghbegaefde tael.
,...oga -___
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GRILLEN.
[Door SIMON VAN BEAUMONT - zie

bl.

2101.

OPDRACHT AAN PETRUS SCRIVERIUS4.

Geleerde man, deur wien Apollo , met de Musen,
Comt op den Leydschen Rijn , van Helicon verhusen;
De derde, die den lof van Holland soo verheft ,
Dat haer gekroonde vlecht de woleken overtreft ,
Tot noch twee2, welcker naem de Maes verr' gaet vertellen,
Maer, om den jongsten, doet den stroom met tranen swellen;
Dewijl ghy vast verweekt up de vergetel-vloet.
De Graven van ons Lant , en (lie weer leven doet,
Comt tot u stoutlijck in dees luchte fijt-verdrijver,
Dit grillich wan-geboort. 0 ver-beroemde Scriver,
Ontfangt met een goet oogh , ende onverdiende gunst
Dit licht en ondicht werck; en soekter ook geen kunst,
Maer oordeelt aan de proef, of uwe lWartialis3
Niet al te bot en boersch in ons Hollandsche tael is.
N°.

XX.

Het schijnt dat Signoor seer sterck moet handelen
Naer dat hy noest over straet gaet wandelen :
Hy treedt de kay heele dagen plat ,
Nu staet hy en siet by een drooch vat ,
Dan by een block wijnen, en 't lossen van schepen,
Het graen siet by storten, de balen slepen,
De schippers vraegt by, waiter komt uyt zee :
Of de NI/ est-vaerders noch zijn op de ree :
Hoe dattet staet mette vindemi4;
Maeckelaers vraeght hy naer wissel en premi ,
Op de Beurs treckt by uyt sijnen sack
Veel brieven , die leest hy met ghemack;
Dan gaet hy dringen deur alle hoecken
Quansuys om koop-luy of boden te soecken,
En als Signoor soo een ront jaer ghegaen heeft,
Weet niemant dat hy oyt party ghedaen heeft ,
4 (Zie bl. 59.) 2 (Vermoedelijk de Latinisten D. Ileinsius en P. Merula;
zie bl. 20; de laatste geb. 1558, 4607.) 3 (Latijnsch bekeldichter, geb,
't j. 44, -1- 104 n. Chr., door Beaumont vaak nagevolgd.) 4 Wijnoogst.
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Of eenich goet uytter Zee gekregen ,
Of afgescheept , of ter Waghe doen wegen.
Wel waertoe dient dan al sijn getrantel ?
Signoor draeght te pronck sijnen mooyen mantel.
1V°. XXII.

Als Goossen is by goe ghesellen ,
Weet Hy veel wonders te vertellen ;
Van hier, van Baer, van nieuw, van oudt,
Van Oost, van West, van heet van koudt,
Van bosschee, berghen, steden, landen,
Rivieren, schepen, zeen en stranden,
Van vreught, van druck, van krygh, van vreê,
Hy kant al brenghen op sijn sneê.
Maer al sijn praten sal men vinden
Ghelijck de mantels vande blinden,
Die, by de wegh, of aen de poort ,
Doen aen den gaenden man haer woort :
De stof is minder als de lappen,
En soo ist oock met Goossens klappen.
N°.

XXVI.

Kent ghy dien dollen droes3 met dien gekrolden kop,
Met dien nieuw-snuften boet, en vederbos daerop,
Dien snorcker, die soo breed gaet swaeyen over straet,
Die mettet Ines op zy altijt van vechten praet,
En van sijn vromicheyt soo wonder veel vertelt
Als of hy had Ducdalf 6 geslagen uyttet velt ?
Voorwaer, 't en is niet wel te sien aen sijnen neus.
Al schijnt hy, nae 't gewaey, een Roeland7 , of een rens,
t' Huys wort hy van sijn wijf geringelt als een kipt,
Hy wast, hy dweylt de vloer, en haspelt wat sy spint.
N°. LXVIII.
Laet ghy , om goede schuit , u roepen in 't gerecht ?
Buyrman, my dunckt, voorwaer, ghy sijt al veel te slecht,
Ghedenckt, dat de Ste-boon, de Grif, de Procureurs,
U maecken, arme man, een lichte platte beurs.
En wat ghy, hier en daer, aen quade kosten laet,
3 Reus, strijder. 6 Alva. 7 De geduchtste Paladijn van Karel den Groots.
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Op deuchdelijcke schuit een mijt niets af en slaet:
Gaet liever , sijt ghy wijs , van selfs u schuit betalen
Soo kont g11y sonder scha , oft schant, noch danck behalen.
N°. LXXIX.

Loy is in 't wercken luy en lam,

Sijn handen traegh, sijn armen stram,
Maer met sijn tanden, in het eten,
Geeft by gewisse , snelle beten.
Als hy wat heeft, dat hem wel srnaeckt
't Is wonder, hoe hy wapper-kaeckt :
Waer Loy van dit gebreck genesen.
Hy sou een kloeck arbeyder wesen.
Doch da erom hoeft hy niet te gaen
Te meester, 't sal haest sijn gedaen :
Hy brengh' maer in sijn traeghe handen
De snelheyt van sijn graeghe tanden.
N°. LXXX.

Dat wy in duytsche tael het gheven noemen schenken

Heeft voor den gever en den nemer sijn bedencken :
De gever lette, dat men uyt een lege can ,
Hoe dorstig yemant sy, geen drincken scheneken kan,
Sy sijn dan onbedacht die aen een ander geven
Meer dan sy hebben , of daer sy by moeten leven.
En soo als het sou sijn een onbeleefde gast,
Die meer wijns eyschte , dan de schenker heeft ghepast
Soo moet een yegelijek hem laten wel genoegen
De gift, die hem sijn vrient uyt gunste toe wil voegen:
Doch als de mildigheyt meer dan nae reden geeft,
Moet men niet alle gift aenveerden onbeleeft.
Al wat geschoncken wert, en dient niet uytgedroncken,
't Voegla oock dat ghy neemt al wat u wert geschoneken.
N°. CXXV [naar 1lartialis].
De Leser , mogelijck , sou' willen ,
Dat ick hem dichte noch meer grillen.
Maer neen hy neme dit voor 't leste
De kortste dwaesheyt is de beste.
8 Niet een mijt -- zoo veel als niets.
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WIL ZAL 'T PASSEN ,
ALS DIE T KOREN DOET WASSEN.

[Van Jon.

DE BRUNE

(1624) ; zie bl. 219.]

Wie zal het heden-daeghs van passe konnen koken ,
En saussen naer de smaeck van deze vieze lien?
Dat noyt gheen reuck en gaf, dat hebben sy gheroken,
En dat onzienlick is , dat hebben sy ghezien.
Hoe dat het yemand maect , hy can zich noyt verweeren,
Voor dees by al te ruym , voor die te nauwe leeft :
Wat wonder? op een ey daer vint-men zelfs te scheeren.
Elck een heeft wol genoegh, oock die geen wol en heeft.
-o10-

NEUSWIJS-WEETAL.
[Door

Jon. DE BRUNE ;

zie boven.]

Zijt ghy keurigh om te weten ,
Wat een keur-wijs mensche zy ?
't Is een misdraght, gantsch vermeten,
Noyt van zorgh, of kommer vry.
Zijn beroep is veel te enghe
Nae 't begrijp van zijn verstand :
Daerom ist dat hy zich menghe
Altoos met eens anders stand.
Nochtans kan hy 't zoo belegghen
Als hy 't alles onder-mijnt ,
Dat in al zijn doen en zegghen ,
Niet dan enckel liefd' en schijnt.
Geen nieuw-tijdingh magh-er komen,
Of hy is stracks op de straet ;
Dus zoo gaet hy zich beromen
Dat het eerst uyt hem ont-staet.
45 45

Hy weet op een hayrken breede,
Hy kan zegghen op een draed ,
17
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Hoe veel lees of geen' uyt-reele ,
Hoe veel winst daer zy, of schael'.
Hy zal u in 't breed verhaelen
Al wat datter om magh gaen ;
Hoe veel zacken , hoe veel baelen
Dat in yders pack-huys staen.
Al wat Jatter wert besloten ,
Al wat datter wert beraemt,
't Schijnt al in zijn breyn gegoten,
En by hem te hoop verzaemt.
Hy weet , eer de Prins op-trecket,
Waar heen dat het is ghemunt ;
Of hy "t zomtijds wat bedecket ,
Hy kan 't zeggben op een punt.
Niemand derf op hope leven,
Niemand vreeze voor de val:
Deze man heeft op-geschreven,
Wat nae dezen wezen zal.
Of het oorlogh , of het vrede,
Of liet wezen zal bestand ;
Wat voor land, of welcke stede
Mars zal stellen in den brand;
Dit, met all' omstandigheden ,
Wijst by netjens op zijn duym,
En bekleedst met zijn reden;
Maer 't is niet als leughen-schuym.
Niet een bode magh er tomen,
Niemand brieven en ontfanght ,
Of hy heeft terstont vernomen ,
Watter in de wolcken hanght.
"t Welck by niet en laet werkouwen,
Noch vervlieghen in de wind ,
Maer by gaet het stracks ont-vouwen,
Daer by .d'eeiste ooren vint ;

JOH. DE BRUNE.

Doch niet met de zelve leden ,
ltilaer zoo aerdigh toe-gemaeckt
En verciert met zulcke reden,
Dat het vry wel anders smaeckt.
Al zijn spraeck is zoo ghekloven ,
En ghebreet met tusschen-naed ,
Dat zoo onder , als ooek boven
Weynigh van het laecken staet.
Ziet hy twee of dey te zamen,
Die yet noustighs hebben voor;
Onze man en zal niet schamen
Toe te steken neus en oor.
Vrienden, zeght hy, met ghedooghe,
Dat ick u gezelschap stoor' ,
Isser yet nieuws van om hooghe ?
heeft de Prince wat op 't spoor ?
Kan hy daer dan niet vernemen ,
Als een stil en doof gheswijgh,
Hy valt op de Palts, of Bhemen ,
En gaet swetsen van die krijgh.
Daer weet hy dan af te maelen ,
Waerom dit of dat ghebeurt,
En in 't breede te verhaelen ,
Wat de Vorsten heeft ghescheurt.
Wat Brittangien heeft bewoghen ,
Dit te laeten , dat te doen ;
Wat wy noch verwachten moghen ,
Wat verhopen , wat vermoe'n.
Daer naer gaet hy breed uyt-weyden
Op het Engels-Duytsch verdragh ;
Waernaer ons gezanten beyden ,
En wat daer noch schorten magh.
Van hier weet hy fraey te springhen
Op d'Oost-Indiaenschen raed ,
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En zeer puntigh in te bringhen,
Wat hier in al omme-gaet.
Hy en heefter niet te ghelden ,
Zijn naera werter niet gespelt;
Nochtans laet by niet te melden ,
Wat de deel-genooten (pelt.
't Zal nu, zeght hy, haest uyt-leken,
Als de pot zal zijn ontdeckt,
Met wat feylen en ghebreken
Dat de kamers zijn bevleckt.
Deze koop-man kan 't niet houwen,
Zoo diep als hv is verzeylt :
Ghene zullen 't hoofd staen krouwen ,
Wert-er niet Naest uyt-gedeylt.
Yders middel en vermoghen ,
Yders rijzen , yders val ;
Hoe zeer Blek een is bedroghen ,
Hoe langh dat hy 't herden zal ;
Dit, en watter meer kan wezen,
Van eens yders doen , of scant ,
Is in 't laugh' en breed' te lezen
Op de vingers van zijn hand.
Samsons vossen zagh men branden
Al het koren, steert aen steert;
Maer zijn tonghe, zonder banden ,
Yders goede naem verteert.
-oEo----

WAARHEEN?
[Eerste derde van eersen Rey van gevluchte uyt Vlaenderen,
in het Treurspel Belech van Leyden door ZEVECOTE ; zie bl. 66.3
Wat stat, wat velt, wat vremde lapt,
Wat bos, of onbekenden kant,

DOOR ZEVECOTE.

Sal ons een vaste wooning geven,
Daer wy verlost van moordery ,
En van de Spaensche tyranny,
Met ruste sullen mogen leven?
T'sy daer de son het dorre velt
Van d'Africaensche ryken quelt,
En voert haer peerden naest de landen,
Daer Pales' Hoyt yet groens en vint,
Daer 't heete sant den koelen wint
Zijn sachte pennen doet verbranden.
T'sy daer den winter trager gaet,
Daer zelfs de zee geketent staet,
En eeuwichlick met ijs gebonden ,
In 't ryke van den droeven nacht,
Daer Ceres noyt noch Bacchus lacht,
Daer geen genuchten sijn gevonden.
Daer geenen Tytir2 schapen wevt
Ent ongenadig hert beschrevt,
Van Galathea zijn vriendinne;
Daer noyt het fiertel lain en springt
Daer nop den nachtegael en singt,
Beklagende zijn oude minne.
'Tis eveneens waer dat wy gaen,
Als wy den bloedigen Maraen3,
En al zijn tyranny ontloopen;
Als wy niet dag voor dag en sier
Soo veel onnoosel vrome liên
Verbranden of aen galgen knoopen.
Een deel, in 't machtich Brittenlant,
Sal, aen den groenen Teemschen kant,
Zijn soete vader-stat vergeten:
Een deel sal , by den duytschen Rijn ,
Gerust en ongequollen sijn,
En van lilarancn niet meer weten.
Ode! Leytsche maegt , die nu benout
Den wreeden Spaenschen hoop aanschout
1 Godin der fierders. 2 Een herder. 3 (Lie bl. 21,)
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Sich rontom uwe mueren wenden ;
Wert gy verlost eens uyt den noot
In uwen alderliefsten schoot,
Sal ick mijn levenstijt volenden!
Iek sal de soete Vlaemsche locht ,
Die my in 't leven heeft gebrocht,
En al mijn volck gewillich derven ;
Voor n sal sijn het leste bloet,
Dat my bewaert en leven doet,
Is 't dat ick mach uw borger sterven.
-010-

KLACHT VAN LEIDSCHE BURGERS.
[Door ZEVECOTE uit het Treurspel 't Ontset van Leyden ;

zie bl. 260.]
Wy sijn berooft van broot, van kracht,
Men siet , de uytgeteirde wacht
En can niet veel uytrechten.

Och, dat den grooten God nu quam,
Baldens al zijn hoop benam ,
En voor ons wilde vechten !
Och , dat wy wierden weêr ontset ,
En dat wy mochten onbelet,
Als eerst in vrvheyt leven!
Och , dat den bloedigen Maraen ,
Die ons heeft soo veel quaet gedaen ,
Wiert uyt het lant gedreven !
Ghy, God, ghy sonnet doen alleen,
Ghy cont ons slachten en geween,
Is 't dat ghy wilt, wel stelpen;
Ghy cont des vyants hoogen moet
Doen buygen onder uwen voet,
En ons uyt swaerhevt helpen.
Treet in uw' oordeel , straft hem God ,
Die met u heeft soo lang gespot ,

DOOR ZEVECOTE

U volek vermoort , verraden ;
Toont (lat by eenen Rechter heeft ,
Die yeller loon naer wercken geeft ,
En straft voor zijn misdaden,
lek weet dat soo geschieden sal,
De boose sullen in den val
Vergaen die z'ons bereyden.
Iek voele dat mijn herte secht
Dat God, die voor zijn kinders vecht,
flock sal ontsetten Leyden.
Vlucht toch, Marane, vlucht toch snel,
Eer dat de vloet door Gods bevel
Den wech u 'heeft genomen:
Is dat Boysot u comt aen boort,
Ghy sult stracx werden al vermoort
Of aen een galge comen.
Vlucht ghy oock, Glippers, die de stat
Soo geern' had' onder 't jock gebat
?Iet dreggen en met liegen ;
Die socht met brieven vol fenyn,
Gelijck de Spaensche woorden zyn,
De borgers te bedriegen.
Loopt, schimpers , naer den toren nu
Daer ghy ons sont, daer sent men u ,
Gaet , siet den Spaignaert loopen
Al zyt ghy dan van klemmen moê ,
Loopt recht weêr naer den Lombaert toe ,
Laet weêr u tong daer knoopen.
Ick weet , ick Noel 't, God staet ons by ;
Hy wilt weêr Leyden hebben vry
Van vremde heerschappyen ,
Ick hoop dat by voort (len Tyran
Rechtveerdelick sal tasten an,
En heel het lant bevryen.
_-.
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JOABS UITERSTE.
[Uit de Tragoedie Salomon door GVILIAM VAN NIEVVVELANDT (1628 •-- WILLEM VAN DEN NIEUWELANDT) -- zie
bl. 231.]
Ioab [de velt-overste] heeft tegen Davids zin Absalon doodgestoken , en Adonias aangezet , om , tot Salomons nadeel ,
zich Koning te verklaren.

loab [in den Tempel gevlucht]. Geest van
Absalon. Benaia [Velt-overste].
Ay my ! vvat schrick is dit , vvat lijd ick al ghevaer ?
Waer dat ick keer, off vlucht. dees sehaduvv'volght my naer,
Vliegh ick met mijn ghedacht, in 't diepste van der hellen,
lek sien dees ziel daer oock , die mijn gemoet komt quellen.
Waer dat ick my verbergh , de vrees' die vat my aen,
En raedt my dat ick sou, de mulle vvraack ontgaen
Maer vvat , den Hemel is, tot mijn verderff geneghen ;
Want vvaer ick loof , oft vlucht, de vvraack die komt my
(teghen.
'T schijnt dat den Hemel haet, den stervelijeken mensch,
Soo haest als hy verkrijght , den schijn van sijnen vvensch ,
'T schijnt dat hy my benijdt, en niet meer vvil ghedooghen,
Dat ick naer desen lach , sijn licht sie met mijn ooghen.
Ach Hemels al te vvreet, hoe lijdt ghy dat een hert,
Dat noyt vervvonnen is, van vrees vervvonnen veert?
Dat Ioab die schier heeft, een vverelt overvvonnen,
De vreese van de doodt, niet sal vervvinnen konnen.
Neen neen ick overvvin, de vrees van mijn gemoet.
Gaet henen soeckt de plaets, daer mijn ziel rusten moet,
Verlicht haer met u vlam, tot dat ick daer sal komen.
Want ick vveet dat my haest, den dach sal zijn benomen.
Iek heb Adonias , geraeden in sijn quaet.
'T is reden dat mijn ziel, oock bysijn ziele gaet.
Dat nu de Son alleen, gaet loopes door haer Poolen ,
Dat zy nu vry alleen, den Hemel door gaet dooien.
Want ick , die als een Son, het aerdtrilck heb verlicht.
Verduyster door de doodt, en heb Naest uytgelicht.
Mijn Son' gaet onder d'aerd , en wort ter hell' gesonden,
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Daer noyt geen Son' noch licht, noch klaerheyt vvas gevonDat sy dan van mijn licht, hooverdich haer beroemt. (den,
En mijn licht haeren dach ; oft hanen Phcebus noemt.
'T scheen dat ick van 't gheluck , vol voorspoet was gheboEn nu op eenen dach, gaet all' mijn eer verloren.
(ren,
Waerom en ben ick niet , gheslaghen van de pest,
Als Godt verthoorent vvas , en siorff met al de rest.
Eer dat ick door een kindt, verliesen moet mijn leven,
Dat hem van in sijn ieught tot moorden gaet begheven.
Ida ! Tygher moet het bloedt , het bloedt van Zeruja1,
Versaeden uvven dorst, dat u bestaet soo na?
Wat siet men al verderff, en ongheluck geschieden,
Daer hinders sonder raedt , het Koninckrijck ghebieden !
Daer niemant wort beloont , dan die als kinders leeft,
Het aerdtrijck ick vervloeck , dat mN ghedragen heeft.
'Tschijnt dat lees schaduvv haer,'aen Ioab soecktte vvreeken
'T schijnt dat sy in mij n borst, haer helsehe vlam wilt steeken.
Wech, komt my niet te nae, vertreckt verdoemde ziel,
Eer dat ick u noch eens, met dit mijn svveert verniel.
[Geest van] Absalon.
Wee roep ick, loab vvee, de vvraeck moet u verderven,
Mijn ziel doolt ongherust, tot dat ghy oock sult sterven.
loab.
Ach! schrickelijck gesicht, versoeckt ghy dan mijn doodt?
Berst aerde, scheurt van een, en opent uwen schoot,
Verslindt haer altesaem, die my door vrees' vervaeren,
Doet haer, naer haer verdienst, met schrick ter hellen vaeSal dan de grousaem vrees', als een vervvoedt tijran, (ren.
Vervvinnen door haer kracht,een strijdtbaer oorloghs man?
Sal hy die self de vrees', op ander plach te iaeghen,
Nu moeten in sijn ziel, haer dulle vvreetheyt draghen?
Ha !! grouvvelijeke vrees' hoc maeckt ghy my verschrickt?
Boe loab vreest ghy dan , dat u vvort toegeschickt ?
Vreest ghy , vvaerdoor ghy suit , tot u gelorij raecken?
Mijn doodt, sal desen dagh, hoop ick, doorluchtieh maecken.
'Ken vrees's oortaen niet meer,dat vry den leeuvv'vervvoedt,
Komt suyghen uyt mijn borst, mijn dul ontstceken bloedt.
Dat b y mijn ziele vey, doet zenden naer der hellen,
1 De moeder van Lab en zuster van David,
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Op dat lees Manest my , op d'aerd niet meer en quellen.
De menschelijcke vvet , hen ick oock onderdaen ,
Ick vveet dat alle vleestb, moet door de doodt vergaen,
Al dat geschapen is , moet vroech oft laet verderven.
»'Tis dvvaesheyt dat den mensch ontvlieden vvilt het sterven,
[ Geest van] Absalon.
Waer-om o! moorder vvreet, zijt ghy dan hier gevlucht?
Weet ghy niet dat-men noyt, des Heeren handt ontvlucht?
Ioab.
'K en vlie den Heeren niet, maer vvel des Koninckx thoren.
[Geest van] Absalon.
Den Koninck doet mijn vvraeck, u vlucht is moeyt verloren.
Ioab.
Mijn haeyren staen te bergti, mijn mannelijck gemoet,
Ontset hem door de vrees die my den strijt aen-doet.
'T schijnt dat dees grouvvsaem ziel, my toe-sendt al' dees
(plagen,
'T schijnt dat sy my vervveckt, die mijn gemoet door-knagen.
'T schijnt dat ick in mijn ziel, met recht voord' over-tuyght,
Off dat mijn moedich hert, sich voor de vreese buyght.
Benaja.
»Wie dat oneenicheyt, door moet-vvil soeckt te vvecken,
»Soeckt listicli het geluck, naer sijnen vvil te trecken.
» 'T is dvvaesheyt dat-men meent, des Heeren straff t'ont»Wanneer men sijn gebodt, te buvten heeft gegaen. (gaen,
Ghy vveet groot-moedich Vorst, dat vvy ons moeten letten,
Naer 't Konincklijek bevel, en vaderlijcke vvetten.
Derhalven, op dat ghy, u aen-clacht voeder leght,
Soo komt vvt dese plaets, en stelt u self te recht.
loab.
Seght Salonzon, dat my den Tempel sal bevrijden ,
Off ick zal hier de straff, van mijne misdaet lijden.
Ick acht mijn leven meer, als 't Konincklijk gebodt ,
Nu my den Koninck haet, soo staet mijn hoop in Godt.
[Geest van] Absalon.
»Als Godt met sijne gunst , den mensch is afgevvcken ,
'2 Schimmen.

»Dan l
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(vvrekeii.
Benaja.
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Het Konincklijck bevel heb ick u aengeseyt.
1 oab.
Gaet seght hem , dat ick hier, te sterven ben bereyt.
Salomon.
Ghy zijt o ! Heer alleen , ghy hebt het al geschapen,
Den Hernel looft u tracht , de winden sijn u knapen.
Al vvat daer boven is , off op het aerd'rijck leeft,
Js u, ghy zijt die 't rijck , en 's vverelts hoogheyt geeft.
Ghy beerschapt over al , ghy stort als eenen regen,
Daer ghy door hooge gunst , vvilt lenden uvven segen,
Geen Godt is vvs gelijck , in u handt staet de tracht,
Als ghy maer imant veilt, groot maecken door u macht.
Wat ben ich doch o ! Heer, dat ghy my hebt vei Boren?
Dan ghy volbrenght het geen , dat ghy ons hebt gesvvoren.
liet Manna van u woort, maeckt mijn ziel onbevreest,
En maeckt my zijnde ionck , seer oudt , en grijs van geest.
lek vveet dat ghy o ! Heer , mijn
. herte vvilt beproeven.
lek vvensch te zijn geproeft, lieer vvilt my niet bedroeven.
Omgort my met u vrees, geeft my oprechticheyt.
lek stel my in u macht , ick geef my over vvonnen :
Want vvie sou tegens u, o ! Heer hem stellen tonnen,
Godt is in luda groot, sijn eracht is daer vermaert,
In Israel heeft by zijn heerlijckheyt gebaert.
Tot Salem is zijn tent, in Sion vvilt hy vvoonen,
Aen Ephraim3 sal hy sijn mogentheyt bethoonen.
Hy breeekt door sijnen arm , haer bogen, schilt en svveert,
En maeckt haer in den strijdt, als Sissera' verveert.
Sijn heerlijckheyt, en macht, is meerder als de bergen.
Die haeren grootera rooff in haeren buyck verberghen.
Die stout zijn van gemoet berooft by van haer eer,
Sy slaepen haeren slaeg , geen tracht en gelt daer meer.
Voor u u Jacobs Godt? vvort slapend' en verslagen,
U haeters niet alleen, rnaer beyde peert en vvagen.
Ghy zijt vervaerlyck Heer , vvie can voor u gestaen ,
3 Josephs Loon, geb. in LEg. 1710 v. Chr. 4 Veldoverste des Konings van
.Asor , t 1283 v. Chr.
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Als ghy van uvven throon, u toornicheyt laet gaen.
Als ghy liet oordeel laet van uvven Hemel liooren
Soo vvordt het aerdtrijck stil, en stopt verschrickt sijn ooren.
Ghy slaet de Behemots5 , en breeckt haer hoofden vvreet,
Als ghy verdrietich vvort , van,ons verdrietich leet.
Ghy deylt door uwe tracht , de zee met Naere baeren ,
En doet in haeren buyck , Leuiathan6 vevvaeren.
In u is Bach . en nacht , ghy geeft de Son haer licht,
Ghy zijt die in de zee, het aerdtrijck hebt gesticht.
Gedenckt daer-om ó Godt ! , aen die ghy hebt versoren,
Aen die , die sonder u , a Heer ! sou zijn verloren.
Vergeet de ziele niet, van u ellendich dier,
En geeft u tortelduyff, doch niet den vvreeden gier :
Maer veilt sijn vierich hert, bevvaeren in u handen,
Op dat hy eeuvvichlijck mach in u liefde branden.
5 Monster-ossen. 6 Zeegedrocht.
-oêo

DE WAERELD.
[Uit het gedicht van den Mlensch door WILLEM VAN DEN
zie bl. 231.]
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Haer crasht verslindt veel meer dan een verhonghert dier,
Sy snijdt gelijck een sweerdt en brandt ghelijck een vier,
Sy vlieght gelijck den windt , en waer sy set haer voeten
ll'laeckt alle reden plaets, en druck comt haer ontmoeten.
De prickelingh des vleesch, gelijck haer trouw vriendinn,
Plaeght oock de lieve jeugllt als eerre vyandinn ,
Die, als sy ons laet sien de schoone blonde vlechten,
Doet sy ons jonek gemoet in haere stricken hechten :
Ons sielen sy berooft, door 't lieffelijck ghelaet
En weckt den geest tot vreught gelijck den daghenraet.
Al schijnt sv sacht van schijn, en lieflijck omt' aenschouwen
Haer hert is vreet en quaet , wel w'eerdigh om te grouwen.
Soo is de wereldt oock die niet dan schijn en heeft,
En, voor gliewenste vreught niet dan verdriet en gheeft:
Die niet dan rust en thoont daer haer die is benomen;
Die siel en lichaern rooft van die tot liner wilt tomen.
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Sy is 't geschildert graf , van buyten schoon versiert,
En binnen vuylen stanek , vol wormen en ghediert,
Een rijckelijck geschenck, begheert met groot verlanghen,
Maer binnen vol venijn van padden en van slanghen :
Een recht vervalscht ghelas1 , waerin ghy meynt te sien
De volheyt van de vreught die sy doet van u olien.
Die rust van haer begheert , gheeft sy veel moeyt en sorghen.
Die eer van haer begheert, daer blijft sy voor verborghen.
Die haer om rijckdom dient, sendt sy veel ongeluck.
Die vreught van haer versoeckt benaut sy door den druck.
Die om haer hulpti roept, die wevghert sy haer handen.
Die van haer 't leven wenscht, die doodtsy met veel schandera.
Dient haer! envolghthaernaer! beminthaer! hebt haer lief !
Koopt haer, op pant van eer ! soeckt haer, tot u gerief.
Loopt, daer fortuna woont , stoot haeren winkel open !
Zoo vindt ghy daer bedrogh, vol schandelijck wanhopen;
Ten eynde, dat ghy soeckt, dat vindt ghy voor gewis,
Want ghy recht werreld soeckt daer rechte werreld is.
I Glas.

TER GEDACUTENISSE VAN

HANS GE TENBERGER.
[Door PETRUS SCRIVERIUS (1628) ; zie

M.

59. §J

Ha! Schalk, ha ! zijt gy hier? zijt gy 't Hans Gutenberger !
Hoe, past u deeze naam? ja dubbel-schalk, en erger,
Met diever berucht, ó eer-vergeeten bloed,
y dit verwijdt uw schelmstuk niet voldoel.
Mijns oordeels
Om dat gy Laurens goed gingt bergen en wegdraagen,
En schalkelijk beaamt, zoo hoort men nu gewaagen
Van Goedenberges lof: hoe dat men dat verbloemd,
En van den Goedenberg den Guvten-berg vernoemd.
Na Straatsburg dan oft Mentz zoo zijt gy heen geweeken,
En hebt daar in een hoek u zelven lang versteeken ,
Niet zoo aanzienelijk als t' Haarlem aan het zandt.
Doch niettemin gij kwaamt,gy kwaamt noch voor de handt;
En dacht, het is eens tijdt mijn hoornen op te steeken ,
Mijn Meester woond zoo verr', die kan hem kwalijk wreeken.
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De Perssen staan gereed, en alles is bereydt,
't Is reden dat men nu aan 't werk de handen, leydt :
Mentz lagt vast in baar Fuystl : de nieuwe waar van Boeken
Kwam met verwondering een yder daar opzoeken :
Elk koft , en bragt wat t'huys. Hans Fuyst uw cameraat ,
Alleen niet na de winst, maar ook na eere staat.
Die drukt zijn naam op 't werk : en heeft een naam verkreeEn Gutenberger is allenskens zoo verzweegen :
(gen ;
Maar op dat gy ook iet mogt hebben tot u loon,
Zoo staat daar als een Dief in dit Taf'reel ten toon.
1

(Speling

op Faust, -1- 1466.)

LOFDICHT VOOR

PIETER BOR CHRISTIAANSZ. ,
\AARAGIITIGE HISTORIE—SCIIRYVER.

[Door P. SCRIYERIUS; zie bl. 59. §]

Dat DIAVORS tuymel-geest is over `t Landt gedreeven,
En dat men goed, ja bloed, opzet met lijf en leeven ,
In teerling van dien Godt; dat menig ziel versmoort ;
Dat Huyzen zijn verbrandt, en Kerken zijn verstoort ;
Dat piek staat tegen piek, en daggen tegens daggen;
Dat hier ORAMIE vliegt, en daar de Spaansche vlaggen;
Dat d'een mensch dander eet, en jammerlijk verscheurt;
Dat Neeringe verloopt; dat Iielgica meest treurt ,
En Neêr-Landt zich beklaagt der Wolven en der Gieren;
Is 't Spangiaarts, uw bedrijf? of uw*, u Batavieren ?
Of schort het aan u bey t Doch dit ga zoo het wil:
ik merk , dat 's Graavenhaag oneens is met Madril.
Dat Brussel na een wit en 't Hoff van Spangien doelen,
Om Hollandt onder 't juk te brengen, is 't gevoelen.
Maar g'lijkerwijs hier is nu overlang getwist,
En Oorlog opgestaan, tot noch toe niet geslist;
Zoo twistmen hier en daar van wegen d'Oorlogs-stukken,
Wie die best Lethel kan met Waarheyds hand ontrukken,
S (Aan Lethe) Den stroom der vergetelheid.
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Wie d'Helden, en den naam, die d'Helden eeuwig blijft,
Vrymoedig zonder zucht en ]ogentaal beschrijft.
Een onbevlekt gemoedt de Waarheydt moet betrachten,
Op voordeel, noch op straf (zoo 't noot mogt zijn)) niet achten.
Die iet verbloemt, of heelt, en 't bladt met weyff'len vult,
Voldoet de Waarheydt niet, en blijft staag in haar scheldt.
De Meter2 hoort men hier, en daar een 1fJier.Beek3 noemen:
Aan beyde zijden is 't , n wij weeten van geen bloemen ;
»Wyschrijven naar behoor; wy gaan recht in ons schoen;
»'t is buyten ons bestek , iet af of aan te doen."
Dus roemt elk-een om strijdt. Dit moeten wy soo hooren :
De Waarheydt evenwel gaat hier en daar verlooren.
Ja zomwijl aan een zy geraakt de vroome Heldt ,
En in den vyandt vindt de schrijver dat hy scheldt,
Door haat en nijd vervoert : De Vrydom en Handt-vesten
Roept d'een gequetst,geschendt ! en d'ander duydt ten besten.
Men vecht om van den hals te weeren brandt en roof;
Men vecht voor Godes woord,men vecht voor't waar Geloof.
Dit kijven heeft geduurt, tot slaans toe, lange jasren,
Ent volk is zoo ontstelt, zy konnen niet bedaaren.
In tijds; ten nut des Tijds, de Waarheydt nederdaalt,
En tuygt zelfs , dat ons Bon haar allerbest betaalt.
2 Emanuel van Meteren, Prot. geschiedschr., geb. 1535, 1612.3 Adriaenvan
Meerbeeck, Rath. chronijkschr. , geb. 1563, - 7630, heeft v. Meteren bestreden.
-0§0-

KLAGHTE DER PRINSESSE VAN ORANJEN4,
OVER' T OORLOOGR

VOOR S IIARTOGI[ENBOSCH.

[Door HoorT; zie bl. 7.]

Schoon Prinssenoogh gewoon te flonkren,
Met zuyver' hemelvlam, kan ook
De grimmigheidt u dan verdonkren,
En smetten met een' aerdschen rook ?
Wat toght verleert die glinsterliehten
Hunn' zoeten swier ?
Om liever brandt van Mars te stichten,
Dan Venus vier?
I

Amelia van Solms, gemalin van Fredrik Hendrik, geb. 4602, i 1675.
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Zoo glooryzucht uw' zinnen prikkelt,
Voert, in Triomf, myn' slaverny.
Een krans van bloemen bly Bespikkelt,
(Geen Lauwergroen en heeft' er by)
Zal ik u vlechten, heel doorwaessemt,
Op nieuwen vondt,
Met geur, myn handtjens aengeaessemt
Van uwen mondt.
Op gouwde lelyen en straelen ,
Laet trotsen Fransch' en Spaensche kroon,
Om daer een perrel af te haelen ,
En streeft zoo niet , door duyzendt dóón.
'k Zal d' uw' al aerdigher doen blaken ,
Van steê, tot steê,
Met traentjens dauwend' op myn' kaken,
Vyt Minnewee.
Ik pooghde 't gloedtjen van myn' liefde
Misschien te koelen , voor een' stondt,
Kon nyptang 't flitsjeu, dat my griefde,
Wat trekken , uyt de diepe wondt.
Maer 't schijnt geweêrhaakt, dit is 't mangel.
Haas! myn hart
Voelt maklyk inwaerts gaen den angel ;
Te rug, met smart.
Myn' zughjens, tedere ghetuyghen
Van d'ongeneezelyke quael ,
Die plagh uw open oor te zuyghen.
Nu stoppen 't2 kooper, en metael.
Terwijl ghy breydelt d'oorloghskanssen
Met wal en graf,
Trompet , en schut (Ach arme) schanssen
Myn' klaghten af.
Indien 't u lust, Iuppijn te spelen ,
Zyn' vriendtlijkheên te volghen traght3.
Zyn hooghste lof, in menschekeelen ,
Nocht donder is , nocht blikzemjaght.
2 Piet oor. 3 Tracht dan z. vr. te volghen.
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En beter, dat myn smijdigh smeeken
Vw hart verfraey4 ,
Dan, in gedruys van slaen en steken,
Het veldtgeschraey.
'k Hoor alle daeghs van versche dooden
Gevelt in hol , oft galery.
Elk overlijdt aen eighe lóóden ;
Maer aller koeghels moorden my.
Want ik my elkmaels voel bezeeren ,
Als van een punt ,
Die denk : 'op 't hoofdt met witte veeren ,
Was dat gemunt.'
Wat mooght ghy, die u niet en zoeken,
Bestooken in hun voordeel gaen.
Zoo veel en is 't niet waerdt, de vloeken
Van heel Kastilj' op zich te laên.
Denkt liever, hoe Madril zond' stoffen,
En zijn verquikt,
Vernam 't, van scherp te zijn getroffen
V. Ach! my schrikt.
Maer is , om lief, om lijf, om leven ,
Om kindt, om zoon van vaders naem ,
Zoo veel , op veer nae, niet te geven ,
Als om een glooryrijke faem ,
Zoo gunt my dat ik met u rijde.
Door koudt, door heet,
En voert my by 't rappier op zijde ,
Waer dat ghy treedt.
4 Verheug.
-o{}o--.---■ -

VICTORY —LIED VAN

's HERTOGEN-BOSCH EN WEZEL.
[Door den dichter, die ter spreuk voert Met arbeyd heen.]

Landbouwende lieden , komt wild eens hoovierens,
Die Koeyen hantieren», Schaap , Verken of Ros,
! Feest houden.
18
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' S HERTOGEN-BOSCH EN WEZEL.

U vaste Huysradekens2 meugdy vercieren ,
Maar poogt nu te vyere3 » , met Rommeling los4 :
Nu Wezel is over en 's Hertogen-bos.
Verzameld veel Hutte geteutery 5 vroeg,
't Zy Slonzen 6 Lantaerne n, oud' Duygen van Kaernen:
In 't Bos en om Wezel groeyt Houts genoeg.
Brand Emmers , Melk-mouwen? en Nappen die druvpen,
Brand Tobben en Kuypers», die lekken ondigt,
Brand Troggen daar Verkens niet konnen uyt zuypen ,
Brand Haaken die stuypens n en Vlonders (lie zwigt,
Brand boomlooze Manden die laayen 9 zeer ligt,
Brand Hordens daar Bestevaar Pelzen i° op sloeg ,
Brand gortige" Karren » , en Wormgate Sparren :
In 't Bos en om Wezel groeyt Ilouts genoeg.
Brand Wannen en Maaten , vol gaten gemengelt,
Brand daar men [meê] zwengelt 12 »,'t zy Hennip of Vlas,
Brand Joelen daar Schaapkens aan waren gestrengelt,
Brand Fuiken omwrengelt13 »; tot Muyze-vals-kas,
Ouw' Stoelen, Ouw' Banken, brand alle den bras14,
Brand Wiegen , daar Besje jou Moertje in droeg ,
Brand stukken van stoven», Warm juffers vol Kloven
In 't Bos en om Wezel groeyt louts genoeg.
Brand Vangenhuys-korven, die Kuyken besluyten,
Brand Riemen van Schuyten», en Berden van Kraam,
Brand dor oud Geboomte met dragende Spruyten,
Brand Wortels en Kluyten», met Stuyveling 15 t'zaam,
Brand Berry en Wagens, Rong i6 , Dissel en Raam,
Brand Vlegels en Rekels, voor Herberg of Kroeg ,
Brand Schoppen , mitsgaders» , ouw' Vegende Ragers ,
In 't Bos en om Wezel groeyt Ilouts genoeg.
Brand Klingen en Kloten, ja Trommels en Trompen,
Brand sloffende Klompen», en Hols-blokken ook ,
Hoepstokken, Klijf-blokken, oubollige i7 Pompen,
Brand Dozen verkrompen», smak boender ten smook,
2 Meubels. 3 Beijvert u ten {vreugdelvure. 4 Draagbaren rommel. 5 Prul-

len. 6 Dievenlantaarns. 7 Melkmouten. 8 Buigen, zwichten. 9 Vlammen.
10 Huiden (om te drogen). 11 Vermolmde. 12 Dorscht. 13 Saamgewrongen
netten. 14 Alles. 15 Vervrozen turf. 16 Wagenboom. 17 Kranke
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Brand poffend' opblazers18 van Vyer, As , en Rook.
Welks byten wel ymand ten Huyze uyt joeg,
Brand Haspels en Spillen», ouw' Brillen van Stillen19:
In 't Bos en om Wezel groeyt Houts genoeg.
Maar Prinslijk' Huysluyden hoe slegt 20 of geslepen,
En brand dog geen Schepen», Sluys, Huyzen nog Bed ,
Nog Spring-stok, nog Vyerboom 21 »; maar houd u begrepen
Om t' blyven ontnepen » uyt Spanjaardens Net ,
Los-branden wild liever, een Roer of Musquet,
Beschermend u Akker , Paard , Egg' ende Ploeg ,
Tot Heerschappers glory », voor deze Victory :
In 't Bos, en om Wezel groeyt Liefde genoeg.
18 Blaasbalgen. 19 Draagbare gemakken. 20 Eenvoudig, 21 Bakkersovenvork.
-.p53 p.-.

ZEGESANG TER EERE VAN

FREDERIC HENRIC ,
BOSCIIDWINGER , WEZELWINNER , PRINCE VAN

ORANJE.

[Door VONDEL - 1629.]
WIE is hy, dien de lauwer voeght
En met een aensicht soo vernoeght,

Geseten op den zegewagen,
Keert weer van 's vyands nederlagen?
Is 't oock de schutter wiens geweer
De landsmet Python ley ter neer ,4
Om wiep de volcken vrolijck dringen,
Die hupplend' 'et triomflied singen ?
Of is 't d'uytdaeger van de moeyt ,
Die Hydraes bloedende aders schroeyt :2
Wien danckbaerlijck Thebaensche schaeren
Toewij en kercken en autaeren ?
Of is 't een held van 't oude Room ;
Die op den vyandlijcken boom
Tot weering van gemeene ellende,
Geluckigh d'oorloogstoomen mende?
t

Apollo. 2 Elerkules.

276

ZEGESANG TER EERE VAN FREDERIC B

M tC,

Of is 't der waereld wonderdingh,
De Macedoonsche jongelingh ;3
Die, doen het jonge Tyrus schempte ,
De zee met 't oude Tyrus dempte ,
En smoorde soo veel stofs en puyn ,
En Libans cederrijeke kruyn,
Tot dat hy stormde uyt haren setel ,
Die elck te trots was en vermetel?
Neen , 't is geen held van d'oude tijd,
't IS FREDRICK HENRrCK , die den nijd
En all' die hem sijne eer misgonnen,
Door moedigh worstlen heeft verwonnen :
Die d'Oldenzeelsche vesten dwong :
Die Wesel innam met een' sprong:
En Grol heeft tot sijn winst gestreecken;
Dat tweemaal 't leger op sagh breecken :
Die met sijn volck te voet te ros ,
Verovert heeft 's Hartogenbosch.
Dat tweemael 't leger op sag breecken ?
0 groote winst van weynigh' weecken !
0 temmer van dat woest gedroght ;
Daar noyt geen kamper tegens moght !
Kan haet en nijd dien broek verduwen !
Kon die moerasdraeck dan met spuwen
Van vyer en voncken, vlam en roock ,
Met overyslijck ysren spoock,
Sijn' vyand niet ten poel uytjagen?
Dit ondier, oorsaeck veler plagen,
Staegh knabbeld' heldenbeen verwoedt,
Het leekte Truxis 4 edel bloed
En vatte (schuw van staelen banden)
Graef Hohenlo met ysren tanden.
Maes, Wael en Yssel, Leek en Rhijn
Vergiftighd' 'et met boos fenijn.
Naest God zij lof den roem der vorsten,
Aen wiens granaeten 't is geborsten.
Wie sou gelooven kunnen , dat
Eene oude en noyt gewonne stad ,
Gewent te swaeyen 't oorlogs vendel ;
3 Alexander. 4 Ferdinand Truxes, in 4585.

DOOR VONDEL,

Die sleutel was en grensegrendel,
En trots als Brabandts Pylaer stond ,
En Holland scheyde' en Brabands grond
So onversiens, so ongewroken
Gesloopt sou leggen afgebroken ,
Door 't woen des I)ollandschen Soldaets?
Dat d'eer van Tilburgh syne plaets
Sou laten d'eere van Oranjen?
Dat d'Oorloghs Setel van Hispanjen,
En Isahels doorluchte Troon
Sou open staen voor WELIEIUS Soon,
Tot schrick van PILIPPES bond-genoten ?
Breda had een Baron verstoten :
't Was billijck dat weer een Baron
Den Bosch most ruymen voor dees Son :
Dat 's Hartoginnebosch most worden
Des Princenbosch, na 's Hemels orden.
Ey lieve, liet toch eens 't gedrang
Van 't veye Nederland, met sang
En spel voor Hollands Herland krielen :
Hoe Burgers en hoe Boere zielen ,
Hoe oud en jongh, hoe vrou en maeghd,
En wie 't gemeene gunst toedraeght,
Al lachend door malkand'ren swieren :
hoe vrolijck Sten en Dorpen vyeren ,
En luyen in 't verwinners feest:
Die als een hopman onbevreest
En rustigh 't Heyr voor aen gelegde ,
Op 't vlacke van de Mouckerheyde,
Al waer hem inviel 't waerde lijck
Van synen oom Graaf Luydewijek
Die hier in 't harrenasch gebleven ,
Of na den slagh gevaen , most sneven
Door Spaenschrn haet , so schendigh wreed ,
Als hy sich vroom en eerlijck queet :
Terwijl hr dacht aen dese dingen ,
Gevoeld' 'y scharpe prickelingen,
En wraeck opsiedend 't edel bloed
Verdobbelt synen oorloghs moed.
Terwijl by sich ten oorlogh ruste
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Soo doodverwt by de Vlaemsche kuste.
De starcke steên, hoe vast bemuult ,
Van Maes , en Rhijn, en Scheld geschuurt ,
Gevoelen 't bange sweet wtbreken,
Hy houdse in twijffel met sijn' treken :
En Handwerps wacht sijn Heyr aen boord
In 't harnasch. schielijck ruckt by voort,
En draeft op pijp, trompet, en trommel
De Maesbrugh over naer den Dommel:
En vroegh voor bot, voor bloeyend blos,
Op 't veld koomt vallen voor den Bosch,
Met ruyterbenden nau om noemen ,
Gelijck de byen op de bloemen.
1)it sagh de grijse Grobbendonck.
Denck of het als een donder klonck
In d'onverwachtheyd syner oorera.
Hy lachte en grenickte wt den tooren ,
Doen hij op May den eersten dagti
Hier Mars den Mayboom planten sagh :
Maer 't lachen dat verging ten leste;
Doen by omringen sagh de veste,
Die so veel' rampen had gestuyt ,
En meermaels lachte ons' Legers wt :
Die zedert mense lest ontsette ,
Noch bet op haer' versekringh lette ,
Met schans by schans, en werck op werck,
Van graft aen graft en hoornen sterck.
Hier lagh nu d'eer der heeren Staeten.
Flux quam by 't leger der soldaeten
Een boeren heyr. men wroet men slaeft :
De byl die kerft, de schup die graeft.
Veel' bosschee worden omgehouwen
Om eersen Bosch : so veel' landouwen
Geplondert kael van ruyglite en rijs.
Geen' veldnymf vlecht nu krans om prys :
Geen Pan nocht Satyr hoort men queelen ,
Door 't derven van hunn' lustprieelen.
De deughd , gewoon na lof te staen,
5 Andwerpen.

DOOR VONDEL.

Sich maeckte een' 1 princelijcke baen :
Sloegh mylen dijex door waterplassen,
Door diepe meeren en moerassen.
Sy stiert de vlieten met een' toom ;
En damt met kracht den DommeIstroom :
Sy dar6 den ouden kil verleyen ,
En 't meyr een nieuwe plaets bereyen;
Daer t'hans de visscher set sijs fuyck ,
Beurt 't land de mossige perruyck
Nu overdroncken in het hooge,
En vraeght : wat Godt scheyd vocht en drooge ,
En , binnen andrert oeverboord ,
Bedwinght de watren door sijn woord ?
Daer flans de visschen swaenen aesen
Nu legerpaerden weeligh graesen :
En om het leger bruyscht de zee,
Die fins onwinbaer maeckt de steê.
I)at heet voorby tween Cyrus stappen ;
Die, met d'Eufraetstroom af te tappen,
Vermeestert 't pratte $abilou ,
So ras de ruyter waden con.
'k Sie dorpen hier in 't rond gelegen ,
Als met een snoer aen een geregen ,
Met dobble graft, en schans op schans.
d'Ontsetter heeft hier kleerre kans.
Ick sie 's Hartogenbosch vergrooten ,
En 't leyt in 's Princen wal beslooten,
Wiens krunckeligen ommekreys
Verstreckt een' somer sonnereys.
J
a a
Noch laeten de beschote wallen
Van krygelheyd den moed niet vallen:
Maer streng geparst van 't bitter lot,
Soo vltense met gebeên tot God ,
En all' sijn' heylgen. 's vollex yver
Aenroept den Euangelischrijver
Sint Ian den opperheyligh aen ,
Dat by syn' hoofdkerck by wil staen.
- Hollandsche
6 Durft.

(*h.
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Men offert op de hooge autaeren,
Men wieroockt tusschen kerckpilaren ,
Na Roomsche zede , en viert alom
Met ommegang , en heylighdom.
Kapellen, kloosters, kercken stenen ;
Gewijde en ongewijde weenen.
Sy hopen dat op 't allerlest
Geen' hemelhulp de heylghe vest
In 't allerwterst sal ontbreecken :
Al schijntse een weeskind , gants versteecken
Van menschentroost, in dit gevaer :
En hy, die voormaels wonderbaer
Den vyand sloegh met duysend vreesen ,
Door een dood lichaem, nau verresen ,
Door 't plompen van een' lossen steen ,
Door 't roeren van een' trom alleen ,
Sal middel ter verlossing vinden.
Maer 't is vergeefs, mits weer en winden
Ten dienste staan 't Nassauseh geslacht ,
En 't water losen wt de gracht.

Voor 's Princen godheyd neyght sijn' hoornen
De Macs. 't geschut dat schud de toornen,
En donderd reys op reyse los,
En beuckt het bolwerck van den Bosch.
a a[En] FREDRICK heeft het werck volwrocht,
En d'opperoverwinnings kroone
Geset voor Christenrijck ten toone
Op 't spits der vryheydt, 't oorloghs wit.
Maer veyheyd , hand vest , wat is dit ?
Sijn 't enckle krachteloose klancken ?
Niet niet, 8 edelste aller rancken !
Laet veder eygnaer hier af zijn ;
De vryheyd als een' sonne schijn'
Op allerhande slagli van menschen ,
Die om 't gemeene beste wenschen.
Men maeck van 't Christelijck geloof
Geen' plondering en fielenroof:
Men onderdruck geen vroom gewisse,
Met boeten en gevangenisse :

DE TRIOMFEERENDE /EMMA , DOOR VONDEL.
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Maer Iaet God rechter van 't gemoed,
Uw Vader stort' hierom sijn bloed.
Soo dat geschied , so sal de vrye
In liefd tot Hollands heerschappye
Ontvoncken ; soo sal yeder een
Om 't beste bidden van 't gemeen :
Soo sultghe voelen 's hemels segen,
Uw' vyand schricken met uw' degen :
Soo sult ghe sijn der vroomen wijck,
Het voorbeeld van gants Christenrijck ,
En leven op de tong der geesten :
Tot datghe moe van aerdsche feesten ,
En levens sat, uw' sterflijckheyd
Laet hier beneen van dick beschreyt.
't Onsterflijck word van Iupijns vogel ,
Op gouden wagen met sijn' vlogel
(Die t' hemwaert neyght, die oirsprong nam
Van Duytschlands Keyserlijcken stam :
Stam die, in standerds, aernen$ swaeyde,
Soo dickmael Mavors7 ocriogh kraeyde)
Gevoert ten hoogen hemel, daer
't Ontmoet de salig' heldenschaer,
Den Grootvaer Adolf, met sijn neven ,
Gestreden in het eeuwigh leven.

My dunckt ick sie alree van verr'
Sijn aenschijn schittren als een' star ,
Wien Holland wieroockt met gebeden :
Om dat by 't hooft van 's vyands steden
Opofferde als een heyligh pand ,
Sijn vaders graf, sijn vaderland.

i Mars , de krijgsgod. 8 Arenden.
DE TRIOMFEERENDE E MILIA ,
PRINCESSE VAN ORANJE.

[Door VONDEL; zie hi. 270.1

Dvs lange was mijn' borst belegert en beschoten
Van angst en sorgen voor mijn bruygoms ongeval.
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Mijn hart vol bressen sprong, met 't springen van den wal.
Ick dacht : het ongeluck nu kleynen treft dan grooten :
Maer doen de vesten vrede , en wy de vest genooten ,
En dat de vreughd opdaeghde , en vuld' 'et overal
Met juychen , handgeklap , en schaterend geschal ;
Doen was mijn' stel outset van schroeven en van sloten.
Triomfen reedde ick toe, en vloog den Held te moet,
Met geen vergancklijck vyer, maer Goddelijcken gloed,
Daer Cypris haeren Mars mede is gewoon t'onthaelen :
En 't onverwinlijck hart, dat voor 'slands vrydom vocht,
Daer oorlogs donderkloot noch blixem op vermoght,
Verovert werd van Mins onleschelijcke straelen.

T LIED VAN DEN EDELEN PRINS

FREDRIK HENDRIK.
Fredrik Hendrik van Nassouw
Prince van Oranjen ,
Die mijn Vaderlandt getrouw
Dien tot schrick van Spanjen,
Die mijn Bataviers gemoed
Wil betuygen door mijn Bloedt
En mijn Jonghe leven ,
Voor haer Vryheydt geven.
Die my altijds in het Veldt
En in sware toghten
IIeb voor in de Spits Bestelt ,
Ridderlijck ghevochten ;
Of ick schoont was Jongli en teer,
'k Socht mijn vromicheydt en Eer
In uw dienst te leeren,
't Vaderlandt ter Eeren.
Als ick eerst reed' in den Slagti,
Aen mijn Broeders sijde ,
I

Ofschoon ik.

'T LIED VAN PRINS FREDRIK HENDRIK.

Daer betoond' ick al den Dagh
Dat ick socht te strijden,
En dat met de Bus en Swaerdt,
Onverschrickt en onvervaert
'k Wou mijn Leven wagen
In mijn Jonge daghen.
Krijghs-luy, ghy sult tuyge sijn
Van mijn vroome daden ,
Hoe dat swarigheydt noch pijn
My kan overladen ;
Hoe noch Donder noch Geschut
heeft mijn dapperheydt ghestut2,
En dat vorst noch regen
Kon mijn Ziel bewegen.
Voor de Vryheydt en Godts Woort,
Voor de rust der Vroomen ,
Sta ick als een vaste Poort ,
Niemandt heeft te schromen
Wie sick voor de Wetten stelt
Dien ben ick een trouwe Helt ,
En ick sal hem kroonen ,
En met deughd beloonen.
Noch de Vijand, noch de Nijdt
My het Hert behouwen,
Want ick, midden in den Strijdt,
Met een vast betrouwen
Sie , hoe Godt my uyt ghevaer
Heeft verlost so menigh Jaer ,
En my in dees tijden
Noch wel sal bevrijden.
Wildy, dat ick voor u tree ,
Volgt dan oock mijn ganghen,
Want tot Liefde en tot Vree
Streckt al mijn verlanghen.
Borghers , drijft wegh Twist en Haet ,
Die ons Landt so dapper schaedt,
2 Gestuit.
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En vlecht al uw sinnen
Met den Bandt van Minnen.
Iek hen een trouw Hollants hert ,
In uw Ziel gheboren,
Och, wat waert my groote sniert
Als gy ginght verloren.
Mijn Heer Vaders trouwe raet,
En mijn Broeders trouwe daet
Sult ghy in mijn Wercken
Vlijtelijck bemereken.
Vaert doch wel , Vereenigt Landt !
En ghy Heeren Staten !
Strengelt vast des Eendrachts bandt ,
En wilt de ondersaten
Stieren, dat ons deftigh Schip
11'Iagh door menigh Banck en Klip
Door u wijse Peylen
Al 't ghevaer ontzeylen !
Dan, so sal Godts Zeghen staen
Als een Hof te bloeyen,
En sal blincken als de Maen,
En in Voorspoed groeven.
Heb ick 't dan by u verdient,
Dat ick ben der Landen vriendt?
Vlecht dan oock mijn Daden
Aen uw Lauwer-bladen.

1NLEYDINGH TOT DE

GULDE IAERS FEEST-DAGEN ,
OPGHEDRAGEN AEN DEN

OPPERSTEN KONING CHRISTVS IESVS.

[Uit den LVI Psalm van den Koninghlijcken Proplieet David,

door IOHANNES STALPAERT VAN DER VIELEN , geb. te 's Gravenhagc, 9581, uit een aanzienlijk katholiek geslacht; werd
hier Licentiaat in de Rechten en Advokaat, ging naar Rome,
werd Dr. in de Theologie, en Priester. f als Pastoor der

J. STALPAERT VAN DER WIELEN.
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St. Hippolytus-kerk en van 't Begijnhof te Delft en Deken
van Delfland , den 28n December, 1630 — zie bl. 159.]
Rijst mijn zinnen ! rijst mijn sangh !
Rijst mijn sinnen, rijst mijn Psouter !
Om te loven 't heyligh Outer
Van mijn God, u leven langti.
Vanden vroeghen dagheraet
Spand uw' snaren, klinckt uw' dichten :
Tot dat weer de Son verlichten
't Weder-Rond des Aerdbooms gaet.
Als 't maer slechts met sulcken ghcest
Magh gheschien van sucht en yver,
Alsser inden eersten Schrijver
Vande Psalmen is gheweest.
Koningh David ! u ghebedt
Is my hier voor al van noode:
Op dat ick mijn pen te Gode
Stier, na 't inhoudt van sijn wet.
't Is toch Godes soetste min ,
't Is sijn lof, 't is sijn ghenade,
Die 'k wil sinnen; 't zijn de daden
Van sijn hemelsch Huysghezin.
Huysghezin , daer in wel eer
Ghy vermaent hebt, dat men prijsera
Met ghesangh van soete wijsen
Sou den alderhoochsten Heer.
Dat dan mijn gheheele werck,
Toe-geeygend zy den Koningh
En de uytgelese woningh
Van zijn dier-ghekroonde Kerck
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AAN DEN EERWEERDIGHEN HEERE

IAN STALPERT.
{Op sijne Lofsanghen van de Heyligen , door ANNA ROEbl. 65 )•]

MERE VAN WESEL (zie

Die te Romen of t'Atheen,
Hadden vroomelijck ghestreen ,
En met seegen keerden weer,
Sangmen vaersen tot haer eer:
Die een vloeyende Poëet
Met een ruyme mate meet :
Want ter wereldt is gheen stof,
Dat soo weynich cost als lof.
Soomen jemant hooch verheft,
Selden men de waerheydt treft.
't Is een gheest die hooghe vliecht,
Als by meesterlijcken liecht.
Maer ghy, 0 Eerwaerden Man!
Die de groote daden van
Goodes dapp're Helden singht ,
Daer de held're waerheydt blinckt ,
Brenght al by dat ghy vermooght :
Want hoe seer ghy haer verhoocht
Met u deftich soet ghedicht,
(Dat mijn ziel van d'Aerde licht)
Noch al meer verdient de deucht
Van die eeuwich zijn verheucht.
Wert van loven nimmer moe ;
Looft haer tot den Hemel toe ;
Daer g'alree, tot danckhaerheydt,
Van hun allen wert verbeydt.
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PRINCIPIUM A JESU1

1

IAPiDARIJ.

[Den feestdag der besnijdenis,

door I. STALPAERT --

zie

bl. 284.]

Den achtsten dagh , en d'eersten alder tijden,
Wanneer men plagh de kind'ren te besnijden
Nae Moysis wet , en was nau omgekomen ,
Of 't waegden kindt heeft voor ons aengenomen,
Door middel van een roo-bebloede snede,
Ontfangen in sijn alderwitste leden,
Den soeten naem , den soeten naem van IESVS,
Voor ons' ellend' , veel rijcker als van Cresus.
Dit arme kindt, tot, noch toe inde latten
Doet wijcken all' des werelds guide schatten,
Gedoken van een Betleëmsche krebbe,
Die ycmandt had, of immermeer kon hebben:
Geen oor, geen hert, geen oog en sag oogt waerder
Geschenck als 't geen ons IESVS den bewaerder
Op huyden geeft uyt Goddelijeker minne ,
Om 't nieuwe Jaer geluckigh te beginnen.

't Is reden dat den Christen nu verdove
Het oude woordt: Principium et love2,
Jupijn is wind, en daerom moet na desen
Van IESVS naem al ons beginsel veesen ,
Van IEsvs naem , die ons met prijs van bloede
Eens d'oude schuld ten volle sal vergoeden ,
Des geeft hy hier alrede t'onsen beste
Een deel sijns bloets, als handgift vande reste.
0 dierbaer pand ! o liefde boven maten
IVlijns Hey'lands ! die om d'armen mensch te baten,
Hier op hem neemt een slag van sulcke pijnen,
Die schier de glans sijns hoogheydts doen verdwijnen.
Hoe had den Heer oyt lager kunnen duycken •
Dan dat hy aen sijn leden laet ghebruycken
I 't Begin f zij] van Jesus. 2 Van Jupiter 't begin.
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DE NAME JESVS , DOOR J. STALPAERT.

Het merck daer mee de sonde werdt Betekent,
End 'al die 't draegt voor sondaer wert Berekent ?
Maer 't was voor ons dat IESVS dit wou lijden ,
Om dat hy oock ons leeren sou besnijden
Al wat in ons verkleynen mogt sijn glory ,
Gesigt, gehoor, verstandt, wil, en memory,
Met al de rest van sinnen en van leden.
Want nu den Heer sieh t'onsen dienst besteden
Komt gansch en gaer, is 't re'en dat wy hem geven
Weer ziel en lijf, om t'sijnder eer te leven.
Och dat wy dit niet vroeger en begonnen !
Och dat ons oyt den vyandt heeft verwonnen !
Och dat wy door des wereldts argelisten,
Zoo schoonera tijdt van jaren soo verquisten !
Dan nu 't soo is, soo laet ons niet wanhopen ,
Maer door 't verswijm3 voordaen te snelder lopen ,
En wie soul' niet wat arbeydts avonturen ,
Voor hem die 't were ooc loont van d'elfster uren ?
Mids desen sal Heer IESVS ons bewaren ,
Tot dat wy eens ten eynde onser jaren,
Gewandelt door sijn aengewese paden ,
Van hem de Croon ontfangen der genaden.
Hier na verlangt mijn ziel met all' haer krachten ,
0 JESV ! laet ick my van sonden wachten
End' op dat ick my naer uw' wil mag dragen ,
Gunt dat ghy hief; en hiet na u behagen.
3 Om 't verzuim.
.....•--•••■...pg,p. _._....

DE NAME JESVS.

[Op 1 Ianuarij , door J. STALPAERT -- zie bl. 286.]
Svyv're Maegd van Godt bemindt ,
Zegt ons toch, hoe hiet uw kind?
Geeft ons dese blijde maer
Maget voor een Nieuwe Jaer !

S. PAULUS ' COMMEMORACY, DOOR .1. STALPAERT.
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» Weest verheugt dan , soo 't betaemt ,
»IEsvs is mijn kind genaemt.
»IEsvs hiet mijn eenigh kind,
» Waerdigh om te zijn bemindt;
» IEsvs hiet mijn lieven Soon ,
» Boven Adams kind'ren schoon."
IEsvs? dat duyd saligheyd:
Hoe komt hy dan soo beschreyd ?
IEsvs is het hooghste goed :
Hoe komt hy dan soo bebloed?
» 't Is tot 's werelds saligheyd,
» Dat mijn kleyne kind dus schreyd;
n)'t Is tot 's werelds hoogste goed
»Dat mijn lieve kind dus bloed.
» Ziet hier aen dit monsterkijn1,
»Van wat stof uw' prijst sal zijn.
» Want voor Adams droeve val
» Al sijn bloed hy storten sal.
» Soo dat door de zwaerste pijn
» IEsvs U sal IEsvs zijn.
»Neemt dan menschen allegaer
» IESVII tot een NIEUWE 'Am."
I Proeve, staaltje» [van smart]. 2 Losprijs.

S. PAULUS' COMMEMORACY (xxx Ju ra).
[Door J. STALPAERT - zie bl. 284. Stem • 't Windeken
daer den Bosch af drilt ; zie bI. 74.]

Gode zy lof, mijn tijd die kort !
Eerstdaegs werd mijn bloed gestort
T'offerande » door de handen
Van die my de hooghste prijs
Vorderen van het Paradijs.
'k Heb tusschen vrees, 'k heb tussehen hoop,
Nu by na volbraght mijn loop ;
Wel gestreden » veel geleden ,
19
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S. PAULUS COMMEMORACY, DOOR

J. STALPAERT.

En ter dood toe onvervacrd,
Christo1 gheloof, en trou bewaerd.
Zoo dat my vorders niet en rest;
Dan dat my den Grootst de beste
Op doe setten », na de 's etter,
Sijns gerechts, de diere kroon
Die by my heeft belooft te loon.
"k Segh, die3 sijn Rechters hand belooft
Niet alleen heeft aen mijn hoofd,
Maer beneven» my, te gheven ,
All' die na 't besproke pand
Joocken van 't lieve Vaderland."
Paule! ziet hier, ziet hier den dagh
(Des uw' ziel wel juygen magh)
Van uw' kroningh » van uw' loningh ,
Van uw' wit bemelckte bloed,
Van uw' verkreghen hooghste goed ;
Goed sonder end, goed sonder maet :
Kroon, daer van het rijck cieraet
Windt4 in waerde» Lucht en Aerde,
Kroon , daer Sterren , Son, en Maen,
Ganschelijck voor beschaduwt staen.
Kroon daer de Rosen, vers bedout,
Aen doen blosen 't rijcke goud.
Daer aen blincken » rechten , slincken ,
Cieren om, end' wederom,
Lelien en Violen blomm'.
't Kruypende hyssoop-blomken staet
Hier beneven nau geblaed.
Tusschen beven » d'Aeoleven
Hemel-blau uytmunten doen
Van de kruys-dooren 't lieve groen.
Houdt op gesangh ! ghy klimt te hoogh.
Daer noch oor , noch hart , noch oogti
I Aan Christus. 2 De Grootste de beste -- de Opperste. 3 'k Meen [de
kroon], die. 4 Te boven gaat.

S. AGNES BROYLOFT, DOOR STALPAERT.

T'een'ger stonden » aen en konden ,
Voor dat God het aerdsch ghewicht
Op beurde tot sijn Hemelsch licht.
Middeler tijd krijght ons wat deels,
Poule! in uw" hoofd-juweels
Diere waerde », op dat d'aerde,
Door uw' voorspraeck, dagh aen dagh,
In alle deughden bloeyen magh.
-oioS. AGNES BRUYLOFT.
XXI IANUARIJ.

[Door Jon. STALPAERT - zie bl. 284.]
Hoe sie 'k 't aensigt dus blymoedigh
Van de reyne maegd Agniet ?
Waer nae gaet sy toch soo spoedigh
Middel door 't gemeen verdriet?
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
Bruyloft, die den grootsten Koning
Voor een kort besuerde leyd ,
In sijn Hemel-rijksche wooningh
Sijn vriendinne heeft bereyd.
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
D'eelste Maget was verwesen
Om haer Braygoms wil, te swaerd,
Groot en kleynen saghmen vresen ,
Sy alleen gingh onvervaert.
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
't Weenden al, wat haer passeren
Over straet sagh na 't schavot.
Sy alleen gingh triumpheren
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S. AGNES BRUYLOFT,

Over haer getrocken lot.
Stroyd roo Roos' en Lelt-blaen ,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
Noyt en sagh men Bruyd soo trachten
Na 't verlangde Bruvlofs-feest,
Als het reyne Lam wel jachte
Na de dood, in Christus geest.
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
» Iesu Heer ! 'k en bens niet waerdigh.
Och ! hoe kom ick aen 't geluck?
Nu scherp-rechter! maeckt u vaerdigh.
Waertoe dient dit •langh vertuck ?"
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
Ach! hoe was den Beul te moede !
Ach ! hoe reden hem de leen!
Eer by 't halsje dorst bebloeden,
Eer sy 't hoofjjen kreeg beneen,
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
D'armen man bestond te barenx
Met veel schrickelijck gelaets ,
Om het Meysjen te vervaren.
Maer eylacen 't had geen plaets.
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
» Sal ick dan mijn Sabel schaerden ,
Sal mijn hand dan sijn soo stout,
Op een stroot van sulcken wierde
Min dan dertien jaren oud?
Stroyd roo Roos' en Leiij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
n Agnes hoordt eens hoe de menschen
Hier rondom , uyt goeder deugd ,
i

Zich te vertoonen.

DOOR STA MM

Naar uw' echt en leven wenscben ?
Spaerdt toch uw' geblomde jeugd."
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
-- » Swijgt : ghy raedt ter quader trouwen ,
Dit waer al te onbeleeft,
Met dien Bruygom wil ick houwen
Die my eerst verkoren heeft.
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
» Doel u ampt ! waer is den degen
Die my door een korte dood
Al te opgehoopten segen
Storten sal in d'open schoot.
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
Doet u ampt. en laet verdwijnen
't Lichaem , 't welck de oogen sien
hunnen, die 'k te mijnder pijnen
Haet, en niet en kan verbien."
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes sal te Bruyloft gaen.
hiermee stondtse, badtse, booghse
Onder 't swaerd het teere vleysch ,
't Hoofd viel af, maer opwaerts vloogse
Met de siel naer Gods Palleys.
Stroyd roo Roos' en Lelij-blaen
Agnes heeft den strijd voldaen.
Maer nu sy haer strijd volstreden,
End' ontfangen heeft de croon;
Soo wils' ons door haer gebeden
Gunstigh sijn voor Godes throon.
Dat war oock door d'eyge baen
Met haer eens te Bruyloft gaen:
Amen, Agnes, God wilt gheven
2 Huwen.
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HET EEUWIGHSTROOMENDE BEECKJE

In wiens oogen ghy behaeght
Hebt door een reyn-lijdsaem leven.
Bidt voor ons dan waerde Maegt.
Dat wy oock door d'eyge baen
Met u eens te Bruyloft gaen.
~oio-----

GROL VEROVERT1.
[Door J ACOB VAN BROSTERHUYZEN, vriend van Hooft
dischgenoot te Muiden -- zie bi. 198, en GED. bl. 163.]

'k Was Yssellands klinket, met dieven dicht bezet,
Die door my al de buurt bestalen onbelet.
Een braver Held sehoot toe, en kreeg my weer aan 't sluiten,
En sloot mijn boeven buiten.
Nu sluit ik 't Vaderland , en 't is oock rondzom toe ;
Een grooter poort bewaart niet meer dan ik en doe.
Een koninklik beleg dwong my het best te kiezen :
Dies ben ik meer versterkt van volk, en neering vol,
En wie van dichten weet, die vlecht de naam van Grol

In 's Prinsen lauwerkrans : 't is winst zoo te verliezen.
t Door Frederik Hendrik, 19 Aug. 1627.

-------oioLOF-GEDICHT

OP HET EEUWIGHSTROOMENDE BEECKJE
VAN DEN HEER LAURENS J. BAECK, IN SIJN HOFSTEDE TE BEVERWIJCK.

Aan de Juffrouwen Magdalena en Sara Baeck.
[Door CASPER VAN BAUBLE Of BARLEUS , vroeger een der
vele dingers naar de hand van Tesselschade (zie GED. b1. 163).
Hij was geb. te Andwerpen , 12 Feb. 1584 , i te Amsterdam ,
14 Jan. 1648. Klassiek geleerde, die zich dan ook niet ontzag op zijne moedertaal laag neêr te zien. Ook Vondel bezong dit beekjen
Doorluchte Beek, van bloyend loof bedekt,
Die menighmael verstrekt

DOOR C. VAN BAERLE.

Een spiegel voor de fiere Itatarijn1,
Daer zy den zonneschijn
Ontschuilt, en zingt op uwen waterval,
Met liefelijk geschal;
Wanneer 't bekoorde en vrolijk pluimgediert
Daer onder tiereliert ; enz.]

Beeckje, daer het duyn haer droppen
'tSaem vergadert in een bron,
AIs sy met Daer witte toppen
Glinstert in de morgen-son.
Beeckje, opent al uw ad'ren,
Die verhoolen gaen door 't sandt ,
Wilt op mijne komst vergad'ren
Al de stroomtjens van het landtb
Streelt mijn opgetooge sinnen
Met uw heldre waterval ,
Soo sal ick uw lof beginnen
In het haselare dal.
Beeckje, al de Zee-goddinnen
Brengen in uw beeck haer nat,
Al de traentjes van haer minne,
Soeten in uw waterbadt.
a a
'k Sie een dropje van meêdogen,
'k Voel een straeltjen van uw gunst;
'k Sie een dropje dat de oogen
Leert de soete lonckjens-kunst.
'k Sie een straeltjen vol van vrede,
'k Sie een straeltje van verstandt,
'k Sie de straeltjens van goê zeden
Loopen uyt het gulle zandt.
Beeckjen, als men u siet vloeyen ,
Als men hoort uw soet gcruys,
Voelt men al sijs geesjens gloeyen,
En verhuysen druek en kruys.
I (Bene der dochters van Baeck.)
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HET EEUWIGUSTROOMENDE BEECBJE, DOOR C. VAN DAERLE.

Hier is 't beeckje der Poëten,
Niet in 't liegend' Grieckenlandt,
Hier heeft Perseus paert gesmeten
't Hippocreentjen5 uyt het sandt.
Hier heeft Hooft gescherpt sijn veder,
AIs hy wrocht sijn krachtigh dicht;
Hier sat Vondlen dickwijls neder,
Als hy van der aerd gelicht,
Drongh omhoogh door al de wolcken ,
Boven bergen, boven locht,
En verliet de aerdsche koleken
Van dit beeckje nat bevocht.
Dit is 't Beeckjen daer de BAECKEN
Van het vrouwelijck geslacht ,
Altemet haer kransjens maecken
Vol van geur en deughdens kracht.
Lachj ens, kusj ens , lieve woordj ens ,

Lusjens ronder argh of list,
Groejen aen lees waterboordjens,
Haet en nijdt wordt bier gemist.
Beeckje vol van minlijckheden,
Beeckje vol van alle lust,
Vloeyt in alle eeuwigheden,
Nooyt verdroogh uw vocbte kust.
Sleept het leven van de Baecken,
Alsoo langh als ghy hier loopt,
Wilt niet eer uw stroomen staecken
Voor dat Baeck sijn leven sloopt.
Dan sal Phoebus met sijn stralen,
Al uw dropjens, al uw nat ,
Opwaerts by de sterren halen,
Boven croude Bever-stadts.
2 Der dichtren bron. 3 Beverwijk.
-------ogo-
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AEN DE HOFSTEE VAN LAURENS BAECK,
TOEN $AERLE IIAER MET ZIJN VAERZEN EERDE.

[Door VONDEL -- zie bl. 220 en 294.]

0 Hofsteê, lustprieel der wijzen
Hoe heerlíjck zienwe nu alreê
Uw hoogh geboomt ten hemel rijzen,
En kijcken over duin in zee,
Veel veerder als de Grieksche Tempen".
Nu kan de tijt uw' grooten naera
In geen vergetelpoelen dempen
Maer eeuwigh zal uw schelle Faem
Zich laten hooren in de woleken,
Zoo lang als Baerles maetgezang
In waerde blijft by alle voleken ,
Van 't oosten tot den ondergang.
Men zal zich met uw loof versieren,
Om dat het onvergancklijck leeft ,
Gelijck des dichters lauwerieren,
Daer bitse Wijt geen maght aen heeft.
De klare $eeck, uit schorre 2 duinen
Gesproten , om uw ackerlant
Uw vijvers bosch en groene tuinen,

Langs oevers, dicht met ooft beplant,
Te laven met een liedijek morren,
Tot datze valle in 't Wijcker meer,
Die magh verdrogen en verdorren,
Door ongelegenheit van weêr —
Maer t'elckens zal haer bron ontspringen,
Doorluchtiger als Peneus3 bron ,
En ruischen op dit deftigh zingen,
Daer Baeck zich bakert in de zon.
Al komt de grijze man te sterven,
Zijn naem zal roem noch leven derven.
I Landstreken. 2 Aangeslibde. 3 Een Thessaalsche vloed.
-q^..^..,._..
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BRVYLOFTZANG OP 'T HUWELIJK
VAN DEN HEER ALLART VAN KROHBALGH, EN IOFFROMV
TESSELSCHA ROEMER VISSCHERS.

[Door P. Cz. HOOFT. Zie over TESSELSCIiADE, Annaas
zuster , GED. bl. 163 en hierb. bl 64. Tesselschade was geb.
te Amsterdam, in 1594, f ald. 20 Juni 1649. Zij kreeg haar
naam van eene zeeschade door haren vader in 1593 op de
reê van Texel geleden. Krombalgh was hoofdman bij's Lands
Zeemacht. Zij huwden in 1624.]
Mingod streng van heerschappy ,
Ziet ghy wel die Maeghdt aen 't Y,
Op het eêlste van haer' daegen ;
Die uw' moeder heeft ontdraegen
Blos van kaeken, en den slagh
Van die lieffelijke lach?
Wat, zich , trekt zy zorgen aen ?1
Zinnen werken , handen gaen.
Doende zijn haer' ooges zedigh
Keel en lippen zijn onleedigh.
Magh een' jeughdt zoo groen en fris
Tegen zoo veel moeyenis ?2
Vat zy diamant ; een kras
Spreeken doet het stomme glas.
Ziet dien duim, met goude draeden,
Maelen kostele gewaeden
Vingers voeren pen, penseel:
Knokkels kittelen de veel.
Ziet dan gaen dat mondjen weêr,
Met de nooten, op en neêr:
't Oogh zich aen de letters lijmen;
De gedachten aen het rijmen :
Tong zich krommen in de klank
Van den Rootner en den Frank.
Wie krijght, uyt die vlijtigh handt,
Den gesteelden Diamant ?
I Wat trekt zij zich. 2 Is een jeugd z. g. z. f. T. z. v.

bestand?
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Wie die knokkels , van de snaeren?
Duympjes uyt het gouden gaeren?
Vyt die vingers , pen, penseel?
Van den zang, die klaere keel?
Wie beneemt die tong de smaek
Van de Fransch' en Roomsche spraek?
Wie kan, oogen zoo belaeden
Scheuren van de wijze blaeden?
Maeken wie dien geest zoo duf
Dat by op het dichten suft?
Naedemael gevonden wart
Niet een hokkeltjen in 't hart,
Oft het is bezet; o Minne,
Aen wat eindt zult ghy 't ontginne' ?
De Mingod stuurt Heer Krombalgh op haar af: deze weet
haar te boeien; geeft haar

Nieuwen geest, en nieuwe krachten,
Nieuwe kennis van gedachten ,
Nieuw verstandt, en nieuwe reên,
Nieuwlijke genegentheên.
Even als 't 21son3 ging , wien Medea het oude bloed aftapte
en door nieuw leven vervangen deed :

Tesselscha schier ./Eson slacht.
Stift, en schrijf- en schilderschacht
Druypen door haer' losse vingren.
Snaeren slaepen, boeken slingren.
Naeld, bordujrtuygh, en de raem
Zy vergeet, om beter kraem4.
Ionge Krombalgh volgh' 'er nae.
Oft een' derde Tesselschae.
Want de tweede wy beleeven:
En haer dezen keer vergeeven :
Mits, voortaen , zy nemmermeer
Doe te rug gelijken keer.
3 (Vroeger Koning van Iolchos, later behuwdvader der wreede toovenaarster
Medea). 4 Zaken , huishouding.
_____-0a0........._____
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KROMBALGH EN TESSELSCHA.

[Uit het bruiloftdicht van VONDEL, zie bl. 298.]

Gy waert, Heer Bruidegom , een pronkbeelt van yvoor ,
Dat reuk derft , smaek , gezicht , gevoelen en gehoor ,
Waer in alleen door kunst de schijn van 't leven zweeft,
En pols noch aderslag, noch roering in zich heeft.
Maer als u Tesselscha , uw helft te beurte viel ,
Toen lookt gij op, en 't lijf ontfing ter feest zijn ziel:
Het sterflijk wert verknocht met zijn onsterflijk deel,
En 't geen eerst stukwerk was, voltoit wert en geheel.
----opa

ONDERSCHEYT TUSSCIIEN

EEN WILDE , EN EEN TAMME ZANGHSTER ,
TER 'MIEN VAN DE JONCR-VROUWE MARIA PILT ,

Uytnemende Zanghster.

[Door TESSELSCHADE •- zie bl. 298.]
Wilde Zanghster.

Prijst vry den 1Vachlegael,
Als hy uw menighmael
Verlust en schatert uyt,
Een zingend veedertje en een gewieckt geluyt,
Wiens quinckelcre zoet
De oore luystre doet
Gauw, nae het tiereliertje
Der vlugge luchtigheyt van 't oolijk vrolijk diertje !
Wiens tjilpend schril geluyt,
Gelijck een orgel fluyt ,
Veel losse toontjes speelt ,
En met den tongh alleen, als duyzent tongen queelt !
Zijn hoogti en laege zwier
Met lieffelijck getier
Van 't helle schelle zoetje ,
Vermeestert al 't gelang van 't zingend ' springend' goetje.

EEN WILDE EN EEN TAMME ZANGHSTER, DOOR TESSELSGHADE.

301

Een diertje, wiens gelaet
In zelzaemheydt bestaet;
Om dat het niet en heeft
Als zangti , die maer een Maent in 't gantsche jaer en leeft.
Maer 't meeste wonder , dat
Zijn roem ooit heeft gehadt,
Is, dat zoo kleyne leden
Herbergen zulk een kracht van die luytruchtigheden.
Tamme Zangtester.

Maer, wilde Zanghster, zwijght
En na uw' adem hijght,
Uw tjokken heeft geen klem;
Noch komt niet by den aerdt van Rozemon jes stem,
Die na een liever trant ,
Doet luyst'ren het verstandt,
Met wisse maet , en snikjes,
Die vriend'lykheytjes sluyt in vaster toone strikjes.
Wiens reden-stem vertaelt,
En waerdiger onthaelt
De geesjes van 't gehoor,
En hipp'len doet de ziel van 't hertje tot het oor,
Als zy, met grof gedreun
En dan met teer gekreun
Van minnelijke treeken,
Doet onderscheidelyk verscheyde tongen spreeken.
Geen veelheit ons verveelt
Hoe veel haer keeltje queelt
Maer eenen versschen lust
Bekoort het grage oor, als 't maer een snikje rust.
't Is zeldzamer geneught
Die staegh op nieuw verheught ;
Geen stemmigheydt zoo lustigh ,
Als deez' die zoomers is, en 's winters even rustigh.
Oordeel.

Een yder oordeel nu,
Van Nachtegael en uw ,
Wat een gelijkenis
Het ydel galmen by dit woorden Zielen1 is.
I Bezielen.
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OP DE DRINKGLAEZEN
ZEN
BESCHREVEN BY IOFFROUV TESSELSCHA ROEMER VISSCHERS.

[Door HOOFT -- zie bl. 298.]
Wat zuft ghy, Lezer! opghetoghen in de tooghen
Zoo luchtelijk geswaeyt, en vloeyend' op haer pas?
Zy zijn, van loonre handt, gesleept niet; maer gevloghen
Vyt een' doorluchten geest: Wiens wakkre penne was
Doorluchte Diamant ; papier - doorluchtigh glas.
-ogoAEN DEN DROST VAN MUIDEN, EN ZIJN BRUIT.
[Op P. Cz. Hooft en Helionora Hellemans (1627) — door
zie GED. bl. 163.]

VONDEL,

0 die malkanderen gemoet met Bruilofts karren,
En houdt voor Juno stant, die u te Bader trouwt;
Zon die u Maen bestraelt, Maen die u Zon beschouwt
En 't Hemelrijek belooft den aenwas veler starren;
Gepaerde kroonen, die by beurt ons oogti doet marren ,
En blaeckt in 's Hemels kerck met uwen glans in gout ;
Hooftlichten , vry van roock, vergeeft het ons , die stout
Met smoocken van lees toorts uw heldre klaerheit sarren.
Aldus draeght ydel brein noch water in de zee.
Aldus tart Pan Apol, bestuwt van blatendt vee.
Zoo is gebrijzelt glas by diamanten kostelijck.
My moedight dat geen gift vans Godheên wort veracht,
Het zy men haer een lam of hondert vaerzen slaght.
Ick offer danckbaerlijck, al rieckt het luttel Drostelijck.
I, Door.
AEN DE OOGHEN MIJNER VROUWE.
[Eerste helft van het gedicht van HOOFT gewijd aan Helionora Hellemans. Zie GEI). bl. 32.]
Ooghjes , levendighe staeltjes
Van de schitterendste straeltjes,

AEN DEN HEER LAVRENS REAEL , DOOR VONDFL.

303

Die de zuyvre zonne schiet ,
Ilerwacrts nar, der aerde niet ,
^laer, uyt haer' veel klaerder ooghen ,
Die gewent zijn nae den hooghen,
Daer zy meê den hemelliên
Is gewoon goên dagh te biên
Is uw jeughje noch zoo ]onkjes
Dat ghy die, die diere vonkjes,
Vonkjes kosteler dan goudt
Beter niet te raed' en houdt ,!1
Dat ghy zoo vergeefs mooght strooyen
Vonkjes, maghtigh om 't ontdooyen
En te stellen in een' brandt
Harten hardt als diamant?
Letters, lijnwaet, trouwde steenera
Worden van hunn' glans bescheenen,
Zonder spaerzaemheydt altoos.
Immers zijn z'er vruchteloos.
Ach ! wat onbedachter wildtheidt ?
Stort ze liever , met die mildtheidt
Op de kooltjes zonder licht
Van mijn glimpeloos gezicht.
Geen beter gebruik geeft.

-oeo
AEN DEN

HEER

LAVRENS REAEL,
RIDDER OUT-GENERAEL VAN DE OOSTINDIEN ETC.

[Op [Reaels] Ridderschap en inwijdinge door zijne Majesteit
van Groot Britanje , (1625) door VONDEL. Reael was Karel I
met zijne krooning gaan gelukwenschen.]

Eer duijnt een leeuwenhart, beriepen tussehen muuren ,
Dan het zich temmen laet; zo doet mijn Laurens oock,
Die 't bussepoeder sleept door golven , vlam , en roock ,
En met een' ysren moedt de Spanjaerts kan verduuren,
't Zy dat in 't geurigh Oost , daer 's lichts gebraden uuren
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JRAEGlIDE-RLAGIII , DOOR LAURENS REAEL.

Gaer koken 't rieckend kruit, uw heerschend hart ontloock:
't Zy dat ghy, onder 't Britscli en Hollantsch waterspoock,
Recht op den Vorst van 't West gingt onze vloten stuuren;
En zont hem 't oorlogh thuis, en deed zijn grootzigheit,
Verschrieken voor den Leeuw, die in de Roozent weit,
Voor deze Eenhoorens t , die zich mengen in 't Oranje;
Dies overwelkom ghy op Karels krooning zift;
Daer 't konincklijcke zwaert u d'eersten Ridder wijdt
Die 't Vaderlant verplichte , en 't rijck van Groot Britanje.
I (Britsche Ileraldieke zinnebeelden).

MAEGIDE-KLAGHT.
[Door LAURENS REEL , geb. te Amsterdam , 22 Okt.
1583, (zijn vader woonde op het Water in de Gouden Reaal)
j als Schepen te Amst. 21 Okt, 1637.]

Linde lommer wilt vry melden
Als mijn Herder hier eens rust,
Ick uw blaetjes heb gekust.
Klapt vry bloemtjes deser welden,
't Geen ick hier aen u beken:
Ick mijn Herders eygen ben.
Als sijn Iammertjes hier grasera,
Op uw korte soete gras ,
Seght hem ick 'er oock eens was,
Om mijn lieve lust te asent ;
Seght, terwijl sy knabb'len soet,
Ick hem vlecht' een Roosenhoet.
Roosen waren mijn gedachten,
Die ick met mijn hair bewon ,
Toen de stralen van de son
My de kleenste hitte braghten ,
Als mijn suchjes drongen voort,
Sonder dat ik sprack een wort.
.1 Voedsel te geven.

GIIEBEDT OP DEN BID-DAGE , DOOR ANNA ROEMERS.
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Doch de traentjes van mijn oogera
Borsten uyt door liefds geweldt ,
Rollend' langhs 't begraesde veldt ,
En soo nae mijn Herder vlogen ,
Doen' mijn kransje was gereedt,
Dat aen hem wel was besteedt.
Moght ick nu mijn krans van Roosen
Stellen op sijn lieflijck hooft,
Dan sou 't immers zijn gelooft ,
Dat ick d' Herder heb verkoosen ;
En of 't niemandt loven2 wou,
Met mijn mondt ick 't zeeglen sou,
I Toen. 2 Gelooven.
-oo-GHEBEI)T OP DEN BID- DAGTI.

[Door ANNA ROEMERS. - zie bl. 286.]

O eeuwich groote God , die een beangst gemoet
En een gebroken hert (voor 't reutelende bloet
Van het geslachte vee) aen-neemt als offerhanden ,
Soo dickmael als, wy dat tot uwer eeren branden
Op 't Altaer van 't Geloof : siet neer , ach ! siet ons aen ;
Laet u bedruekte Kerck niet hulpeloos vergaen.
De damp klimt in de lucht van veel benaude suchten,
Die moedeloos vol moet tot uwe goetheyt vluchten.
Wie moeloos door de rond schier in der hellen sijght,
Die moedicht u genaed, dat hy ten Hemel stijght,
En bidt, en smeect , en schreyt, en derf om bystant vergen
Die hy niet heeft ontsien tot grimmicheyt te tergen.
Wy kennen' onse schuit ! en vallen in ootmoedt,
Eend rachtich met berouw , u Majesteyt te voet ;
Belijden dat niet een is onder ons gevonden,
Die niet gepropt is vol verdoemelicke sonden,
Door 't overtreden van u wetten en gheboon,
Hebt Ine-lyen met ons , om 't lyen van u Soon.
I Bekennen.

r
20
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BID—DAGUS-BEDE

Poet onse haters sien (die trots zijn en vermeten),
Dat ghy ons wel castijt, maer niet en wilt verdheten.
Laet u verdrieten dat ons herten-leet en clacht
Van hun wel spijtig, dreuts2, en schamper wert belacht.
Helaes ! keert u tot ons; op dat ons bitter schreyen
In vreucht verkeer , en wy met sang u lof verbreyen.
2 Trotsch.

-------o10BID-DAGHS-BEDE.

[Van CONSTANTIJN HUYGENS (9 Okt. 1624). — Zie b1.179.]
Sluyt dijne wolcken niet, Die boven dijne woleken,
Ter hoede dijner volcken,
Ter straffe sittest , Heer,
Der Volcken die in ons vervolgen dijne eer,
Del pijlen van ons hert, de schichtighste gebeden
Die wy van dus beneden

Doen stijgen tegen 't steil
Van dijn' onsienlickheits onafgepeilde peil ;
Die kalvren2 onser lipp en konnen niet geraken
i n' oore te genaken,
Ten zy dijn' oore dad'
En onsen laffen aém van mond ten Hemel hael'.
Had op den droeven galm van dijn' verslagen kndren ,
Die meerderende mindren,
En groeyende vergaen,
En voor dijn' viericheit, als sneewe, niet en staen.
Wat smoockter in 't besluyt van dijn' voorsichtigheden?
Zijn 't gisteren, zijn 't heden,
Zijn 't morgen, zijn 't altijd
Niew' roeden binnens huys, en buyten nieuw verwijt ?
Hoe onlangs hebben wy de schadelicke slagen
Van dijne vochte plagen3
Ten liaise toe gevoelt;
Hoe onlanghs hebben ons de vruchtbaerheit ontspoelt
De stroomen die dijn' hand tot grachten onse t. vesten ,
t (e Naan w.) 2 Telgen. 3 ('t Was een vreeslijk regenjaar.)
D

j
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Tot doornen miser nesten
Van eeuwicheit gestelt,
Nu tegen ons geroert , geruckt heeft en gevelt !
Al hadden wy in 't hoofd de vloeden die ons quollen,
De wateren, die swollen
Tot over kant en kae ,
Voldeden ons gebreck van traenen nergens nae.
Doe waren 't wateren. Nu hehtst Du 't vyer ontboden ;
Nu sien wy niet als boden
Van broeder en verwant,
Van hier een groeyend' vyer, van daer een' vollen brand
Maer brand, maer ander vyer; vyer wateren te krachtigh,
En mannen-macht te machtigh;
Vyer vyeriger dan vyer,
Vyer, dat genadigh brandt daer '1 dry vernielt van vier.
Waer Aerd' en Loch t dan vrv ! maer Locht en Aerde moeten
Dijn' wrake helpen boeten,
Bey grouwelick, bey vuyl,
D' een' rondom smettelick, en d'ander' niet als kuyl.
Soo sien wy onse Ieught , den bloessem onser krachten
Al bloeyende versmachten ;
Soo sien wy 't grijse hooft,
Den steun der kinderen, den kinderen ontrooft.
Waer heen gestoorde God , waer wilst Du 't ende palen
Der ongeénde qualen ?
Waer is den eersten dagh
Die ons doen hooren ,sal , daer is de laetste slagti
Wy pleit en om geen recht, wy kennen meest de zeeren,
De lemten4 en de zweeren,
Daer van de stanck alleen
Dijn' hulp en onsen nood gescheiden heeft van een .
Wy weten, soo Du wilst dijn' Rekeningh sien sluyten ,
En, all' ontfermen buyten,
Dijn' Rechten sien voldaen,
Soo hebst Du, hoe vollend, noch niet begost te slaen.
Verlammingen.
._..,..,^... p ^^.._._.....
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AEN DEN EDELEN NEER

JACOB WITZ,
EERSTEN KRIJGHSRAET EN OPPERSTEN WACIITJIEESTER VAN DE
LEGERS DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN.

[Door VONDEL (1628).]

Wie zal ons Vryheit meer verdadigen dan Witz,
Die raet weet om een rijck van overlast te schuimen ,
Wiens hant de penne past , gelijck zijn helm de pluimen,
Wanneer Kastilje vreest te rennen op zijn spits.
Zijn hert dat is vol moedts, zijn schriften zijn vol pits
't Zy dat hy krijgens hebb' of schrijvens lust en luimen:
Hy zweemt naer Cezar, die zijn haters 't veld deê ruimen,
En vedren t werck bestelde, en wackren wapensmits.
Doch Cezar en gelijckt hy weder niet met alle,
Die als een vloeck Bestormt de vaderlantsche walle;
Daer lees den Vrydom vrijt met onvermoeiden arm.
Hoe kon Prins Henrick ons een' betren Hopman zenden ,
Als dien ervaren Helt , den Wachter van zijn benden ,
Om Aemstels burgery te nemen in zijn scharm ?
I Pennen, schrijversn,
-...,;:)§o-----

EEN ONWETENDE MEDECIJN.
[Zedeprint van HUYGENS (1624).]
Hy is een onder-Beul; een Buffel met een Rinck ;
Een vuyst in't sweerigh oogh; een oorband op een klinck;
Een vroedvrouw met een baerd; een konstigh Menschen(moorder;
Een dobble Kerckhof-ploegh ; een Boeren-borsen-boorder;
Een Raetsheer met een P, voor 't midden, of voor aen;
Een onbetrouwbaer brugg daer elck will overgaen
En vallen inde gracht daer door hy mochte treden ;
Een Zeissem van de Dood: een Bessem van de Steden;
Een onbegrijplick vat, dat min begrijpt dan 't geeft;
Len mild-mond van een man , die geeft en niet en heeft.
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Soo haest hem 't knevel-spits komt luysteren in d'ooren,
Dat Leidens laffe less sijn langh-bewandelt hoores
Niet langer waerd en is , die nu den waerden trapp
Soo waerdigh heeft betreén van 'thooge Meester-schapp,
Met wordt hem 't School te bangh , niet berst by uyt sijn'
(mueren ,
Als waer by nu de Mensch die Mensehen souw doen dueren
Van d'een in d'ander eeuw , en kroppen 't Aerdrijck op;
'tWaer vry wat sonderlings, vermocht by't ronder schopp;
Maer , Kosterf , haest hem in met karren vol vereeringh,
Hy brenght u 't woecker-loon van wagenen voll neeringh,
Dien handel vangkt hy aen met opsett van gewinn;
Hoe raeck aen't grabbelen, dat kost hem geen versinn :2
Een Tandsucht onverhoeds van uyt haer plaets bewogen,
Soo konsteloos geheelt als gonstelick belogen,
Slaet sloten voor hem op daer grijse ervarentheid
Geen grijpen, geen besien, geen dencken naer en heit.
Dat kan het lecker niew, en vreemdicheids verkleeden5.
De spijs en is maer een, niet meer en is 't bereeden ;
Maer nieuwe Schotelen ontsteeken niew begeert ;
En onder Heiligen zijn d'oude minst geëert.
Die malle menschen-buy beleidt hem by der ooren
(Daer is by vattelickst) tot door de ronde dooren
Daer wiel en paerd door gaet, de rnyme trappen op,

Daer wilde weelde woont : Daer legh t een siecke popp
Gewentelt in 't fluweel 'van over-zeesche dekens ;
» Hoe is u, schoon' Mevrow ?" » My lust te weinigh sprekens."
»Beswaert u duyselingh?" » My dunckt de kamer sarkt."
» Met herssen knagingen ?" » Als werdense gehackt."
's Hoe doet de maegh haer werck ?" » Foey ! lieve , swijgt van
(eten."

» Wat doet het onder-lijf?" » Iek heb het schier vergeten ,"
»Soo langh vergeet het mij." »Geen nepen in de zy t"
»By poosen onversiens, met rommelingh daer by."
»Met oorlof, reiskt den Arm : hem , hem . daer is onsteltFestinat languidee. Maer dat u meest gequelt heit, (heid,
Is flatuosus est vapor ventricults
I (Doodgraver ) 2 Hij hoeft er niet over te denken, hoe hij aan 't grap
belen rake, 3 Inkleeden, vermommen. 4 Zij (de pols) haast zich flaauw
5 't Is die opgeblazen wind van de buik.

MO

EFN ONWETENDE JIEDECIJN , DOOR UOYGE,NS.

Gestegen uyt haer poel , quod est pericu,li.6
Die stopt in ceretro spiriluum meatus ,7
Et Tros circumagit vi proprii conatus ,8
Daer komt vertigo9 van , die dan sympathicél°
Superiora" roert et tma salisu nnee.
Maer quetm est providil5 in tijds te vigileren!"
Tollamus itàque15 de causam16 deser seeren,
Soo volght efféclus l7 nae. Maekt mannen-moet, Mevrouw,
't Waer' onverrneesterlick dat my vermeestren souw ;
Net dese regelen besweer ick uw' gesontheid,
Walght voor het swelgen niet , dat bitterst in den mond leidt
Werckt werckelixt om 't hert ; noch geeft mijn Recipe
Verr minder nauseam18 dan emmer yemand dé;
Sy weten 't all niet all ; betrout u negen dagen
't Beleiden van mijn hand, den thienden sult ghy vraegen,
Hoe magh't den mensche gaen die sonder honger eet,
Die, waer sin Mike light, en waer sin Longer, weet.
De thiende dagh is om ; de siecke heeft ontbeten:
Dat heeft sy langh gekostlo , maer derft het nu eerst weten.
Nu, Borgeren, liet toe, met dese kinder-slagli
Wordt menigh krancke veegh, olie beter buten lagh
Versloft, verwaerdeloost, in ongeleerde handen,
Dan onder 't scherp Latijn van Ineesterlicke tanden.
Ervaeren , segt men my , is Doch ter van den tijd ,
En langhsaem aengewass is mensehelick verwijt ,
In 't vallen leert men gaen, al stamelende spreken,
En die sich "t glas geneert moet somtijds ru )iten breken
Ick heb geen wederlegh: Doch heiligh ll encker dan,
Die op een appel-kloot20 , die op een stroyen man
Den ongewissen arm ten swaerde leert bestieren,
En kostelicker vleesch aen minder-koop quartieren :
Maer menschen-moordery te leeren in haer bloed,
God troost' hem hier die 't lijdt, hier naemaels die het doet.
6 Wat gevaarlijk is. 7 Den loop des geestes in de hersens. 8 En loopt deze
rond, door de kracht van eigen poging. 9 Duizelig 10 Door meêgevoeligheid.
11 De bovendeelen. 12 En de onderste nog al. 13 Wat is het heilzaam.
44 Waken. 15 Nemen wij dus weck, 16 De oorzaak. 17 Uitwerking. 18 Walging, 19 Kunnen (verf, deelw.). 20 (Als mikpunt.)
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EEN BEDELAEE.
[Door HUYGENS (1624).)

fly is een Aerdsch Planeet' ; een Schildpad sonder Back ,
Ifoewel t'huys, waer by gaet ; een' horen-loose slack ,
Die sonder Bout versmelt; Mensch , menschelixt van alien,
Mensch totte menschlickheit van d'eerste Mensch hervallen.
Een na-neef van den Krijgh; een' spruyt van Overdaad;
Een foniek ronder kap ; een pachter van de straet;
*
; een inbreuk van de werckkeur;
Eenschaduw van bet Ilof; een stoep-stijl vande kerckdeur;
Een karmer om den kost ; cen suchter van Bewoont;
't Verwijt der Christenen daer on-omtrent hij woont;
Het naeckte lidt des lijfs daer af wy leden heeten;
o
De weg van 't ongediert ;
[let uiterste gepoogh van 's werelds ongevall;
Een niemands hloedverwand ; een opgeschopte ball ;
Dien Blek een' ander' send, en allesints 2 moet stuyten ;
Een rogge-kruymel-korf! een'1'hresorier van duvten.
Sijn maegh sitt op skin' tongh, en maecktse bedel-rap;
llrenght sy geen' kley ten dijck, dan spreekt by met een'
(schrap ,
Dan maent hy met een stomp, dan sla igt hy met twee krueEn doet medogentlteid' den neck ter horse bucken. (ken ,
Sijn uyterst toeverlaet is kinder-keel-getier,
Den ooren olie wat lust een' Sackpijp of een' Lier;
Daer brengt by d'oudeLuyt van Orpheus met ter schanden;
Daer dwingt by Leeuwen met, en vangtse met sijn handen,
Die luy'ren op 't gemak; en, gingli de dagli-rent vast,
Soo lief leegli Bedelaer, als amhachtsmann te gast.
Een schouteth3 is sijn' doot een Lijckhuys is sijn leven;
fly loont sijn' geveren met meer dan by kan geven ;
Den Hemel voor een' dronck is hoogen Interest;
fl y leeft van dagli tot dagli: by sorght voor 't winter-nest;
Als 't sneeuw geregent heeft; dan zweet by by de korven,
Die 't Spuy4 begrolnmelen met kruymel-muil van tornen;
Hy koelt zich daermen sweet, by warmt sich daermen
(beeft ;
I Dwaalster, 2 T'allen kant, 3 Schout. 4 (In 's Gravenhage,)
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N(EUWE-JAARS BEEDE, DOOR JACOB VAN DER BURGH.

Meest beide kommer-loos ; dat 's dobbel wel geleeft :
Hy vindt sich in 't geniet van decksel en van kleeren;
Valt 't een of 't ander schaers, hy deelt weer met de Heeren.
Wat heeft de rijcke meer voor lange voor-sorghs pijn?
Niet veel , en evenwel, GOD HELPSE die het zijn.

-doNIEUWE-JAARS BEEDE.
[Door JACOB VAN DER BURGH , vriend en uitgever der
werken van P. Cz. Hooft ; meermalen Gezantschaps-sekretaris,
ook bij de Munstersche Vrede ; f te Amsterdam, 1660.]
Zoo een getreft gemoedt uw Godtheit kan behaagen ,
En ongeveinst berouw brandt-offer stijgt voor by,
Zoo een vermoeide ziel van 't zondig pak te draagen ,
0 Schepper ! U gevalt, soo vindt ik troost voor my.
Vermeestert is mijn wil en schier des weerelts eigen.
Mijn hart is afgemat, en van zijn lust vermant :
Doch 's redens beste deel en schynt noch niet te neigen
Ten afval, en verwacht ontzet van uwe handt.

j

Mi n vryheit lang geboeit, en mijn vervoerde zinnen
Vergaapten zich aan 't schoon, dat haar met schijn belas,
Mijn oordeel baakeloos vergiste zich in 't minnen,
En balt voor Hemels aan hetgeen maar Aarde was.
Mijn logge geest, gewent op losse hoop te rusten,
Die keurde eeuwigheit voor al t'onwisse vreugt,
Verslingert op 't genot van tijdelijke lusten,
En zag de zonden aan voor d'onbevleckte deugt.
Maar Beer , nu ik ontwaak uit d'aangenaame droomen,
Daar menigte weerelts hert zich willens in verslaapt,
Geleit my op het pat om weer tot u te koorren,
En lijdt niet dat mijn ziel zich aan een niet vergaapt.
Leetweezen is den oegst van driemaal neegen jaaren,
Waarvan de Lente zich in kintsheit meest verloor ,
En die de beste deel van 's leevens Zoomer waaren ,
Bekoorden hecte min en brachtze buiten spoor.

AEN JOAN ALBERT BAN, DOOR TESSELSCHADE.
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Mijn oogen, nimmer droog van vreugdelooze stroomen
Die vloeiden in een brandt die uit mijn boezem steeg
Maar lans ! mijn zuchten wist het blussen voor te komen,
En blies mijn vlam weer aan wanneer ik koelte kreeg.
Maar nu ik ben geraakt van Goddelijker minne
En voel een nieuwen brandt in mijn gemoedt ontstaan,
Laat, heer, geen dartelheit meer woonen in mijn zinnen,
Maar laat zoo eedlen vlam tot in uw wooning gaan.
De traanen die wel eer met drang van brakke plassen
Door laf heit van gemoedt , ten oogen storten uit,
Geef dat ick daar voortaan mijn ziel met af magh wassen
En dat dees waarden dagti mijn zondig leeven sluit.

-doAAN JOAN ALBERT BAN
[UITMUNTENDE HAARLEMSCHE ZANGER.

[Klinkert door

TESSELSCHADE --- zie

bl. 300.]

Als het vernuft begreep het zang'rig hoogti geschal
Van u gerijmt geluydt, 't wierdt boven magbt gedreven
T'omhelzen meerder kracht als 't lijff was kracht gegeven ;
'T vertilden zigh aen 't geen de vlugge geest beval ;
En denkend' dat hier is te wachten in dit dal
Niet beters woud' de ziel ten hemel zigh begeven,
(Om met een zoeten mondt te schenden uyt dit leven)
Waer nimmer slechter toon 't gehoor onthaelen zal.
En oft nogh schoon geviel, dat yemandt zoght te streelen
Het swaer ontroert gemoedt, om uw wijs nae te quelen:
Ik stopte d'ooren toe gewent tot beter zoet.,

Ghy kunt den lichten geest van 't lodzigh lichaem deelen
En weder door uw klank 't geschifte zamen heelen
Onsterfelijke Ban die duyzend Echoos voedt.
I Al gebeurde 't nog.
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AEN IOFFROU FRANCISCA DVARTE
[DE ctFRARSCHE nACHTEGAELI.

[Door LIoorT.}
loffrouw, nu neem ik het aen
Nu geloof ik , dat de kollent
Ros en waegllen met de maen
Van den hemel af (toen hollen.
Wat is 't wonder, dat ze rollen
Op haer Meuren, nederwaert ?
Ghy doet, met uw' zang, de schatren
Van beneên ten hemel vaeren.
1)at heeft wel een' andren aerdt.
Tooverheksen,

AAN DE STAD GRAVE ,
NA DE

INNEMING DER a DRY STEDEN VEnLO, STRAELEn,
iIUREMONDE

DOUR

PREDRIK flEYDRIK.

[Op het uit dier steden naam gevormd anagram : een stalen
REVIUS, Herv.
Predt., van wien H. ab Heydendal (Kandidaat in de Rechten) zeide :
Den Rijn heeft zijnen Ileyns , den Amstel heeft zijn Hooft,
De Maes heeft zijnen Cats , elck een der waterstromen
Heeft jemant die hem viert ; u beurt is ni ce gecumen
0 claren Ysselgodt, want Reves die verdooft,
Als hy zijn snaren roert, het quelen der Sirenen, enz.}

moer verlooren, door JACOB REVES, gezegd

Wijckt, Grave, het en is geen teycken hier te blijven.
Wijokt, seg' ie, end' en vreest voor lastering noch spot ;
"t Is eere, lieve man , hem' te on tsien voor God ,
Die nu den Spanjaert wil ontlijven of verdrijven.
Op , steden vande • Maes , verlosset uwe wij ven
En kinderen van dit ondeugende ravot2
Den Prins comt uwen voet te redden wt het slot.
Zich, 2 Ontuig,

OP DE WEECIISCIIALL VAN HOLLAND , DOOR VOLDEL.
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Ïleyckt hem de palmen3 toe, by reyckt u de olijven4.
Ontslaet u van het jock en comt u helper by.
Siet Venlo, Ruremond' en Stralen alle dry
Item vallen inden arm, en tredende te voren.
Oock Oostenrijck en maeckt geen rekeninge meer
Nae 'tsoete Gelderlant te nemen sijnen keer,
Als hebbende Baer van den stalen moer verlooren.
3 (Der eer.) 4 (Der vrede.)

OP DE WEECHSCHAAL VAN HOLLAND
OF DE IiOLLANDSCHE TRANSFORMATIE.

[Door VONDEL, als den zijner hekeldichten, aan de belangen der Remonstrantien gewijd.]

Gommer en Armijn te Hoof
Dongen om het recht geloof:
IJders ingebracht bescheit,
In de Weegschaal vert geleit:
Dokter Gommer, arme knecht ,
Haddet met den eersten slecht ,
Mits den schranderen Armijn ,
Tegens Beza, en Kalvijn,

Led' den rok van Advokaat1,
En de kussens van den Raad ,
En het brein dat geenzins scheen
IJdel van gezonde Reên:
Brieven die vermelden plat
't Heiligh Recht van elke Stad.
Gommer zag vast bier en gins,
Tot zoo lang mijn Heer de Prins,
Gommers zijd' , die boven hing,
Trooste met zijn stale kling,
Die zoo zwaar was van gewigt,
Dat al 't ander viel te ligt.
Toen aenbad elk Gommers pop
En Armijn die kreegh de schop.
I

Oldenbarnevelt.
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LEVE KAPITAAL PLUS ARBEID !
[Uit de Goude Mvnt-Goddin van JOAN BODECHEER BENgeb. te Loosdrecht , 1606, als Hoogleeraar , te
Leiden 1642.]

NINGH,

Dondert, blixemt, in de kercken,
Predickt dat het laeyen dack,
Dat d' onbreeckelijcke sercken
Scheuren , gheven krack op krack.
Roept en buldert op de fielen
Die in plaets van 't opper-goed
Voor de lrivnt-Goddinne knielen,
Vallen het gewin te voet.
» Iek zal God wel tomen eeren,"
Seyd de koopman, » soo ick van
Mijn besoignes, mijn a fTairen,
Ymmer ledigh wesen kan:
Ick moet rechte-voort missiven,
Dat meest importeert gaet voor ,
Dadelijck nae Dantzich schryven,
Van trafcq, aen mijn factoor.
» Ick

geloof hy zal verwachten
Nae het advertissement,
Wat de leste schepen braghten
Die in Zeeland zijn gelent:
Kon by sommighe carteelen
Van mijn nooten veylen daer!
't Senden zouw my niet verveelen 9
Soo 'k niet ignorant en waer.
Daer nae moet ick Sinieur Grati
Op lijn wissel-brief vol-doen;
Was ick niet in occupati
'k Zouw mij nae de kerrick spoen.
Vorders zijnder suycker-kisten,
Peper-baelen, tarruw, rogh,
Naglen, sabels, dat ick wiste,
Wat voor koopmanschappen noch !

LOF VAN

SP1NIOLA , DOOR CLAUDIUS DE CLLRCR.
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Die ick senden moet nae Londen
Iflééster Robber! nu ter tijd:
Wierd het cito niet gesonden
Ick was sijn faveure quijt.
-oio-------

LOF VAN SPINOLA.
[Door CLAUDIUS DE CLERCK; zie bl. 215. Maurits noemde
Spinola, zegt men, „den tweeden Veldheer der waereld''.]

Wel an, bedroefde Belgica,
Loft nu den vroomen Spinola,
Die zeer verzoet heeft uwen druck ,
En noch vervoordert u gheluck.
Hv heeft (dus is hy groot geacht)
Ghedwonghen Gulyck deur zijn macht.
Al was het sterck , deur 's honghers noodt
Wiert al zijn kracht ghesleghen doodt.
Ach, Holland , Seeland, waert ghy vroed ,
Gy zoudt oock keeren u ghemoed ,
U zelven geven (naer Gods woord)
Arnhen an wie ghy toebehoort.
Geen wonder ist dat uwen geest
Voor zulcken vromen krijgher vreest ,
Die onverwinnelick bestrijdt
U meuren , en ter neder smijt.
't Is Hanybal in stoutigheid ,
Traianus in gherechtigheid ,
En Cesar, die geen aerbeid vlied,
Die Gulyck bryngt in zijn ghebied.
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TOONEELGROET.
[Door CLAUDIus DE CLERCK , aan 't slot van een zijner
stukken. Zie bl. 215.1

Edel heeren ,
't Uwer Beren
Is dit cleen vertooyh ghedaen,
Wilt bemercken
Dat mijn wercken
Van den tijde zijn licht ghelaen.
Als de maeren
Zeker waeren
Van 't ghewin dat u verheughd ,
Dader moeyde
My , en vloeyde
Om te vieren Gulyckx vreughd.
Dies ick vrochte,
En ick sochte
Naer mijn pen, die stelde licht
Belgis slachten,
Oock de trachten
Van ons veltheer in mijn dicht.
Is mijn jonste
Cleen van conste ,
Cleen ook t'uwer vreughd geschiet ,
Wilt verschoonen
Mijn vertoonen

Dynckt den tijd en had hy niet.
-010-

GRAFSC11R1FT VAN CLAUDE DE CLERCK,
GHEBOFiEiY 1tYNCOIVSTEMEIt.

[Door LAMBERT DE Vos (gen. Vossius) , Adv. te Brugge.]
Staet leser, waer toe sulcke drift?
Ey leest toch eens dit opgheschrift.

JHR. 1MMELOOT , DOOR JAQUES CAPROEN.
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Hoort Claude , byghenaemt De Clerck ,
Die spreekt u aen uyt desen serck
Hy die u op het schauw-tooneel ,
Met liedjes, clinckclicht en rondeel,
En redenrijcke cluchtvermaeck ,
Soo dikwils heeft gheweirt Tien vaeck ,
Die slaept hier; maer de sic! van hem
Roept noch misschien om requiem.
Bidt gy toch , dat den goeden man,
Nu hy dit selfs niet doen en can ,
Dat alles wat by heeft verheelt ,
Voor u soo wel heeft uytgliespeelt,
Voor God oock in den jonghsten dach,
Zijn eyghen rol wel spelen magh.
AMEN.
-.----_..1::;..i}0........M......r..

Jhr .

YMMELOOT , DE EERSTE DICHTER.

VZie bl. 233. Door
Aug. 1594.]

JACQUES CAPROEN,

geb. te Ypre, 20

't Voortijdigh rijmghezangh wordt rechtlijck vergheleken
By 't eerste luytespel , onmatigh , vol ghedreken,
Onaerdigh , sonder gheest. Wiens dichters niettemin,
Meborghren zijn ghemaeckt van Phoebus huysghezin.
Hun rijmen, alhoewel gansch teghen stroom ghedreven,
Doet hun onsterflijk naem en ons ghedachten leven:
Hun lof, hun prijs, hun eer wordt overal gheviert;
Hun dichten hooghgheacht, hun hersnen ghelauwriert.
Maer nu in onsen eeuw een Orpheus wordt herboren,
Die Clio heeft ghezooght , en Chyntius ghekoren
Tot alderliefste Soon, die "t mateloos ghedicht
Op rechte snaren stelt, verbetert en hersticht.
Hoe sal hem yder mensch niet wesen duystwerf jonstigh,
En kranssen sijnen kop, soo gheestrijck en soo konsligh?
't Onmatigh eerst ghedicht pas wonderbaerlijck wel
Op drooghen zeeuwenklanck , op 't eerste luytespel ;
Maer Steenbrughs aerdigh werck kan 't soet gheluydt der
(kelen
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MAMA MAGDALENA, DOOR TESSELSCHADE.

Nu paren op 't gheklanck van Orpheus matich spelen,
Door sijn ghestelde maet. Dies de ghewieckte faem ,
Van d'op-tot d'ondergangh , verbreyden moet sijn naem.

MARIA MAGDALENA AAN DE VOETEN VAN JESUS.
[Door TESSELSCHADE - zie bl. 330.]

Ontoyt of t oyt ghy u , MAMA MAGDALENE ,
Als ghy uw hayr ontvlecht , verwerpt de luyster steenen,
Verbreeckthet Perlen-snoer,versmaet het schijnbaer Boet ,
En keurt voor vuyl en vals, al wat dat voordeel doet
Om dees uw malsse jeucht het eeuwich te beletten,
En op een stronckel steen uw toeverlaet te setters?
Godtvruchte vrouw , ghy haeckt vast nae een stalen muyr,
Die niet beswijcken kan door tijt oft droevig uyr ;
En van het laegh begint te slaen uw krulde rancken
Ront om een vaster voet, en wilt den lleylandt dancken,
Die a heft uyt het slijck. Een innerlijck verstant
Verstaet, al spreeckt ghy niet als met het ingewant;
Die Paerlen van uw oogh, ten toon op root Scharlaecken,
Die carmosijne smet der sonden suyver maecken.
Dies spiegelt u, mijn ziel', veracht het vals cieraet,
Of hecht het aen een zuyl van Hemelrijcke raedt ,
Welck u altijdts in 't oogh sal tot berouw verwecken;
Soo kan de ydelheyt u tot vergevingh strecken
Van dat u oyt behaecht heeft Weerelt, eer of staet,
Schept moedt uyt deses schets beduydelijck gelaet.
0 Sonden wanhoop weerster !
Stilswijgend' deugden eerster!
Stilswijgende verkrijgster !
Meer dan bespraeckte swijgster !
Ghy toont bewijs , dat Godt belooft der sonden soen ,
oen yder, die soo doet, maer niet die 't wonde doen.
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ZINNE- BEELDT OP MARIA MAGDALENA.

[Door TESSELSCHADE - zie bl. 3191
Als ghy Maria smelt in tranen ,
En wast de voeten van den Heer
't En is geen raedtzel : maer een leer :
Die uw door Godes heil'gen Geest
Is ingestort , die 't al geneest
En stiert, op 's Hemels rechte banen.
Ghy zijt een zinne-beeld der deughden,
Dat met een levendigh geschrift,
Veel meer als Pen of stale stift,
Beduyt liefd'rijke sonden boet'
Gesticht met Jesus heylig bloet,
Die bron van heil en 's Hemels vreugden.
Den Heilandt Jesus op sijn voeten
Leest , uyt uw letter traen crystal ,
De liefd vergeeft de sonden al.
Hoe meerder liefd hoe meer gewin;
Vergiffenis zoo groot als min ;
Zoo kan de Ziel haer sonden boeten.
0 Magdalene , beeld vol stralen ,
Van vier en water liefd en boet,
Verkrijgster van het hoogste goet!
0 Zielen! volgt haer deugd gewis
Toont liefde, soeckt vergiffenis;
Liefd Jesus ghy sult niet verdwalen.
Het Vuur en Water suiv'ren bei :
Dat 's liefd en rouwigh sond beschrei.
Dat liefd was in een trane vloedt ,
Dat siertze met het hoogste goedt.
Het vlammigh vuur in liefd' ootmoet,
Maeckt traene vloed der sonden boet'.
Dit was in Magdaleen alleen:
Och was in ons het oock gemeen !
2I
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AEN TESSELSCHADE.

[Klinkdicht van HUYGENS. Zie GED.bl. 163 en hierb. b1.179.]
Mijn' Tong en was noyt veil, mijn Penne nooit verkocht.
Mijn' handen noyt in strick van Gout of Diamanten,
Mijn' veyheit noyt verlooft, om met fluweele wanten
De waerheit aen te gaen , en anders dan ick docht.
Ia Tong, en Pen, en hand, en vryheit zijn verknocht
Aen 't Vorstelick bevel dat onse Vryheit plantten ,
En tegen 't Spaensch gewelt sijn weer-gewelt dorst kanten ,
En Babels (lijdt noch eens mijn' rondheit) vuyl gedrocht,
Maer 't wereldsche gesagh en gaet niet aen de wortel
Van 't heilighe Gewis. 'T en is geen strijdigh' eer,
Een' eeuwigh' Godt ontsien , en een' bescheiden' Heer ,
Die lijden kan en moet wat uyt de Waerheit bortel' ,
Dus eisch ick u streng recht ; geen' gunste , geen' gena' ,
Beroemde , maer eilaes! be Roomde Tesselscha.
-ooDE

UNTJE t .

[Door TESSELSCHADE , in andwoord op een beleedigenden
aanval van Huygens over de Mis.]
Klaes2 seyde tegen Trijn2 , wat doeje weer te mis ,
By dit brodroncke volck , de schatters van de Vis ?
Trijn sey: mijn lieve Man, zy hebben 't rechte Noort
Van Sinte Pieters schip, daer raeckt niet buyten boort ;
Zy hebben 't Roer en Stuur, u volck zeylt by de gis,
Ick hoor de waerheyt Klaes, en ghy hoort altijt mis.
1 Grapjen. C.laes en T.rijn zou wel C.onstantijn en T esselscha kunnen
beteekenen.
- - - -o0o-

TESSELSCHADE AEN C. VAN BAERLE.

[Slot van een brief, ten andwoord op Bacrles verklaring aan
Tesselsehade , dat hij Huygens' bestrijding van Tessels Godsdienst wraakte. Van Bacrle beminde de jonkvrouw.]

DA PACLM

D0911 CORNELIS GISELBERTSZ. PLEMP.
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liet nerpent heyl t van ons hoogh Hofwijckse pact,
Ilehaeght my echter noch, het sy dan koudt oft heet.
Zij n reeden wel gegrondt
Hoe welse schier een graw is ,
Is smaecklijck in mijn mondt,
Om datse nimmer lauw is.
I Bittere heildronk

-agoDA PACE31 DOMINEI.

[In Latijusehe voetmaat door CORNELIS GISELBERTSZ. PLEMF
geb. te Amsterdam 25 Aug. 1574 ; hij studeerde te Leuven ;
promoveerde te Orleans in de rechten ; hij was een der Katholieke dischgenoten bij Hooft te Muiden ; hij bezong Musius
(Mart. 1572) in 't Latijn, 11638.]

Eeuich, almachtich Schep-er en behoeder
Van Son en ltilaen en 't hel-e stergewelfsel
Ook wat omlaech rolt der-ewers of herwers
Ende verandert.
Wie sal het moorden stut-en e ende branden?
Wie sal ons oorlochs fel-e vonken uiten3?
Wie sal in vriendschaps stil-e koelte binden
Onze gemoeden?
`Vilder als beeren, dul-er als verhongerd
Wolfs gebroet siju wy sin-eloose menschen,
'T raest al om geld, om prat-e pracht en om 's herts
Geile gehuchten.
0 God ! a laet dijn sterome louter hoorent
Selve vermaen ons, set al onze seeden
Eens op een ander kam, en houd de paerdeu;
Voor hol-en hoed ons.
Vreede, waer legt gy ver-ewech begraven?
Vreede, gy sijt schoon, wel om an te merken
I Geef vrede, Ileer l 2 Stuiten. 3 Uitdoen.
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Lort— SASGII OP HET GEESTELICK UOUWELICK
Schuilen en past u , noch holen betaemt u
Niet te bewoonen.
Vreede, kom boven van bet onder: heft dijn
Hoofd op, en sijt ons wel-ekome met God,
Met luk en met veel rek-elyk geselschap
Van min en eendracht.
Heil en haef meebrengt, en alle onbehoorlijkheden houd achter , wetten en gewoonten
Sticht en hervoordert , set op hulde Vaders
Durige kransen.
-o §0LOF-SANGH OP HET

GEESTELICK HOVWELICK
VAN CODES SOON .

[Uit CATS' ' s Werelts Begin, Midden, Eynde, besloten in
den Trov-ringh. -- Zie bl. 96. Oorsp. sp.]

Leent oiren, Hollandts volck. Het stuk dat wy beginnen
Is weert om in te gaen tot uwe diepste sinnen.
Wy toonen hoe de Kerck, die God op aerden bout,
En hoe een reyne ziel met haeren Schepper trout.
Een stuck van diep geheym , nae weerde noyt beschreven ,
Een stuck dat open doet den in-gangh van het leven ,
Een stuck, een wonder stuck, dat na den rechten aert
Geen mensch, maar Godes geest, de menschen openbaert,
Ick hebbe , door den lust van dichten aen-gedreven ,
Ten dienste van de jeught by wijlen yet geschreven,
Maer wat is van de mensch ! By groen en heylsaem kruvt
Daer schiet al menighmael een dorre netel uyt.
Hier gaetet anders toe , hier mach de ziele rusten ,
Hier brant een vierigh hert alleen in reyne lusten,
Hier is de ware trou , de rechte bruglof feest,
Niet voor het weligh vleesch, maer voor een reynen geest.
Doch eer v .y vorder gaen , soo liet ons neder-knielen ,
En storten voor den Heer tie krachten onser zielen ,

LOF—SANGH OP HET GEESTELICK HOU'VELICK.
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En roepen om behulp. Want even sonder hem
Soo ben ick maer een romp, een wesen sonder stem.
0 die het eeuwigh bond hebt met den mensch gesloten,
En met u suyver bloet u Tortel-duyf begoten,
God-Soon en ware Mensch; koom heylight myn verstapt
Tot my dit killigh hert in vollen yver brant;
Wilt door een hemels vier myn linnen swiftight maken,
En met een reyne kool myn stomme lippen raken,
Wilt my geheel ontdoen van dit ellendigh vleys ,
Om dat ick uwen lof mach roemen na den eysch.
J
Wilt al wat aerde smaeckt uyt myn gewrichten drijven,
Ten eynd' ick u geheym na weerde mach beschrijven ,
Doch gunt my boven al dat ick op vasten gront
Mach voelen in den geest de kracht van u veebont ,
Macli voelen uwe gunst, en dan myn vorder leven
Tot uwen dienst alleen mach willigh over-geven ,
Mach anders niet bestaen of brengen aen den dagti
Als dat u hoogen naem ter eeren dienen mach.
Eer datter eenigh mensch op aerden was geboren,
Hadt God syn lieve Bruyt voor eeuwigh uyt-verkoren,
En eer men oyt de Son of hare stralen sagh,
Stoot by hem vast geset de groote bruylofs-dagh.
Doch 'tis noch even-wel hier mede soo gelegen,
Dat God het stuck beleyt door wonderbare wegen ;

Hy gunt syn hoogkisten troost syn diepste liefde niet
Als naer een langen tijt, en door een groot verdriet.
Wat heeft de lieve Bruyt aen alle kant te lijden!
Wat heeft een reyne ziel op aerden al te mijden!
Want schoon by wijlen rijst een blyde sonne-schijn,
Hier is van stonden aen al weder nieuwe pijn.
Des hemels reyne min heeft oock haer droeve klachten ,
Haer jammer, haer geduel, haer sware na-gedachten,
Haer innige ziel-verdriet, haer prangen in den geest,
'Tis hier , 'tis over al, wie liefd' die is bevreest.
Hoe dickmael is de Bruyt met grooten angst bevangen,
En voelt een droevigh nat haer rollen op de wangen !
Hoe dickmaals is de Bruyt benaeut tot in de ziel !
Soo langh sy wort verruckt in dit onrustigh wielt;
Hoe dickmael is de Bruyt, door harde sinne-vlagen ,
I.

Vlug. 2 Draaiing,
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Als buyten haer gevoert en elders weck-gedragen ;
Hoe dickmael is de Bruyt verwonnen in den noot
En voelt in haer gemoet als prangen van de doot :
Die Lely is geplant te midden in den doren ,
Daer staetse menighmael en schijnt geheel verloren ,
Die Roose groeyt gestaegh in eenigh eensaem dal,
Daer vocht van traenen vloeyt en enckel ongeval ;
De Rd is langh gewent te dolen op de bergen,
Daer haer meest alle daegh de felle bracken tergen ;
Dat Schaep wort van den Wolf geduerigh na-gejaeght
Soo dat het even-staegh tot synen Herder klaeght;
Die mete Tortel- duyf moet woonen in de rotsen,
Terwijl haer overal de felle jagers trotsen,
Die fackel wert gestaegh gegeesselt van den wint,
Soo datse nimmermeer haer licht in stilte vint.
[Dan volgen een vier-duizend vaerzen, waarin kortelijk
de val en verlossing der mensehen wordt aangegeven.]
Ick ben een dorren halm, een+ damp, een ydel kaf,
Ick helle langen tijt, ick syge naer het graf.
Ick ben een nietigh dingh nu dichte by 't verrotten
Ick ben gelyck een kleet bevochten van de motten,
Ick snelle na den kuyl , en na de leste reys ,
En gae met grooten haest den wegh van alle vleys.
En schoon ick dit gevoel , waerom sal ick vertsagen?
Waerom myn angstigh hert hier over leggen knagen ?
Ick wetet voor gewis dat myn verlosser leeft,
En dat hy volle macht van alle zielen heeft,
lek wetet voor gewis, hy sal mijn stof verwecken,
En met haer eygen huyt myn leden over -trecken,
lek weet, by sal het rif, dat in het duyster lagh ,
Eens stellen in het licht en brengen aen den dagh.
Ick weet my sal geen doot, of duyvel weder-houwen ,
Van God , myn eenigh heyl, met oogen aen te schouwen ,
Ick weet ick sal hem sien oock in dit eygen vleys,
En 'tis my in den geest een wonder soet gepeys.
En vreest niet, weerde siel, wel haest te zyn ontbonden,
Ghy sult dan zyn bevrijt van alle snoode sonden,
Van 's duyvels slim bedroch , van al syn wreet gewelt,
Van al wat oyt den mensch hier op der aerden quelt;
Ghy salt in tegendeel den Schepper aller dingen ,
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Ghy sult des Heel en lof voor eeuwigh mogen singen ,
Ghy sult voor oogera sien een onbegrepen schat
By geen vernuftigh breyn op aerden oyt genat.
Gods Soon is even selfs een offer voor de sonden,
Die heeft de swarte macht voor eeuwigh in-gebonden ;
De gramschap is gestilt, het onrecht is gerecht,
Het iiant-schrift3 is te niet, en aen het kruys gehecht;
De schuit is afgedaen, de schande wech-genomen,
De nacht die is voorby, het licht is in-gekomen,
De straffer is gestraft, de dwinger over-heert ,
De droefheyt is in vreught , de smaet in lof verkeert.
De wan-hoop is vertroost , de wraeck die is gewroken,
De stricken zyn verstrickt, de banden af-gebroken,
De swackheyt is gesterckt , de felheyt is versacht,
Daer is een helle glans, geresen in der nacht.
De tweedracht is versoent , het onheyl is genesen ,
En al wat eertijts was dat heeft een ander wesen,
En met den woort geseyt, de dooder is geloot,
En 't aertrijck wort gespijst met enckel hemels-broot.
3 Des Bossen onderpand.

VOOR EEN BOECK

AEN JOFFROU ANNA ROEMERS.
[Door HUYGENS.]

De schrijver van dit Boeck , beschrijver van dit blad ,
Bad Roemers oudste kind sijn' Leserin te wesen :
En soo sy 't schrappen wil met een doorgaende klad ,
Bekent hy voor-de-hand het vonnis wel gewesen.
Sijn voornaam is een C. sijn toenaem is een H.
Sijn bvnaem, Eewigh vrient van Anne en Tesselscha.

--- -o^^ o-_______ _
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BOEREN , OM EEN TRANTJENI.
[Door ADRIAEN VANDER VENNE, in zijn Belacchende Werelt. Hij werd geb. te Delft, 1589, f te 's Gravenhage 12
Nov. 1612. Hij was ook een goed teekenaar, en had veel
volksspreuken en -spreekwijzen en persoonlijk vernuft in 't
hoofd.

Tamme Lubber!: Wijtje Goris, hoort een poosje ;
Wel , hoe vaarje keurlijck Troosje,
Segh een reysje : mach ick mé?
FftjeGoris: Jaaje, Lubbert, neemje sté ;
Gast, hoe raackje thans soo vroegfes
Vanje Dorss', of vanje Ploegjes ?
Knecht, wat besje nouw een Heer !
Maar, hoe saagje mijn soo veer?
T. Lubb,: Wat, de schaamte mochtme schenne !
Liefje, sou ick jou niet kenne ?
Och! ik kon jou anje tret.
Fij je Goris: Waer op dat een Vryer let !
T. Lubb.: Meysje mitje holle kóóntjes,
Houje klickers2 nieuw en schoontjes;
Wachje kousjes van kersay3,
Datse blijven bruyn en fraey,
Kom laet ick jou hoetje dregen.
F. Goris : IA ben daer niet mé verlegen.
T. Lubb.: Nou , ey lieve, langtse mijn:
F j je Goris: Laatme gaan, hoe selter zijn?
T. Lubb.: Machme jou niet wat gerieven
Datje mocht op mijn verlieven?
Dat en jou, en mijne sin
Reuylen mochten Min om Min ?
Liefje, dit is mijn begeeren,
Dat wy een Gelach gaen teeren ;
Lusje Wijn, of lusje Bier?
F. Goris : Lickert , is dat jou benier4?
Benje dan al-sulcken suypert,
V
t Wandelinget,en. 2 Klinkjens (in de kousen). 3 Wollen stof. 4 Likkebroer
i. d. j. manier.
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Sulcken swelgert, sulcken sluypert?
7. Lab.: Kruydigh Fijijen: Ick gae nimmer
Tot loost .Dael, en Jasper klimmer
Maer ick sit tot ouwe Faes
Eens te hoog, en eens te graas,
CK
F. Gors : Wel é seyt, je dicke Lubbert ,
Beter praatje dan een Dubbert5
Die wel stom en logge slaept ,
En van roncken leelijck gaept.
T. Lubb.: Iaa mijn Vrijster, om te praten
Ben ick thans heel uyt é laten
Want ick mitje meen van daagli
Noch te trant'le na den liaagh.
'k Sic, je wilt toch om een keuyer:
Sitmen veul, men wort te leuyer.
Staagjes gaan en maackt niet stram:
Kom, tree voort, mijn soete Lam.
F. Goris : Vryer; 'k hoor je bent een Geesje :
Mijn gelijekje by een Beesje
Dat gaet knaeuwen in het gras.
T. Lubb.: Wats! een Rochjen inje Tas:
Segh ick Lam , of soete Schaepj e ,
Duyfje , Katje , oolick Aepje ,
'Tis dat ickjer by gelijek
Als ick jou mit hunnigh strijck.
Alle gecken op een enden:
Laate wy ons omme-wenden,
En gaan strijcken aan een zy.
F. Goris : Lieve Maet, je praat al , fy !
T. Lab.: F?j jen, houdt , daer is een Ruycker ,
Soet van reuck en geur als suycker :
Tieloos is 't en Matelief.
Wist, ick meer tot jou gerief
Kost noch moeyte soul ick sparen ,
En wel seuve mijlen varen
Om een mooy, of lecker-dingh,
't Waar een Koock, of Nastelingh6;
Of twie Sulver Parel-Spelde ,
S Stumpert. 6 Koek of nestel,
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Of een Schort-haeck dier van gelde ,
Of een hartje, Beurs, of Tas,
Of yet dat noch mooyer was :
lion ick jou daer mé belesen,
Om dan mit jou eens te wesen :
Eens in 't willen, eens in 't gaen ,
Eens in 't ritten, eens in 't staen ,
Eens in schade, eens in luck ,
Eens in wel-spoet , eens in druck !
Eens in loncken, eens in vleyen ,
Eens in 't lacchen, eens in 't schreyen.
Eens in Weuningh, Boogaert , Landt ,
Eens , en eenigh over-handt.
Eens in ploegen, dorssen, wannen ,
Eens in schuttel, pot, en kanne;
Eens in 't gaen, of noo'n te gast;
Eens, want noyt on-eens en past.
Eens in brengen, eens in halen,
Eens in sieckten , eens in qualen ,
Eens , soo lange tot de Doot
Jou, of mijn, eens d'oogen sloot !
-ofo-

MORGEN-GEBET.
[Op de wijze van Cruelle departie , door JACOB BEVER 1
zie bl. 314.]

Int Oosten claer laet blozen » De dageraet
De liefelijeke rosen » Van haer gelaet.
0 helle morgensterre , » Gods eeuwich Soon ,
Schiet op ons hert van verre » U stralen schoon.
Vermeert tot uwen love » Het crancke licht
Van onse cleyn gelove » En toeversichtt.
Maeckt wacker al ons leden » En traech gemoet
Om vlytich in te treden »U paden goet.
Tot dat wy eens in waerheyt » Verheven hooch
Aenschouwen uwe waerheyt Van ooch tot ooch,
I Wisheid.

-o P --------
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KLOOSTER-INNAME.
[Uit VONDELS Gijsbreght van Aemstel , gespeeld ter opening van den nieuwen Schouwburg op de Keizersgracht te
Amsterdam (1638). De text gekozen uit versch. edities
Spell. grootend. van 1659.]

.Diedrick van Haerlern beraamt met Willem van Egmont een
aanslag op Amsterdam, ter wreking van den moord van Floris V , waaraan Gijsbrecht deel had.

Poortier. Diedrick van Haerlem. 1T"illebord [Prior].
Poortier.
Wie klopt'er? Di. Doe vey op, en vrees niet : 't is uw vrient.
Poortier
't Is avont, en een tijt dat ons geen vriendschap dient:
Koom morgen vroeg by daegh.Di.Watzal ons hier gebeuren?
'k Zegh anderwerf, doe op. P. Men openthier geen deuren.
Zoo spaede: ga uw gang: koom morgen tijdigh weêr.
Diedrick:
Ick zegh voor 't lest, doe op, en doet gy 't niet, ick zweer...
Poortier:
Wie zijtge, die dus raest, als wilt en uitgelaeten?
Wy dochten langer niet om ruiters noch soldaten.
Heer maerschalck , wel hoe dus ? wat jaeght u hier zoo spa ?
Men sloegh u 't heiligh kruis , toen 't leger optrock , na.
'k Geloot niet dat gy ons al weder zoeckt te quellen.
En koomtge dus alleen ? waer zijn uw rotgezellen ?
Diedrick :
Ick koom alleen. waer is uw meester Willebord ?
Poortier:
Ter kercke, daer hy vast, en zijn gebeden stort.
Diedrick
Ga roep hem , want ick moet dien goeden vader spreeeken.
Poortier
0 Jesus , sta ons by , dit is een mislijck teken.
Ick heb gebelt. hy komt. Di. Ga roep den vader, flux.
Poortier
Soldaten brengen ons heel zelden veel gelux.
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Wy zienze noo van voor, en allerliefst vals achter.
Diedrick :
Al wie een hopman huist , die heeft een trouwen wachter
En ridderlijck beschut, en hoeft geen poort noch slot.
Poortier :
De beste wachter is de stercke en groote Godt,
Die nimmermeer en slaept , en luistert naer ons zuchten.
Wy bidden staegh om pais, en Naeten krijgsgeruchten ,
En hooren met verdriet het kraeien van dien hen.
In oorlogh houden eerst abdy en klooster aen.
Diedrick :
Gy zat hier in 't beleg voor alle moetwil veiligh.
Poortier :
Wy weten 't Egmond danck , en houden hem voor heiligh.
Daer is de vader zelf, zoo bleeck en afgevast.
Willebord:
Heer maerschalck , wel, wat nu? Di. Ick koof by u te gast.
Willebord:
Gy zijt my wellekom, al komt gy ongebeden.
'k Verwachte u t'vont niet, en luister naer de reden
Dat gy dus schichtigh keert : daer is wat meer aen vast.
.Diedrick :
'k Verzoeck alleen op u, en dat door Egmonts last,
Of ick wat krijgsvolck magh te nacht in 't klooster leggen.
Het is een krijgsmaas beê, gy mooghtze niet ontzeggen.
Willebord:
'k Geloof gy deunt t met my. Di. 't Is errenst, en geen spel.
En Egmonts eigen last : hy gafme dit bevel.
Willebord:
Hoe zalmen dit verstaen? heeft Egmont dat bevolen?
Hy stack noit Godshuis aen, noch zocht zich by de kolen
Te warmen van dat vier. 't is enckel misverstant.
Gy zijt my wellekom, mijn heer, daer is mijn hant.
'k Zal u en uwen stoet gewilligh innelaten,
Nlaer 't Godtshuis op te doen baldaedigen soldaeten
Of ruitren , 'k ly bet niet : 'k vermagh 't met geen gemoet.
1 Gekscheert.

DOOR VONDEL.
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Het klooster is Godts erf, en Jesus eigen goet.
Wie kloosters raeckt, die raeckt den appel van Godts oogen.
fleer overste , geloof, 't is buiten ons vermogen.
Diedrick:
't Is om een uur of twee te doen , ten hooghste dry.
Iek blijf u borgti, en hou uw kerck en klooster vry
Van overlast en scha , en zal de boosheit straffen.
Willebord :
Met krijghsnlans borreghtoght en heb ick niet te schaffen.
Al waer 't de veltheer zelf, ick zey 't hem iri't gezicht:
Dit is een overout en vorstelijck gesticht,
Verzorght in vrede en krijgh met zegelen en brieven
Dat wie het quetst, gedenck een vorst des rijx te grieven,
Die zeght : hy raeckt mijn kroon wie 't Godshuis yet misdoet.
Sint Andries is et gewijt : het past geen' krijgsmans voet.
't Zy verr' dat Diedrick nu 's Katuizers vyant werde.
Twee Alexanders zelfs, de vierde en oock de derde,
Gelijck de tweede Urbaen , bevestighden dit slagh
Van Godtsdienst, daermen Bruin wel d'eer van geven magh.
Ja opdat geen gerucht zou steuren ons gemoeden,
Magh niemant deze plaets, beneden hondert roeden
Betimmeren , veel min bezwaren met den last ,
Dien d'oorlogh naex zich sleipt , of eenigh oorloghsgast.
Wy staen op keizerlijcke en pauzelijcke wetten.
Diedrick :
De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten.
De noot breeckt wet : gy mooght op geene wetten staen.
Wallebord
Ontwijtge dan 't gewijde? Di. Als David heeft gedaen,
Toen hy voor 't zwaert van Saul te Nobe quam gevloden,
En zijnen honger boete aan priesterlijcke brooden,
Dat niemant oit vermoght , 't en waer 't gezalfde hooft.
Willebord :
De stoute Usia wert rechtvaerdelijck berooft
Van zijn gezontheit , toen hy 't heiligdom ontwijde,
De priesters hebben Godt en d'englen op hun zijde.
Dit is het errefdeel, dat ons te beurte viel.
Hy laedt des graeven vloeck rampzalig op zijn ziel ,
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Die 't Godshuis in zijn recht en vrijdons wil verdruckcn.
Hebt gy een' aenslagh voor, het kan u niet gelucken.
Diedrick :
Hoe luit des graeven vloeck , dat ick u wel versta ?
Willebord :
Dat aller heilgen toorne en eeuwige ongena
Alleen niet treffen zal de kinders , en den vader ;
0 gruwel ! maer hy moet met Judas , Godts verrader .
Met Lucifer en al zijne engelen vergaen,
En schaemroot en verdoemt voor Jesus vierschaer staen,
't Is schrickelijck , begint uw hart noch niet te beven ?
Diedrick :
Ja 't klooster heeft dien vloek den lantsheer voorgeschreven.
Willebord:
Het zij daermeê zoo 't wil men opent nu geen poort:
't Is Kersmis, 't klooster viert Godts vrolijeke geboort ;
Dehooghste feest van 't jaer; dus laet dit werreck steecken.
Diedrick :
Katuizerbroêr, hier geit geen prevelen, noch preecken.
Bewilligh mijn verzoeck , en sta mijn bede toe ,
Of anders ly dat ick het ongebeden doe.
De tijt verloopt , 't is spa : daer komen mijn soldaeten.
Willebord :
'k Getroost my eer de doot, dan ick dit toe zal laeten.
Wat wilt ghy 't helsche vier op uwen halzen laên ?
Diedrick:
Voort mannen, vaert vry voort, en steeckt het klooster aen :
't Is kout, zoo mogen wy ons by de kolen warmen.
Willebord:
Och maerschalck , hou gemack, en wil u toch erbarmen,
Het is geen Kristen mensch, die brant in kloosters sticht.
Al wat het Godtshuis heeft , huisvesting , vier en licht ,
En spijs en dranck, het is voor 't krijghsvolck al ten beste.
Diedrick :
Nu mannen, treckt vry in : treckt voor , ick blijf de leste.
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DE SPIE.
[Uit

VONDELS

zelfde Treurspel.}

Vosmeer [de Spiej. Willem van Egmont.
Vos. Ick koom al heirelijck gezwommen door de grachten,
Waer sammelt Egmont nu? hy zou my hier verwachten.
't Is doncker. ick ben nat , en klippertant van kou.
Eg. Wel waer of Vosmeer blijft? ons afscheit was , hy zou
Verzeker op 4ees uur alhier zich laten vinden.
Vos. Hier is de man al zelf. wie zich derf onderwinden
Een' aenslagh, vol gevaers , moet passen op zijn tijt.
Eg. Weest welkoom , brave borst. nu blijckt het dat ge zijt
Een krijgsman , op wiens voort men wel een kerck magh
(bouwen.
Hoe hebt gy 't met den heer van Aemstel al gebrouwen ?
Vos. Zoo geestigh , dat'er niets aen dezen aenslagh faelt.
De burgery heeft zelf het zeepaertt ingehaelt,
Met zangen en triomf, als die van Troje deden.
Ick stuurde en hiel het roer : maer 't oorloghsvolck, beneden
In 't schip, liep groot gevaer. de bodem slorpte 't nat,
Door 't stooten op een' pael, waerdoor een yeder zat
In 't water tot de knie, en vreesde te versticken.
Het ongemack was groot , noch durfde niemant kicken :
Doch 't leek geraeckte dicht , en stopte wonderbaer
Van zelf: toen brocht de hoest ons weder in gevaer;
Vermits men 't schor Beluit bescheidelijck kon hooren.
Zoo Godt niet had verdooft des Aemsterdammers ooren ,
Wy waren van ons stem en eigen keel verraên,
Ick gaf my zelven moedt , en hief eens rustigh aen
Te zingen, dat het klonck, schoon hert en nieren krompen.
Dan trantelde ick van kou : dan viel ick eens aen 't pompen.
Zoo raeckten wy in stadt, daer als een waterval
Al 't volleek schoot naer 't schip, van straet en burreghwal.
De geest van out en jong door een scheen uitgespannen.
Men broght het Vosmeer toe met kroezen en met kannen.
Maer 't zagh 'er deerlijck uit, toen Gysbreght liet gebiên,
Men zou de naeste poort en 't slot van rijs verzien
Want door het lang beleg, en door de koude dageb
I (liet schro met riks, dat krijgsvolk verborg.)
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Was al de torf verbrant. ick holpze rustigh draegen
En scheen de gaeust van al , in .t bangste van dien noot :
Want had het lang geduurt, de zolder waer ontbloot,
Waer onder 't krijghsvolck lagh gedoken in zijn laegen ;
Doch d'avont viel heel kort , en ick begon te klaegen ,
En hielme gansch vermoeit, en riep : van daeg genoegh
Geslaefi ; men valle aen'twerck, na 'et hoogtijt, 's morgens
Het wachthuis is verzien. het is nu tijt van vieren, (vroeg.
Naerdien gy van den schrick der IIollaridsche banieren
Genadig zijt verlost , en ick er 't lijf af brogt.
Men schonckze vry gelag , en gafze Belt. Ick zocht ,
Geveinst den arrebeit om 't hooghtijt uit te stellen.
De tijt gehengt nu niet u alles te vertellen;
Hoe zorghlijk het in 't schip en onder 't krijghsvolk stont ,
En dick verscheelde, en wat een veder raetsaemst vont;
Hoe ickze menigbmael door dreigement deê zwijgen,
En konze, om 't leven zelf, niet aen 't bedaeren krijgen :
Hoe Arkel, heel verkondt; zijn eigen ponjaert bloot,
Gezet had op den strot, en trooste zich de doot,
Om al zijn mackers niet door 't hoesten te verklicken.
Nu schort'er dat wy dek ons werreck voort beschicken.
-o$o-

0 KERSNACHT.
[Rey van Klaerissen uit den Gijsbrecht.]

0 Kersnacht, schooner dan de dagen ,
Hoe kan Herodes 't licht verdragen ,
Dat in uw duisternisse blinckt,
En wort gevierd en aengebeden.
Zijn hoogmoedt luistert naer geen reden ,
Hoe schel die in zijn voren klinckt.
Hy poogt d'Onnoosle te vernielen,
Door 't moorden van onnoosle zielen
En weckt een stad- en lantgeschrey ,
In Bethlehem , en op den acker ,
En maeckt den geest van Rachel wacker,
Die waeren gaet door beemt en wey :
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Dan na het westen , dan na 'et oosten.
Wie zal die droeve moeder troosten;
Nu zy haer lieve kinders derft ?
Nu zy hun ziet in "t bloed versmooren,
Vergaen, die naulix zijn geboren,
En zoo veel zwaerden rood geverft ?
Zy ziet de melleck op de tippen
Van die bestorve en bleecke lippen ,
Geruckt noch versch van moeders borst ;
Zy ziet de teere traentjes hangen
Als daeuw, aen druppels op de wangen:
Zy zietze vuil van bloed bemorst.
De winckbrauw deckt nu met zijn booghjes
Gelokene en geen lachende ooghjes ,
Die straelden tot in 's moeders hart,
Als starren , die met haer gewemel
Het aenschijn schiepen tot een hemel ,
Eer 't met een' mist betrocken werd.
Wie kan d'ellende en 't jammer noemen,
En tellen zoo veel jonge bloemen ,
Die vroeg verwelckten, eerze noch
Haer frissehe bladeren ontloken,
En liefelijck voor yder roken,
En 's morgens droncken "t eerste zogh?
Zoo velt de zein de korenairen ;
Zoo schudt een buy de groene blaeren,
Wanneer het stormt in 't wilde wont.
Wat kan de blinde staetzucht brouwen,
Wanneerze raest uit misvertrouwen !
Wat luidt zoo schendigh dat haer rouwt !
Bedruckte Rachel ! schort dit waren;
Uw kinders sterven martelaren ,
En eerstelingen van het zaed,
Dat uit uw bloed begint te groeien,
En heerlijck tot Gods eer zal bloeien,
En door geen tiranny vergaet.
-0§o-------

337

338
KLOOSTER-MOORD.
['t Verslag van den Bode uit

VONDELS

Gijsbregiit.]

Bo. Most ick den Bisschop noch zien sterven en d'abdisse ?
Och vader Gozewijn ! och , reine maeglid Klaerisse !
Gys. Hoe is het mogeiijck dat gy 't hebt konnen zien?
Bo. 't Is mooglijck , guntge my dat ick u daer op dien.
Toen Heemskerck Borsselen gevelt had voor uwe oogen,
Lagli't lijck ter zijden 't koor , in eenen hoeck getogen,
11a dat ick in den drang des vyands my verstack,
Mits gy te rugge weeck , en vielt dat pas te zwack.
Zoo dra men, om den brand , de groote kerck most ruimen ,
Ontwapende ick den doode , en zette helm en pluimen
Van Borsselen op 't hoofd , en toogh zijn rusting aen ,
En bond het zwaerd op zy , om in dien schijn te gaen
Ons vyanden bespien , en letten hoe men 't maeckte.
Ick volghde Haemsteê na , toen hy in 't klooster raeckte,
En vloogh de kerckdeur in, daer Gozewijn noch zat ,
In 't midden van den rey, die even vierigh bad ,
En door een vast geloof op God zoo moedigh steunde,
Dat niemant zich het woên der vyanden en kreunde.
Hy scheen een zon gelijck, en zy de klaere maen;
Al d'andren starretj es, die bly ten reye gaen,
En juichen om deel twee, daer zy haer glans uit scheppen.
Men zaghze naulix yet dan kuische lippen reppen
Maer Haemsteê vaert hem toe met opgestroopten arm,
Beklad en rood , en van Kristijnes bloed noch warm ,
En vat hem by den baerd met d'eene , met den degen
Gereed in d'ander hant, bebloed en bloot. mit stegen
De nonnen op , en geen , hoe lieflij ck van gemoed ,
Die geen leeuwin geleeck, wanneerze brult en woedt,
Vermits de jaeger 't nest wil plondren en berooven.
Zoo quam oprechte trouw en eedle gramschap boven.
Zy 'worstelen een wijl. Klaeris zet voet by voet,
Omarremt Gozewijn, omringt van haeren stoet.
Vie zou 't god vruchtigh hoofd een hair bezeeren konnen,
Omheint met eenen muur van godverloofde nonnen,
Gestrengelt arm in arm? o Christelijcke knoop !
lek zie de deughden zelfs, Geloof, en Liefde , en Homp ,
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Met haere zusteren , die tegens Ondeughd strijden,
En naer de zege staen door kruis en medelijden ,
De vvand stoet versuft , en deisde om deze zaeck :
Maer't aenzien van Klaeris beweeghde 't hart tot wraeck,
En braght hem in den zin den moord van zijnen vader,
En dat zy d'af komst was van Velzen den verrader.
Hy blaeckte , en kreegh een koorts , en door de koortse dorst
Naer hear en Aemstels bloed , en stiet eerst door de borst
Met zijn' bebloeden dolck dan d'eene non, dan d'ander,
Zy vielen over hoop , en lagen by elckander
In 't rond gelijck een krans van roozen wit en rood.
Toen stond Klaerisse daer by Gozewijn , ontbloot
Van menschelijcke hulp. gy zoudze bey zien proncken,
Als bloemen op haer' steel , in eenen beemd , verdroncken
Van Benen roozen plas. d'een zuchte noch , en d'een
Vertrock het hoofd, die d'arm, en deze noch haer been.
Een ander had den geest zoo daetelijek gegeven.
De Bisschop , schoon hy stond op d'oever van zijn leven,
En toomde zich niet in van gramschap en van rouw :
» Uw vader ley de hand wel eerloos aen een vrouw,
Maer zoop noyt vrouwenbloed, of i. is daer om gelastert.
Dus blijkt het datge zijt een overwonnen bastert,
Naer lichaam en naer geest; nu gy uw aerd betoont
Aen nonnen, die altijd in 't woeden zijn verschoont."
En d'ander antwoord hem : » Gy zult deze eedle reien,
Als bastertbisschop dan gaen volgen en geleien.
Hardneckige , legti nu den valschen mijter neér."
Zoo sprack de basterdzoon , en ruckte hem om veer
Met stoel met al in 't bloed: de mijter viel 'er mede.
Klaerisse viel 'er by, toen zy haer beste dede,
En hiel hem even sterck om zijnen hals gevat,
En scheen gevormt albast , met purper overspat.
Hy duwde 't bloedigh zwaerd in 's grijzen loonre zijde
Tot aen 't verguld gevest. zoo zaghmen eer , ten tijde
Van 't blinde Heidendom, voor 't aengesteken vier,
Met 's priesters mes gekeelt een witten offerstier,
Wiens gladde hoornen goud, wiens lenden kranssen decken.
Gijs. Hoe droegh Klaerisse zich? Be. Zy holp den degen
tilt 's ooms gewonde zy, en zette hem terstond (trecken,
I Noch.
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Den mijter op het hoofd, en kust den bleecken mond.
Hy opent pijnelijck zijn half gelokene oogen ,
En zietze noch eens aen , en schiint met haer bewogen,
Die hem zijn oogera luickt. hy geeft den lesten zucht.
----010LIEFDE-STRIJD
[Van den alom belegerden Gijsbreght en Badeloch, zijn
gade — in VONDELS Treurspel.]
Gijsbreght , Badeloch , Adelqund en Veenerick , hun
kinderen , Broer Peter , Rei van Plughtelingen.
Gijs. Mijn liefste , geef u scheep : al is liet scheiden pijn,
't is noodigh. Peter zal uw trouwe leidsman zijn,
En dit gevlughte volck en u en uwe kinderen
Vervoeren naer een wijck , daer niersant u kan hinderen.
Getroost u daer een wijl te wachten , tot dat God
Ons weer te zamen breng , en gun een beter lot.
Ba. Helaes, wat ga ick aen? wat koomt my weder over?
Waer zendge my, mijn lief, Persijn den grooten roover
Uw' vyand in den mond , die op ons vlamt en loert
Uit Zwaenenburgh t , daer hy des graeven vlagge voert?
't Verdriet hem zulck een slot en vasten burgh te derven,
Die ongerechte gift2. uw zaed, uw wettige erven
`I'e blusschen in haer bloed, is al zijn wensch en wit,
Op dat hy onverlet volharde in 't nieuw bezit.
Pe. Mevrouw, zijt wel getroost : ick zal u zelf geleiden.
Gis. 'k Neem oorlof met een kus. Bad. 'k En zal van 't
(huis niet scheiden
Noch scheep gaen zonder u , mijn heer, mijn waerde man.
Gijs. Ick volgh u eer gy 't weet. B. Daer weetge luttel van.
Gijs. De stroom is wijd genoegh, al stoptmen deze haven,
Een schuit ontslipt het licht. B. Men zal u hier begraven ,
Bestulpen onder 't puin. ick zie dit huis in brand...
Pe. d'Onsterfelijcke God heeft alles in zijn hand.
Ba. Och of de goede Godt zich mijner wou erbarmen !
Pe. Mevrouw, betrouw op hem : hy kan ons wel bescharEn voert zijn eigendom door water vier en vlam. (men,
I Te halfweg-Haarlem. 2 (Van Amsterdam aan Persion.)
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Ba. Gelijck de brand getuight van 't gloeiende Amsterdam.
Pe. 't Is zijn gehengenis , wie durf zich daer in mengen ?
Ba. Wanneer ons leed geschied, dan zal hy't oock gehengen.
Gijs. Mijn lieve gemalin , gy stelt u 't zwaerste voor.
Pe. Uw droefheit houd geen maet , 't benevelt brein geen
PIede]viughfelingen :
(spoor.
Nu volleg raed , mevrouw , en laet u doch gezeggen.
.idelg. Och, moederlief, wat raed ? zykomen'thuis beleggen.
EBewaer my voort geweld , dat ons op 't leven staet ]
Ba. Och , dochter , moeders troost is krancke toeverlaet.
De klockhen deckt vergeefs het zidderende kiecken
Voor een doortrapten vos met schaduw van haer wiecken :
Ivy grijptze beide , en stroit de pluimen in de wint,
En koelt zijn' lust , en ruckt de moeder van het kipt,
Gijs. Zult gy dan oirzaeck zijn dat beide uw kinders sneven?
Ba. Ick zou om eersen man wel bey mijn kinders geven.
Gijs. Beweeght uw kroost u niet,ditjongsken kleen en teer?
Ba. Niet luttel, maer mijn man beweeghtme noch al meer.
Ve. Wat schreitge moederlief? zijt gy bedroeft om vader?
Ba. Om vader schrey ick , kint , om u en ons te gader.
Gijs. Ilw moeder keert zich niet aen u noch uwe smart.
Ba. Met smarte baerde ick 't kind, en droegh het onder 't
(hart.
Mijn man is 't harte zelf. 'k heb zonder hem geen leven.
'k •Zal u om lief noch leedt bezwijcken noch begeven.

'k Beloofde u hou en trouw te blijven tot de dood.
Gijs. 't Is oock getrouwigheid, wanneer men scheit uit nood.
Pe. Men scheit om beters wil, om weder te verzaemen.
Ba. Indien ick van hem schey, wy komen nimmer t'zaemen.
Pe. Gy scheide menigmael . en zaeght hem weêr gezond.
Ba. 'k En scheide noit, daer 't zoo bedroeft geschapen stond.
Pe. De weerhaen van de kans kan lichtelijck verkeeren.
Ba. 't Verkeerde noit zoo snel , of 't was om my te deeren.
Pe. 't Was best de kinders dan in zekerheid gebroght.
Ba. 't Was best, en hielme niet de band des echts verknocht.
Pe. Een vrouw gedijt tot last : zij weet niet uit te rechten.
Ba. Bestelme slechts een zwaerd, ick ben bereid te vechten,
Te sterven acn de zy van mijnen vromen man.
Gijs. Gy hebt een vrouwenhart. Ba. Neem eens de proef
Heldinnen stonden eer als onbewcegbde posten, (daer van.

342

vOnDELS GIJSBREGHT.

De faun van vrouwen roemt 1 , die stalt eu volck verlosten.
IJw moeder Baerte toont hoe veel een vrouw vermagh ,
Wanneer zy Ysselstein verdedight jaer en dagh.
Bode. lek waerschouw u , mijn heer, eerwe overrompelt
I)e triomfeerder stelt zijn vendels in slaghorden , (worden.
En d'eer van d'eersten storm verguntmen aen den Vries,
Die groote reedschap maeckt : ons dient geen tijdverlies.
Men voert de stormbrugh aen: men steeckt er de trompet't Is over tijd den muur en torens te bezetten.
(ten.
Gijs. Al lang genoegh gemart : voort,voort, de nood die prest;
Gehoorzaem uwen heer , en kus hem eens voor 't lest.
Ba. Zeer gaerne, brave held , vergunme slechs een bede ,
En ruck , het is mijn wil, dit lemmer uit de schede,
En stoot het door lees borst, en doop het in dit bloed.
't Is beter dat gy 't zelf dan Vries of Kermer doet,
0 *
Zoo magh mijn kind of gy noch hey lees oogen luicken,
Naer dien ick 's levens licht niet langer kan gebruicken.
Gij.,. 0 gruwel, Badeloch, ben ick van zulck een' aerd,
Dat ick een vrouw, en noch mijn eigen, met mijn zwaerd,
Zoo eerelijek voor haer, voor kinderen, en magen,
En deze goe gemeent , mijn leven lang gedragen ,
Vermoorden zou, gelijck een gruwelijck tyran?
Hoe laetge zuick een woort uw' kuischen mont ontgaen?
Of wiltge, dat ick u altzamen zal verraên,
En my aen uwe dood en schennis schuldigh maecken ?
't Is tijd om weer te biên : de vyanden genaecken.
Waer zijtge dienaers? waer mijn lijfwacht? waer mijn kna(pen ?
Brengt berwaert mijn geweer. op mannen, wapen, wapen.
Het is de jongste dagh, en met dit huis gedaen.
Noch zal het wraeckeloos zoo niet te gronde gaen :
Daer moet een groot getal met ons ten hemel vaeren,
Komt volgme, daerwe flus in 't harnas beaigh waren,
In 't midden van den moord. 'k gevoel een nieuwe kracht.
Ba. Waer wiltge heen? u zelf verdrincken in de gracht?
De Brugge brand vast af. of hebtge voor te sterven ,
Zoo neem ons t' zamen meê: hier zijn uw wettige erven,
I

Le faam gewaagt roemvol van vrouwen.
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De huwbaere Adelgund, d'onnoosle Veenerick.
Mijn hairen staen te bergti : mijn harte klopt van sob rick !
Och vader, 't is mijn schuld: en weest zoo niet verbolgen,
Bedaer wat. ick ga scheep: ick zal den Deken volgen,
Te water en te land: hy voerure waer 't hem lust,
Of naer den wilden Yr, of aen de Noordsche kust.
Nu vrees ick geen gevaer, noch geen uitheemsche stranden.
lek neem verlof. ick ga: ick kus voor 't lest uw handen.
'k Gehoorzaem u, gelijck een Cllriste Vrouwe past.
la schrey en klaegh vergeefs. och mannen , houd hem vast.
Flught. Mijn beer, erbarrem u om uw bedruckte vrouwe :
Zy luistert naer uw' raed : zy zwijmt : zy sterft van rouwe.
Adelti, Och vader, moeder sterft. wat leider gaet ons aen !
1/lught. 't En zy gy u bedaert, het is met haer gedaen.
Pe. Om Gods wil, geef gehoor: gy ziet hoe zy u minnen.
Gijs. Wat razery is dit ! wat onverzetbre zinnen!
Men recht met jammeren noch jancken hier niet uit:
De traenen doen 't hem niet. de wreedheid word gestuit
Met dapperheid en moed. waer laet gy u vervoeren !
Het kermen is onnut : men moet de handen roeren.
Scheep, scheep. nu zijt getroost, mijn lief, de tijd is kort.
Ba. Voor 't scheiden, laetme toe dat ick mijn bede stort,
Broer Peter, bid voor ons, dat God dees arme schaere
Door zijnen engel stuure, en mijnen heer bewaere.
----,-.o§o-.,--,.--

OP EEN KERSNACHJEN,
GEZONGEN DOOR IOFFROUW TESSELSCHA.

[Door P. C. HOOFT. 't Zal waarschijnlijk Vondels Kers.
nacht (zie bl. 336) zijn , met muziek van den organist Dirck
Zwelinck (t 1652) ; maar dan bestond het lied vóor het treurspel.]
O loflijk keeltjen, nae dat ghy
All' 's wereldts stemmen waert verby
Gestreeft, en zat der aerdsche dingen;
Ontbrak 'er meer niet, dan parthy
Met 's hemels Engelen te zingen.
--o1f0. w____.
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HOFWYCK.
[Uit HUYGENS' dus getiteld dicht, geschr. omstr. 1650. —
Zie bl. 179 en 143. Hofwijck , des Heeren v&N ZUYLICHEMS
hofstede lag onder Voorburg.]
'K wil Hofwijek , als het is,'k wil Hofwijck als 't sal wesen,
Den Vreemdelingh doen sien , den Hollander doen lesen.
Soo swack is menschen-werck , bet deert min als papier.
De tijt slijt struyck en steen ; eens sal men seggen , hier,
Hier was 'tdaer Hofwijek stond,nu Puyn en Queeck en Aerde:
En dan sal Hofwijck noch staen bloeyen in sijn' waerde,
Ja , waerde , sooder oyt yet waerdighs van mijn' hant
De jaeren heeft verduert en ouderdom vermant.
In Holland, wat een Land ! Noord-Holland, wat een Landje!
In Rhijnland, wat een' kley ! en Voorburgh, wat een sandje !
Aen't Coets-pad,wat een wegh ! aen't water,wat een'Vliet !
Aen al dat liefl'elick of vrolick rieckt of siet;
Daer lagh een brockje vets: daer lagh een blockje magers,
Een beetje voor het vee, een treetje voor de Jagers,
Daer lagh. dat schickelick gevoeght had heel aen een,
Daer van het groote spoor verscheiden lagh in tween :
Het spoor en Vrouw Natuer verstonden hier den and'ren ,
Ten Zuyden lagh de Wey; op 't Noorderlick verand'ren
Van Wey in drooghe kroft1 ,daer deelde't spoor het scheel,
Gelijck een Riem een' Man in op en onder-deel,
In Broeck en Wambas scheidt. Daer hoefde geen bedeneken
Op veder deels gebruyck : de kley scheen my te wencken ,
En raedde stommelingh, sy was ten Boomgaert nut,
Mits met een wilde muer gemantelt en geschut :
De kroft en eischte niet als vruchteloose hoornen,
Die sy pas machtigh waer in wel ge-Eiste zoomen.
Elck heeft sijn' keur voldaen, hier't Wilde, daei' het Tarn,
Een yeder heeft volbrocht het geen by ondernam.
[lliertusschen komen een derd'hal f-durend vaer:en,
ter eere van Hofwijck, in de verloren oogenblikken
van 4 maanden tijds geschreven.]
Verheught u, Leser-lief: 't is met my omgekomen,
I Steenachtige heuvel,
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Mijn' pen is afgedicht; vreest voor geen' langer droomen ,
'T kan soo voor eens bestaen , en nu ick , uyt gemaelt,
Naer schijn en schaduwen tot Schaets-spel ben gedaelt,
Soo wist ick lichtelick niet lyvighs meer te vinden
Daerom ick uw gedult aen 't mijne sou verbinden.
Gevalt u , voor de moeyt , van 't kinder-mael' te zijn ,
Wy sullen uw verdriet verdrincken in mijn' wijn;
Komt pleist'ren in mijn'Hut ('k sal 't geen Casteel meer noeIck ben soo sat als ghy van rijmen en van roemen)(men ,
Als 't mael te maeghwaert is ent laken vinden dis,
Dan sal ick u in 't kort doen sien wat Hofwijck is,
En voeden noch uw oogh met lieffelicker dinghen
Dan die ick my vermeet te seggen oft te ringen :
Ten Oosten met een Dorp dat geen gelijck en kent,
Ten Zuyden met een' Wey die tegen 't Veen belendt,
En duysent Wandelaers met vier gekloofde voeten,
Die Hofwijck met den dagh beleefdelick begroeten
En loeyen my 't bedd' uyt , en roepen in haer' spraeck :
» Op, luyaert , uyt de Pluym, en schaemt u vanden vaeck ;
Past op de Peerelen die in ons' eetsael flonck'ren,
Eers' ons 'tsteil Sonnen-vier komt rooven en verdonck'ren;
Daer komt de rooven; inde vodden : 't is hoogh tijd ;
Of denckt, ghy zijt uw deel in ons ontbyten quijt."
Zuydwestwaert Hoef aan Hoef . en Voorhurgs Ambachtshee.
En Delft haer' vaste vest, daerhondertlVlolenskeeren, (ren,
En tuygen wat 'er meels tot soo veel monden hoort ,
Daer van men 't Straet-gerucht schier binnen Hofwijck
(hoort:
Dan Rijswijck , 't schoone Vleck, dat Princen kon bekoren :
Ter Westelicker Son den lieven Haegschen Toren,
En, over 't Broeckerhoy, der Graven hooghe Wout,
En voorts de witte wal van 't Scheveninger Sout.
Kiest venster en gesicht; en weet 'er af te seggen,
» Dit keur ick voor het schoonst,dit soudick liefst verleggen,"
Soo weet ghy meer als ick, die noch een weerhaen ben
En twijffel waer ick best mijn' ooghen henen wen.
Verveelt u 't uytsien , keert , met insien sal ick 't soeten ,
En doen u in een Cas van Boeren-boeckjcns wroeten,
Van Boecken uyt de Stadt, van wijsheit in 't Latijn,
Of in lijn Moeder-, Griecksch, of, dat nu Talen zijn,
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Parijs-werck, en niew Roomsch , of in de ronde lett'ren
Van 't prachtighe Madridsch, of in het Engelsch quett'ren,
De Tael van alle Tael, die nergens t' hays en hoort,
En al om boortigh2 is; of die m' in Hollant hoort;
Of in besaeit papier met letteren en noten
Van over Zee gebracht, of in mijn' vorm gegoten ;
In Voelen, soo ghy 't soeekt, in Luyten, soo 't u lust;
Tot dat ghy bidden sult: »Ey gunt mijn' sinnen rust;
'K ben Hofwijck sat gesien, gelesen, en gegeten,
En wend het naer den ilaegh: al wilt ghy hem vergeten,
'T is oock een soet verblijf, spijt Hofwijck en sijn' Heer :"
Ja (seg ick suchtende) maer was 't voor desen meera.
Soo scheid ick van mijn' vrient, soo breeckt hy uyt mijn'
(banden ,
Soo treed ick uyt mijn Touw, soo raeckt ghy uyt mijn' hanMoe Leser, dien ick fins voor d'eerste groete gaf, (den.
Nu voor de leste geef, De groote Web is af.
2 Alom geboren (uit vele bronnen saamgevloeid). 3 (Toen Huygens' vrouw
nog leefde.)
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SEDIGH LEVEN, DAGHELYCKS BROOT.
[Door HRNRICK VAN DE PUTTE, bekend onder den naam
van Esycsus PIITEANUS; uitgegeven met den pseudonyem
van HoNoRius VANDEN BoRN ; een van Nederlands beroemdste
geleerden en beminnelijkste charakters, geb. te Venlo, 1574,
studeerde te Keulen en te Leuven ; werd Hoogleeraar te Milean, historiograaf van den Koning van Spanje , opvolger te
Leuven van Justus Lipsius i . te Leuven , 17 Sept. , 1646.
Oorsp. sp.]
SED1GH LEVEN, DAGIILI,ICKS BROODT

Deyl ick uyt aen klcyn en groot:
Vroedt is by, die daghlijcks doet,
Dat hem al sijn leven voedt.
MENSCH.

Arm beghinsel: bloot in noodt,
Als ghy vielt uyt moeders schoot:

DOOR IIENRICK VAN DE

PUTTE.

Weenen was den eersten sanck,
Droefheydt duert u leven lanek.
STADSSTERCKTE.

Hooge wallen schietmen neer,
Diepe grachten vultmen weer:
Deught en eendracht zy u macht,
Recht en reden wal en gracht.
DANCKBAERE VRIENDSCHAP.

Het goedt ghy aen een ander doet,
Laet rusten in u stil ghemoedt:
Verheft het ghen' u wordt ghedaen ;
Met danckbaerheydt blijft vriendschap staen.
GODTS MACHT.

Godt is de Son, eeuw-groote macht,
Dry-straeligh Een,
In al Alleen:
Die hem verlaet, heeft niet dan nacht.
GODTS WESEN.

Godt is die is , het eerste goedt;
Is buyten tal,
Is boven al
Hy hoort en siet, al wat ghy doet.
BORGHER.

Siet, o Borgher wat ghy zijt,
Wat betaemt naex eysch van tijdt:
Nlengllt met eer al u ghewin:
Eer wat meer, gliewin wat min.
GODTS WAEGHE.

Ons roereken zijn als winckel-waer,
Van Godt ghewoghen , licht of swaer:
Ten zy de goede swaerder gaen ,
De waegh-schael wort met straf ghelaen.
BROODT-BAECKER.

IJ broodt zy groot, volwichtigh licht:
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Den deessem vast, met kneden dicht.
Ghy bidt, en backt u daghlijcks broodt;
Men bidt u oock, gheeft broodt in noodt.
WOND-MEESTER.

Of ghehouwen , of ghesteken,
Meestert, plaestert, soo 't behoort:
Maeckt gheen maenden vande weken:
Traegh ghemeestert, haest vermoordt.
LICHTE LAST.

'Tpack ghy draeght, en draeghen moet,
Draeght, en maeckt van 'tquaet u goedt:
Draeght verdraeght, set moedt by voedt:
Last wordt lust, en draeghen soet.
SORGH-LOOS.

Om te leven sonder sorgh,
Om te handlen sonder stoot,
Moetmen schouwen schuldt en borgh,
Moetmen schouwen pleytens-noodt.
WOL.

Swarte wol en vat gheen verven,
Swarte siel en vat gheen vreughd:
Leeft, ghelijck ghy soeckt te sterven:
Rechte vreughd is niet dan denghd.
METSER.

By kalck en steen een rasche handt ,
Een trouw trouweel ; goe muer , goe waadt:
Met loot en draedt bestaet u werck ,
Met woedt en maet staen deughden sterek.
HOVENIER.

Ghy die spit en spaeyt in d'eerde,
Slaet somwijl u oogh om hoogh:
Houdt oudt-Adams ampt in weerde,
Die van hoogh den wasdom toogh.
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KUYPER.

Reepen4 , bodem, tim , en duyghen ,
Gheven kuyp, of ton, of last:
Al u konst is binden buyghen :
Kuypt op maet, 't is vast dat past.
SLOT EN SLEUTEL.

Siet wat sleutel , siet wat slot :
Die2 door-wrocht, dit slecht3 en bot :
Siet veel menschen, siet, doorsiet;
Buyten wat, en binnen niet.
KORTELEERE.

Korte Spreucken, langhe Sticht ;
Scherpe sin , soet-amper Dicht ;
Wijse leeringh , heyl-bericht :
Sonder Seden, man is wicht.
1 Iloepels. 2 (De sleutel.) 3 Eenvoudig.
-o10------

VERHOLEN WEL-SMAÏCK
VAN HET )) SED1CH LEVEN , DAGHELYCH$ .BROODT."

[Door LAMBERT DE Vos (gen. Vossius). -- Zie bl. 318.]

Als ick in den druckers winckel
Desen boeck eerst heb ghesien :
Wel ! docht ick , wel by gans krincken !1
Wat heeft dit toch te bedien ?
» Dagh'lijcks broodt?'' heb ick mijn leven?
Wie brenght dit toch uyt den hoeck ?
Ick en wist, mijn daghen, gheven
Soo een naem aen eenen boeck.
Drucker, seyd' ick, 'kmoet u vraeghen:
1st niet Dagh'lijcks-broodt-gherecht
Dat wy eten alle daghen ?
Ke 12 dit valt te bijster slecht.
i (Bestertvloek.) 2 (Uitroep.)
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Salmen eenen boeck soo heeten ,
Om te maecken aengllenaem?
Suicks en heb ick noyt gheweten :
Dit dunckt my gantsch onbequaem.
Set ick aen mijn gasten vooren
Anders niet dan » Dagh'lijcks broodt"
'Ksal misschien wel moeten hooren :
Daes maer kost ter nauwer noodt.
nam
my iemandt sus begroeten;
Q
Ick louw segghen, Lieve knuys,
Spaert u kost, ick spavr mijn voeten;
»Dagh'lijcks broodt" dat heb ick t'huys.
Neen, me Vrndt, de schouw moest roocken,
Wilde ghy my krijghen me;
'Tinoester in de keucken smoocken ,
Meer als 't ghister-auondt de.
Alssèr iemandt sijne
. boecken
Wel wilt stelle n opden toogh3:
Hy moet eenen Titel soecken ,
Soet in d'oor, en schoon in d'oogh.
Wie sal desen boeck toch lesen,
Of hy schoon mach schijnen iet ?
Soudt 't wat leskers kunnen wesen?
Dat en seght den Titel niet.
Vriendt , sprack hy, laet u ghesegghen:
Dit is een verborghen sin ;
Die sal ick u uyt gaen legghen ;
Want dit heeft Mistery in.
Als ghy gaet u gasten naoden ,
Seght ghy dan: 'k heb wet ghckoockt?
'K heb ghebraden , en ghesoden?
Komt toch want mijn schouwe toockt?
hebt ghy noyt ghelet voor desen,
Iloe het nooden nu gheschiedt?
Seghtmen niet: »ten sal maer wesen
Mette Poorci, anders niet ?"
Als den Gast dan is gheseten :
Wat is 't eerste dat hy seydt ?
Heer ! wie sal die spijs al eten?
3 Altrek .

DOOR LAMBERT DE VOS.

Daer is veel te veel bereydt.
Eveleens sult gliy hier vaeren ;
Doet macr eens naer mijn vermaen :
Leest me daer eens twee dry blaeren,
Siet dan hoe 't u aen sal staen.
Iek begoste wat te lesen :
'T eerste bladt dat docht my goedt :
'T ander docht my beter wesen ;
'T derde smaeckte suycker-soet.
Hein ! seyd' ick, wel dit zijn saecken !
Hier wil ick wel zij n ghenoodt.
Kander noch iet beter smaecken ?
Meetmen dit maer Dagh'lijcks Broodt ?
Lieven heer ! wat al suyckaeden !
Wat is hier A nbrosi -kost !
Och die hem eens mocht versaeden
In dien soet en nectar-most!
Wat een dranck wordt hier ghedroncken !
'T is al beter als den wijn.
Suleks en wordt'er niet gheschoncken
Aen de tafel van Jupijn.
Dat ick , by de groote Goden !
Eens te gaste waer ghenoodt ,
En ick waer hier oock ontboden :

'K hiel my aen dit Dayh'lijcks Broodt.
Waerom soud 't my hier verdrieten :
Daer ick al het selfste goedt,
Aen does taefel, kan ghenieten,
I)atmen by de Goden doet?
Ieder een moet dit wel weten :
Dat het oock alhier soo gaet;
Want ick eet, en ick blijf eten,
En 'k en worde niet versact.
Tot den Leser.

Leser, wilt gheen vonnis strijcken
Van dat ick te seere pof;
Kom eet mé, 't sal anders blieken ;
Want het is hier open hof.
Dese taefel is ghemeyne ,
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Eet en drinckt, dat u belieft:
Jbnck en oudt , en groot en kleyne ,
'T wordt hier al, van als gherieft.
Dese taefel (vremde saecken)
Staet jaer uyt jaer in gheset;
Hier acn kont ghy u vermarcken ,
Dagh voor dagti met nieuw bancket.
's Boecks 1Vuttigheydt.
Vanden Born heeft u beschreven,
En tot sulcken brood! gheboodt :
Daer ghy beter af kont leven ,
Als by het ghebacken broodt.
Laet u van dit brood! besteden :
Ieder heeft dit oock van nood ;
Want het leven sonder leden
Is gheen leven , maer de dood.
oga

SLAEP-WOONST.
[Door WILLEM VAN-DER BORCHT (Of A CASTRO) , in zijn
Spieghel der Eyghen-Kennisse (1643); geb. te Brussel tuss.
1612 en 22.]
My docht mijn-selven dan ontrent een' berg te vinden,

Daer rechts een lieve soelt' van ruyselende winden,
Door sijne dalen soogh, al-waer de klare Sonn'
Het diepste van het hol noyt eens bestralen kon;
Den in-gangli scheen wat bangh, met nevelighe dompen
Ten dichsten toeghestopt , die op de leeghte 1 glompen ;
Dees dienden voor een deur: op datter gheen gekrack
Son hinderen den Sleep, oft stooren het ghemack.
GeenAmbachts-man vermoght hier met den hamer wercken ,
Geen Koop-man op sijn sorg' oft sijnen handel mercken :
Met stille eenigheydt scheen alles over-kleedt,
Behalven dat een beeck de kleyne keytjens sleet,
En met een soet gheruysch gheboodt, dat alle ooghen
Tot sachte sluymery de- schelen souden booghen3.
i Laagte glommen. 2 Oogleden 3 Buigen.
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Daer quam gheen hagliel-buy , met bulderigh ghetack ,
Die op een harde rots' haer felle slaghen brack,
Gheen' donder en vermocht sij n roncken laten hooren ;
En op dat gheen ghetier de Slapers sonde stooren
Soo was den vvaker-haen ghebannen uyt dat landt.
Voordts wasser gheenen hondt die , los oft in den bant,
Sijn nijdigh bassen moght aen 't Mane-licht gheboeten;
Gheen quekerighe Gans was ievers te ontmoeten.
En niemandt hier ontrent met nieuwe schoenen gast ,
Maer op sijn solen 1 moest elck treden over-straet.
Den in-gangh van het dal stondt open naer den Suyden
Die om end' om gheplant met velen was , en kruyden
Die raden tot den Slaep ....... .
(Pallas of de wijsheid treedt binnen:)
Korts sagh ick eenigh licht my, schemerigh , toe-dalen,
Het docht my eerst ghelijck aen Lunas2 bleecke stralen,
Maer met het naorder quam, sagh ick een helle 5 maeght,
Die op haer wijse kruyn een' helm, bevedert, draeght,
En als een krijghs-man doet, soo voert sy in haer handen
Een wel-gevrochte lans; voorts hongh met stercke banden
Een' schilt aen haeren arm , waervan sy hadd' ghehecl
(Om niemandt leet te doen) ghestopt het opper-deel.
Nu kond' ick door de klaert' besien de ledikanten ,
Besien het luye volck , en all' de lijf-trawanten
De welckc al-te-mael den Slaep ten dienste zijn;
Nu .kond' ick, door de kracht van desen klaren schijn
Doorkreken het geheym van soo een seltsaem wo8ningh ,
Wie dat daer slaven sijn, wie, en wat voor een' Koningh
Hier wel ghebieden kan soo wonder vreemt gebroet,
Dat soo by nachten spoockt, en viese 4 grillen doet.
Soo 't licht, hier ongewoon, wat naorder nu quam Mick'ren,
En Pallas baren glans liet op den Slaep uyt-flickren ,
Soo wende hy sijn le'en, en sleypte door het bedil'
Sijn logge diën6 op, en heeft hem recht gheset:
Hy vreef noch seven-mael sijn' slaperighe ooghen,
En dat hy kond' den schijn van 't blicker-licht gedoogen,
En naer een wat ghegeeuw soo sprack hy, half ghestoortl
>> Wat Lucifer dert6 hier in onsen swerten oort
Sijn stralen laeten sien? enz.
1 Voetzolen, 2 Der Maan, 2 Blinkende. 4 Grappige, 5 Dijon,

6 Durft,

23
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KUNST -WORDING.
[Voor Van-der Borchts dichtwerk, zie bl. 352, door CLAUDE
Brusselaar, Treurspeldichter. Zijn stukken zijn ,
heel Neêrland door , gespeeld. Zijn devies was Ex ungue
DE GRIECK ,

leonem (Uit den nagel kent men den leeuw).]

Doe Promethêus hadd' ghegheven
't Ieughdigh leven
Aen 't on-vormigh aerts ghevright,
Door het vier, dat hy gingh halen
Van de stralen
VVt het helder hemel-licht,
Iladd' het nicuwelingh' ghebroedtsel
Noch gheen voedtsel
Om te leven naer verstandt,
Maer het gingh sich-selven scliuylen
In de kuylen ,
Los van Redens vroeden handt
Tot dat Orphêus, door sijn spelen
Ende gnelen
Van sijn wel-ghestelde líerp'
Hunne onghesifte sinnen
Nu van binnen
Door de Reden maeckte scherp.
-000-DE WOELENDE WERELT
AEN EENE SCHREIENDE IUFVROUW,

[Door

WILLEM VAN-DER BORCHT i

zie bl. 352.]

»[Ciert] u liever met de roosjens,
Kroont u met de rnyrthe-blaên;
Souden soo de lieve bloosjens
Van uw' jonghe jeught vergaen?
Neen, versmoort de kommer-vlaghen
In de dompen van den wijn,
Liever slat ghy uwe daghen
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Soudt verslijten in dees pijn.
Laet de grijse koppen stenen
Laet die suchten voor verdriet ,
Laet hun klaghen, laet hun weênen
Iufvrouw , sulcks en voegkt u niet.
Beter laeght ghy in de armen
Van de kommer-loose vreught,
Dan door al dit droevigh karmen
Te verslensen uwe jeught.
Ey ! verjaeght, verjaeght den kommer
Met een renschen teugh oft twee,
Dicht ontdoken in den lommer
Al het smertigh' buyten-wee;
Soete streelingh' van ghesanghen
En 't bekoren van het spel,
Konnen jaghen al het banghent
Van een ancxstelijck ghequel
u *
Door het over-tolligh 2 buysen
Moet dees' vasery vergaen ,
Moet het achter-denken vluchten ,
Moet den kommer op de jacht ,
VVordt het stenen en het suchten
T'sainen in den windt gliebraght.

Beter is het oase jaren
Te verslijten met ghenucht,
En daer naer ons' grijse hayren
Te bedompen met ghesucht.
VVaer toe dan dees' droeve tranen
VVt een banghe ziel ghestort?
Och wat willen sy vermanen3?
Dat ghy soo verandert wordt
Dat ghy soo veracht uw' zeden4,
Al u loffelijck ghelaet,
Al den geest van uwe kleedera ,
Al het trots van u ghewaet ?"
I Benaauwen, 2 Veel drinken. 3 Melden. 4 Gewoonten.
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LIED VAN 'T ROOSENKRANSKEN.
[Door BENEDICTQS VAN HAEFTEN , Proost van Affligeni
in Vlaenderen. Geschr. omstr. 1620 , doch later verbeterd.]
Roosenkransken , u zij lof,

Wt den hof
Van den Hemel ne'ergesonden;
Van verscheyden bloemkens schoon
Als een kroon
Wel ghevlochten en ghebonden !
Edel kransken, dat wel staet
Voor cieraet
Op het hooft van Godts vriendinne ;
Gulden kroone, die bekroont
En verschoont
's Iloogen Hemels Koninginne,
Lieffelijcke Roos-plantsoen,
Altijdt groen,
Daer ghy draegt sneeuwitte rosen;

Op dek blaedtje, seer bequam,
Staet de naem
Van Maria, d'Uytverkosen !
Dit uw kransken, Moeder-maegt,
Godt behaegh t
'k Sie er tusschen vijf robijnen{
Van ons Hecren Godts ghebedt,
Wonder net
Uwe rooskens tusschen-schijnent.
Psalterken3 uw schallen vreest
Satans Geest,
Die eens Saul quam bespringen ;
Als hy hoort met Boete tael
Menig mael
't e Weest ghegroet Maria !" ringen.
Kostelijckste ketenken ,
Dat ick ken!
4 De vijf Onze . Vaders, 2 De tien Wees-gegroeten. 3 Ilarpjen.
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Beter was er noyt te vinden
Om den boosen Vyant fel
Van der Hel
Krachteloos en vast te binden.
Kransken, als ik sonderlingh4,
Voor een ringti
U gae draghen aen mijn vinger ,
Tegen dat hoovaerdigh vat,
Goliath ,
Sijt ghy mijnen Davidts slingher.
Ghy behelpt my waer ick gae,
Waer ick stae;
Sal ick ergens gaen of reysen,
Met u kort ick wegh en tijdt,
Die ick slijt
Met ghebedt en overpeysen.
Als ick in mijn kamerken
Met u ben,
In der kereken, in een hoecksken,
Dickwils streekt ghy my te met
Een ghebedt,
Vol gheschreven, vriendlijek boeckskcn
Laet dit lieve kransken sijn
D'Bant, die mijn
Met Maria voegt te samen ,
Dat ick, die haer geerne dien
Haer magh sien
In het Eeuwigh Leven -- Amen!
4

In 't bijzonder.

AAN

DE

BORGIIERYE DER STADT DEVENTER.
[Door JAN VANDER VEEN (1 625-1642) , die onder de
spreuk Steer Recht schreef; een Deventersman , eenigen tijd
in Amsterdam wonende, die , in een hekelvaers , Graaf Jan
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van Nassau , welke in Spaansch-Nederlandsche dienst was
(Wagenaar, XI, 135), bespot had, en deswege met een tal
van schimpdichten uit Andwerpen begroet werd ; ze maakten
dezen letterkeer op zijn naam : Viandvan Re'ene.]

Zyt minnelijk gegroet myn lieve Landts-genooten,
In d'over-oude vest art Drusi Grift gesprooten,
By wien 't gemijtert hooft van Roomsche beyligheyt,
(Onveyligh in het Sticht) verkoos syn veiligheydt,
Vermits er in syn wijk noch steden noch gebouwen ,
Bestandigh waaren die Heer Baldrijk dorst vertrouwen,
Dies hijghende ghevlucht , tot u zich heeft gherept,
Al-waar hy buyten schroom den Adem heeft herschept,
En legherrie z n hart hier binnen inde ruste,
y
Daar hem de soete
weeld' de bleeke vrees af-kuste,
By 't vochtigh Cristalyn van onse Yssel-vliedt ,
Anschouwende van veer in 't dijsigh blaauw verschiet,
Hoe aardigh ons begroeten 's Veluws hooge toppen ,
Gepruykt met Eyken-loof en ruyge Heyde-knoppen,
Welk Ceres heeft bekranst, begroent, begraant, begraast,
Soo eierlijk , dattet dogh sick starende veraest,

Te meer wanneer de Lent met bloeysel, bloem en blaaden,
Heel schilderlijk borduirt de klaverighe paden.
* a
En swiertmen het gezicht ('t gunt' inde keur verwart)
Soo dringht ons deur het oogh verheugelijk int hart,
De heuvelen van veer besneeuwt met witte vachten,
Daar mennigh Harder pooglit'tgemarmert vee te wachten,
Daar Coridons ghefluyt syn Silvia beroept,
En tot de zangti bekoort te wijl de cudde snoept,
En wauwelt kommerloos het angenaame voeder,
En laad' alleen de sorgh op syn getrouwen hoeder.
Maar neen, al langh ghenoegh de Veluwe bespiedt,
Wend om het wacker oogh, bclonkt eens ons gebiedt;
Een tweede Canaan van Boter, Melk en Cooren,
Als of al-hier den ooghst gheteelt was en gebooren,
Daar over-vloedt van vee verheerlijkt onsen discti,
En graagelijk verciert met blanke Yssel visch,
Met aardtsch cn vliegeudt wildt , soo Ilaasen als Patrijsen ,
I Dat,
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Met Quackel ende Snip en diergelijke Spijsen ,
Soo mennighvuldigh, dat de tonge ons valt te krank ,
Ons lippen al te swak, out 't minste vande dank,
(Soo wy verschuldight zyn) daar Gode voor te gheeven ,
Schoon of wy staadigh voor Hem knielden al ons leeven.
0 Schenker alles goedts ! nooyt uyt nooyt uyt Beroemt ,
Hoe yvert hier de Bye op allerley gebloemt,
't Gunt ons en onsen kreyts met hoonich was en raaten
Vervult, dat 't overschot in vol gepropte vaten
Vervoert, verhandelt werdt in grooten over-vloedt,
Soo mildt werdt ons geteelt 't beloofde-landtse soes;
Niet min is ons een heyr van blaatendt vee ghegeeven,
Of Labans cudde waar van Jacob hier gedreeven,
Wiens angenaainc wol ons dekt voor koud' en schaamt,
(Vaak prachtiger gelijk 't een Christen wel betaamt)
Wiens angenaame wol wiens oliesen ende vellen ,
Een vaste stijl en stut in onsen handel stellen,
Die ons christallen stroom op haaren rugge laadt
En groet daar me den Tuyn van oase vree staat,
Die vrindelijk ontfanght de sacht ghesakte kielen,
Bewelkomt met een lach van mennigh hondert zielen,
Die mierlijk nijveren en niet en tonnen doen,
Als door het edel vlies haar schraal ghesin te voên.

AAN GOVERT.
[Door JAN PANDER VEEN , zie bl. 357.]
U Naam is Govert, ist soo niet?
t'Is billik dat ghy Grovert hiet;
Uw lijf is grof en watter aan-is,
Te recht zyt ghy een Grovianis.
Waar dat ghy waart of zyt gheweest,
Daar spreektmen van u grove ghecst ,
Van al u onbeschofte streeken ,
En van u ongerijmde sprecken.
U woorden hebben val noch slot ,
U stcm is als ecn Rommelpot ,
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Die 't zoet gezang Betrouwt an snaaren,
Geheel verdooft, en doet vervaaren.
U ooren zyn van Midas stof ,
Wat groot en lank wat dik en grof,
Die geen bequaamheyt mogen hooren,,
Noch lieflijkheyt en kan bekooren.
Daar wijse luyden zyn hy-een
In reden-kaveling ghetre'en,
En jet vermaakelijkx gewaagen,
Dat kunt ghy Grovert niet verdraaghen.
De spottelijke Koekoeks taal,
Verschrikt de fiere Nachtegaal,
En ghy (o Grovert) van gelijken ,
Doet Cicero en Plato wijken.
Niet dat ghy 't doet uyt schrander spot,
(Want daartoe zyt ghy al te bot,)
Maar u onab'le' boersche zeeden,

Verbreeken woorden wijs en reeden.
Daar 's mennigh onverstandigh leek ,
Die geiren hoort en soet Bespreek,
En siet en hoort met stille swijgen,
Om tot syn kleyn wat meer te krijgen.
Waar 't dat ghy Grovert dit begreept,
En u verstant en zinnen sleept,
En hoorde' en sweeght om jets te leeren,
Soo soud't ghy in een mensch verkeeren ,
Daar ghy nu maar een bakbeest zyt ,
En blijven sult, soo lange tijt,
Tot dat ghy wijsheyt soekt te werven ,
Sult andersins een bakbeest sterven.
1 Lompe.
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[Door JAN VANDER VEEN. •— Zie bI. 357.1
Het is een out gebruyk in Deventer de Stede ,
En by den Yssel-stroom meer ander plaatzen mede,
Dat , waar in eenigh huys een doode' is of een lijk,
Wert uyt-gehangen een lanteirne tot een blijk,
Ik segge sonder keers of eenigh licht van binnen.
Wat sulkx beduyden wil can jeder haast verzinnen,
Verhuyst is 's levens licht , vertrocken is de Ziel ,
Gansch ydel is de Romp van 't gunt1 hem onderhiel,
Dan is het al bejaaght geloopen en geronnen,
Dan ist behouden-reys is maar de Ziel gewonnen ;
Wat wilmen meerder doch als 't daegelijkse Broodt ,
Wat ist hier doch op 't lest ? het eynt dat is de doot.
I 't Geen.

-----4g0.—•--ZWANEN -SANG,
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EEN GELOOVIGE

ZIELE, VOOR IIAER SCAEYDEPi UYT HET LICBAEDi.

[Door B. Busscuorr , .Dienaer der gemeynte Jesu Christi
le helft der XVIIe B. if 1639.]

(Predikant) binnen Utreght in de

Voys: Mijne Harp bekleed met Rouwe.
Witte Zwaen die van te voren,
Geeft soo dooven klanck,
En ontrent de Dood laet hooren,
Een seer soeten Sanck:
Sal mijn Ziel snee wit gewassen,
In het Bad soo dier,
Sang en dank oock niet wel passen ,
Eer sy scheyd van hier?

Ziel , het koyken sal haest breken ,
Dat u hier besluyt ,
Naest sult gy den Hals op- steken,
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En vry vliegen uyt;
Als een Duyf haer vlercken roeret ,
Om de lucht te slaen ,
Sult gy werden op-gevoeret,
Daer gy komt van daen.
Wacker op dan voor u ende,
Singt noch eens een Liedt ,
Nu gy 't lest van u elende ,
Dicht voor oogen siet.
Schippers als sy d'Haven naken,
Of een goede Ree,
Plegen vreugde-sang te maken ,
Dat het klinekt in Zee.
Raeckt mijn lippen met een kole,
Heer van u Altaer,
Spant gy selfs op myn Fiole
d'Helder yver-snaer:
Steeckt gy met u eygen aessem ,
Mijn Danck-offer aen,
Dat mijn roock en soeten waessem
Mach naer boven gaen.
Godt ick heb wel duysend reden
U te singen lof,
Meer zijn u barmhertigheden ,
Als 't ontelbaer stof:
Uwen Hemel druypt van zegen
Meer in overvloet,
Als een geylen rijpen Regen
In den Somer duet.
'k Sal maer singen van de leste,
Die ghy my nu schenckt,
Die de Kroon is van de rente,
Als men 't wel bedenekt,
Dat gy my laet gaen in vrede,
In dic hoop ontbind,
Dat ick Erven sal die Stede,
Daer men u oock %in i
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Wat soud my den Hemel helpen,
Soud' gy daer niet zijn?
Niet en kan mijn droefheyd stelpen ,
Als u soet Aenschijn.
'k Hoop u Aenschijn haest t'aenschouwen
Als men 't dáer aen-liet,
Daerom al des Doods benouwen
Vrees of acht ick niet.
Kom Dood-Vyand , komt vry heden ,
Proeft aen my uw' macht,
'k Sal u onder voeten treden ,
In mijns Heeren kracht,
'k Weet dat u dien fellen prickel
Is uyt d'Iland gedraeyt,
't Boose scherp van uwen zickel
Is laugh uyt-gemaeyt.
Wel is waer gy zijt de laetste
Die my biet den strijt
Maer ick weet dat gy de cluaetste
Nergens nae en zijt.
d'Helsche Leeuw heeft dickwils moedigh ,
l\iy wel hard gedruckt ,
Maer God Lof sijn stormen bloedigh
Zijn hem niet gelurkt.
'k Heb de Wereld moeten wachten ,
Die in 't hose leed
J
Die somtijds dreygt met haer krachten,
En somtijds weer vleyd,
lVlaer door haer geweld of lagen ,
Ben ick niet gevelt,
Danck zy God die voor de slagen,
Als mijn Schild hem stelt.
't Boose Vleesch komt my noch nader,
Dat ik met my draegb ,
Dien Huys-Vyand, dien Verrader,
Plaeght my alle daeg,
'k Val dan onder dan weer boven ,
'k Had nu schanel , dan eer ,
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Godt die Eeuwig is te loven ,
Helpt en sterokt my seer.
Dese hebb' iek onder d'oogen
In Gods Naem gegaen,
'k Ben oock in dien Naem bewogen ,
Tegen u te staen,
Sonder schrick of sonder vreese ,
Als een Oorlogs Man,
Want gy hebt noch pijl noch peese,
Die my schaden kan.
'k Sic den prijs door my bevochten ,
'k Sie den groen Lauw'rier,
Door de Ving'ren Gods gevlochten,
Die mijn Hoofd vertier';
God die my hebt leeren strijden ,
En u macht getoont
In mijn zwackheyd t'allen tijden ,
Gy zijt waerd Gekroontt.
Kroont gy my, Gy kroont u Wercken ,
Die gy doet aen my,
Gy sult my in 't laetst verstereken ,
Trouw'lijek blijven by ;
Sult my door de Dood doen dringen
In uw' hoog Paleys,
Daer ik steedts uw' lof sal singen
Voor behouden reys.
I Gij verdient de kroon.

DE KRUISBERGH ,
ALS JUFYROUW MAGDALENA VAN ERP.

[Door VONDEL.]
De schoonste roode roozen groeien
Op geenen Grieckschen Bergh, o neen ;
Maer op den Kruisbergh, bard van steen i
Daer Jesus hooftquctsuuren vloeien
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Van heiligli van onnoozel bloot ,
Geronnen tot een' roozenhoct ,
Wiens blaên , vol geurs, geduurigh bloeien
Door den gevlochten doornekrans,
Waer 4 van de Goddelijeke glans
Beschaduwt wort en overwasscn.
De roozedruppels strecken schoon
Robijnen aen de doornekroon.
De roozevlaegh verdrenckt met plassen
De lelibloem van 't aengezicht,
Wacr uit de zonne schept hacr licht
De zon , die met haer bevende assen
Te rugge rijdt, bezwijmt,, en sterft,
Nut roozebloet Godts lelt verft;
De leli, die het hooft lact hangen ,
En geeft den allerlesten zucht,
En vult met roozegeur de lucht.
De Kriste byen met verlangen
Zich spoeden naer dien roozengacrt,
Zoo ras het Iicht de lucht verklaert ,
En zwarmen om de roozewangen
Van 's levensbloem, en lentespruit,
En zuigen zoeten honigh uit
De gal en gift en bitterheden
En alsem van het doorneboseli.
Uit leliwit en rozeblos
d'Aertsengelen Man t en necktar kneden,
En hemelsch suicker, en ambroos.
De dagh die teelt geen uchtentroos,
(Zoo dikmael hy kbmt aengetreden)
Die zoo de flaeuwe ziel verquiekt,
En 't hart , tot wanhoop toe verstickt,
Versterckt, als deze roozegeuren
Van 's levens roozentack en hout ;
Met bittre tranen nat bedauwt ,
Tot troost van al die eeuwigh treuren.
Hier springt , voor al die dorstigh zijn,
Een bron van roode en witte wijn ,
Zoo lecker , als oit tong kon keuren.
I Door welken. 2 Manna.
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Hier wascht men het bevleckt gemocdt
In 's levens kostelijeksten vloot,
Vergadert uit vijf zuivre sprongen.
Hier leuren d'aders purper uit,
Tot pracht der koningilijeke bruit ,
Wiens lof van David wert gezongen
En van dien wijzen Salomon;
Toenze in lees speere- en spijekerbron ,
Bevochtighden hun goude tongen ;
Toen David stelde luisterscherp
Op dat geruisch zijn schelle harp,
En Salomon zijn hooge klancken.
0 bloet- en waterrijcke rots !
0 hartebron des wijzen Godts !
0 artzeny voor alle kraneken !
Vergun my oock een' druppel nat :
Bevloey mijn dor en dorstigh bladt,
En leerme mijn' Verlosser daneken ;
Op d'oevers van dien gulden stroom ;
In schaduw van dien roozeboom,
Bedeckt met Cherubinnevleugelen;
Daer rust het afgejaeghde hart ;
Daer lint het stilpijn voor zijn smert;
Daer nestlen alle tamme veugelen ,
En heffen tegens 't paradijs
By beurte een lofzangk aen om prijs;
Daer leert de ziel haer lusten teugelen ,
Met Godts gebit en roozentoom.
z' Ontwaeckt 'er uit den ydlen droom
Der ydle weerelt, om t' aenschouwen
Den Middelaer van 't Nieuw Verbont.
Zy kust zijn bleecken roozemont.
Men zagh'er onder 't puick der vrouwen ,
By 't graf de droeve Magdaleen,
Met balzem tranen en gebeên ,
Godt zoecken, uit een vast betrouwen
Dat 's nachts gelijck een vierbaeck scheen.
-o:',o-
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EN I011AN WOLFARD , HEER TE BREDERODE, TAIJHEER TOT WANEN.

[Door VONDEL.]
Doorluchte Rijn, mijn zoete droom ,
Van waer zal ick u lof toe zingen ?
Mijn treckende geboortestroom
Gy komt uit Zwitsersche Alpes springen,
Als hooft-a@r der begaefde Euroop.
De Donau, uw afkeerigh broeder,
Nam oostwaert op zijn' snellen loop,
Gy noortwaert; toen een zelve moeder ,
Begort van regen, ys en sneeuw
U baerde voor zoo meenigh eeuw.
Germanje lagh noch wilt begroeit
Van zijn Hyrcijnsche wilde wouden,
Tot dat het namaels wiert besnoeit,
En door de tucht in toom gehouden.
Ten leste dorst ghy, strijtbre Rijn,
Den tiber op zijn feest bestoken;
Die voor u neegh, toen Konstantijn,
Van uwen oever opgebroken ,
Gingli strijcken met den ouden roof
Van Rome en 't Heidensch bygeloof.
Gy naemt het juck van Kristus aen.
Men hoorde uw vrolijeke oevers schateren;
En scheent de heilige Jordaen
Te tarten met gedoopte wateren.
Het Kristensch Kruis viel uwen rugh
Zoo zwaer niet, als wel eer te dragen
[,e last van Cezars leger brugh ,
En Drusus, die u dede klagen
Om vijftigh sloten, zwaer van steen,
Gebout langs uwe kanten heen.
1♦laer uw geloovigh Kristendom
Beproeft wert, als het gout in Woven ,
Toen Attilaes verwoede drom
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't Geruisch uws waters quam verdooven,
En verfde met onnozel bloed
En damde uw kil met kuische dooden i ,
En trapte met een' droncken voet
Op woeste steden , leegh gevloden ;
Of brande uw hair af met zijn toorts ,
Beklat en druipend van veel moorts.
Gy schreide met een heesche keel
Den hemel aen , om troost verlegen ;
Die zond u Karel, 't Rijcksjuwccl:
Dees kon d'onveilige oevers veegen
Van onduitsch en baldadigh schuim,
Gelijck uw Konstantijn voorheenen.
Toen kreeght gij uwe randen ruim,
En zamelde uw verstroide steenen,
En zaeght dien helt vol godesvrucht
Zijn' lusthof planten in uw lucht.
0 onvermoeide molenaer ,
0 stedebouwer , schepedrager ,
0 rijeksgrens, schermheer in gevaer,
Wijnschencker, veerman , oeverknager,
Pappieremaker, schaf pappier
Dacr ik uw glori op magh schrijven ,
Uw water dat ontvonckt mijn vier
Mij n zinnen in uw wedde drijven,
En spelen als een dartle zwaen ,
Verleckert op uw wijngertblaên.
Gij schijnt een aerdtsche regenboogh ,
Gekleet met levendighe kleuren,
En tart den hemelschen omhoogh,
Die hierom nijdigh schijnt te treuren.
De blaeuwe en purpre en witte druif
Verciert uw stedekroon en locken ,
En muskadelle wijngertkuif;
De vlieten staen met wijngcrtstocken
Rontom u , druipende van 't nat ,
En offren dek hun watervat.
I Ste Urbula en hare maagden. 2 Karel de Groote,
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Daer is de Main, een pijnberghs zoon,
De Moezel met haer appelvlechten ,
De Macs , die met een mijterkroon3
Om d'eer met onzen Rijn wil vechten,
De Roer , die 't hair met riet vertuit,
De Necker, met een' riem van trossen,
De Lip, gedost met mosch en kruit
Van overhangende eiekebosschen ,
En duizent andren min van roem
Bekranst met loof en korenbloem.
Gy streckt de voeten aen 't geberght ,
Daer zich de Zwitsers in bescharmen ,
Wanneer men hen om oorlogh verght :
Gy grijpt de Noortzee met uw armen ,
Waerin het heldeneilant leit ,
Daer Bato zich ter neder zette,
En dat, zoo schuw van dienstbaerbeit,
Uitheemsche beckeneelen plette
En deéevoelen
g
^ dat de Rijn
]
Geschapen was om vry te zijn.
Gy slingert , als de Griecksche slangh ,
Uw blaeuwe krullen om de struiken ,
En groene bergen , breet en langh ,
En zwelleght in zoo veele kruiken
Van stroomen, dat uw lichaem zwelt
Van waterzucht, en parst de planten ,
En schuurt zoo menigh vruclitbaer velt,
En knabbelt aen de ruige kanten ,
Nu tusschen bergh en krommen bult ,
Nu door een dal, met wijn gevult.
Al is u eene keel verzant,
Die 't huis te Britten plagh te schaven,
Dat nu verdroncken leit op strant ;
De Leek en Yssel doorgegraven
Vergelden dubbel deze schat,
En leiden u met hooge dijken
In zee; op dat uw onghenaê
5 (Om de Bisschopsstad Luik.)
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De vlacke beemden niet koom' strijken
Met macht van regen, en gewelt
Van sneeu , dat in de zonne smelt.
De heldre en starrelichte vliet,
Die door den hemel vloeit by duister,
Is d'Italjaensche Padus niet,
Noch ook de Nijl, Egyptens luister;
Neen zeker, 'tis
i de rijke Rijn ,
Wiens visschen, met een wuft gewemel,
In 't onbevleckte kristallijn
Van eenen onbetrocken hemel,
Met zilvre schubben zilverklaer
Als starren dolen, hier, en daer.
0 zuivre en blanke Rijnmeermin ,
Die my tot stervens toe kunt kittlen,
Gy helpt veel zielen aen gewin,
En menigh Graef aen eeretittlen ,
En landen aen een' boogen naem.
Hoe menigh heeft u overtogen,
En met uw rant bepaelt zijn faem?
Hoe dikwijls zaegt gy met uw oogen
Het hooghgeboren Hollantsch bloet ,
En voelde in 't water zijnen gloet?
Het zy ik dan mijn oogen sla
Op uw bisschoppelijke torens;
Of met een lento van vaerzen ga
Bevlechten uwe zilvre horens;
Of volge uw wuften ommezwaey ;
Of zinge op 't ruischen van uw baren;
Of huppele op mijn Keulsche kaey;
Of koom door Bazel afgevaren ,
Daer gy Erasmus grafsteê kust ,
En wenscht het wijs gebeente rust ;
Hetzy gy 's Keizers vierscheer schaeft
Te Spier, dat zwart van pleiters grimmelt,
Daer Themis grijs en afgeslaeft
Bekommert zit , en 't pleit beschimmelt;
4 Lente (bluenienrijkdorn),
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Het zy gy brult in 't Binger loch ;
Of Neêrlant drenckt met volle vaten,
En groeien doet van wij ngertzogh
En ydle en zotte zorgen haten;
Uw vocht bestelt mijn veder inekt,
Tot datze in zee met u verdrinckt.
Maer, och ! ik schrey mijn oogera uit,
En zal noch in een' vliet verkeeren,
Omdat 'er zulk een Hydra spruit
Uit kerckgeschil en haet van Heeren ;
Een helsche Hydra, vol vergift,
Die 's Rijns gezonde en zoete boorden
Vergiftight, en gantsch Duitsehlant schift,
En groeit in onverzoenbre moorden.
Een langh gewenscht Verlosser vaeghi
Het Rijck van 's Nicks vervloeckte plaegh.
Hoe moedigh zal de Rijnsche Leck
Al schuymend bruizen langhl Vianen,
Wen Wolfard5 , wachter van ons heck,
En , d'eere der Nassausche vanen ,
Een jonge zoon geboren wort ,
In wiens gemoedt de goude zeden
Der overourleren zijn gestort,
En 's Vaders strenge dapperheden ;
Een telgh , die weder bloeien doe
Den grijzen stam van Brederoê.
De Rijnsche Leck die teere ranck
Daer na met zachter tough zal lecken ,
En vrolijck wiegen zonder dwangk ;
Om haer met schaduw te bedeeken
De Moeder, die nu. met een schaer
Van schoone dochtren dezen zegen
Verheit , en wenscht om 't blijde jaer,
Gelijck een roozengaert om regen.
De hemel bouw dien vruchtbren hof ,
En hellep my aen Wiegestof.
5 (Sleeve van Brederode.)
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AEN ALLE KRISTENEN.

[Door VONDEL.]

Och laet uw mededogen straelen
Op dees van dek vergete schaer,
Op 't arme Weeshuis van de Walen
Wiens last noch aengroeit jaer op jaer
Wanneer 't ontfanght met open armen
Die arm zijn zonder hunne schuit,
De Weeskens, die om noodtdruft kermen;
En voedt hen op met groot gedult
In tucht en eerelijcke zeden.
Wie zietze zonder schreien aen ?
Heeft Christus arm voor ons geleden,
Wie kan voorby dees kribben gaen
En stallen, zonder met den Wijzen
Te offeren een luttel gout ,
Om 't naeckt en hongrigh kint te spijzen,
Dat in dit Betlehem verkout?
Ay zorght 1 niet , dat de schatten mindren ,
Die gy aen Godt op woecker geeft,
Door vreemde en ouderlooze kindren.
Gedenckt dat Godt hun Vader leeft,
Die in uw weldaet wort geprezen
En 't goet dat nimmer zal vergaen.
De zuivre Godsdienst is den Weezen
In hun ellende by te staen.

t

Vreest.

DE

SCHA

K
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[Uit eene Comedie van Jonker FREDERICJ CORNELIO DE
in 1629 ontvangen als liefhebber in de Kamer der
Violieren. Omtrent 1635 begon men , op zijne kosten , zijn
stukken te spelen. Zie GED. bl. 166.]
Don Garcia , heeft, vermomd als haar minnaar Rodrigo ,
Entilla ontvoerd.
CONINCQ ;
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Emilia , Don Garcia, met den Pagie [van Emilia} uyt.
Emilia :
Wat is dit voor een droom oft sotte fantasijen.
Don Garcia :
Wat ongeval, mijn lief , comt u ghemoet bestrijen?
Emilia :
Verclaert de waerheyt my oft ghy Rodrigo zij t !
Don Garcia :
Iek ben Garcia, lief, die staedigh om u lijdt.
Emilia:
Wie maeekt u doch soo stout dat ghy by my comt lieghen?
En met Rodrigos naera en valschen schijn bedrieghen.
Het staet niet wel mijnheer, dat men een dochter sect'
Een saecke heel verkeert, oft Batmen beter weet :
0 0
Don Garcia:
Helaes waer sal dan zijn het steunsel van mijn leven?
Soo ghy een ander toch u herte wilt gaen geven?
Hoe can ick sonder u de liefde weder-staen?
Emilia :
Seer wel , als ghy de liefd' hebt uyt u hert ghedaen.
Don Garcia :
Het is onmog'lijek op de liefde yet te winnen.
Emilia:
Men wint veel als men treekt van lusten d'ydel sinnen.
Don Garcia:
Waerom doch is u hert dus tegen my verwoedt?
Emilia :
Om dat ick met ghewelt de min heb uytgeroevt.
Don Garcia :
Ick bidrie Jonckvrouw wilt op myne reden letten.
Emilia :
Een schorft schaep can mijn Heer een heele koy besmetten.
Don Garcia:
Hetgene dat ick seggh' , dat dient u tot een leer.
1 Zegt.
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Emilia:
Hetgene dat ick segh, dat strijt voor mijne eer.
Don Garcia:
Hetgene dat ghy doet is eer een obstinaetheyt
Gby soudt meer winnen lief met goedtheyt dan met quaet(heyt.
De liefde Jonckvrouw geeft ons groote smert en pijn:
Emilia:
Maer die gherustheyt neemt, die cander vry af zijn.
Don Garcia:
De liefde is een spoor die ons tot deucht can stieren ;
Emilia:
Wel waerom steldy dan tot deucht niet u manieren,
't Is maer glieveysden schijn te spreken met den mondt ;
Wanneer 't fenija doch blijft verborgen inden grondt.
Don Garcia:
Achtghy hetliouw'lijck niet van machten en van weerden?
Emiha :
Om dat ick 't weerdich acht, can ick u niet aenveerden.
Don Garcia:
U schoon gesicht Jonckvrouw is oorsaeck van myn smert.
Emilia:
Dat doet u eygen sond' verwildert in u hert.
Don Garcia:
lek sien 't is niet met al, g'en hoort niet naer mijn reden.
Emilia:
Om datse zijn gevoecht met ongebonden zeden.
C *
Zijt ghy een Edelman, soo wilt oock u manieren
Tot deuchtsaemheyt altoos en edel wercken stieren ;
Als hooger uwen Stam een ander overtreft,
Is noodich dat u deucht oock hooger haer verheft.
U rijckdom en u geit en sal my niet verblinden,
I)aer is maer ydelheydt by gelt en goet te vinden.
Hy is voorwaer niet wijs die naer lees schatten tracht,
En naer den Hemel niet set d'uytterstc gedacht.
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Den rijckdom is maer windt in dit snel-vaerdich leven
Die ieder groote sorgh' en grooten anckst comt geven ;
Den mensch dwaelt dat hy dus staet naer dit looze Boet ,
Terwijlen dat hy weet, dat hy 't hier laeten moet.
Don Garcia:
Hebt ghy noyt niet ghesien hoe dat des wints vermoglien
Die cleyne boomen raeckt oock groote heeft gheboghen.
Iek sal u booghen oock met quaetheydt oft met min ,
Ghy sult verlaeten haest u noorts-verdraeyden sin ;
Want soo ick smeeckende niet can u woort verwerven,
Sult ghy hier in dit wout van mijne handen sterven,
a *
Emilia :
Den Jaegher in het velt zijn net om niet wel spreyt;
Soo oock een Jonckman wordt wel van een maeght ontseyt.
Don Garlia :
Zijt ghy dan niet verueert van mijne dreyghementen?
lek sweer u by mijn eer' , en by de elementen ,
Jae by der lichten-glans, die in u voorhooft staen ,
G'en raeckt niet uyt mijn handt [g'en sult my niet onta a
(gaen}.
Siet aen dit scherpe stael , can dit u niet beschroomen?
Can mijn ghewelt dan niet u herdieheydt betoomen?
Want in u teere borst met een seer snelle vaert
Sal zijn een ruyme plaets tot u verdriet ghebaert ,
Daer helpt gheen teghenspraeck ghy moet mijn eyghen
a a
(blijven.
Emilia:
Och isser niemant die my inde noot bystaet.
Pagi :
0 Godt, stae ick daerby, och sal ick dan ghedooghen,
Dat haer mijn Jouffrouw moet voor delen eer-dief booghen !
En hadt ick maer gheweir, al ben ick cleyn van lijf
lek stack hem nacr sijn vleesch, en stutten sijn bedrijf.
Don Garcia :
Tsa gaet doch voort ghy moet.
Emilia:
Ay beer wilt u bedaercn.
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Don Garcia:
Is 't dat ghy laugher beyt ick vat u by de haeren.
Emilia:
Iek bid' u noch een mael dat ghy u wel bepeyst.
Don Garcia:
Ick Nebbe my bedacht meer als de saeck vereyscht.
(Hij valse op.)
Daer helpt gheen hidden meer , geen schreyen oft gheen
(weenen,
Paai:
Ick sal hem loopera naer en vatten bij de beenen.
Don Garcia:
Blyft van my ionghen eer ick u te bersten stoot.
(Hy draeghfse voort.)
Oft trapp' u cleynen guyt met mijne voeten doot.
Emtlia:
Och isser gheene hulp in mijn verdriet te haelen.
Dry roovers uyt.
1 Boover:
Wy comen naer de stem uyt dese berghen daelen.
Pagi :
Och vrienden staet my by.
1 Boover:
Wat isser dan gheschiedt ?
Pagi:
Mijn Jonckvrouw is hier by omcingelt met verdriet,
Men heeftse my ontvoert.
1 Poover :
Waer zijnse heen gheloopen?
Pagi:
Sy zijn niet ver van hier, wilt in deel bosschen stroogen,
1 Roover:
Wy gaen her helpen , 't sa , last ons hun volghen snel ,
(Binnen.)
Den Benen dief besteelt oock ander dieven wel.
-060-
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OP DEN DOOT VAN MIJN MUSCHJE.

[Door JACOB CATS; zie bl. 96.]
Mijn geest die is geheel bedruckt
Om seker droef geval :
De doot heeft van my wegh-geruckt
Dat my was lief getal:
Een jonge musch, een vrolijck beest,
Dat was tot my gewent ,
Pat was in mijnen jongen geest
Al vry wat diep geprent.
Het kwam my springen op den schoot,
Hy dronck uit mijnen mont,
Het sjirkte, 't scheen het eischte brood,
Totdat het spijse voedt:
Dan scheen 't eens of 't my bijten wou,
Soo vinnigh quam het aen,
Maer 't beestje, dat had straks heron,
Sijn gramschap was gedaen.
Het weligh dier, die soete musch,
En zocht maar enckel spel,
Sijn beet veraêrde in enekel kus,
Dat greyt1 my bijster wel.
Maer siet nu is het beestje loot,
Ach, wat een groot verdriet
De lust en vreugde van mijn' schoot,
Die is nu gansch te niet.
Nu vrijsters! die dit aerdigh dier
Voor delen hebt gekent,
Ik bidde komt te samen hier,
Sijn tijt, die is volent:
Komt hier, gespelen ! komt toch ras,
Komt ieder uyt sijn wijck;
Pluckt maegdepalm en bloemgewas ,
En ciert het kleine lijck.

i Behaagde,
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Het beestje, dat my vreugde gaf,
En moet niet sonder kruyt,
En moet niet dalen in het graf,
Dan met een soet geluyt:
Doch maeckt sijn graf niet in de kerck,
Mace buyten in het groen,
En set een vaersjen op de serck,
Gy sult my vriendschap doen.
Gaet, segt nog aen de keuckenmeyt,
Dat sy naer de oude wijs,
Dat sy ons soete pap bereyd' ,
En dat van enckel rijs.
Gaet, roept er al de kinders by,
De kinders hieromtrent ;
Dat ieder ete van de bry,
Die 't beestje beeft gekent.

LIEFDE TOT JESUS.
[Vaersjen van de XVIIe E.]

0 kleyn Kindt, o grooten Heer !
Ey en wilt my niet meer vraghe
Of ick tot u liefde draege :
Want mijn tongh en spreeckt niet meet.:
Maer ontsluyt mijn hert van binnen,
Leest de antwoort die daer staet,
Siet in 't hert hoe 't vier der minnen
Aen mijn hert ter herten gaet.
lek bemin U meer als my
Meerder als mijn hert en sinnen,
Ach! kost ick u meer beminnen
Als des Hemels borgery !
Iesu hadd' ick soo veel herten
Als ghy in dees Kribb' alhier
Voor my pijnen lijt en smerten
'k Deedse branden in u vier.
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Ick en heb maer een klein hert
Om U grooten Heer te minnen
Dat uit heel mijn hert en linnen
Aen U opgedragen wert.
Is 't dat iemant in sijn koffer
Heeft yet beters, dat by 't geeft !
't Hert dat ick aen Iesus offer
Is het best dat in my leeft.
----oioSte URSELS GEEST.
[Uit VONDELS Treurspel de Maeghden (1639) , opgedragen
aan Keulen , 's dichters geboortestad.]

,Sinte Ursula , des Konings dochter van Schotland, bruid van
iEthereus , zoon des Konings van Brittanje , is , met dezen en
hare gezellinnen, door de Hunnen , dicht bij Keulen , vermoord ,
schoon Koning Attila in liefde ontstoken was voor de schoone
maagd ; haar geest heeft het leger der Heidenen van de belegerde Christene vesten verdreven.

Juliaen [Vellmacrsckct/k], Attila [Koning].
Jul. Hoe heeft de Noortzy zich zoo schandelijck gedraegen?

At. Hoe liet de Zuitzy zich zoo schandelijck verjaegen?
Jul. Trompet noch trommel wert gesteeken noch Beroert,
Voor dat men 't stormgevaert had stewaert aengevoert,
En wat tot storremtuigh en reedschap kon verstrecken.
Al 't voetvoick quam vooraen, de ruiter achter trecken,
En noopte met zijn paerdt oock 't hart des soudeniers,
Om den belegen muur t'ontginnen met veel viers.
De nieuwe maen gingh op, dat was 't gezette teecken,
Om met een veldgeschrey altzaemen op te steecken.
Zoo gingh het stormen aen, hartneckiger dan oit,
Het hagelde geweer. het velt wert light bestroit
Met pijlen, die de lucht verduisterden, en vlogen,
En snorden van de pees der afgeschoten bogen.
Men braght den storrembock met eene schiltpadt aen,
Gewelt, daer moer noch poort noch toren voor kan staen.
Al't vrouwvolck in de weer zich weert met traen en vlammen,
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Net peckreep s , zicdend kalck, en steenen, om het rammen
Te hindren. heet gevecht maeckt heete harssens dol.
De mannen sneuvelen. de graften raecken vol.
Men strijdt een reuckeloos als met verstant en orden ,
Uit bitterheit , van wie zy aengedreven worden.
Gewight van steenen rolt , en tuimelt van den wal,
Op 't schildendack , dat sloopt, door eersen zwaeren val;
Dat kraeckt , en knarst , en huilt. Noch ziet men niemant
(suffen.
Men laet zich door veel moorts in 't rammen niet verbluffen,
De levendige treedt terstont in 's dooden placts.
In'tend bezwijcktde muur, door 't aenstaen2 des soldaets,
En stort met roock , en puin , en groot gedruis ter aerde ;
Die davert van dien slagh , als ofte Reuzen baerde,
En weêr in arbeit gingh. het puin vervult de gracht,
En baent den wegti in Stadt, die schijnt in's legers macht
Te staen, daer over ons de vesten vreeslijck gaepen.
'k Zagh de Agrippiners blanck op straet, in volle wapen,
Getroost het Hunsch gewelt t'ontvangen sterck en stijf,
Als my , gelijck een koorts een grilling reedt door 't lijf.
At. Wat grilling quam u aen ? hoe is u'thart ontzonken?
Ju. My docht, dat in die hreuck des muurs dees Mannen
Die flus verslagen, nu verscheenen wederom (bloneken,
Tot wraecke van dien moort. 'k zagh Ursuls Bruidegom,
Dien wackren Jongelingh, den wijden mont der muurera
Bezetten, met die zelve en vloeiende quetsuuren,
Ontfangen van mijnhant, toen ick, versteurt van moedt3,
Hem aengreep by zijn kleef, en slibbren deedt in 't bloet
Van 't grijs en Pauslijck hooft. het weleke, voor zijn oogen,
Doorsteecken van mijn zwaert, zich mede quam vertoogen,
Tot wraeck van 't ongelijck, met eene heesche stem;
Gelijek die dabble wolek van Mannen achter hens
De moede Burgery quam bystaen , en verpoozen.
111en zagh'er zom gebaerdt. men zagh'er baerdeloozen,
En jongli en out. dek had zijn eigen hantgebaer,
Een kruis, of staf, of toris, of zwaert. 't gespoock stout
(naer
En vreesselijck by nacht. de krijghsman aen het dutten,
Wijokt af, verloopt, en ick zoeck hen vergeefs te stutten.
I Pakrans. 2 Handelen, 3 Gemoed.
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At. Nu merck ick,'t is geen droom, noch harssenschildery.
Het heeft niet weiniger gespoockt aen onze zy.
Ick, om geweer en moedt van 't oorloghsvolck te slijpen,
lladde opgezet eens zelf de torens aen te grijpen,
En greep , in 't bits gevecht , na zoo veel tegenstunt
Den standertdrager zelf derf standert uit de hant
Met d'een , met d'ander kant de lange sforremladder,
En riep: men volgli mijn spoor , wie eerst van allen radder
Kan steigren, achter my , en schrap in 't heetste staen ,
Dien magh onsterllijeke eer , noch muurkroon niet ontHier rijst het Capitool. hier is de wedergade
(gaen.
Van Rome. scbats genoegh , tot boete4 van uw schade ,
Geleden in 't belcgh. val aen , ick wijs u 't spoor.
Mijn Arent met de kroon , mijn AsturS vliegkt u voor.
Het vier ontstack. men zagh hoe aller oogen glommen.
Ick recht de ladder zelf, en daedlijck opgeklommen;
Mijn regenvent my na , en zoo de zege ontgoste;
Een yegelijck soldaet hiel scant, gelijck een post.
Ick zwaey den degen vast. ick schreeuw vast moort,en wapen,
\'rybuit, en brant. val aen, nu wreeckt n eens rechtschapen
.1)e Burgery verllaeuwde in tegenweer te biên.
De wal en stalt was ons; wanneer ick op zijn knien
Een out eerwaerdighst Man zagh vallen, in het midden
Der Priesteren, en met gevouwe handen bidden.
Op dat gebedt. helacs ! verscheenme strax mijn Min,
Met haer doorschote borst , die schoone Koningin
Verscheen met dees quetzuur, die versch noch deerlijck
(bloedde.
Hoe wert mijn hart zoo bangh,dat strax zoo grimmigh woedde!
De standert zeegh, en viel, met eenen viel de moedt.
Ju. Verscheenze slechts alleen? Al. Met een' ontelbren
Van duizenden bestuwt, en met die zelve Zielen (stoet
Die, van den hoef getrapt, door zwaert en speercn vielen.
Zy tradt my in 't gezicht, en dochtme ruim zoo schoon,
En ruim zoo groot als fins. haer diaorante kroon
Verlichtte straet en wal, door 't schitteren der stee pen ,
En 't kroonegout, gelickt en goddelijck bescheenen
Van eenigh godtlijck licht, dat met een' ronden kringti
Van tongen, root als vier, om 't heiligh hulsel gingli.
4 Betering. 5 Gezel (naar AEneas' brugsmakker). 6 Aangevangen.
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My docht ick zagh dien schicht noch in haer harte steeeken,
Daer 't laeuwe bloet langs scheen op d'aerde neêr te leken.
Ick stonfer stijf en stom. al 't krijghsvolck zagh op my.
De Liefde en Schrick van d'een , de Schoone aen d'andre
Noch drongh ick stewaert in met zidderenden degen. (zy.
Maer waer ick quam , alom vloogh Ursuls Geest my tegen
Met Naere standertvaen. haer Maeghden overkuisch
Bejegenden mijn volck met daedeltack , of kruis,
Of maeghdewasse kaers, voor wie de krijgsliên vielen ,
En vloden hier en daer. zy zat my op de hielen ,
Of stout voor mijn gezicht. veel troepen vloón verbaest;
Dies ick den aftoght blies , want d'aftoght was ons naest.
Ste Ursuls Geest :
Nu treffen den Tyran al 's hemels dreigementen.
Ste IEthereus' Geest :
Nu Juliaen vervolght in d'aengesteecke tenten.
At. Och Juliaen, wat raedt? hier koomt het zelve spoock.
Ju. Hon stapt: 't is ydelheit , en wint , en stof, en roock,
Of een ontsteecken damp, die schichtigh zal verdwijnen.
Ur. De zonne zal voortaen uw hutten niet beschijnen.
Ju. Hou stant,'t is ydelheit, die eer verstuift dan stof.
Ur. Des legerskreit verstreckt den Hun een kerreckhof.
Ju. \Vie zijtghe, die by nacht oiis quellen komt en plagen ?
1Et. Slechts wint,en roock,en damp, en stof om uitte vagen.
Ju. lndienghe niet ontvlught,ick stel mijn zwaerttewerck.
Wat of de veltheer doet? Ai. Ick sehryf met kool een perek,
Tot mijn verzekeringh , en zal 't met vloecken wyen.
Ju. Daer komt het yslijek spoock, en durf het overschryen.
At. Is 't wonder dat mijn hair hier door de berge rijs ?
Ur. Bevriest uw hart noch niet zoo stijf en kil als ijs ?
At. Och Ursul, laetme gaen, och spaex den Koning 't leven.
Ur. Tyran , uw vuist heeft mij dien schicht in't hart gedreven.
At. Ocli Ursul laetme gaen, vergeefine toch dien moort.
Ur, dry Geesten cissehen wraeck. de hemel is verstoort.
1Et. Durft ghy aertsmoordenaers, u langerhier vertrouwen?
Ju. Wijck af, ick zal u 't hooft van buick en schoudren hou(wen.
XEí. Heeft wint, en roock, en damp, en stof nu buick en
(hooft?
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Ju. Daer leit de Geest. ick heb hem 't beckeneel geklooft.
iEt.Noch leeft de Geest,uw zwaert is veel te plomp van snede.
Ju. Och goede Geest, vertreck, laet Juliaen met vrede.
At. Och Juliaen, wat raedt? nu weet ick geen verblijf.
Ur.Gods straffe volgkt Gods Roe ; gelijek de schaduw't lijf,
-ploDE BROEDERS.
[Uit

VONDELS

Joseph in Dothan (1640).]

Ruben. Judas. Simeon.
Ru. Ick ty naer d'Arabiers , die in de naeste vlecken
Zich neerslaen : mogelijck verlos ick Joseph weêr.
Si. Bloetschender, hou uw rust, of andersins, ick zweer...
Ru. Waer ben ick, onder broêrs, of broedermoordenaeren ?
Ju. Ick bidde u, Ruben, rust, en laet dit schelden vaeren,
Ru.Ick heb mijn broêr belooft te troosten: laet my gaen.
Ju. Hy riep u by uw' naera , en zagh vast stewaert aen.
Ru. 0 Joseph ,zaeght ghy noch naer Ruben,om t'ontvlieden?
Ju. lek kon niet dencken, wat dat roepen wou bedieden.
Ru. Ily bouwde te vergeefs op Rubens looze trouw.
Ju. Mijn waerde broeder, rust, en matigh uwen rouw,
En schick u naer den tijdt : ghy ziet, hoe 't staet geschoren.
lek geef den moedt, zoo lang hy leeft, noch niet verloren.
De jonge slyte een wijl zijn jeug in slaverny.
Een slaef raeckt licht door 't een of 't ander middel vry.
Indien hy 't juck ontloope, en eens te lande uit raecke :
Of treffe een goede luim, dat hem de meester slaecke:
En menigh slaef, gezet in heerelijck bewindt
Verdoofde zelf 't geluck van 't welgeboren kint.
Wie weet waer Josephs heil en welvaert zy gelegen.
Het hangt veel aen 't geluck : dies zet u hier niet tegen ,
Noch wick het niet te zwaer, dat beter kan beslaen1.
Het radt draait wonderlijck : maer Levi komt hier aen.
Levi. Ruben. Judas.
lek heb een' bock geslacht, om 't stuck een verf te geven.
t Uitvallen.

384

JOSEPH IN DOTHAN ,

Nu met dit laeuwe bloet dien rock met kunst bewreven ,
En hier en daer besprengt , en dan door 't stof gesleurrt ,
En met de hant en ta pt gereten en gescheurt,
Gelijck of eenigh wilt den jongen had verbeten.
Ru. Wat zie ick, Josephs rock ? Le. Nu, niette luit gekreten !
Ru. Och, Levi, gun my , dat ick mijn verlangen blusch,
Dien lieven rock omhelze, en noch voor 't leste een kus,
Naerdien my Josephs mont noch aenschijn magh gebeuren.
Ju. Nu broeder, geef hemt kleet cn vry zijn zate van treuren.
Ru. 0 pluim, waer in het duifken stack,
't Welck wrede havicken vervoerden,
Terwijl het my aen hart ontbrack ,
En Haet en Nijt hun aes beloerden.
0 rock , ó vaderlijck geschenek ,
U zal ick nacht en dagh omarmen,
Als 't hart in droeve tranen drenck.
U zal ick in mijn bed verwarmen.
'K zal afgezucht , door al 't geklagh ,
Met u al Inymerende spreecken ,
Gelijck of Joseph by my lagh
En t' dickens, als mijn oogen leken,
Zal ick haer wisschen met uw wol.
O wol, ó vacht, die 't lam bedeekte
Het welck ick blaten hoorde in 't hol,
Dat zyne onnoosle traenen leckte ;
Dat op 7i-in blaten antwoordt gaf,
'Toen Godt en alle barders zwegen.
Ocli Ruben , ghy verdient een straf,
Die 't grootste schelmstuck op kan wegen.
"t Onschuldigh kint hebt ghy verdaen,
En in dien jammerpoel gestooten.
Dien ouden man gingt ghy vcrraên,
En van zijn beste pant ontblooten.
0 beiligh , ê onschuldigh kleet!
Men recke en pynige al mijn leden ;
Geen slagti van sterven zy ie wreet,
Voor my, een ondier zonder reden.
Och , Vader , Ruben is dat wildt
Van 't welck uw Joseph wcrt verslonden.
2 Bekomst.
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Hy heeft uw hartebloet gespilt.
Uw eigen zonen zijn de honden,
Die 't hart , in 't wilde woeste veldt,
Vervolghden , met hun bitse becken.
Geloof niet watmen u vertelt,
Hoe wy 't verbloemen, of bedeeken.
Onnoozel Meet , onnoosle rock,
Och , wat al jammers broet een wrock.
Le. Geef hier dat kleet : ick zal 't bekladden, stuckwijs
(hoorden,
Besprengkelen met kunst. Ju. Nu geef het zonder woorden.
Le. Dit bloet verstreek schoon roof, mijn vinger een penZoo tart ick zelf Natuur, en 't geestighstepanneel. (seel.
Hier moet ick't sprengkelen,daer dick,daer dunner smetten;
Hier scheuren, steepen; daer mijn scherpe tanden zetten;
Zoo slingeren door 't slijck, en trappen 't met den voet;
Zoo 't zant vermengelen en slijck door een, ent bloet.
Wien zou men met dien rock aldus in slaep niet wiegen?
Ru. Eerst broedermoorden, dan den vader noch bedriegen.
Weick een afgrijslijekheit ! ontzien wy schant noch straf?
Och, eerst onschuldigh kleet, nu lijekkleet, over graf
En lijek des ouden mans, ghy wort nu mede schuldigh,
Ja schuldiger dan wy. Ju. Nu broeder, zijt geduldigh.
Le. Indien ghy zwijght , als wy , men kan niet quaets ver(rnoên.
Ru,Wat al blancketsel heeft een schellemstuek van doen !

Men hoeft veel logens, om een logen te bewimpelen ,
Bedriegers, gaet , bedrieght de harsseloose simpelen ,
En kleene kinders, maer geen' man, die harssens heeft.
't Verraet ons al wat leeft, en al wat niet en leeft.
De putgalm baeuwt ons na : de heggen krygen tongen,
De nesten oorera: hoort, hoe piepen oude en jongen:
Het veldt heeft oogen : het geboomte slaei dit ga.
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KLACHTE VAN PETRUS EN PAULUS.
[Uit

VONDELS Treurspel

Peter en Pauwels (1641).]

Pa. Zoo klagen 't hart verlicht, vaer voort met uwe klaght.
Pe. De nacht vermaent t my weér aen 's Heilants jongste

(nacht;
Waer in d'Aertspriesters zelfs , schijnheilige Ouderlingen
En Schriftgeleerden hein, met slael en stocken , vingen,
Door d'opgeruide schaer , en dien Iscarioth;
Verkoopende, om wat gelts , zijn' meester , en zijn' Godt.
Iek trof in 't hondert, met den korten krommen degen,
Maer al vergeefs : elck vloot , en Simon sto p t verlegen,
Verlaten , en most zien , tot stervens toe bedruckt,
Hoe deerlijck Jesus daer zijn oogen wert ontruckt,
En stewaert in gesleept. 'k zagh om : elck was geweken.
'k Had nu door meesters last den houwer opgesteken :
En, twijflende of mijn trouw hier mede moght volstaen ,
Volghde al beducht de torts en nachttroep achter aen
Gelijck een dwalend lam al blatende den harder,
En siddrend voor den wolf; dan dichter, dan wat verder.
Helaes ! zy sleurden 't Lam in 't priesterlijcke hof.
Ick zagh dit, en verdroegh 't. vergreep ick my niet grof?
Och och och och och och. Pau. Ghy had u vroom gequeten.
Pe. Ick stijgh de trappen op , daer 't hof, op Godt gebeten ,
Krioelt, en woelt, en galmt, en lastert, zoo versteurt;
En haiphas quansuis de kleedren rijt , en scheurt.
'k Hoor spuwen in 't gezicht, en klincken voor die wangen,
Waer aen zy 't Bootzweet zien, by roode drupplen, hangen.
'Nu Christus, propheteer; wie klopt u voor den mónt?'
Een meisken, dat my, in de voorzael zitten vondt,
Stoof op: 'Dit 's oock van 't slagti, die twist en oproer zoec-(ken.'
Ick schrick, versaeck mijn' heer, verdoem mijn ziel met
(vloeckea;
Noch eenmael, en nog eens; en daetlijck kraeit de teaen,
En Jesus ziet my stijf met straffende oogen aen,
I)ie dringen in de ziel. waer was ick toe gekomen!
Het hart wou op de tong, die liet zich naulix toomen,
1 Herinnert.
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Wee my , elendigh man : erbarm u mijns ! 6 heer.
Och och och och och och. Pa. Mijn broeder , schrey niet
(meer.
Pe.o Haen ! de dagh wou op : my docht mijn hart wou sluiten,
Ick ginck beklemt om't hart, ten hove uit, recht naer buiten,
Mijn stille sclmilspelonck ontvouwen mijn verdriet,
In 't eerst met stom misbaer : geluit slaen kon ick niet,
Iek sloegh voor deze borst ; begon het hair te rocken
Uit mijnen visschers baert; verzuchtte, raeckte aen 't noc(ken ,
Aen 't roepen op het lest ; lagh plat op 't aenzicht neér ,
Zoo koudt, gelijck een visch langs 't Galileesche meer
Noch zieltooght, op den kant des oevers, voor zijn sterven,
Als die zijn element , het water , niet kan derven.
Ik schreeuwde : o waterbron des levens ! help my doch
Aen water : help mijn oogh aen tranen ; is 'er noch
Wat hoops , wat levens , voor mijn ziel , in zilte plassen.
Maer neen, die vloeckvleck is met tranen niet te wassen.
0 mijn vermetelheit ! wat heb ick my beroemt
Van voorstant! heilge discti, en spij s, die my verdoemt,
0 bloet, o dranck . , o kelck ! hy spelde 't al te veuren,
0 sleutels, wat poortier vertrouwt men 's hemels deuren!
Gena, gena, gena. toen schreide ick, vlaegh op vlaegh,
Mijn oogen root en dick; en hardde 't schreien staegh.
Laet tuigen van mijn' rou, om mijn' bezweken yver,
Die starrebron, by 't hol, die zuivre en klaere vyver.
0 Peter, was dat pal, gelijck een pyler, staen !
En kon een inaeghdeken een' man in 't velt verslaen?
't Viel maekelijcker't lijf, verkleumt van kou, te warmen,
Dan, met gevaer van 't lijf, uw' meester te beschermen.
Ocli och och och och och, wat kan een ydle schrick !
Pa. Ghy zijt, op verre na, zoo schuldigh niet als ick ,
Die zelfs de kleederen des steenigers bewaerde,
Daer Steven stortte met een hagelboy ter aarde,
En, van godtvruchtigh bloet', besprengkelt, paers en root,
My lachen zagh, wee my! in zyne onnoosle doot;
Daer 't lijck, half levend, lagli geplet van harde kaien.
Laet Simon zwygen : laet de bittre Sauwels schreien,
Wien Christus uit de lucht die gruwelen verwijt.
0 Hooft van 't lichaem zelf, waer in ghy sterft, en lijdt.
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0 glans, had ghy een' strael in mijn gezicht geslagen,
Eer bey deze oogen noch dien martler storten zagen !
Die Heiligh badt voor ons, en steeg de wolcken deur.
De steenen werden root , mijn wreetheit hiel haer kleur.
Mijn handen, hebt gby oock doornagelt den Gekruisten?
Wee my, wee my, wee my!
^----°^..^a

o-___,_

GEZICHT VAN PETRUS.
[Uit bet zelfde Treurspel.]
Peter , Pauzvels en Petronella, leerlinge.
Pe. Nu dochter , zijt gerust, 't is nu geen treurens tijt.
Petr. Wie jaegbt u wederom in 't bangste van den strijt?
Pa. Wy zeggen Christus stuurt zijn boden herwaert henen,
Wy hoorden J esus stem. hy is ons zelf verschenen.
Petr. Verhaelt dan waer, en hoe de ileilant u ontmoet.
Beschrijft my zijn gedaente, en geef mijn hoop wat voet.
Pe. Zoo ras wy beide omtrent den eersten mijlpael quamen,
En voor noch achter ons iet zorghelijx vernamen,
Begon een zwarte wolck, een dicke donkre lucht,
Te daelen op den wegh ; van waer een zwaere zucht ,
Gelijck van een ter doot bedroefde, zich liet hoorera.
Toen quam ons een gesteen tot driemael toe ter ooren.
Wy hielden, op 't gesteen en zuchten, t"zamen stant,
En vatten, wat bedacht, malkandren bant aen bant.
Terwijl de zinnen dus vast opgespannen waren,
Begon die bruine wolck allengskens op te klaren;
(Gelijck de hemel in het kriecken van den dagh)
Tot dat m'er in en door, en iet in roeren zagh,
't Geen naer iet menschlijx zweemde; en wij , die vierigh
Vernamen, na een poos, den Kruisvorst, overladen (baden,
Met zijn altaer , het kruis, dat van den schouder hing;
Een last, waer onder hy gekromt en buckend ging,
En hijghde al ademloos ; terwijl de dorens pramen
't Gekroont en hangend hooft ; de pijnelijcke stramen
Ier doorgeslage borst vast leken, en liet zweet
Vermengen met zijn bloet, dat in den zoom van 't klect
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Komt vloeien , langs den hals , door 't hair , door al de leEn sleept al zijpende de geesten naer beneden.
(den ,
De mont stont op van pijn , de lippen zwollen dick,
En paers, en blaeuw. 't gezicht gafglinsterende een' bliek
Van water , hier en daer noch drupplende op de wangen.
De winckbracuw zackte op 't oogti, en scheen verslenst van
('t hangen.
Men zagli gedult, gemengt met pijn en moedt , in hem.
In 't kort, hy kroop , gelijek weleer Jeruzalem ,
En drie Marien, en wat noch zijn' kruisgangk deerde,
Hem zagen , in dien schijn , toen by zich ommekeerde,
En aen dien vrouwesleep ; een dun een teer getal ,
d'Aenstaende straf voorzey , en Stadts gedreighden val.
Peir. 0 Jesus , gaet u geest in die gestalte waeren?
d'Olijfbergh zag u zoo niet op de woleken varen.
Pe. Noch zoo verkeerde by , op Thabor , in een zon,
Waer tegens mijn gezicht en oogh niet opzien kon.
Pa. Noch zoo verscheen hy my, die kerckers klingen koorden
Gereet had , om zijn volck te martelen, te moorden,
Pe. Zoo scheen zijn staet verkeert, op een bedruckte wijs.
Mijn hairen staen te bergh, ick stocLstijf, koudt als ijs.
'k Vermanme in 't einde en vraegh : mijn heer, mijn Godt,
(waer henen?
Waer leit uw reis, mijn troost? hy antwoordde eerst met
(stenen,
Geborsten uit een hart, dat van henaeutheit sluit.
Ten leste borst zijn stem, doch flaeu w en heesch, dus uit :
‘Dat gaet naer Rome , om my noch eens te laten kruissen.
Strax hoorde ick, in de lucht, gesnor van vleuglen ruisschen,
En al 't gezicht verstoof, verdween, voor mijn gezicht,
Door Jesus tienzicht dus geheldert, en verlicht.
Dat moedight my ter doot. men keert daer op te stouter,
Naer staet , daer Godt ons eiseht ten offer , en ten outer.
Petr. Och anders schickt de mensch, en anders schickt het
Pe. d'Alziende spelde my dit kruis, dit martellot, (Godt.
Al overlang, niet lang na dat, aen 't hout ontslapen,
En 't naere graf ontruckt , zijn kov , zijn kudde schapen ,
Niet eens, maer driewerf, bleef' bevolen mijnen 'staf ;
Toen hy my liefde verghde, en ick hem antwoort gaf.
Mijn trouwste leerling, sprack de Meester, die noit rustte
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Ghy gordde u, in uw jeught, en gingt, waer 't u gelastte ;
Maer in uw' ouderdom zult ghy, lees handen langk
Uitstreckende, en gegort van andren, uwen gangk
Eens zetten derwaert daer 't hun lust u heen te leien ,
Nu wort dit rijp, die kelck was my van toen bescheien.
't Wil tijt zijn, dat ick eens verhuize uit 's liehaems tent.
Godt roept my tot dit kruis, mijn baen is afgerent.
Pa. En ick voorzagh al lang mijn offerhand genaken.
Mijn loopstrijt zal terstont het vrolijck einde raecken.
My dunckt'k verander al in goddelijck gestalt.
Pelr. En ick gevoel, helaes! hoe bitter 't scheiden valt.
-o-50-

DE ZOETE NAAM JESU.
[Door ADRIANUS POIRTERS , Pater Jezuïet , geb. te Oorterwijk bij Herenthals in N.-Brabant, in 1606; onderwees de
Letteren te Mechelen en Maestricht, f 6 Jul. 1674. Zie bi.
6 en GED. bl. 166 I
O Naem ! voor wien de grootheit beeft ,
Hel , Hemel , en al watter leeft !
O schoonder Naern als dageraet,
O soeter Naem als honingh-roet !
O groender Naem als 't Levens-hout ,
O rijcker Naern als 't fijnste gout !
O saehter Naem als tortel-duyf,
O verscher Naem als wijngaerts-druyf !
O klaerder Naeni us sonne-strael ,
O stercker Naem als louter stael!
O grooter Naem als Keyser-rijek ,
O Naem, die noyt hadd' sijns gelijck f
Duykt Bloemkens wie gy ook rneugt zijn,
Want gy vei liest hier uwen schijn :
En ghy Revierkcn loopt van my,
Geen silv're nat en heeft hier by:
Ghy trotse I(ru )-tkens buygt u neer,
Gh'en rietkt soo loet niet als den Heer,
Sluyt Vogelkens u beckskens toe,
Iek ben u singen nu al moe;
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Al wat ick sagh of heb Behoort ,
Dat is vergeten door den Woort.
0 Jest' , Jesu , Jesu soet!
U Naem gedruckt in mijn gemoet !
Ick ben hewaert, en oock vereert:
't Is Pidit en Geporapheerti.
Laet vry de Werelt nu voortaen
Eens komen met haer Masker aen ;
En d'Ydelheyt met soet gevley :
Ick hou den spot met alle bey.
Al komt Genucht gelijck sy plagh,
Ick hen gewapent tot den slagh.
Weet , als ick deel Hoog-Namen dracgh ,
Dat ick naer Doodt noch Duyvel vraegll.
I Gezien en gewaarmerkt.
-o§oDAGVERDEELING.

[Door POINTERS.]

Dient Godt , want dat betaemt , twee uuren alle dagen ,
En nut u spijs en dranck drie uuren naer behaegen,
Vermaeck twee uuren laugh den stijf gespannen sin ,
Slaept seven uuren lang, want daer steeckt voordeel in :
En past op uwe winst thien uuren vol gemeten ,
Soo ] ^ebje dagh en nacht verstandelick gespleten.
En legt dat ick 't u segg', wie soo den tijt verkiest,
Dat sulk een nimmermeer noch tijt noch ziel verliest.
010AEN DANIEL SEGHERS,
UYTNEIIEiNDE

[HUYGENS

BLOEIT— SCIIILDER ZIET MIJN ' HEILIGHE DAGHEN].

aan den Pater Jezuïet Seghers , geb. 1590 , f 2

Nov. 1661.]

Werpt een médoogend oogli op mijn" verwelckte Bloemen ,
Bloem-schepper onder God : sy kannen sich niet roemen
Een reeks van Llinkdicbten, opgenomen in Huygens' Koren-hloernen,
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Yet Segherlijcks te zijn: die daer nae trachten souw,
Most sich vermeten wat Natuer, de wijse vrouw,
Niet onderstaen en derf. 'T zijn sterffelicke bladen,
Die self in haer geboort met dorheit zijn beladen ,
En wasschende vergaen. daer d' uw onslerffelijek
Geen end en sullen sien dan in des werelds lijck.
'T zijn Bloemen niettemin; maer nyt Hollandsche veenen
En poelen voortgebracht ; 'T zijn torven , hard als steenen ,
Maer waterigh van aert ; en evenwel wat warm
Warm, als eens sondaers ziel ontsteken in gekarm.
Mishaeght u haer gesicht : neemt eenighsins genoegen
In 't wonderliek gewasch der struycken diese droegen;
En seght, de vrucht is slecht: maer 't is een seldsaem land,
Daer vlam uyt slijck ontstaet, en't vier in't water brandt.
-.010-_..
DEN EPHESIAENSCHEN EZEL.
[Door Joos MATTELAER , Smid van zijn ambacht, Prins
van de Kamer der Kruisbroeders , in 1646, f te Kortrijk 25
Aug. 1687.3
My dunckt dat ick heb ghelesen
Floe dat voormaels tot Ephesen
Jaerlijekz was vol spel en sanck
Eenen grooten ommeganck ,
Waer in dat placht om te gaene
T'beelt van de godin Diane,
Vol van goudt met const doorvrocht,
Dat het elck een wonder docht.
Hier toe was al van te vooren
Eenen ezel , lanek van ooren ,
Wel bereyt en wel verciert ,
Dat het scheen een fray ghediert.
Eerst met een couvert behanghen,
Silver bellen, goude spanghen.
Vooren op des plompaerts kop
Stont een struis van pluymen op.
En naer al dit fray bescheeden1
S Klaarmaken.

190011 Joos MATTELASii,

Ginck men dit schoon beestien leeden
Daer dit bilt2 was by der hant
Dat m'op synen rugghe bant.
Hier med ginck het voort soe soetiens,
Soo t' scheen met fluweele voetiens
Door de stadt van straet tot straet,
Immers soo den omm'ganck gaet,
Al de straten, al de weghen
Schoon ghevaeght, en dan ter leghen
Met verscheyde groen bestroyt ,
En de huysen al vermoyt !
Dit bilt om sijn weerdigheden
\Viert vereert en aenghebeden
Als een heyligdom of schat,
Als godinne van de stadt.
Al de burgers neder vielen
End aenbaden dat, al knielen,
Naer hun heydensche manier;
1\laer dit plompe ezels dier,
Siende (lat men in dit groeten
Byna custe syne voeten ,
Dochter dits voor my gedaen !
Met dien bleef by stille steen.
Hy wort groots in sijn ghedachte ;

Hy begonst hem groot te achten ,
Ja by dochte menighen keer
del( en ben geen ezel meer."
o *
Geldekracht en vriendejonste3
Sijn van wonderbare conste;
Want die dees heeft beyd te saem,
T'schijnt een man tot al bequaem:
T'is een man van goed manieren ,
T'is een man om te regieren;
Dus dient hy van overlanck
Wel te sitten op den banck.
Daer hebbender meer gheseten
Die soo veel als hy niet weten ,
En hy thoont aen alle man
2 Beeld, 3 Vriendengunst.
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Al de vriendschap die by can.
Siet met al Aces blauw bescheeden
Gaet m'hem als den ezel cleeden ,
Pat by cortelinekx wort gheset
In den raetshank ofte wet.
Strackx doet m'bem van sijde of laeeken
Eenen nieuwen tabbaert maecken,
Want ick meyrte dat by dinckt
Dat den tabbaert wijsheyt bringht.
Flier meed gaet by achter strate
Als gbelaen met t'beeld van state,
Daer elck een , die hem ontmoet ,
Meer dan ordinaris groet.
Al dit stuypen4 , al dit nijghen
Doet hem groot ghevoelen crijghen ;
En by denekt als menigh beer
» Ick en ben geen ezel meer."
Dan begint by te yersmaden
Oude vrienden , cameraden ;
Die by achtte als een Godt
Duneken hem nu plomp en bot.
» Laetse wercken , laetse slaven ,
Laetse loopen, laetse draven;
Grouve clunten5 , slechte loenc
Moeten grouve wercken doen.
Maer ick, die in plaets van wercken
Nu verkeer met wyse klereken ,
En van ieder een gheëert,
Ben als van natuer verkeert;
Andersins d'heer cominissaren,
Oft die s"coninekx plaets bewaren
Hadden my hier niet ghesteit."
Dolla ! orient, Cis om u geit !
a a
Vrienden , een woord voor het laetste ;
Maer , eylaes , t'is t'alderquaetste :
Wee het lant daer eenen knecht
Gaet regieren t'hooghste recht :
Daer vluchten de goede zeden ,
4

Netibuigen, 13 (6Ioeten? -- Lomperts ) 6 Domoor.
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Daer en hoort men naer geen reden ,
Daer voert snootheyt t'heele voort;
Daer wort iders recht vercort;
Daer siet men de snootste bouven
T'volek van eere soo bedroeven,
Dat het doo r den overlast
Wort van rijckman pover gast.
Daer sijn noch wel ander saecken,
Die een goet regheringh maecken
» Maer ick meyn dat oock wel scliickt
Dat men niet te veel en sprickt !"
T'is maer van 7 ghebreck gheschreven;
Nierrans naera een vleck ghegbeven;
En daer niemandt wort ghenaemt
Daer moet niemandt sijn beschaemt.
Maer cornt iemandt hem te stooren
In dit lesen ofte hooren ,
Weet dat 1 ^v te kennen geeft
Dat hy dees gebreken heeft.
Heylich Godt, t'wort u ghebeden,
Gheeft doch sulcke overheden,
Die bewindt sijn en gheacht
Om naer deucht en om her kracht !
Al-niet-raet.8
Over een. 8 Dichters devies

anagram.
-o^o^----

ALLES ZISN TI J D.
Schimp noch Ernst, by 't vrienden maal,
Past niet onder 't soet onthael.

[Door DIRCu PIETERSZ , bijgen. PERS, geb. in 't laatst der
Zestiende Eeuw ; boekverkooper te Amsterdam; f omstreeks
1650. Hij is ook auteur van de stukken boven medegedeeld
bi. 68 en 282.]
Menigh wil by dranck en spijs »wesen wijs,
Schoon by is van Wijn beschoncken,
Daer doch yder kan bespien, » dat dees lien,
Zijn van sotte grillen droneken.
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d'Een heeft uit de Heylge Schrift »wat gcsil't,
Schoon hy is geheel bestoven,
En om dat by reeden mist »soeckt hy twist,
En een hayr in tween te kloven.
d'Ander roemter van sijn goed »dat sijn bloedt,
Daelt van Adelijcken stamme ,
En verguyst een ander Man » die alsdan ,
Sich daer over sal vergrammen.
d'Eene heeft een trotse sin » als een spin ,
Steeckt hy, met sijn schamper spreeckcn,
Dat een ander dapper spijt »die verwijt,
Ilem sijn ey gene gebreecken.
d'Eene wrockt en soeckt krackeel » ; evenveel,
Wie dat slechts met hem wil schelden y
Hier door krijght by 't in den bol », en als
Doet by sijne wijsheyt melden.
»Wildy nae de reeden sien » , schouwt dees lien,
»Die in Wijn haer wijsheyt rooyen1.
»Dus, wilt noyt in vuyl gesnap »of geklap,
»Roosen voor de verckens strooyen.
» Weest

dan by het Vrienden mael » soet van tael
»Mengkt geen errenstige saecken
»Onder 't vrolijcke gerecht »daer gevecht,
Twist of onlust, uyt sou raecken.
»Och wat komt uyt vrolijckheyt » menigh leyt,
» En wat onrust raeckter vooren ?
» Dus brenght nimmer in 't gelach a voor den dagh,
»Dat s' u droncken wijsheet hoeren.

» Wijsheyt eyscht een sobre mond » en een grond ,
»Dieder kan in 't duyster lichten:
» Sy soeckt eensaemheyt en rust » daer met lust,
»d'Eene kan den and'ren stichten.
I

Uitschietea.
._._....,.p ^q._.._.__..
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DE TACHTIGJARIGE OORLOG.
[Uit de Hemelsprake voor den Brughschen II. Bloedt.Dagh1
(van 't jaar 1644) , door LAMBERT DE Vos •-- zie bl. 349.]
1Veder-lands.

Ick die in mijnen tijdt , oock voor geen Koning-rijcken,
Mijn op-gespannen seyl , en moest, noch wilde strijcken;
lek die van Roomsche macht noyt heel en was verleert,
Maer 't vreese-loose volck eerst vreesen heb gheleert.
Ick die wel eer-tijdts placht (waer is den lijdt
. ghebleven?)
Oock trotse Koninghen en Keysers te doen beven;
Die van green jock en wist , noch van green slaverny';
Die , om ghetemt te zijn , ghetemt moest zijn van my.
Hoe dick hebb' ick ghehoort, in mijne groene daeghen,
Dat ick niet langli' en sou mijn weelde konnen draegen !
Hoe dick is 't my gheseyt ! dat ick noch sou , eer langh',
Ick selve d'oorsaeck zijn, van mijnen onder-gangli.
Dat bleeck wel , doen ick, met mijn eygen hooft te volgen ,
Heb mijnen echten Prins, en mijnen Godt verholghen.
Doen ick, als Eva de, door niewe lust verdooft,
['t 1Terleydelijck] serpent , ghehoort hebb', en ghelooft.
En was het niet gheseyt , dat Belgica , die schoone,
De rijckste peirle was, van 's Coninex guide kroone?
Siet hoe dat ick nu sit, ontschapen en mis-maeckt,
Moet-, hulp- en hope-loos , als van Godts-handt geraeckt.
Europa siet my aen, ick sit u bier ten tooghe2:
Hier hoor' ick, en ick sic; daer faelt my oor' en ooghe;
Hier hebb' ick reuck en smaeck : daer is 'tal ramp en rooy;
Hier ben ick fris en groen; daerdroog', endorr'alshooy.
Aen d'een zy' wet te pas : aen d'andre zy verevelt5;
Aen d'een handt hen ick los : aen d'ander handt geknevelt ;
Het een been hebb' ick vey : het ander is gheboeyt;
Den eenen voet is gauw : den anderen vermoeyt;
De rechte zijd' is gaef, vol-bloedigh, en vol-lijvigh;
De slincke zijd' is lam , veraermoedt, en katyvigh ;
Aen d cen zijd' wel gedeckt, aen d'ander naeckt enbIoot;
I (Men hield, jaarlijks, bij de feesten ter care van het te Brugge bewaarde
II. Bloed, een teoneelvertooning.) 2 Ten toon. 3 Verlamd.
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Hier sieck : en daer ghesont ; hier levendigh : daer doot.
Nu voel' ick (en ick sterf, moet ick 't noch langbe voelen)
Twee legp ers teghen een , in desen boesem woelen.
Och kinders, 't wordt nu waer , dat my wel is voorseyt:
Dat ick noch sal vergaen , door u oneenigheyt,
Den winter is voor-by : den somer komt my naecken ;
Het Fransche met het Gheus, wilt we'er den meester maecIek hoore de trompet, ick hoor de trommel slaera : (ken :
Och Hemel ! staet my by, hoe wil dit spel vergaen?
Ellendigh Neder-landt! den teeves 4 van twaelf jaeren ,
Waer-toe heeft die gediept? dan om nieu bloedt te gaeren ,
Dat nu vergoten wordt ; en dat winn' ick'er by :
Wie wint, oft wie verliest, de schade trompt op my.
Hollandi sinyht, op de wyse: La belle Calisle:
Allarrem-allarrer , 't is over den tijdt :
Soldaten , dat jy te beene zijt ;
Den winter is deure ! den somer komt-aan ;
De trommelen roeren : trompetten slaan :
Op op dan Oraanje, tot spijte van Spaanje:
Gaat Vlaander aan boort :
Wy zullen 't verwoesten , met brand en moort:
Zoo 't niet en wilt hooren naar goet accoort.
Vlaendren Antwoordt :
Allarrem allarrem, past op u gheweir,
Dat stoeffen5 , dat boefFen en doet my geen deir;
Al dreyg-je my seer, noch en ben ick niet loot;
Iek hebbe noch cruyt, en ick hebbe noch loot;
Den Heere zal Spaanje, in spijt van Oraenje
Hoen alle bystandt,
En gheven 't gbetrauwe Vlaender-landt,
Op alle de Ketters d'over-handt,
Hollandt:
Maer siet eens, wie dat hier noch spreeckt van sick te wei(ren ?
Jlaendren :
En siet eens, wie (lat hier, soo blaest van my te deiren?
4 't Bestand. i Grootspreken.
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Sluys:
En Brugghe ! wat segh-jy? ben jy noch even toen?
Brugghe
Jac, koender als ick plocht : Sluys, wat kunt gy my doen?
Sluys:
Wat doen? dat saagh-je wel ; doen ick jou arme wichten,
Guam op de Ghendtsche vaart, uyt hun misery6 , lichten,
Was dat niet mijn goe deughdt?
Brugghe
Dat weet-men verr' en wijt :
En 't bleeck te'i'hienen wel, dat ghy bermhertinh zijt.
T2laendren :
Segbt ghy no eens, ghy Sluys, en laet ons niet krakeelen :
Waer baelde Sint Donaes de pleyte met kareelen7?

Brugghe :
En korts voor u exploit , ses ander op-gbebrocht 8 ;
Slays, van u eygen kaey', hoe sijn die hier gherocht?
Is 't nu niet spel om spel? oft ben ick vijfthien vooren?
Holland':
Segh-jy my \'laander-lant? laat ick toch eensjes hooren ;
(laar jy soo pover bent, waar-op dat jy betrauut:
Waar-op dat jy jou hoop van teghen-weire bauwt.
Vlaenrlren :
Iok pover ! weet-je 't wel? dat heb je wel bevonden ;
Dan Hollant, segh-me ghy waer op dat ghy wilt gronden,
Dat hoogli en groot beslagh van u verinetentheyt.
Ketterye :
Hoe Vlaandren ! vraagt-je dat ? dat hebb' ick haast eseyt.
Wy steunen op ongs macht , en op den blancken deghen ;
En daar-en-boven oock op Godes waaren zegllen,
Die ongs belovet is, door Godes lauter woordt,
Door Bybel en Schriftuyr, en daar-op gaa-we voort.
6 (Soldaten onlangs hij nachte verrast op 't Fort genaamd Miserie.) 7 Een
pleyte (schuit) met pil len uit Cadsant. 8 (Zes schepen door de Vlamingen te
Sluis veroverd.)
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DRINKLIEaTJEN.
[Helft der XVIIe E.]
Er sat een oud manneken van tachentig jaren,
In 't hoeckjen van den haerd met 't lijf vol flerecijn,
De docter die raedde em , wou hy wel varen,
Hy sou 'em toch wachten van den Rynschen wijn.
00 Rynsche wijn» , gy maeckt geen flerecijn;
Ick moet," sei, dat oud manneken,
»Nog drincken eens een kanneken,
Nog eensjens vrolijck sijn."
Dat manneken dat sei: » Ick sal den wijn niet sparen,
Al sou ick daerom lijden noch soo groote pij n ;"
De docter daer weêr tegen , met tieren en met baren:
»Soo'n wil ick niet langer jou docter sijn."
- »0 Rynsche wijn," enz.
Dat manneken sei web': » Al sou ick qualijck varen,
Ick drinck toch te garen een teugjen Rynschen wijn;"
De docter daer tegen: » Hy sitt' dan op de blaren
Die 't lust sich te branden: ick lion het voor venijn."
-- »0 Rynsche wijn ," enz.
't Manneken liet schenken een teugjen van den klaren ,
En bracht het aan den docter, den grooten medicijn ;
Terwijl dat men song en speelden op de snaren
Een liedeken ter eeren van den Rynschen wijn.
»0 Rynsche wij n» , gy maeckt geen flerecijn
Ick moet, sei dat oud manneken,
» Nog drincken eens een kanneken ,
Ick moet," sei dat oud manneken,
»Nog eensjens vrolijck sijn."
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LIEDEKEN VAN 0. L. VROUWE VAN RUNS- PUTTEN.
[Dit liedeken, dat door Hoffmann von Fallersleben te recht
als voortreflijk geprezen is, werd gezongen op de plaats tusschen Heilo en Limmen, waar de Kapel van 0. L. V. van
Runx-putten of ter Nood gestaan had. In 1573 was ze vernield, doch tot in 1637 bestonden nog eenige muurbrokken,
waartusschen men zegt , dat zich Maria met het H. Kindeken vertoond heeft. Krachtens een plakkaat der Staten v.
Holland van 28 Juli 1714 werd de waterbron verdelgd , die
men zeide, dat daar op een wonderdadige wijze, tijdens een
runderpest ontsproten was , ter genezing van het vee.]
0 Moeder Maegt, siet na beneden
Dees groote schaer
Op-offren wieroock der gebeden
Op 't groen altaer
Laet er glieen vonckjens van boven ghebreken;
Op dat doch hier
Ons offerhande wert ontsteken
Van 't Hemelsch vier !
Capelle soet, daer gheen gheschemer
Noch duyster is,
En daer de blaeu gestarnde Hemel
't Gewelfsel is;
Kruyden en bloemetjens, tackjens en tiertjensi
Zijn 't kerck-cieraet ;
Ia I fs musijcken vliegende diertjens
Lof, uwer waert.
Geeft dat mijn suchtjens u ghenaken,
Eer ick vertreck !
Laet dese tranen kenbaer maken
Mijn ziels-ghebreck !
Ghy weet doch wat er van noode sal welen ,
Om t'eenemael
Naer lijf en ziel te zijn genesen
Van alle quael.
I

13oonitjens, struikjens.
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Aenmerckt dan oock het droevigh lyden
Van al de geeen ,
Die ick hier sie aen alle syden
Met swacke leen ,
Quellingh van pynen, van binnen en buyten
Al-om beset
Wilt doch uw ooren niet toe-slayten
Voor haer ghebedt.
Op dat , wanneer sy zijn ghenesen,
Tot wederloon,
Sy moghen dies wel danekbacr wesen
Aen uwen Soon ,
Lichaeul en ziel , ende gantsche leden
Soo veel te meer
In sijn gbestage dienst besteden,
Ter uwer eer.
Verkrijght, o Maegt! door 't groot vermoghen
By onsen Heer
Sijn Godtheit niet te willen dooghen
Dat immermeer
Dees soete plaetse voor onse gedachten
Verduystert wort,
Daer menigh ziel haer droeve klachten
Heeft uyt- ghestort.
-o i o

FRANS ZIJN FRANS.
[Door CONSTANTIJN HUYGENS; zie bl. 179.]

Frans spreeckt sijn Frans gelijck sijnDuytsch , die eer hoor
(ick hem geven ,
Maer ick ben van die gevers niet, Frans moet het my ver(geven;
Iek moet bekennen, Frans spreeckt Frans, maer noch en
(is 't geen fijn Frans ;
Ghy moet 'et my bekennen, Frans spreeckt, niet sijn
(Fransch, maer sijn Frans.
-ogo-
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GOUDEN MAELSTOCK ,
DOOR HARE HOOGH T . VAN

ORANJE [FREDERIK HENDRIK] AEN

DANIEL SEGHERS

GEGEVEN.

[Door C. HUYGENS ; zie bl. 391. Men zegt, dat Pater
Seghers, voor eiken schoonen oranje-appel , dien hij FreririkHendrike schilderde, verlof kreeg den Priester van zijne Orde
in Holland te brengen.]
Waer is beleeftheit toe gekomen I

Voor moeyte meesterlijek genomen,
Voor konst die geen gelijck en kent,
Verschijnt een stock tot een present.
't Is waer, de Deught verdient geen' slagen:
Maer sulcke slagen zijn te dragen.
"I' en is geen slagti van allen dagti;
Hoe swaerder stock hoe lichter slagti.

BEDENCKINGE OP 'T GESICHTE VAN
SCHRALE DUYNEN,
TUSSCHEN DEN HAEGH EN SCIIEVENINGEN.

[Door JACOB CATS ; zie bl. 96. Oorsp. sp. (1655).]

Schrale duyn, onvruchtbaer sant,
Daer geen els en is geplant;
Daer geen kerseboom en groeyt,
Daer noyt perst en heeft gebloeyt;
Daer geen moes en wert gepluckt;
Daer geen druyf Wert uytgedruckt.
Daer noyt koeje, geyt, of lam,
Daer noyt osse voedsel nam ;
Schoon dat ghy soo dorre zijt,
Even in den Meye-tijt;
Schoon (lat ghy geen vrucht en draeght,
Noch hebj'iet dat my behaeght;
I

Perzik.
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Want als ick by wijlen dwaal,
Of ick klim , of neder dael,
Soo en vind' ick echter niet,
Waer oock mijn gesichte schiet,
llat mijn oogen-lust verweekt,
Of mijn sinnen elders treckt ;
Dat my stoort in mijn gemoet,
Wijl het veel gedachten voet;
Soo (lat noyt mijn besigh hert,
Door het oogh verruckt en went.
Bier toe zijtge dan bequaem,
Hier toe wonder aengenaem,
Om den drift van ons verstant
Staegh te houden in den bant;
Om te geven ons gepeys ,
Sijn beloop en vollen eys:
Dat ick geensints weet te doen,
Als ick trede door het groen ,
Als ick door een Boomgaert gae,
Of ontrent de bloemen stae;
Want een schoon en net gewas,
Laet de geest niet daerse was.
Maer noch prijs ick boven al ,
Dat ick in uw' eensaem stal,
In den loop van mijn gebet.
Novt
of selden werdt belet.
r
Maer, 8 dorr' en vluchtigh sant !
Als ick keere mijn verstant ,
Vind' ick aen u weder iet ,
Dat en prijst mijn herte niet:
Want of schoon des Hemels nat,
En de Sonne boven dat,
Op uw' dorre klingen daelt,
Op uw' lichte duynen straelt,
Ghy ontfanght 'et altemael,
Maer ghy blijft al-even schrael:
Daer een ander beter groet ,
Als hem Godt den regen jont,
Stracks is danckbaer en beleeft,
Midts hy schoone vruchten geeft ;

DOOR JACOB CATS.

Immers gras, en jeughdigh kruyt,
Dat hem uitten boesem spruyt.
Nlaer ick bidde, mijn gemoet !
Stelt u op een ander voet ,
En soo Naest als uw' bedrijf,
Uw' gemoedt, of nietigh lijf,
Van den Heer gesegent wert,
Geeft hem stracks een danckbaer hert;
Doet gelijck de vette kley,
Doet gelijck de klaver-wey;
Eert den Heer, en offert Hem,
Uw' gemoedt, en uwe stem;
En uyt al uws herten groot,
Watje goets bedencken kont.
Doch, 6 Heer ! mijn herten rust,
Die my hier toe geeft den lust,
Geeft my doch volkomen kracht,
Dat u werde toegebracht,
Prijs, en eere, lof, en danck,
Al mijn leve-dagen langk;
Dat mijn hert, en mont, en pen,
Wat ick liebb', en wat ick ben,
Uwen lof vermelden magh,
Even tot mijn lesten dagh.

Nlaer, Duyn ! eer ick van u scheg,
En gae naer een groener wey,
Dient van u noyt iet geseyt,
Dat my in den boesem legt.
'k Houd' u voor een wonder-werck ,
Ghy zijt swack, maer echter sterck,
Schoon u stofre niet en kleeft,
En met alle winden sweeft,
Noch soo moet den Oceaen
Voor u swackheydt stille staen;
Schoon de wint al bijster raest,
En op u veel waters blaest ;
Want ghy houdt als op een toom
Oock een ongebonden stroom!
Of 't de Zee-godt bijster spijt,
Gy blijft echter datje zijt;

405

446

VAN JESUS Fl SINT-JAM11KO, D0011 A. PO111TE11S MI

En dat wort men stracks gewaer
Even nu soo menigte jaer;
Daerom, tot een kort besluyt,
Rijst er dese leering uyt;
Datje niet en zijt geplant ,
Door ons menschen hoogli verstaat,
Of uyt Dijckers snege, kunst,
Maer door Godes eggen gunst.
Hem zy dan, en lof, en danck ,
Ons geheele strande langk;
Hy geef dat 'et dueren magh ,
Even tot den jonghsten dagh.

VAN JESUS EN SINT-JANNEKEN.
[Door ADRIANUS POIRTERS (?) ; zie bl. 390.]

Lestmae1 op eenen somerschen dagh,
Hoort wat dat ick bevallijck saste

Van Jesus en Sint Janneken,
Die speelden met een lammeken
Al in dat groen gheklavert laat
Net een pap-schotelken in Naex bant.
Die witte vette voetjens die waren bloot,
Haer lipjens als corael soo root;
De soete vette paterkens
Die laten by de waterkees;
Het sonneken scheen daer al 'soo heit;
Sy deden malkanderen met melck bescheit.
D'een troetelde dat lammeken sijn hoot' ,
En d'ander kittelde liet onder sijn poot:
Het lammeken gingh springen;
Sint Janneken ginck singen,
En huppelde en truppelde door de wey ;
En dese krollebollekens die dansten alle bey.
En als het danssen was gbedaen
I hoofd.
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Soo moest dat lammeken eten gaen;
En Jesus gaf wat brooyken,
Sint Janneken gaf wat hooyken,
Ter werelt en was er noyt meerder vreugt
Als dees twee cosijntjens waren verheugt.
Joannes sijs kleine neef ken nam
En sette hein boven op bet lam :
» Schoon manneken , gy moet rijden ;
lek sal u naer buys gaen legden,
Want 1Vloederken die sal zijn in pijn ,
Waer dat wy soo lange ghebleven zijn."
Sy saten en reden al over-hapt,
En rolden en tuymelden in bet sant,
En dees twee kleyne jongskens
Die deden sulcke sprongskens !
En al de kinderkens sagen hen aen
Tot dat sy ten lesten zijn thuys gegaen.
De Moeder die maeckte op staende voet
Van suyker en melck een pappeken soet;
Daer saten toen die papbaerdekens,
Daer aten die twee slabbaerdekens,
En waren soo vrolijck en soo bly -Gheen Konincx banquet en Ladder by.

Naer tafel soo danckten sy onsen Heer,
En vielen op haer kniekens neer.
Maria gafse een kruyseken ,
Daertoe een suycker lluyseken ,
En songhse stillekens in c1 en slaeg.
En naer het stalleken soo gingh het schaeg.
ogoHET

HEILIG SAKRAMENT.

[Uit VONDELS Altaergeheimenissen (1645). Zie GED., bi.165.]

Sint Jan de Evangelist verschijnt den dichter.
De schaduwen verdwenen,
[Als] onvoorziens mijn voorhooft viert beschenen
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Van 't zilvren licht , dat als een mane hing
Recht boven 't hooft van eenen Jongeling,
My toegestiert, gelijck het scheen van verre.
Geen afgedwaelde ontfangt de morgenstarre
Met meerder vreught, dan ick dien dageraet,
Behangen met een purperen gewaet.
Geen Engel zou zijn kleeding beter slingeren.
Hy vatte een boeck met slincke duim en vingeren,
En had den rugti eens adelaers beschreên,
Die zeegh met hem , recht voor my, naer beneên.
0 0
S'. Jan spreekt:
»De zon omtrock nu ruim beur jarigh rout
En omgangk, dat dees hooftbeloftet stout;
Als Jesus ons dat toegezwore Wonder ,
Zijn dierbaer bloet en lichaem , toereickte , onder
Gestalt van druif en air; een wonderspraeck
Voor aertsch vernuft, 't welck luistert naer den smaeck,
Of zwack gezicht, of riecken, ofte tasten:
Maer neen, Godts discti bekleedden wijzer gasten,
Die zich met reuck noch oogh noch mont noch hant
Berieden ; maer het spits van hun verstant
Gewillighlijck en heiligh nederbogen
Voor lippen, die , noit simpel kint bedrogen.
Zy steunden op dat wonderwoort van hem ,
Op wien de Duif en 's Vaders donderstem
Van boven daelde, en donderde in hun ooren
Den last van naer dien lieven Zoon te hooren.
Zy hielden dien van Godt bevolen voet ,
En nuttighden Godts lichaem en Godts bloet.
Stout Emaiis, men moght dat vleck oock vragen,

Wie 't lichaem des Gek ruisten, na drie dagen,
Genoten , toen die eerst een pelgrim scheen
Door korstbreuck zich ontdeckte, en strax verdween.
Dien avont , toen _de nacht begost te vallen ,
Verscheen hy weêr , in 't midden van ons allen,
Gelijek een zon, en schiep by nacht den dagh,
Waer in men klaer al d'oude letters zagh:
En 't aengezicht van Moses streeck zijn klaerheit,
I Van 't levendmakend Brood. 2 Hij, die.
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Voor 't krachtigh licht der opgereze waerheit.
Nu kenden wy, in zijne volle kracht,
Den jongsten aêm des lleilants: 't is volbraght.
Nu staerden wy op koortapijt , noch verven,
In twee gescheurt , toen 't Lam zich gaf tot sterven:
Maar 't oogh drong door in 't heilighdom der Joan
En 't aertsgeheim , den Priestren zelfs verbotn :
Ja 't Wetboeck sprack : de beelden kregen tongen :
De schaduw ' eeck : de dagh quam opgedrongen.
0 morgenzon ! rijs op , en vaer om hoogh !
Wat zagh ick al, maer door een ander oogti T.
»0, riep ick, dat nu ieder vry aenmercke,
Hoe 't Paradijs den roozengaert der Kercke
Afbeelde, en 't hout, dat recht in 't midden stoot,
Ons wees op 't kruis , daer Godt aen hing gewont;
Zoo kan hy zien, hoe Adam wiert gegeven
De voorsmaeck van 't gerecht, waer by wy leven
Met d'Engelen om strijt, eeuw in eeuw uit;
Daer 't open hof geen parlepoorten 3 sluit.
Hoe lust het my te plucken, en te passen
Op 't suickerooft, aen 's levens stam gewassen;
Waer op ick flux met al mijn krachten klim,
En Eva noode : ay, grootmoêr, zet de schim,

Om 't Wezen zelf, nu vry uit uw gedachten,
En leer het aertsch, om 't hemelsch, eens verachten.
Geen Cherubin keert hier met gloeiend' staal
U uit den hof van dit wellustigh mael.
Hier nestelen geen slangen in de bladeren.
Hees appel voedt het leven in onze aderen,
En recht den May der jongkheit zonder endt.
Zijn rijpe schel, van rijp noch mist4 geschent,
Vermomt geen' . worm die u int hart zal bijten,
En zulck een ry van kinderen doen krijten.
v Toen kende ick eerst volmaeckt Melchisedech,
Die Kristus heet en ons ontmoet op wegti ,
Met spijze van zijn eigen lijf, gegeven
Tot onderhoudt van t nimmerstervend leven;
Terwijl het v.leesch de werelt en 't gewelt
3 Poorten van paerl. 4 (Der insekten.)
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Des afgronds leit door 't kruis ter neêr gevelt.
Men breng' hem vry wat meer dan tienden tegen
Dat 's lijf
zegen
J
J en ziel; • die hYmet ri'cker
g
Kan zaken dan oit hooft van Salem deê.
0 Koning van rechtvaerdigheit en vre !
Uw Offer sterck' de helden , die vast reizen
Naer 't vregezicht der eeuwige palaizen,
Gebouwt om hoogh , op eenen vaster groet
Dan bergh of rots , waer op de tempel stont.
»Toen bleeck het, hoe ons d'oude feesten nooden
Aan 's Heeren disch, op ongezuurde brooden
Van zuiverheit en waerbcit; op het Lam
Dat al den last der werelt op zich nam,
En by het vier der liefde wiert gebraden,
Om met zijn vleesch de zielen te verzaden.
Wy streken toen ons harten , niet het huis ,
Met Paeschbloet, dat aen 't outer van het Kruis
Verzoende al die met Godt in onvre zaten.
Aen d'offerspijs des Paeschlams, dat wy aten ,
Uit Kristus bant , heeft niemant deel noch nut ,
Die slaef der wet, noch dient in Levijs hut ;
Maer zy alleen , die vry van Arons banden ,
Vast yveren om vetter korenlanden
En beemden, dan den Vadren wiert belooft.
Het flaeuwe wort van stercker licht gelooft.
»Voor 't lichaem, dat wy uit Godts hant ontfingen ,
Weeck d'eerste garf , en wat van d'eerstelingen
Der ackervrucht ten offer wiert gebraght.
De toondischkorst verloor terstont haer kracht,
Toen 't nieuwe mael vereischte waerder gasten,
Dan 't out Verbont, ja harten , die door vasten
En ware boete en tranen en 't gebedt
Gebeilight en geloutert, zonder smet
En bevende dit Heilighdom genaken ,
Hetwelck begrijpt de wonderen der zaken,
Beduit door broot van Priester en Profeet ;
Door 't legerbroot, dat tenten ommesmeet;
Door 't meel der weeuwe, in hongers noot verlegen.
Dees tafel schaft een' onuitputbren zegen

DOOR VONDEL.

411

En spijs , die voedt , en nimmermeer verteert;
Die over 't hooft des af'gronts triomfeert ;
Die 't lichaem niet versterckt voor veertigti dagen ,
Maer langer dan de beerven 't lichaem dragen,
Ja maeckt het vlugh ; zoo dat het in de lucht
Aen zijne ziel herknocht , den grave ontvlught,
En rein gevaeght, by Godt wort ingelaten
En d'Engelen, die 's werelts vuilnis haten.
»Nu lagh het feest des Berghs, die ieder noodt
'Van wijt en zijdt, voor ons gedachten bloot:

Want Kristus, 't hooft, ter tafel hier beneden ,
Verstreckt bancket voor al zijn medeleden ,
En schenckt den wijn zijns bloets, die Maeghden
Dees leckerny had Godt op 't lest gespaert. (baert.
Wat weldaet kost de Vader meer bewijzen,
Dan zielen met zijn eenigh kint te spijzen,
Des Vaders hart? 0 dierbaer dischgenot !
Ay, smaeck, hoe zoet, hoe vriendelijek is Godt!
Dit was het feest, dat Davits geest verweekte
Tot zangk en spel ; toen Godt zijn tafel deckte ,
En hem vereerde een boordevolle schael ,
In 't aenzicht van zijn haters altemael.
Godt stelt, op (lat geen profecye misse,
ij n vrienden voor een feestgedacbtenissc
Van wonderen , en spijst die hem ontzien ,
En JESUS naem de schuldige eere biên.
Dit 's Assers5 oegst, der Vorsten leckernyen.
Ghy adelaers, die vast , aen alle zyen ,
Uw aes bespiet, en met der zielen oogh
Recht tegens 't licht kunt staren hemelhoogh;
Verzamelt hier, en valt, o Kristbeminden,
Op 't [heerlijckstej aes, dat ergens was te vinden.
De hemel geeft u, onder schijn van korst,
Zijn vleesch en bloet en doorgesteke borst.
Z

3 Genesis XL(X, eo.
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'T VOLTROKKEN RECHT.
[Uit VONDELS Maria Stuart , of gemartelde Majesteit.
De Dichter werd , voor de vrijheid , waarmede hij in dit
Tooneelstuk (1646) zijn gevoelen uitsprak , door de Regeering der Nederlanden , die tachtigjaren—jaar—lang voor de vrijheid goed en bloed op het spel zeide gezet te hebben , in
eene boete van f 180.— beslagen. Zie GED. bl. 165. Vondel
maakte dit anagram op Maria Stuarta ntatura arista — rijpe
air. Dit treurspel is een der dichtwerken, die Vondel op den
titel getuigt te Keulen , in de oude of nieuwe druckerye , geprent te zijn -- aangezien de katholieke kleur den Nederl.
drukker in moeilijkheid had kunnen brengen.]
Burgon [,ljfarls}. Biechtvader.
Bu. 0 Vader, neem gedult : waer toe vergeefs geschreit ?
Marie , nu ontlast van 't pack der sterflijckheit,
Is t' eflens met een' sprongk twee kerckers hier ontsprongen,
En leeft by Godt , om hoogti , om laegh , op alle tongen.
Bie.lck voel in'tharte een' strijt van vrolijekheit en druck,
Gemengelt onder een. Verhael my stuck voor stuck
Dien uitgangh, aengezien de wreetheit zoo verbolgen
En bits, verboodt haer jonghste en bloedigh padt te volgen,
Toen zy, gelyck een lam, van noit verzade wraeck
Ter vleeschbanck wert geleit , om Godts gerechte zaeuk.
Bur. Na datze eens afscheit had van 't hofgezin genomen,
En reede stoet om braef , in 't martelperck te komen ,
Zoo traden d'Edelen en bey de Graven t voor ,
De Burghgraef desgelijcks : zy wert op 't leste spoor ,
Gevolcht van luttel stoets, ten hooghste zes of zeven,
Getuigen van haer loot en afgepijnight leven.
Heer Melvin droegh heur na het slepende gewaet.
Zoo quamze, in zulck een' schijn, als 't licht, dat ondergaet
Niet zonder gout en glans, waer voor de nevels breken,
Vol majesteits, gerust ter dootzale ingestreken,
Verwondert en bedroeft om zulck een' avontstont
Der schoonheit, die de wreetste en wiltste tijgers wont.
Het zwart fluweele kleedt bedeckt de kuische leden
Een doeck 't gezalfde hooft, van waer een doeck beneden
I De Graven van Kent en Jhrewsburg, „halsrechters'
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Ja tot op d'aerde toe heel statigh nederhangt.
Zy draegt den Bruidegom , naer wien de ziel verlanght,
Van gout om haren hals, zoo schoon van Godt geschapen;
Zy draeght den Bruidegom , aen 't heiligh kruis ontslaeEn onze Lieve Vrouws getyhoeck in de hant.
(pen;
Men ziet aen haren riem , van gout en diamant,
Den Roozenhoet gehecht , tot een gehedeteken,
Van hare zachte bant gesleten en gestreken.
Dus volght Marie vast den Heilant op Kalvaer,
En torst met hem zijn kruis , beur op geleit zoo zwaer.
Zoo drijft de bleecke maen den nacht voor, zonder hoornen:
Zoo bloeit de leli blanckst in distelen en doornen.
Zy trouwde in andren schijn den Scepter te Parijs!
Nu traptze op d'aertsche kroon , om die van 't Paradijs.
Bie. Hoe klopt mij n hart ! ick ben om 't uiterste verlegen.
Getrouwe Christheldin , dat u de hemel zegen !
Bur. Aen't hoogh eindt van de zael, rontam in rouw geEn laken, stont alreê het moortschavot gereet, (kleet.
Twee voeten hoogti, en juist in 't vierkant zes paer voeten,
Bespreit met zwart: het schrickt d'onnoosle te gemoeten.
Men ziet 'er eenen stoel, een kussen en een' block ;
Het outer van den haet en onverzoenbren wrock ,
Gewapent met de bijl, om Koningklijcke struicken
Te vellen, zooze niet naer Puriteinscheit ruicken.
Zy nadert onbeschroomt dit naere treurtooneel,
Van waerze steigren zal in 't hemelsch lustprieel ;
Gelijck een nachtegael, die in de kou besloten ,
Zoo menigh jaer geen lucht noch vrijdom heeft genoten ,
En , haeckende vergeefs naer zon en ademtoght ,
Nu eerst een open ziet, en vint hetgeen hy zocht.
Hier komtze, en tart de Doot en Nijt, die leelijck grimmen.
Zy maent Paulet2 , dat hy voor 't lest haer helpe klimmen ,
En opgeklommen , zet bedaert en even koel ,
Niet zonder Majesteit, zich neder in den stoel,
En hoort aendachtiger dan oit, als oeverwezen,
Beal3 den wreeden last der bloedvriendinne4 lezen.
De Joden leerden zoo zich spieglen aen 't gedult
Van Christus, stil en stom verwezen, zonder schuit;
2 (De slotvoogd.) 3 Robert Beale, mede-gekommitteerde van den Raad van
Engeland. 4 (Koningin Elisabeth.)
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Geprickelt met een kroon van stekelige doornen,
Omringht van menigh stier, gedreight van ossehoornen.
0 Engelander ! preeckt ghy den gekruisten Godt,
En steeckt ghy met uw tongh een' Engel naer den strot?
Vaer voort met Henricks bloet en Stuarts te verneêren:
Zy zal van dezen troon beginnen te regeeren ,
In 't zaligli Engelsch Rijek , daer het noch oproer woont,
En d'onderdruckte deught met eere wort bekroont.
Bie. Och, of ick in dien staet beur hart verquicken kunde !
Bur. Haer oogera weidden vast door al de zael , in 't ronde,
Begeerigh , in 't gezicht van allerhande lién,
Vergiffenis by Godt, op haer geboge knien ,
Te vorderen van u , gelijckze u had geschreven ;
Dan och ! zy zocht vergeefs : en Christus wil 't vergeven
De boosheit , die te helsch u nit de bloetzael hielt,
En naer heur maght de ziel en t'effens't lijf vernielt.
Een kamenier met kracht door "t volck gedrongen , binnen
Het perck, stack op en kreet, als gingh't haer aen de zinDat zy Mevrouw, helaes ! op dien benaeudendagh, (nen,
In 't midden tusschen twee schavottrauwanten zagh.
Ine Koningin vernamze, in 't midden van de koppen,
En wees vast, het was tijt om op den mont te kloppen ,
Te zwijgen, naer den eisch des tijts haer op geleit,
Ten waerze derven wou haer tegenwoordigheit.
Bie. lek luister en verlangh wat Fletcher wilde prevelen.
Bur. Die Deken teegh terstont aen 't ratelen en revelen,
En scheen met errenst noch verlegen om de ziel ;
Doch zy verstiet dien troost des huichelaers , en viel
Hem t'elckens in zijn woort, dat hy met schrift verbloemde,
Naer 's afgronts stijl, die valsch op zijnen Bybel roemde.
Die rechte schijndeught dorst wel eischee, dat Mevrouw
Haer jonghste zegel noch aen 't bloetrecht steken zou.
Zy zeit : men magh dien troost , een' kranken troost, wel
Ick leefde Katholijck, en ben getroost te sterven (derven.
In 't Katholijck geloof: zoo wert ick opgevoet :
Zoo offre ick 't Roomsche altaer mijn kroonen en mijn
De Graven bieden haer te stutten met gebeden.
(bloet.
Zy danektze voor die gunst: maer in gebedt te treden
Met onroomsch yveraer, versmaetze met bescheit.
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De Kentenaer beschimpt, als bygeloovigheit,
Het Kruisbeelt in haer hant , den afgodt , die hem smartte,
En wenscht haer Christus zelf te dragen in het harte.
Zy antwoort : het betaemt den Christen 't liefste pant ,
Te dragen in het harte , en t'effens in de hapt,
Om d'oogen door het beelt te slaen met vast vertrouwen
op 't afgebeelde heil , by d'Engelen t'aenschouwen.
Bie. Stantvastige , sta vast , gelijek een kerckpilaer.
Bur. Zoo keertze 't aengezicht naer d'opgetoge schaer,
Driehondert vyanden , verlegen met heur lijden.
Dit schouwspel, zeitze, is nieuw, in deze ondanckbre tijden,
Te zien op een schavot een vrye Koningin
Haer Koningklijck cieraet , voor zulck een hofgezin,
Voor scherreprechter , en gemeente , nederleggen;
Doch Godes wil geschiede , oock zonder tegenzeggen.
Hy blijf mijn tuige : ick zweer u voor zijn aengezicht,
Dat ick mijn leven noit liet leven van mijn nicht
Noch heuren staet belaeghde, of boosheit hebb' bedreven,
Die waerdigh zy om dus onwaerdighlijck te sneven ;
Ten waer men 't out Geloof my opleide, als een vlerk ;
Waer voor ick gaerne sterf , en offre dezen neck ,
En lesten druppel bloets. Mijn eenigh welbehagen
Omhelst in 't beelt mijn' Heer, mijn' Godt, aen 't kruis
(geslagen :

Ivy sterck' mijn hoop: ick hoop door deze korte sloot,
Bezuurt te zijner eere, in dien gerusten schoot
Der endtlooze eeuwigheit onsterfelijck te leven ,
By zoo veele Engelen en zielen, als 'er zweven ,
En wachten om mijn bloet,het welck mijn vlerken spoel',
Gelijek een offerhant, te brengen voor Godts stoel.
Bie. lek zie hoe d'Engelen haer plaets om hoogh bereien.
Bar. Men zagh hier op terstont zeshondert oogen schreien,
En onder al dien hoop, die Stuart vloerkt en haet,
ls naulijcks een zoo boos, die niet zijn tranen laet.
Nu knielenze, en men stort gebeên van wederzijden,
Zy, met de haeren, leest ons Lieve Vrouws getijden
Godtvruchtigh in Latijn , roep Godt en Christus aen ,
Zijn Moeder , d'Engelen, en al die om hem staen,
Gezalight en gereet de ziele te bejegenen.
Zy bidt dat Godt de Kerck, haer Rijck en Zoon wil zegenen ,
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De Seine, en oock den Teems, j a zelfde Koningin
Elizabeth, haer bloet, en errefvyandin.
Zy bidt voor schijngerecht, en scherreprechter mede,
En wenscht haer vyanden en vloecken rust en vrede,
Aldus beveeltze Gode en Christus haeren geest,
Herkust het Kruisbeelt vast , om hem , die 't hart geneest,
En spreeckt: 0 Jesus, wil u mijner toch ontfarmen:
En even eens gelijek ghy hinght met opene armen
Aen 't bloedigh Kruis gehecht, zoo neem my, nu ick ga
Ten ofl^er, in den schoot en arm van uw gena.
Bie. Gekruiste, eilaes! verhoor haer zuchten, en gebeden,
Bur. Hier op begintze zich voor 't allerlest t'ontkleeden.
De scherreprechter knielt, en bidt vergiffenis,
Hem gaerne toegestaan , die al te vaerdigh is
Om heiloos met zijn hapt haer feestgewaet t'ontwijden,
Een snootheit, die te snoot, haer geensins staet te lijden.
z'Ontzeit dien snooden dienst met edelmoedigheit.
De Joffers helpen dan vol drucks de Majesteit
En Bruit, gereet om Godt in 't zaligti licht te kussen.
Zy kustze, en kruistze in 't einde, en zeit, om haer te sussen :
Misgun mijn ziel geen rust van al 't geleên verdriet,

DE TREURSPEL- LANDSPELDICIITER.
[Uit de woorden des Voorredenaers van VONDELS Leeuwen•
dalers, een Lantspel op de sluiting van de Munstersche vrede ; zie GED. bl. 165. „De Leeuwendalers" (NB. Nederlanders), zegt Vondel bij de inhoudsopgave, „door vrede en
voorspoet verwaent en baldadig geworden ," waren, , ;op de
feestspelen van vee- en jaghtgod Pan , beschoncken en Broneken" geworden , en zoo kwam het „van woorden tot vuisten ,
en messen". „Zuydtzy en Noortzy" (Holland en Belgiën)
„bleven door haet en nijt gedeelt" , „de Zuidtzijde onder Lantskroon; de Noortzijde onder Volckaert, en zijn Mede-heemraden". Eindelijk loste de veete zich op in een huwelijk -- van
Adelaert (den Belg) met Hageroos (Holland) ; als hadde
Vondel den band van 1815 voorzien — helaas, te spoedig weêr
verbroken.]
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Schoon nu alle personaedjen
Ree staen , om op dees stellaedjen ,
Op dit groene speeltooneel ,
In dit boete laatprieel ,
Uit te komen , en uw oorera
Haere rol te laten hooren :
Noch tent my Taelleie 1 hier
Eerst vooruit, ('t is haer manier)
Om onze Aemstelnymf te groeten ,
En met reden te gemoeten;
Want zy niet begrijpt noch weet
Hoe Melpomens Treurpoëet ,
In Taelleies dienst getreden ,
Dorpen kiest voor groote steden;
Mangelt2 al de pracht van 't hof
Voor een stulp, en ackerstof;
Leiendack voor riete daken;
Tabberts, die van purper blaecken,
Voor een ruwe huismans py ;
Koningklijcke leckerny
Voor wat melcks en rogge korsten;
Koningen en rijcke Vorsten
Voor een' lantman, slechts genoegh;
Scepters voor een schup en ploegh;
Kroonen , trots om op te roemen,
Voor een kroon van boterbloemen;
Treurzang voor een boereliet
Op een fluit of herdersriet.
De Aemstelnymf spreekt :

» Maer de stadt is nu te rijck
Om een Lantspel te begapen,
En een dorp , vol herdersknapen.
Herdersspelen , het is nacht !"
Roept de Heere- en Keizersgracht.
n Wegh met herderinne en boeren.
Legh ons marmersteene vloeren.
Treck de gevels hemelhoogh :
Trots van buiten in het oogti.
I Muze van 't Blijspel. 2 Ruilt. 3 Gering.
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Bouw de zalen trots van binnen,
Dat een storremleêr de spinnen
Daer bestorme , reis op reis.
Kieet den wande van 't graftpallais4
In tapijt : ontzie geen kosten.
Dat de schoorsteen met haer posten
Vrv van louter marmer glimm'.
Dat de stoep by trappen klimm'
Als een troon , en kunst van leunen
Onzen Adel ondersteunen.
Dat de rijckdom, vol ontzagh ,
Door een ysre trali lach',
En beschimpe een' kermiskinckel,
Die hier kraem en poppewinckel
Komt bekijcken uit het groen ;
En verbaest om 't nieuw fatsoen
Stockstijf staet en gaept daer buiten,
En vergeet zijn' mont te sluiten."
Zacht Mejoffer, niet te prat:
Amsterdam is tot een stadt
Uit de groene zo gewassen,
Uit haer veen en visschersplassen.
Laeck den huisman niet te veel.
Enz.
4 Grachtpaleis, schoon Heerenhuis.

-ogo-
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Ix XLVIII.

['t Vredejaar 1648 werd geteisterd door ongewone regens.
Dit stukjen is van FRANCISCUS MARTINIUS , geb. te Kampen ,
11 Juni 1611; eerst Konrektor aldaar; vervolgends Predikant
te Epe op de Veluwe. f 14 Jan. 1653.j

Terwijl de koude wintervlagen
Ons van de Somer doen vermaan ,

DOOR FRANCISCUS 1IIARTINIUS,

Laat ons in 't kortste van de dagen
Het lange jaar besluiten gaan ,
Dat met zijn klagen, en zijn karmen,
Godt in den hemel magh erbarmen !
0 Heer ! hoe komt de lieve Vrede
Met zulk een zuiren luiren jaar ?
Ons oogen , en uw wolken streden ,
Wie dat van beiden natter waar.
Quam eene Week met zoet verblijden,
Daar moet een heele Maant voor lijden.
De Somer locht bracht zoo veel regen ,
Den rijleken ooghst zoo veele nat,
Dat op het Lant verging den zegen.
Wy hebben laas! te veel gehadt,
Fan 't geen dat Achab balt te weenigh,1
Noch zijn ons herten even steenigh.
De zachte dropplen harde steenen
Door stadigh vallen slijten doen,
Wij lopen slechts daar over henen
Met onzen onbedachten schoen,
En denken niet dat zulk een leering
Ons strekken kon tot ons bekeering.
De Vogelen des Hemels eeten
Van onze zaat zoo zat als wy,
Die van ons zorgen niet en weeten.
0 ! waren wy zoo bly als zy !
Wy zongen als de Winter-meezen,
Die koud of kommer niet en vreezen.
0 Heer , wilt met u goetheit laven
Der Menschen buis, der Beesten stal !
Het Peert en wil niet langer draven
Het zoete Schaap quijnt van de gal ,
De Koe ,daar
a 't hint plagh
l g olp te ho Pen .
Die moet men schier de melk af kopen.
Het Rund eet beid en stro van hoppe,
Het Kalf wert voor den tijt gespaant ,
A (Koningen, XVII--XVIII,)
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De brant is in den Herfst al oppe,
De Slachtmaant is ons Sprokkelmaant,
En lichtlijk zal de Vasten komen,
Al eer dat Kersmis is vernomen.
0 mocht de Lant-man in dit Iijden
Gedenken aan uw hant, ó heer!
Ghy Godt van Noach, die de tijden
Verdeelt hebt en verwisselt weêr;
En noit uw beurten overslagen,
Maer wel verswaart met onze plagen.
Wy maken van uw Feesten, zonden,
Van uwen Sabbath ons profijt,
Van Paaschen, Pioxtren ons verbonden;
En yder misbruik heeft zijn tijt.
Is 't wonder, dat gy weêr ter wrake
De Somer gaat tot Winter maken?
Dit is de voorslag van de roede ,
Die van het lijf wil na de ziel,
Die noch gedyen kon ten goede,
In dien daar op verandring viel.
Geen winter sal ons konnen deernn,
Zoo wy ons maar te recht bekeeren.
-oii.o---KLACHTE OVER DE DOOD

[9

FEBRUARIJ

1649] DES

KONINGS VAN GROOT -BRITANJE ,
Uytgestort tegens de Koninghslachters.
[Deze wraakroep bij den gerechtelijken doodslag, aan Karel I gepleegd , is van JEREMIAS DE DECKER , geb te Dordrecht , in 1609 of 1610 ; i te Amsterdam , in Dec. 1666.
De Decker schreef, onder vele andere stukken , ook een schimpdicht op den Paus; maar de verdelging van Engelands Koning,
die dan ook Anglikaan was , ging hem ter harte. Men leest
niet , dat De 'Decker, voor zijn deernis met dezen Stuart ,
in een boete van f 180 beslagen is (zie bl. 412).]

GROOT-BRITANJE, DOOR 3. DE DECKER.

421

Was dan uw' wrevelsucht , gebooren en gebroedt
Uyt ick en weet wat grillen,
Met dat van elck beklaeght Bisschoppelijcke bloedt,
En d'al te strenge straf van Straffort niet te stillen?
Ach ! moest uw' rasery noch soo veel verder gaen
Noch soo veel hooger woeden ?
Moest ghy uw' klaeuwen noch aen dien gesalfden sla gin ;
En met dat heylich bloedt uw' dulle bijl bebloeden ?
Ghy kapt de groote suyl van uwen staet ter neêr,
En derft soo vu J le vlecken
y
Noch deden met den schyn van yver tot Gods eer :
Wat moet die mantel (laes !) all schelmery bedeeken !
Hebt gy dan t'eenemaal den schaelnschoen uytgedaen ?
Hoe ? weet ghy van geen biosen ?
Daer ghy den text alom der goddelijcke blaên
Soo recht siet tegen gaen uw' averechtse glosen?
Gantsch Christenrijck verbaest toont u uw ongclijck,
En tracht u af te manen
Van uw verwoedt bestaen : maer, och ! gantsch Chris(tenrijck
Kan uw versteent gemoed niet morwen met sijn' tranen;
Sijn' tranen zijn (helaes) niet machtich van dat bloedt
Uw' Moordbijl af te wenden.
Wat Turck, wat Thrax bestont, wat Tarter fel van woedt ,
Soo schandigh ooyt de vuyst aen synen Vorst te schenden ?
Ontwijd hem, dwinght hem vry sijn tytels af te staen ,
Ja scheldt hem voor verrader;
Ghy sult, hoe seer ghy scheldt, niet laten door te slaera
Den hals van uwen Vorst, ja van uw' vroinen Vader.
Al ware schoon uw staet van hoofde tot den voet
Verrot in all sijn' deelen :
Noch diende 't hooft verschoont : want seght eens, blindt
(gebroedt,
Waer set men hoofden af om lichamen te heelen ?
Ghy brenght uw eygen Hooft uytsinnigh op 't schavot,
Dat edel Hooft , geboren
Ja tot de Kroon gevormt van Brit , van Ier en Schot
Dat hooft , van Godt tot Hooft des Eylandts uytgekoren.
Ghy dreyght, ghy brult en raest: hy daerentegen hy
Staet vast en onbewoogen ,
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Beklaeght den brandt des Rijcks , belacht uw' raserg,
En stapt de doodt gerust en moedigh onder d'oogen.
Hy sendt vast Hemelwaart sijn' oogen en gebeén,
Als scheen hy te verlangen
Om voor een aertsch paleys een Hemelsch in te treên ,
En voor een tydelijck een eeuwigh Rijck t'ontfangen.
Ach ! ach ! daer maeckt de Vorst sich tot dien slag
Die vyandt sal bedroeven :
(gereet,
Daer bloot by 't hooft van hoedt, de borst van opperkleet:
Daer staet des Rijcks gesagh verdruckt van schuym van
(boeven :
Daer schut hy d'oogen af voor 't allerjonghste licht,
Maer om terstondt de stralen
In d'eeuwigheydt te sien van 't eeuwigh aengesicht :
Daer duyckt hy , maer ontduyckt met een all 's wereldts
(qualen:
Amy! daer volgkt de slagh, en op den slagh het bloedt,
En met het bloed het leven
Slagh, die gantsch Christenrijek in 't rouwkleet duycken
(doet;
Slagh, van wiens wederslagh all 't Eylandt noch sal beven;
Slagh, die mijn' oogen bey doet vloeyen als een' vliet
Langhs mijn' bestorve rymen.
Zee, loopt ghy 't Eylandt om, en overloopt ghy 't niet ?
Son, kondt ghy sulck een' boon aenschonwen ronder swymen?
De weêrklanck van dien slagh komt in een' oogenblick
All 't aerdrijck deur gevlogen,
En slaet de volckeren, all waer hy vlieght, met schrick,
Rijn, Ister, Tyber, Taeg, 't staet all als opgetogen :
Hy doet den fieren Leeuw sijn fieren moedt vergaen ,
De frisse Lely t treuren,
De Sont van enckel spijt weérzijds haer' boorden slaen,
Den Iber nat beschreyt sijn dierbaer purper scheuren
Daer (roept hy) light de Roost gerockt van haren steel ,
Verdruckt van snoode swynen :
Nooyt, nooyt heeft onse Euroop op haer bebloedt tooneel
Een treurspel, so vervloeckt, soo grousaem sien verschynen.
Ach (sucht de Lelyblollij waer 't dat ick had gedocht,
(Daer och ! wie kond'et droomen ?)
1 Frankrijk. 2 (Zinspeling op den partijnaam \an roode en `vitte Roos.)

OP CROMWEL IN S1JN CDETS, DOOR 111. GODEWIJCK.
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Dat in ons Roosenryck genest had suuck gedrocht,
i 1 jn Roos, mijn Bruydegom, ghy waert my niet ontnomen :

lek had my voor dien slagh weer derwaerts aengespoet,
En u getracht t'ontrucken
De klaeuwen van dat wreedt dat rasende gebroedt,
Of onder 't selve mes met u gepooght te bucken.
Ghy hebt, Edgarius3 , van Wolven Engellandt
Vergeefs gesocht te veyen :
Ach ! Wolven voed'et noch en Beyren bits van tandt
Wat segh ick Beyr en Wolf? ja Tygers .en Harpyen.
Ja waerlijck Tygers zijn "t, die met soo woerden bloedt
Hunn' dulleti bloedt-dorst leschten;
En hunn' gewijden Vorst verdruckten soo verwoedt
Als Phocassen4 , Rufyns5 , of diergelijcke pesten.
Maer , sinneloose, seght , wat hebt ghy doch voor loon
Uw' dulheydt toegeschreven?
Denckt ghy door Karels val te stygen op den Troon,
En veyligh door de doodt van uwen Prins te leven ?
Ghy hebt uw' rekening (denck ick) verkeert gemaeckt :
Die handt aen Vorsten schonden,
Weet dat die selden droogh ten grave zijn geraeckt,
Maer hebben meest hunn'ziel gespogen door hunn' wonden.
3 Honing Edgar de vreedzame, 't J. 959. 4 Phokas, overweldiger en tyran
van het Oostersche Rijk, 't J. 682. 5 Desgelijks, 't J. 394.

OP CROMWEL IN S U N COETS.
[Door MARGARETA GODEwIJCK, geb. te Dordrecht, 30
Aug. 1621; voortreflijk begaafde jonkvrouw, Haar devies was
Tot Gode is ons wijck. . 2 Nov. , 1677. Men leest niet, dat
de dichteres, voor dit stukjen, in een boete van f 180.— is
beslagen (zie bl. 412.)]

Siet hoe den Dwingelandt praelt, bruyst, in sijne Coets,
Om dat by Stuart heeft ten setel uitgeruckt.
Hy heeft de stale byl hem door de neck gedruckt.
ll y heerst , ach , met verlies van soo veel edel bioets!
Hy breeckt de Croon in stuck , hij treekt de throonen af,
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Hy wringht de oppermacht het Parlement uyt handen ,
Hy heerst als een Monarch met sijnen ijsren staf,
Hy jaeght de vrijheit in het duystre, nare, graf,
IIy prest den ondersaet, bint hem met zeel en banden.
Ach 't is een hart gelach voor Londen, die moet lijen,
De staetsucht des soldaets, die hare pracht en prael
Afperst van 't sinloos volck, met liaer bebloede stael !
0 overheerde Brit ! o slaefse Borgeryen !
Ghy wert geperst, verdruckt, geschopt, aen allen sijen,
Van die daer praelt in sijn bebloede Coets !
Sijn ooghen sijn vol moorts, sijn handen sijn vol bloets !
- 0§0.....--,—
DE LIJDENDE CHRISTUS,
TREURSPEL, VERTOONT TOT LONDEN DEN gen FEBR.

1649.

[Door ROEMER VAN WESEL , Advt. in den Haag. Zijne
moeder, de beroemde Anna Roemer Visschers (zie bi. 64) ,
had hem te Brussel in de school der Paters Jezuïeten doen
opvoeden.]
De Scot hier Judas speeld', de Joden 't Parlament,
In Fair fax4 wreed gelaat Pilatus werd gekent ;
Christi gekruiste Rol gespeelt werd door den Koning ,
Die leit 'er , 't Spel is uit : 't en zij noch den vertooning
In Londens puin-hoop zal Jeruz'lem beelden af:
Vermoorde Koningen en dekt geen minder Graf.
I Thomas Fairfax, Generaal bij de Cromwell-partij.
-010- ....._ _-..

GEBEDEN AAN GOD DE HEERE.
[Door HENRICK BRUNO , ongefortuneerde Konrektor der
„Triviale School" te Hoorn.]
Zon der Gerechtigheid , van gisteren van heden,
Van aller eeuwigheid , tot aller eeuwigheden :
Laat schijnen over ons die nieuw gerezen Zon,

DE PELGRI1AADJE.
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Na 't dalen van die Zon, die d'avonduur verwen,
Dien 't levens avonduur (helaas!) ging duister maken.
Maar laat dit Morgen licht met u zoo lange blaken
Op ons, daar over nu zoo dikken donker leit,
Zoo lang de Brit zal zijn zonder Gerechtigheid.
0 God, laat mijn gebed niet zijn van u verschooven,
't Gebed, hetwelk ik stort met 't algemeene Land.
Geeft d'Oli, in het vier., die helsche stokebrand,
Geeft Kromwel , die zijn Heer dorst Kroon en Hoofd
(ontrooven ,
In Wassenarenl hand ; u Opper-Heer van boven ,
Maak eenmaal over hem uw gramschap openbaar ,
Laat die Tiran, die Draak2 , die aarts-geweldenaar
Met zijn' Trawanten zijn tot as, tot niet verstoven;
Verzadigt eens de as des Konings met zijn bloed,
Die de geheele Zee een bloedbad werden doet.
Maak dat het oud geluk op 't Vaderland gewend is,
Geeft in Britanniën ook een gewenschte keer.
Geeft ons de Broederschap, Nabuurschap, Vrede weer,
Als 't uitgekromwelt is, en uitgeparlement is.
I Jacob van Wassenaer (later Admiraal). 2 (Men Ieest niet, dat de dichter
hiervoor in eerre boete van f 180,-- beslagen is: zie bl. 412.)

-o$aDE PELGRIMAADJE.
[Dit lied van 1647 werd gezongen op de wijs : Ick ben
een armen pelgrim siet.]

Komt, pelgrims, komt en volght my naer,
Wy willen onse reys beghinnen
En groeten gaen te Kevelaer
Die soete Koninghinne.
Komt, volght my naer met kloeken moet
En neemt van daegh een gob couragie ,
Op dat wy altemael te voet
Voldoen ons pelgrimagie.
Wy zijn doch pelgrims allegaer ,
Wy hebben hier gheen vaste steden ;
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't Is hier al droef heit voor en naer,
So laugh wy zijn beneden.
Hoe menigh son is opghestaen,
Die my met droefheit sack bevanghen !
Hoe dickwils vont de bleke maen
Noch tranen op mijn wanghen?
Wat is het Ieven van ons al ?
Dan hier eens komen , dan weer scheiden.
Den wegti loopt door het tranendal
Die ons naer huis sal leiden
Soet vaderlant , soet vaderlint !
Wanneer sult ghy my eens ontfanghen :
Tot u ist dat mijn herte brant
En sucht met groot verlanghen.
Och Jatter eenen enghel waer
Die mijne stappen wilde schrijven !
Al viel de reis my noch so swaer ,
Dat sou mijn swackheit stijven.
Wel aen dan, pelgrims, kloeken moet !
Ja altemael eens goê couragie !
Op dat wy altemael te voet
Voldoen ons pelgrimagie.
-ofo-

BLUF
OP DEN » TOUR " [OF WANDELRID, » VAN A

[Door Pater

ADRIANUS POIRTERS ;

zie bl.

LA MODE".
390. §1

al een deel, daar viel wat op te smallen,
Die hebben 't bier soo breed t, en t' buys eylaes? soo nouw !
Men vindter qualijk pot , of ketel in de schouw ,
Wilt ghy een staaltjen sien van des gewisse klachten ?
Ick bidl" u, blyft wat staen , wy sullen hier wat wachten ;
Sy moeten hier voorby, s' en konnen't niet ontgaen;
De koetsen zyn daar al , cy , siet het speeltjen aen.

Lek kender

KEUZE S DOOR POIRTERS,

4-27

Terwyl den Tour passeert soo moetj'op eenen letten,
Die schijnt wel wat te zyn, en heeft niet by te senten;
Hy sit daer in 't portael t , siet daer, daer is den Gast ,,
Die, als by eens bonceurt2 , wel seven dagen vast.
En seker dat moet zijn, waer sou hy 't anders halen?
Want dees gehuurde Koets moet hy daer med' betalen.
Den knecht die achter loopt, en draegt Monsieures sweert,
Die heeft by noch voor niet geleent van sijnen Weert.
Maer wat doch hier al komt, en wil den Joncker maken !
Die qualyk van 't een broodt , aen 't ander kan geraken.
Dat rijden is soo fraey, dat staet hem soo wel aen,
Al soud' hy naderhandt noch moeten barr'voets gaen.
Dat koetsken dat moet voort, Monsieurken dat moet toeren,
Al sou 't hem op het eynd noch naer het Gasthuys voeren
Men weet wel wie hy is, en wat hy hebben kan,
Den Vader heet en is tien Stroyen-Edelman.
Hy raeckten op 't Comptoir, daer kreeghhy wat te schryven,
De winst, die was soo groot, by kost niet langer blyven,
Hy flux den degen aen, en leersen aen den voet,
't Kapotjen op een zijd', en 't pluymken op den hoet;
En Jatter overschiet, dat wordt hier juyst vervaren:
lek meen als 't op sal zijn, dan sal hy eerst gaen sparen.
Wat volcksken dat men vindt ! wat hier al komt te beert3.
Sy willen zyn het hooft , en zyn noch qualijk steert.

1

Portel van een koets. 2 Bonne-chere, goeden e'er, maakt. 5 Te berde,
te horde.
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KEUZE.
[Onderschrift van een prentjen , voorstellende de Hemelsche
en Waereldsche Liefde , kiezende tusschen een aard- en hemel-

eglobe, door PoinTEns ; zie bi. 390. §]

Daer hangt soo veel aen, wat men kiest;
Want soo men in de keus verliest,
En dat men slagit een blinden slach,
Die niemant niet herdoen en mach ,
Ghy zijt gewis u voordeel quyt,
Den keus die geldt voor alle tyt.
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Wat dunckt u, als ghy raden soudt,
Wie is 't die ghy voor wijser houdt,
Die hier staet aen de rechterhant ,
Of die staet aen de slincker kant?
De eenen kiest de Son en Maen ,
Met duysent sterren die daer staen,
En neemt den Hemel met de handt :
Maer d'ander Kindt verkiest het landt,
En seydt: De werelt die is mijn,
Daer meed' sal ick te vredes zijn :
En houdt ghy dan den Hemel vrij ,
De aerde die neem' ick voor my.
Het mijn dat is al veel meer weert,
Daer ryd' ick op eenen houten poert ;
Daer maeek ick huyskens in het sandt
En leer' een musken op mijn handt,
Of met den vlieger aen den draet
Loop' ick geduerigh achter straet;
Siet sulcke spelen vindtmen hier,
'k En acht den Hemel niet en sier;
En daerom blije' ick by het mijn,
Ick vrees ghy salt bedrogen zijn.
En is dit niet wel Kinder-praet,
Die seffens buyten reden gaet?
Doch kinders hebben kinders sin,
En meer en steeckter oock niet in;
Maer dat een Man die is bedaeght,
En 't hooft vol grijse hayren draeght,
Dat die oock noch soo is gesint:
IA segg', dat is een dobbelt kipt;
Dat die hier acht des werelts goet ,
En stoot den Hemel met den voet,
En als sijs vreught hier is gedaen,
Meent naer een ander vreught te gaen ;
Ick segg' het is veel slechter praet;
Als kinders hebben op de straet.
Hy bouwt kasteeles in de locht,
Die hier en daer den hemel socht :
Want 't is een wet voor al die leeft
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Dat Godt maer eenen hemel geeft,
Maer eenen hemel hier, of daer:
Dit is gestelt voor allegaer ;
Eer ghy hem boven dan verliest,
Siet hoe ghy hier beneden kiest.
-o§o-

ZEEMANSLIED.
[Door J. J.

VAN ASTEN.

Daer selder een scheepjen van voren de palen
Van Amsterdam varen, om peper te halen,
Soo wijdt over Zee,
Soo wijdt over Zee:
Die wacker wil calissen l , meugen noch meê.
Die wacker wil calissen , mag er nog kiesen
Te varen of schandigh sijn eer te verliesen,
Het beste van twee ;
Het beste van twee :
Die wacker wil calissen, meugen noch meê.
Al die der na vader noch moeder niet vragen ,
Die moeten deer slagen en stoten verdragen ,
Al doet het 'er wee;
Al doet het 'er wee ,
Die wacker wil calissen, meugen noch meê.
Is er nog iemant, eer dat wy afsteken,
Die meê willen varen, hy kander nog spreken,
Ons scheepjen lelt reê;
Ons scheepjen leit reê ;
Die wacker wil calissen, meugen noch rneê.
Hier mede soo schijnen ons seiltjens te swellen ,
Daer mede soo gaet er dat scheepjen aen 't hellen,
Dat gaet er na Zee;
Dat gaet er na Zee ;
Die wacker wil calissen, meugen noch meê.
I Vagabondeeren.
-o§o-
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DE NOORDE-WINT EN SUYER-SON.
[Door CORNELIS MAERTSZ, geb. te Wervershoof, behoorende
tot de 2 e helft der XVIIe E. ; een brave huishaan en Godvruchtig Ouderling te Hoog-Karspel.]
Daer gingh eens een Pelgrim treden ,
Met een Tabbaert, dick en swaer;
Noorde-wint word hem gewaer,
Dies begon hy sijne reden
Tot de Suyer-son en sprack :
Stroop dien Pelgrim van sijn pack.
Suyer-son seyd: Hagel-blazer ;
'k Kan wel 't doen, gelooft 'et vry,
Ja veel beter als zelf gy.
Noorde-wint seyd: 'k heb gheen dwaser
Reden immermeer gehoort ;
Wat ik aen - vang, 't gaet al voort.
Suyer-son seyd: sonder kijven,
Laet ons beyde eens besien
Wie den Mantel stroopt van dien ,
lek wil wel de lactate blijven ;
Benje nu soo kloeck en sterck
Legh uw kracht dan eens te werek.
Noorde-windt, met ronde kaecken ,
Blies uyt on-weer, ende Storm,
Dat den droeven Zee-man korm ;
Hy deed Sneeuw en Hagel maecken.
Ende worp dien, hard en stijf,
d'Arme pelgrim op sijn lijf.
Maer doe 't on-weer hem aenrande ,
Heeft dees op sijn Rock gepast ,
Ende hield sijn Tabbaert vast
Met twee dicht-genepen handen,
Ja hij wond hem om sijn kop;
En de Noorde-wint gaf 't op.
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Doe de NoOrde-windt dus kaeltjes
Daer af quarn, met al sijn werck,
Stack de Son sijn Hooft door 't Swerck
Ende schoot sijn Flicker-straeltjes
Op den Pelgrim, die seer heet
Daer op shack bedauwt van zweet;
En , midts door den glans der Sonne
Hoedt en macht, hem heel begaf;
Worp by tiijnen Mantel af.
Dat is louter 't spel ghewonnen ,
Seyd de Suyer-son , sie Baer I.
Ja, seyd Noorde-windt, 't is waer.
Desen Pelgrim is de Mensche;
Noorde-windt is tegen-spoet,
Die ons vlijtigh toe-sien doet;
Maer dit was een saeck naer wenschen,
Dat men soo op-passen kon
In des voor-spoets Suyer-Son.
-o$o-----BRUILOFTS-ZANG.
[Door HIERONIMuS SWEERTS , Amsterdamsch boekverkooper; geb. 1627; t 1696. §1
Toon: Psalm 24.

Als Jesus binnen Cana zat,
En van de Bruilofs-spijzen at.
Toen toonde hy sijn groot vermogen :
De waterdrupp'len wierden wijn,
En Jesus vriendelijk aanschijn
Wierp zegeningen uit sijn' oogen.
Zo doet Hy noch in overvloot.
De wateren van tegenspoet,
Die in het huwlijk zijn te vreezen ,
Maakt hy, door syne kracht, te zijn
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Zo lieffelijk als Bruilofs-wijn ,
Op dat sijn naam zou zijn geprezen.
Wel Nieu-gepaarde, die dees Staat
In sijnen Naam door liefd' ingaat;
Zij t vry gerust, niets zat u deeren,
Den Hemel toont geen geessel-roe,
Maar lacht u met sijn zegen toe,
En zal uw naam en staat vermeeren.
Hy zegen' d'arbeid uwer bant.
Uw' huis-vrou, als een wijngaart-plant,
Zal om uw huis haar takken spreijen :
Uw kindren zullen hups en frisch,
Als olijfplanten , aan den discti
Uw hert in zegening verblijen.
Want wie oprecht den Heere vreest
Die zal den zegen Zions meest ,
En 't goed Jeruzalems aanschouwen;
Gy zult kind en kinds-kind'ren zien,
En Isr'el zal sijn vreed' u biên.
Wel hem, die in den Heere trouwen.
-0Ea- --

HET IIOLLANDSCH ROEMERTJEN.
[Volksliedtjen.]

Ik brengje een Hollandsch roemertjen
En drink het schoontjes uit,
En dat op de gezondheid
Al van d'Oranje-spruit;
Het glaesjen verstaet den zin » Snap in ,
En draegt daerom geen rouw;
't Is een Santee al voor den Prins,
Het edel huis van Nassouw !
Ik wensch den Prins, den jongen held ,
Tot welstand van ons land ,

tEN OUWELIJKE HUISIIOUWELIJKE VRIJER , DOOR SWFERTS. 433

Dat by mag blijven ongekweld,
Al in het Vaderland;
Ilet glaesjen verstaet den zin »Snap in,
En draegt daerom geen rouw ;
't Is een santee al voor den Prins ,
Het edel huis van Nassouw.
Waer is de waerd al van het huis,
Komt hy niet voor den dag?
En is hy dan geen Prinsenman,
Zoo rekent hy 't gelag;
Het glaesjen verstaet den zin »Snap in ,
En draegt daerom geen rouw ;
't Is een santee al voor den Prins,
Het edel huis van Nassouw !

EEN OUWELIJKE HUISHOUWELIJKE VRIJER ,
AAN ZIJN KEUKENSLOOF.

[Door HIERONIMUS SWEERTS ; zie bl. 429.1

Bloedt ! wat is 't een helder weertje !
-- Potje, pannetje, breekme niet!..
'k Moet eens kuy"ren naer mijn Geertje...
Potje, pannetje, lepeltje, kannetje ,
Potje, pannetje, breekrne niet !..
Trijntje, jij kunt onderwijlen,
-- Potje, pannetje, breekme niet —
Haerd en keuken schrobben, dwijlen...
Potje, pannetje , lepeltje , kannetje ,
Potje, pannetje, breekme niet!..
Schuur je potten , wasch je vaten,
-- Potje , pannetje , breekme niet
Ga toch in de buurt niet praten...
Potje, pannetje, lepeltje , kannetje ,
Potje, pannetje, breekme niet !..

--g

ss
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Schik de tafel en de stoelen ,
-- Potje, pannetje breekme niet —
Wil de kano' en glazen spoelen,..
Potje, pannetje, lepeltje, kannetje,
Potje , pannetje , breekme niet!..
Sprei het bed op, zwart de schoenen ,
-- Potje, pannetje, breekme niet —
Wil vooral de gootsteen boenen...
Potje , pannetje, lepeltje, kannetje,
Potje, pannetje, breekme niet !..
Trijntjen Krelis, zoete sloofje ,
— Potje, pannetje, breekme niet
Ga dan zitten op een stoofje...
Potje , pannetje, lepeltje, kannetje,
Potje , pannetje , breekme niet!..

—

Wil je naaien , spinnen , brijen ,
-- Potje, pannetje, breekme niet -Doe het vrij , ik mag 't wel Tijen...
Potje , pannetje , lepeltje , kannetje ,
Potje , pannetje , breekme niet !..
Zoo de vaak jou clan komt kwellen ,
— Potje, pannetje, breekme niet —
Slaap met zorg, pas op het schellen..,
Potj e , pannetje, lepeltje, kannetje ,
Potje , pannetje , breekme niet !..
Nu , vaarwel zoo lang , tot flusjes,
— Potje , pannetje , breekme niet —
Dan verdien jij zeven kusjes...
Potje , pannetje , lepeltje , kannetje ,
Potje , pannetje , breekme niet!..

-_._._.00.____...,
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ZANG VAN CONSTANTINUS.
[Uit het Blij-eindt-spel Faustina (1638), door 'Lei HERMANSZ.
KRUL , een Amsterdamschen Smit (geb.1609; t na 1644) , minne- en zededichter, Lid van de Amsterd. Rederijkkamer en
medeoprichter dar Amst. Musijekkamer. Oors. sp.]
Wat ist een soete vreughdt ,
Een wellust, en geneught,
In Somer tijdt t'aenschouwen
De Telghjes groen van blaên ,
Die op hun struykjes staen,
In welige Lands-douwen.
Daer t' pluymige gediert
Zoo vrolik tieriliert ,
In schauw van groene bomen,
Daer ruyschend beck en bron ,
Begroet van morgen Son,
Wt storten hare stromen ,
Besprenghen Duyn en Dal ,
En groen begraesde Wal ,
Wiens vers ontloken spruytjes
Den o ffer van hun geur
Verspreyen op dc kleur
Van Bloemen ende kruydjes.
0 koele water vliet ,
Ghy die u driries schiet
In cristalijne stroompjes,
Hoe liefelijk en soet
Speelt in u water vloedt,
't Gewemel van de boompjes •
Wier tackjes dight van groen
De stroompjes proncken doen
Met vrolike cieraden ;
Daer 't klare cristalijn
Een spiegel schijnt te sijs
Voor pronk van Rose bladen.
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Hier is de plaets waer mijn
Faustina pleeg te sijn,
Hier sal ik haer verwaghten ,
Hier sal ik offer doen ,
Omlommert van het groen,
En voeden mijn gedaghten.
-yoWERELDSCIIE WELLUSTEN,
STRIKKEN DER ZIELEN.

[Door J. H. KRUL. Lie bl. 435. Dit stukjen (1644) ging
tot een geliefd volksliedtjen over. Oorsp. sp.]
Mach men niet te recht gelijken
Dese wereld by een val ?
Wereld, die aen ons doet blijken
Dat by ons bedriegen zal.
Wereld ! gv lokt mijn gemoet,
Als de val het muysjen doet.
Satan (om de ziel te vangen)
Heeft het lok-aes van zijn vreugd
In des werelds val gehangen,
Tot bekoring voor mijn jeugd;
En by lokt my met dat zoet ,
Als de val het muysjen doet.
't Muysjen (in de val getogen
Door de graegte tot het aes)
Voelt zich onverziens bedrogen,
En 't beklaegt zijn lust helaes !
En het vind zich heel bedroefd,
Om een weynig naeuw Beproeft.
Rijkdom . wellust, werelds eere
Staed-sucht, pracht en hovaerdy ,
Daer beneffens te begeere
Wellust, weelde, lekkerny
't Is maer voor een korten tijd
Daer de ziel zoo lang om lijd.
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Eer men 't aes begint te proeven,
Valt de val van 't leven toe ,
En de ziel raekt in bedroeven ,
Want men leefd men weet niet hoe ,
Heden is men rijk en groot
Morgen leyd het liehaem dood.

DE FILOZOOF IN DOODSNOOD.
[Door t'orwrERs, Zie bl. 390. §.1

Den Graef Leontius gingll hier en daer wat gapen
[1Varr toe] de maegh' hem port, om appetyt te rapen :
Het was doen op dien dagh tot sijnent gastery,
Daer onder ander volck was Machiavellus t by.
Den Graef was aeri de Kerck; daer sagh by dorre beenen,
Die lagen overhoop gewentelt onder steenen,
En buyten d'ander lagh een doodshooft in bet gras ,
Daer niet een taye pees of hayrken aen en was.
Ily spreeckt het doodts-hooft aen, en gaet'er mee staen
(spotten ;
En seyt: » wat ligt ghy hier ? 't is meer als tyt van rotten :
Sa, voort weer na de put, flux packt u naer u graf,"
Waer toe hy met de voet noch tierde stooten eaf,
» Doch seg eens eerje gaet , is 't waer dat ander leeren
Dat naer het dooden rif de ziel sal weder-keeren?
Seg of verrysen sal dat been dat ick hier l aeck ?
Of is het maer alleen een praetje voor de vaeck ?
Voor mij, dit houd ick staend', en hier op wil ick sterven,
Dat die verscheyden is , noyt aessem meer sal erven.
Ay, dat is kinder-klap, daer is doch naderhandt
Geen ziel die overblyft na 't scheuren van den bant.
Of isser noch den geest die in u plach te leven,
Die wil ick neflerts ons een plaets aen tafel geven ,
Komt vry wie datje zijt, ick noode u te gast,
Of soo het u belieft, macek datje ons verrast."
Soo sprack Leontius: dit waren al sijn reden,
I Machiavelli, de staatslilozoof, bekend door zijn onchristelijke zedeleer,
«eb. te Florentiti, 1469, -1- 1627,
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Daer op is hy gekeert, en weer na huys getreden.
Het was omtrent den noen , de gasten altemael
Die (lumen na 't gespreck verschijnen op de sael.
De spijs wort aengedient, en solider Godt te dancken
Kiest veder sijnen stoel , en vallen aen het bancken ,
Gelijck de verckens doen, die noot en sien om hoog
En geven die haer slaet de eeckels , niet een oogh;
Sy vallen op de spijs , het gaet'er aen een schranssen.
De Speelmans zyn gehuurt , de maskeraden danssen,
Het buys staet heel in roer , het isser volle feest;
Men schenckt, en drinckt en klinckt ; men teerter om
(het meest.
Wat dat men hoort en siet , zyn aengename saecken,
Die eersen mijden weert , en blyde gasten maecken :
Sy gecken met de doot , en met de helsche pyn ,
En dat het maer bedrogh, en enckel fabels zyn.
Als 't spel was op sijn best, als de satden vlogen ,
Als nu den stercken wijn was in het hooft getogen,
Soo nu het laest gerecht, heel aerdigh toegevrocht,
Wierdt van de gauwe knechts 't salet al in gebrocht,
Als 't nu was volle vreught met dese bly gesellen,
Soo staeter aen de poort een die begint te bellen;
Daer wort stracks op gepast, den knegt gat aen de deur ;
En soo hy open doet : daer staet een monster veur.
Hy wort geheel vjerschrickt, by stelt het op een loopen,
En is vol anghst en vrees tot by den Graef gekropen;
En luystert in sijn oor dat daer een gruuwsaem dier,
Een wonder seldsaem spook maekt aen de poort getier.

Den Graef die is verbaest, dat siet men aen sijn wesen ,
Daer is in al sijn doen een bleecke vrees te leren,
Hy sendt hem wederom, en dat hy seggen sal:
x Hy wacht geen gasten meer, hy heeft sijn vol getal."
Noch doet hy hoven dat rondsom de deuren sluyten,
En wilder met gewelt den dooden houden buyten;
Maer siet, integendeel , 't geraemt houdt sterker aen ,
En seyd': » Het sal , het moet , het wilder binnen gaen ;
Hy quasi Leontius gewisse tyding geven
Van datter naer de doodt geschiet in 't ander leven."
Daer op soo breeckt het deur , en dringt tot in de zael ,
En met dat sy dat sien , verschrickt hen altemael.
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fly is recht toe recht aen tot by den Graef getreden ,
En op den naesten stoel gevoegt sijn mager leden;
't En wil geen breek-spel zijn, het vat daer op een fluyt' ,
En brenghtse rond' end-om, en drincktse suyver uyt ;
De gasten die het sien , beginnen heel te schromen,
En hebben altemael uyt anghst de vlucht genomen ;
Ja Machiavellus self, den spotter van de doot,
Die leef in dit gevaer , soo 't schynt , den meesten noot:
Dies siet by naer de deur , om oock med' wegti te sluypen,
Of wist hy een diep hol , hy wouder in gaen kruypen,
Soo jaeght hem sijnen pols, soo is sijn eert bevreest,
Door 't aensien van het spook, door 't horen van de Geest.
En wat de Graef hem bid , met kermen en met suchten,
Opdat by niet en sou in sulcken tydt gaen vluchten;
Wat dat by smeeckt of niet , by vint een open gat,
Soo dat by daer alleen nu met 't gerae ate sat.
Doen quam het koude sweet hem op het aensicbt hangen,
l)aer sag men eerst sijn vrees, en sijn verstorven wangen ,
Dies koos by ook de vlucht; maer neen, by hiel hem vast.
En seyd': » Hoort wie ick ben, en kent eerst uwen gast
lek heb om uwent wil dees reyse aengenomen ,
lek ben om uwent wil hier uyt de Hel gekomen;
Van onder uyt de vlam, daer peck en solpher blaeckt,
Baer was ik lieden noch, als ghy myn heenen spraeckt.
Ghy meynt wanneer den mensch in d'aerde is begraven,
Of dat by is verbrant , of g'eten van de raven ;
Ghy meynt dat 't met den Geest dan seffens is gedaen ,
En ghy en Machiavel ghy lieghter beyde aen.
Het gaeter anders med', ick moet 't eylaes ! betreuren ,
En soo het is begost, soo sal het eeuwigh dueren.
Daer is , geloovet my , daer is een Rechter, stoel ,
Daer is een eeuwigh vyer, daer is een helschen poel,
En dit is mijn vertrek, daer liggen wy en branden,
En maken droef gehuyl, en knersseling der tanden ;
Voorwaer ick ben verdoemt, ick brand, in 't eeuwigh vyer,
Al is het vleesch verrot, jae oock al ben ick hier,
Ghy sult beneffens my daer heden noch verschijnen
En sult diep onder my noch lijden swaerder pijnen ;
Ghy sult stracks selver sien en proeven met der dact ,
1 Glas.
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Hoe dat het naer de doodt in d'andeF werelt gaet.
Weet ghy wel wie ick ben? ghy mochter vry op roemen,
Ghy moet my, want ick ben 't, u Beste-vader t noemen;
Ghy zijt mijn rechten Neef, ghy zyt myn naeste bloet,
Daerom Nael ik u in, en al op staende voet !"
Hier op valt hy hem aen, en grypt heen in sijn armen,
Leontius roept moort, en vult de zael met karmen;
Het onbermhertigh spoock dat vringt den Graef in een,
En met een harden slagh verplet hem op de steen;
De leden altemael die scheuren door het smyten ,
Het bloet schiet hier en daer, de herssens op tapyten;
Het ongeluckkigh Lyck wierdt naderhant gemist,
Soo datter niemant noyt een hayrken van en wist.
Waer steeckt ghy Machiavel ? blyft ghy nu in de hoecken?
Verdedigt hier u leer , doet stant aen uwe boecken ;
Of wilje wijser doen, liet dat ghy u bekeert,
Eer desen Meester oock u doolingh u verleert.
2 Grootvader , voorvader.

-o$oRAETSELTJEN.
[Van POIRTERS.]

't Is in de vrouw, 't en is in de man niet,
't Is in Peeter, 't en is in Ian niet,
't Is in Claar , 't en is in Ann' niet ,
't Is in den Voor-naera , 't en is in den Van niet,
't Is in 't bier, 't en is in de kan niet,
't Is in 't koren, 't en is in de wan niet ,
't Is in de struyf, 't en is in de pan niet.

DE LIEFDE EEN EI.
[Door POIRTERS. §]

Myn Heer terwijl (le Keucken-meyt
Voor ons de spijse vast bereyt ,
En dat hier eyers zijn geset,
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lek bidl' dat ghy een weynigh let,
Hoe dat het met de eye ' s gaet
Wanneer die yemant open slaet.
Den netsten kost van heel den dis
Ghij weet hoe 't een versch eyken is.
Want d'ander spijsen allegaer
Die krijgen licht wat hier en daer,
En d'een die heeft te stereken vyer,
En d'ander braeden niet een sier,
Een derde is heel aengebrandt,
Dees is besmockelt met de handt,
Daer stuyven d'asschen op 't gebraet;
Men weet wel hoe het koken gaet,
En in de boter steeck'et haer,
En so van d'ander allegaer.
Maer een versch eyken uyt de schael
Is 't suyverste van altemael.
Al isser een vuyl schommel-maeght,
Die d'asschen door de keucken jaeght,
En die soo mondig koockt, en smoockt,
Soo dat de beste spijs beroockt;
Nochtans een ey blijft even net ,
En weet van roock van asch of smet ?
En daerom is 't dat menigte vriendt
Is 't geerne van een ey gedient ;
Maer soo het ey oock eens vervuylt,
En dat daer rotheyt binnen schuylt ,
Dan spreyet sulcken swaren stanck ,
Die dickwijls duurt veel dagen lanck.
En principalijck blijvet rouw ,
Dan stiacket dat men bersten souw.
Iek weet Monsieur , dat geenen gast
Aen tafel sulcke reden past;
En evenwel het dient geseyt ,
Niet tot berispping van de Meyt,
Maer tot een leering' van die malt,
Eer dat by noch in schanden valt;
Want Liefde is gelijck een ey ,
Soo d'eene gaet, zijns alle bey.
<0.................
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SPREUKEN.
[Door Pater AunIAN'us POIRTERS.]

Wie de werelt verkiest
Soo, dat hy Godt verliest:
Als 't gaet op een scheyden ,
Mist hjs' alle beyden.
Wanneer het Hert van d'aerde gaet,
En door de blauwe wolcken slaet ,
Wanneer 't gemoet daer boven sweeft ,
En niet als Hemels voetsel heeft,
Wanneer de Ziel haer keert tot Godt ,
Dan is de Werelt enckel spot.
Die Koninckrijckcn won, en Legers heeft verslagen
Die mach vry van Laurier een trotse kroone dragen ;
Maer die noch boven dat syn selve winnen kan,
Geeft die de hooghste kroon, dat is de sterckste man.
Laet Hemels vreught en Helle pijn
Altijdt in u gedachten zijn :
Denckt hoe het veesen magh aldaer
Daer eenen dagh Gluurt duysent jaer !
En peynst eens hoe 't daer wesen magh ,
Daer duysent jaer is eenen dagh !
't Is al »Joannis," »Joannis,"
Soo langh alsser wijn in de kan is;
Maer als den wijn daer uyt is,
Dan seggen sy » dat Jan een guyt is".
-oáo- -- ----
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SUGHTLN I0'r COD

IN EEN BRANDENDE KOORTS.
[Door J.

SCHRIJVER,

op de wijze: U Kersnacht , schoonher

dan de dagen, zie bl. X36.]

Mijn Huis, het maakzel dijner handen,
Staat, Heer, gereed om af te branden ,
De 'dam smeult boven in het dak ;
't En zy gy 't wilt te hulpe komen,
Met geestelijke waterstoomen;
Der Menschen bystand is te zwak.
Toen Moses uit Egypten scheide,
En 't Volk door 't zand en steen-rots leide,
Haar ingewand was vuur en vlam.
Gy laafd' haar hert en drooge longen
Met kracht van lout're watersprongen,
Die door de staf uit steenera quam.
Mijn znchten zijn de storrem vlaegen,
Die reis op reis de vlam op jagen;
De vlam is fel , en 't dak is Riet,
Ik ben in Raphidim gekomen,
En hebb' geen Horebs bron vernomen ;
Noch Mosis staf en vind' ik niet.
Doch of het, Heer, dijn will' niet ware,
Dit Huis voor vederval te sparen,
illijn will' gelijk dijn wille zy !
'k Beveel het alles in uw' handen;
En bidl - na 't tijdelijke branden ,
Maak het van eeuvwig branden vry.

-oioLENTE-LIED.
[Door JEREMIAS DE IDE,CKER; zie hi. 4t0.1
Nu sick den Hemel open doet
Met schooner lucht en sachter dagen,
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LEY7 t L1ED , DOOR J. DE DECKER .

En 't aerdrijck voor soo felle vlagen
Een minnend aensicht bied soo soet:
Nu 't licht gehuyst ontrent den Stier
Soo blye dagen brengt te voren,
Gereckt, gematigt naer behooren
Met winter-koude en Somer-vier :
Nu 't aerdrijck sijnen schoot ontsluyt
Nu lauwe bette en koele droppen
Ontspringen doen de frisse knoppen ,
En trecken geest ten wortel uyt :
Nu lieffelijck in veld en bosch
Sich opdoen imet soo versche roken
Nier 't eerste groen nau half ontloken ,
Daer suyver wit, gins aerdig blos:
Nu 't schouw t gevogelt welgemoed
Den nieuwen tijd met vrolijck quelen ,
Met mengelsang van duysend kelen

Onthaelt, besegent en begroet :
Nu 't vee den mufFen stal verlaet ,
En springt langs d'opgedroogde landen;
Nu kalf en koe met grage tinden
In 't nieuwe gras te bruyloft gaet :
0 die nu oock in ope locht
Van dienst en engen dwang ontslagen,
Langs tuyn, langs duyn en dorenhagen
Eens 't vrye veld betreden mogt !
Hoe soude ick by dees' Lente-Son
Mijn greetig ooge spelen leyden
Door blaeuwen Hemel, groene wegden,
Door berg en dal, door beek en bron.
Soo bly soo breed een uytgesicht
Sou my met heeter sang-lust treffen,
Sou mijn gedachte bet verheffen
En mijn gedachte mijn gedicht.
I Schuw.

AFSCHEYT VAN AMSTERDAM , DOOR REISIER DISCO.

44)

Een geest genegen t' onderstaen
Een werck dat eeuwen mag verduuren,
Wil niet beknelt sijn tusschen muuren,
Wil breed en ruymschoots weyen gaen,
Wil met een onbelemmert oog
Door Aerde, Zee en Hemel sweven:
'T genot eens voorwerps soo verheven
Verheft sijn' geesten hemelhoog.
Treckt sijn' gedachten uit liet slijck
Doet sijn' gedichten kracht ontvangers,
En maekt sijn' schoone maetgesangen
De schoonheyd hunner stof gelijck.
Is 't wonder dat mijn rijm als mat
By d'aerde kruypt, na dier mijn' oogen
Ons huysdack nau passeren mogen
Mijn' voeten noyt den wal der Stadt.
-o§o--AFSCHEYT VAN AMSTERDAM.

[Geschreven op de Rijnstroom , by 't Bingher Loch, 12 Sept.
1649 , door REINIER AN SLO , van Noordsche afkomst, werd
geb. te Amsterdam , in 1626. biij reisde naar Italië; werd in
het Jubeljaar 1650 te Rome Katholiek , zag zich aldaar door
Koningin Christina van Zweden met een gouden keten begiftigd , en f te Perugia in 1669.]
Hier, daer de Rijn met radde watren stroomt
Door bergen hart van steenen , vol geboomt
Of Wijngaertrancken,
Hier reys ick heen ; maer ghy , mijn voedstervliet,
Mijn Amstelstroom, al zie ik u hier niet ,
Ick wil u dancken
Voor al uw gunst, waer van ick roem en boogh.
0 Waternimf, ghy zijt my uyt het oogli,
Niet uyt het herte.
't Is waer , mijn Stadt, dat ick van u niet langh
Ben afgeweest , maer 't is my reets te bangh
En groote smerte :
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VERTROOSTINGE OVER DE DOOD

Mijn hart werdt flauw als 't denckt om al zijn bloedt ,
Om vriendt en vremt, in mijn zoo teer gemoedt
Zoo diep gekroopen ;
Ick acht my aen mijn baeckermat verplicht,
En doen ick nu uyt Hollandt in het Sticht
Was uytgeloopen ,
Toen keerde ick my heel twyfilent langhl de brugh
By Niewersluys tot driemael toe te rugh
Na Amstels vesten ,
Tot dat mijn geest , bevangen met een toght
Tot reyzen, my weer aen het reyzen brocht,
En sprack op 't leste :
Op , maeckt u op , om met een hooge toon
Te Romen, voor des Tybers 1Vlyterkroon
Latijn te spreecken.
Ick stondt verbaest en even als die geen
Die voorwaerts drijft , en door de stroomen heen
Niet ziet te breecken;
Maer siet nogh eens, zoo ver nu van de kant,
Zoo deerlijck om na 't lieve Vaderlandt,
Zoo waert als 't leven
Zoo is 't met mijn, die om het Roomsche Feest
U, die zoo langti my zijt zoo lief geweest ,
Nu moet begeven.

VERTROOSTINGE
VOOR DE ONNOSELE EN BEDROEFDE INGESETENE VAN ROLLANDT,
OVER DE DOOD VAN ZL1N TIOOGHEYT

PRINS WILHEM DE II ,
STAD—DOUDER ENDE CAPITEYN GENERAEL DER VEREENIGLIDE NEDERLANDEN.

[Gedicht, onmiddelijk na 's Princen dood verspreid. Verg.
en bl. 432.1

W. 209

Wat sucht ghy, onbedachte mensch?
Wat reden port uw hert tot klachten ?

VAN PRINS WILHEM DE II.
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Den hemel handelt u naer wensch;
Eu ghy en kunt haer gunst niet achten ?
Den loon van tacbtigh jaren strijt,
Den roem van uw verslagen knechten,
De vrucht des Vredes (a) waert ghy quijt,
Soo dese slach (b) u niet en rechte.
Doen treurde Romen, en had reên
Doen haer 't meyneedigh swaert (c) bestreefde ,
Doen Cicer's neck wierd door-gesneen ,
En d'een of d'andre Brutus sneefde ;
Omdat sy sonder baet of nut
Soo jammerlyck sagh gaen verloren
Het herte-bloed (d), dat tot eeu stut
Van hare vryheyd was geboren.
Maer doe van drie gebroeders (e), twee
Het rijck met haren val bevesten ,
Doen Decius sijn offer dêe
En Curtius de brand-poel leste :
Doe roemde sy in haer gemoed
De dapp're daden van haer helden
En trooste sich 't gestorte bloed
Dat sijn verlies soo wel eergelde.
Ghy mee getrouwe Batavier
Gevoelde in uw hert de wonden
Der genen , die het swaerd en 't vier
Van dwingelanden vaeck verslonden.
t Hunnen.

(a) De dier-gekochte vrijheyt.
(b) De schielijcke doot van sijn Hoogheyt.
(c) Van haer eggen Velt-oversten, als Marius, Sylla, Jur.
Ca sar, Augustus ende Antonius, die's Lands krijgsvolck misbruyckt
hebben tot verkrachinge van de vrijheyt van haer Vaderlant,
(d) 't Bloed van Cicero en Brutus.
(e) De Horatiërs.
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Doe een (f) bloed-dorstige Tyran
U tot in 't hert toe wou verheeren,
Of doen een trotsen Engelsman (g)
U op een Schotse kam wou scheeren.
Of doen uw eggen Mede-broers
Door vier-en-.twintigh valsche tuygen (h)
Den trouwen stierman uwes roers
Voor 't onrechtveerdigh swaerd de'en buygen.
Maer doen uw burgers in het veld
Om lijf en goed en vryheyd vochten ,
En stuyten het uytheems geweld,
Schoon dat sy 't met de dood bekochten.
Die dood was in sich self soo schoon,
En soo volkomen in sijn deughden;
Dat ghy u troosten in den loon (i) ,
En niet een traen liet als van vreughde.
Nochtans en heeft ons al haer kracht
Niet als van Meester doen verand'ren,
Al wat sy heeft te weegh gebracht,
Is d'eene slaverny voor d'andre (Ic).
IT dood alleen Doorluchte Heer
Heeft alle heerschappy verdreven ,
Den vromen sijn ontrocken eer
En 't Land sijn veyheyd (1) weer-gegeven,
.
(f) Den Hertogh van Alba uyt last van den Coningh van
Hispanien.
(g) De Graef van Leycester
(h) De 24 gekore Rechters van Olden-Barnevelt, op aenporringe van Prins Maurits.
(i) De bescherminge der vrijheyt.
(k) De slaverny onder de Princen van Orangien als Stadthouders in plaets van de slaverny onder de Coningen van Hispanien als Graven van Hollant.
(1) Die soo schandelijck van uwe Voorsaten en u in den fare
1654 [bij het belagen van Amsterdam en de gevangenzetting van
zes leden der Staten van Holland] was verdruckt.

VAK PRINS WILUEM DE 11.
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Door die komt recht en rêen weer op,
Door die raeckt weer de deught op 't kussen ,
Door die krijght list en dwangh de schop ,
Door die en dorst geen schelm meer mussen (in).
Ghy and"ren (n), die om geit en goed
Tot grootermaeckingh van uw erven,
Gestort hebt uw staetsuchtigh bloed,
Swijght, dit (o) is voor de vryheyd sterven.
Dit is in eenen oogenblijck
Het landt meer nuts en voordeels baren
Als door soo meenigh duysend lijck
Is by-gebracht in tachtigh jaeren.
O groote ziel , 6 dapp'ren held !
Die noyt als t' onsen voordeel stryde ,
Die levend' ons van 't Spaens geweld
En stervende van 't uw' beveyde.
U roem verwelcke nimmermeer ,
En wil u 't Land recht danekbaer veesen,
't Betrouwe noyt een ander Heer
De plaets , daer gby sijt uyt-geresen !
Ghy , Vaders (p) van het vaderland ,
Die nu bevrijd van juck en boegen,
Het groote stuyr hebt in de hand
Van 't schip daer w'allegaer aen roeven,

Ontfanght met danekbaerheyd de gunst ,
Die u den hemel doet ontluyeken,
En voeght de liefde by de kunst
Om die met eendracht te gebru ) eken.
Ghy weet, waer dat de schoe u wringht
(m) De griffier Musa (vertrouwde van den Prins) , cite
stierf , niet sonder groote presumptie van tot sei n eggen doodt
gecontribueert te hebben.
(n) Prins Willem I heeft gesocht Graef van Hollant te worden.
(o) Gelijck Prins Willem II gestorven is.
(p) De ileeren Staten.
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GRAFSCIIRIFT VAN LEONARDUS MARIUS , DOOR VONDEL.

En hoe glly 't quaed kunt van u weeken;
En neemt geen hulp meer die u dwinght
En lact u van geen knecht verheeren.
Al mae_ckt het Zeeland wat te Bout (q0
Al laet zich Utrecht over-Reeden (r)
Wy hebben onsen Os in 't soul (s);
Daer geld geen hoofd meer, naoer cie leden.
(q) (Prinsgezinde Tybout )
(r) (Dito Rhede van Reynswoude.)
(s) Dud•Hollantsch spreekwoord t.

GRAFSCHRIFT VAN DEN E. REEf,E

LEONARDITS M A RI U S.
.F'ortiter sed suaviterl.
[Door VONDEL. Marius, te Goes in Zeeland in 't laatst
der XVI e E. geboren , was een man van een hooggeprezen
inborst, veel geest, geleerdheid en welsprekendheid; als Dr.
der Theologie en Pastoor van het Begijnhof te Amsterdam ,
bracht hij vele Hervormden tot de Katholieke Kerk , en ,
onder deze, ook onzen Vondel. Hij schreef eenige Lat.
en Nederl. werken ; onder de laatsten een boekjen over het
Mirakel, „waar af de H. Steê haaren naam draagt ," gelijk
Hooft zegt. Hij . 18 Okt. 1652.]

Hier sluimert MAnnis : verschrikt niet voor den naera
Het is geen Marius , die Rome heeft bestreden :
Maer die met moet en penne en diensten en gebeden
Al 't Roomsche Kristenrijk verplichte aen zijne faeln.
Wie droegh oit naera, die meer zijn eigenschappen raekte?
Dees Leo2 was wel Sterk, doch Zoet, als nardus geur.
Zijn wijsheit straelt Godts boek en alle kunsten deur.
Nu rust voor 't hoogli altaer die voor Godts kerke waekte.
Krachtig'ijk doch zachtkens. 2 Leeuw.
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MAARTEN IIARPERTSZ. TROMP'.
[Door CORNELIS RHIJNENBURGH, heelmeester en Schepen
te Medemblik.]
Vaart wel mijn volk, Ik heb g e d a
Te kruyssen op Nepthuynis wegden,
En ben bereydt tot Godt te gaan ,
I)ie my tot bier toe heeft bescheyden ;
Sijn komst verbeyden
Die haest volgen sal
Om my te leyden
Uyt dit Jammerdal.

en,

Och ! dat ik mocht in dese slag
Mijn trouwe dienst aen 't Landt besteden ,
Den Enggelsman soud' dese dag
Sijn iekken kort sie rt af-gesneden ,
En al sijn leden
Vol van snert en pijn
En ghy soudt beden
Overwinners zijn.
Maer neen : God beeft dat niet gewilt,
"t Is over my aldus besloten :
Daer is al volk genoeg gespilt,
En menschen bloedt genoegh vergoten ,
Op bedde Vloten ,
Soo van d'een als d'aer ,
Ter ne'er geschooten :
Maer noch meer van haer2,
Vaert wel noch eens , mijn Ziel verlanght
Inwendigh om met God te spreken;
Want na (le flaeut' die my bevanght,
Sal Naest de band t rnij9s levens preken:
'k Heb noyt geweken
Nu begeeft liet
1 (Geb in den Briel 1597; j- 10 Aug. 1653.) 2. (De Engelsclien, )
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Ileer ! hoort mijn smeken ;
Want ik ben na-bij.
Gelijek een IIert seer dorstigh tracht
Na 't suyver nat van verssche gronden ,
Alsoo verlanght mijn Ziel met kracht
Na u, en wenscht te zijn ontbonden :
Delgh uyt mijn sonden
Beyde groot en veel:
Want in u Wonden
Rust mijn troost geheel.
Mijn Ziele singh noch eens een Liedt,
Hier is het eynde van u swerven:
De Doodt en is soo bitter niet,
Die door 't geloof in Christo sterven ;
't Vleesch moet verderven ,
Sal het we'er op staen,
Sal 't beter erven,
't Moet te niete gaen.
Al wie de Doodt met vreucht verbeydt,
Die kan sy schaad' noch hinder geven ;
Maer door de Doodt wordt haer bereyt,
De wegh om hoogh ie zijn verheven ;
En daer beneven
Ook een goedt geleyt,2
Na 't Opper-leven •
In der eeuwigheyt.
0 groote God ! voltrek u werk ,
En laet u liefd' noch eens ontbranden ,
Tot u soo deer-gekochte kerk,
U Tortel-duyf in dese Landen,
Slaet haer vijanden,
Daer sy soo voor vreest,
In uwe handen
Geef ik mijne Geest.
2 En daarbeneven [wordt hun bereid] een goede geleide.
---.---

-0áo-
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WILTZANGK,
[Op de Hofstede van de Hinlopens buiten Naerden ,
zie bl. 23.]

VONDEL;

Wat zong het vrolijck vogelkijn,
Dat in den boomgaert zat ?
»Hoe heerlijck blinckt de zonneschijn
Van rijckdom en van schat!
Hoe ruischt de koelte in 't eicken hout ,
En versch gesproten lof!
Hoe straelt de boterbloem als gout!
Wat heeft de wiltzang stof!
Wat is een dier zijn vryheit waert !
\Vat mist het aen zijn' wensch;
Terwijl de vreck zijn pot fielt spaert !
0 slaef,, o arme mensch!
Waer groeien eicken t' Amsterdam ?
0 kommerziecke Beurs,
Daer noit genoegen binnen quam!
Wat mist die plaets al Beurs!
Wy vogels vliegen, warm gedost ,
Gerust van tack in tack.
De hemel schaft ons dranck en kost,
De hemel is ons Back.
Wy zaeien noch wy maeien niet :
Wy teeren op den boer.
Als 't koren in zijn airen schiet
Bestelt al 't inrit ons voêr.
Wy minnen ronder haet en nijt,
En danssen om de bruit :

Ons bruiloft bint zich aen geen tijt,
Zy duurt ons leven uit.
Wie nu een vogel worden wil,
Die trecke pluimen aen,
Vermy de stadt en straet geschil,
En kieze een ruimer baen."

door

454
HET

ONDERSCHEIDT TUSSCHEN

KOONINGIN KRISTINA MARIA ALEXANDRA' ,
EN

PROTECTOR KROMWEL2.

[Door FRANCISCUS SNELLINX , geb. 25 Aug. 16'27 ; fi te
Haarlem 24 Feb. 1669 , waar hij Lid was van de Rederijkkamer De Wijngaardranken.]'
Twee zijn 'er in onz' Eeuw die my een wonder strekken ,
En al de Waereldt tot verwondring kunnen wekken,
Kristine staat van zelf baar Rijk gewillig af,
En leeverdt aan Gustaaf den Kooningklyken staf:
Maar Kromwel door gewelt roofdt Kaarel van zijn kroone,
En zit vol fiere moets te heerschen op drie Troonen.
Elk heeft 'et naa zijn wil : dóch 't lot is ongelijck :
Want hy bekommerdt leefdt, en zy vermaakelijk.
1 De dochter van Gustaaf Adolf; geb. 1626; zij verliet den Zweedschen
Troon en haar vaderland in 1654; omhelsde het Katholicisme; t 1689.
2 Geb. 1599; t 1658; opgegraven en aan een galg gespijkerd, 1660.

DE ROOMSCHE REIZE VAN KRISTINA ,
DER ZWEEDEN, GOTTEN EN WENDEN KOONINGINNE.

[Door den zelfden boveng. SNELLINX. Zie bl. 445.]
Een heldre flonkerster had nauwelijx bescheenen
De Op der bergen, Of de Zweedtsche Kooningin
Verwonderdt van die glans stapt over d'Alpes heenen ,
En volgrit dat groote licht met vlugge schreeden in ,
Tot dat zy eindelijk genaakt de stoel van Roomen,
Die haar gelijk als met de handt gewcezen wierdt.
Hier tusschen was het feest der Kristgeboort' gekoomen,
Dat eertijdts ook van d'Oosterwijzen is gevicrdt;
Men zagli een groote schaar van Jongen en van Ouwen,
Om Jezus t'offeren haar jaarelijksche gift ;

DEPT zzix PSALM , DOOR CONRADUS OODDLUS.
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Zoo haast Kristijn de wiegh van Kristus kwam t'aanschouZoo badtz' haar IIeilandt aan in Bene heil'ge drift : (wen,
))Gy zijt voor my gebaardt, ik wordt door u herbooren,
Dies wijd' ik u nu toe mijn hert tot dankbaarheit.
Indien drie Kooningen (wanneer gy hier te vooren,
Op aarde, mensche wierdt) u hebben voorgeleit
Drie gasven , wierook, goudt, en mirrh' uit Naare kofferen ,
Ey zie, ik kom u met drie Reken te gelijk ,
De welk ik u met Kroon , en rijxstaf, wil opofferen,
Geef my, ó "leer, daar voor uw ceuwigh Kooningkrijk."

DEN XXIX PSALM.
[Door CONRADUS GODD1EUS , Predikant te Vaessen ; de
eerste (na Plemp , zie bl. 323) , die Nede rlandsche vaerzen
in de verschillende voetmaten der Grieken en Romeinen heeft
pogen te maken. Hooft noemt hem en Martinius (bl. 418)
„rozelaaren onder de doornen", om de zeldzaamheid van
Geldersche dichters.]

Trochaica Dimetra Catalectica 6' Acatalectica.
v / -Catal.
"'cat. ~–v/--

u /

v 15 / Regel 1. 2. 3. 4.
f --v / Regel5.6.7.8.

v/—v

Op, wel op ! gy Prinslike
Kinderen der machtigen!
Geeft den HEERE al gelyk
Onge^neene kracht en eer.
Ende doet hoogwaerdig achten
Synen Heilgen Naem : Demoedig
Buigt u knyen, bid den HEERE
In des Neiligdoms Aaleisen,
Want de stemure Gods alom
Yslik en verschriklik is
Op de watren, op de zêen,
Daer de IIEEF, doet donderen.
Daer de stemmc Gods veroorsaakt
Grote krachten onbegryplik,
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Daerse is door haer geklater
Vol van alle beerligheeden.
Dese stem verbreekt 't geboornt'
In de bosschen met gedruis,
Dat de ceder stord der aerd ;
Op dein hogen Libanon.
Sirion moet mee beswikken ,
Springen ende suisebollen,
Als de uitgelate kalver ,
En lees eenhoorns jonge huppeln.
Dese stemme uit 't Bewolk
Vuirige strael en blixem houwt,
Ende treft het wilde woest
Van Kades verwoedelik.
Dese stemme doet de hinden
Door bevreestheed, voor de baer-tyd
't Misgevallig jong te werpen,
't Woud te bloten van de bomen.
Meerdre roem en heerligheed
Met bevalligheed de HEER
In den heilgen Tempel heeft.
Daer hem yder [looft] en pryst.
God de HEERE kan verhoede
Hoge vloede, felle buyen :
Want de HEERE is geseten
Opper-heer tot alle eeuwen.
Hy is d'HEERE die de kracht
Syner heilger schaer bescheert:
Hy de HEERE salse voorts
Met de vree begunstigen.
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VAN IjRABANDSCIIE BOEREN OM DE GEVANGENIS VAN HERTOG
KAREL VAN LOTTHARINGEN

1

; A°.

1654.

[Tijdens de oorlog, door Philips IV , Koning van Spanje
en Soeverein van de Zuidelijke Nederlanden, gevoerd tegen
Frankrijk , in vereeniging met de Fransche Staatspartij der
Fronde. Hij werd gevat te Brussel door den Graaf van Fuen.
zenduegna, 26 Feb. 1654.]
Fris op bedroefde harten,
Begeeft u in het veld ,
Vergeet uw druk en smarten;
Komt spoedt u aen de Scheld
t' Antwerpen door de straten
Op het kasteele plein,
Daer Hertog Karels praten ,
Tot troost van groot en klein ,
Geen klem heeft ons te dwingen :
Waerom wy vrolijk zingen
En springen hier in 't ronde
Om zijn gevangenis.
De wollef ligt gebonden
Nu et schaepshok open is.
Men heeft zijn Nero's wezen
Noch dwang noch tyranny
Noch schennis niet te vreezen ,
Wy zijn nu veil en vry.
i n hongerige troepen ,
En komen nu niet weêr
Ons vee en koren snoepen ,
En werpen 't al ter neêr;
Onz' wijve en dochters benden
Behoeven voor het schenden
Der Lotteringsche jagers
Z

j

t Karel IlI van Lottharingen, Hertog van Klbomuf, Pair van Frankrijk,
Ridder van de koninklijke orden, Goeverneur van Pikardije , Veldoverste , geb.
1620, -j- 4 Mei, 1692.
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In bosch noch hol te vliên.
liet hoofd der boeren-plagers
Wordt hier niet meer gezien.
Komt wilt nu hand aenhouên
En dansen vlug ter been,
1n deze groen landsdouwen
Om 't Marrekgraefschap heen ,
Door Burgerhout en Deuren
Of langs de Vlaemsche dijk,
En zingen zander treuren:
In deez' beroemde wijk
Ligt Karel nu gevangen,
Die ons zoo plag te prangen f
Lof zy de groote Koning
Van Spanjen, door wiens deugd
Ons land en hof en woning
Weêr groeit en bloeit in vreugd.
Laet alle de Brabanders
In 't gansche land van Naes,
Met Luyks- en Gulker-landers
Tot aen den Rijn en Maes ,
Voort by malkander komen
Hier aen de Scheldestroom ,
En roepen zonder schroomen
Vry met een lossen toom :
Hier zit dc Lotteringer,
De straffe landbespringer,
Gesloten in der muyten2
En smoort in zijn fenijn.
Wy juichen van hier buiten :
Zoo krijgt een ieder 't zijn.
2 Kooi,

__._.._--Cjua.-----...
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MUYDEN IN ROII
OVER DE DOODT VAN DEN HEER

P. C. IAOOTT, !UDDER VAN

Sl1lTE MICHIEL y DROSSART VAN MUYDEN , BALJUW VAN GOYLAnDT

[Door REINIER ANSLO ; zie bl. 445. Hooft stierf kort na
Fredrik Hendrik , wiens !ijkstatie hij was gaan zien. Zie bl. 7.]

Wist dan de felle doodt zich niet genoeg te wreken,
Met in het hert van 't lant , het lant na 't hert te steken
Door 't sterven van haar Vorst , die met zijn edel bloedt
't Beklaaglijk Hofverlies aan Hollandt heeft geboet ?
Zoo wordt de scha verzet. 't Was dan in haar vermogen
Te luyken in den Haag des grooten Drossarts oogen?
Dat nu het Muyderslot verander van gewaadt;
Niet om haar Heer in 't feest- en blijde pronkcieraadt,
Met al haar burgery , voor 't Buys te woedt te treden;
Maar om de droeve rou des Ridders te bekleden.
Dat Naarden , tegens eer en Albaas eedt vermoordt,
Nu schrik, gelijk als toen de vyandt voor de poort
Alle uuren wiert verwacht; die al was ingevallen
In 't vrezende Amersfoort en haar benaaude wallen.
I)e reedts geswakte Staat krijgt weêr een nieuwe krak.
Dat Wesop dan betreur dit smertende ongemak,
Ze klaag wanneer haar stad deez' tijding komt te hopren ,
En dit gerucht haar snerpt in haar bestorven' ooren:
Gelijk of 't hele landt, door d' oorlog afgemat,
By een verleege tijdt was by de keel gevat.
Dat nu de zilvre Vecht , met al haar Mereminnen ,
Do e' schreven om den Drost de blanke stroomgodinnen.
Dat d'Amstel , door haar rou aan al de werelt, toon',
Hoe hoogh zy is verplicht aan hare Vaders' Zoon.
*
Kon Hooft dan het Gerucht e noch niet aan hem verplichten
Dat het alle eeuwen door hem schootvry voor de schichten
Van 't Nootlot heeft gemaakt ? hy heeft haar bygezet
Een roemstof voor haar mondt en boertige Trompet.
Zoo krijght de deught haar loon; die niemant kan betalen
Met gout , maar met Papier ; oh dat haar eer zijn stralen
4

(tIoofts vader was Burgemeester van Amsterdam.) 2 Be Faam,
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Magli schieten met liet licht, dat, d'Avontvorst ten dank ,
Doet alle daag in zee een schoonen ondergangk
Herrijzende uyt het blaau; dit hadt hy niet vergeten,
Dit was hem hecht en vast in 't Hollandtsche geweten
En diep in 't hert gestampt; Glit trof hem alle daag;
Dit dwong hem van liet Y te trekken naar den Haag ,
Om Hendrix Lijk-karos te zien ten grave legden,
Langs straten vol van volk , daar zoo veel oogen schreyden ,
Niet anders of het Landt maar rustte op een pilaar,
En die was neêrgestort, en 't dreggende gevaar
Haar Vryheyt en het Recht scheen na de strot te steken.
Zoo was het dit alleen dat zijn3 geluk ontbrak,
Dat Hooft zijn glans en eer niet met zijn pen ontstak.
>

Wie wil nu roem op rijm en eer op dichten dragen !
De Prins der Dichteren is door de Doodt verslagen.
^ ^

Wie staat 'er niet verbaast, om dat den harssenpan
Soo veeler Dichtren geest alleen bevatten kan?
En dit is maar ter loop. Wie kan het al verhalen
Die niet terstont verbluft zou in zijn lof verdwalen?
fl oe hebt gy, door uw spel, de werelt wel behaaght,
Granida4 , Erfprinses, daar Perssen roem op draaght.
Die goddelijke maat weet alles te beroeren,
En, door zijn geest, den mensch ten hemel op te voeren.
Mijn droefheydt lijdt het niet, dat ik de Min beloon,
En 't heerlijk bruyloftdicht, van adelijke toon,
Beschaduw' met mijn lof; om dat mijn tranende oogen
De toortzen van de min nu niet verdragen mogen.
Het voegkt niet dat ik dan verheught en bly van geest ,
Roep Zuylichem te rug op zijne bruyloftfeest:
En proef, met Tesselscha, met dichters kiesche tongen,
Haar Drostelijk banket wanneerze viert bezongen
Met Krombalg5, haar gemaal : kon ik maar, droef en naa
Nu zingen , op die maat , waarop hy Hasselaar6,
Met Amstels burgerg en Haarlems landtgenooten ,
Zijn droevig lijk, zoo nat met tranen heeft begoten.
3 Fiedeiik It?ndriks. f Zie bl. 16. 5 (Bladz. 298.1 6 (TAL. 83.)
..^........,..^,
^
_.__...._.,
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schoonste Treurdicht kwam aan 't licht in het jaar

1651. „'t was veel opspraaks onderworpen en sommige Predikanten bestraften {'t] openlijk op stoel," zegt Brandt , doch van
anderen werd het om eene godsdienstige-staatkundige beteekenis , die zij er in meenden te vinden , zeer aangeprezen. Met
Cromwell in oorlog wilde men namelijk met genoegen hem
in den persoon van Lucifer herkend zien ; Prof. Jonckbloet
als gezegd is GED. bl. 165 , ziet in het treurspel het streven van Vondel , om den opstand tegen Graaf Philips III
af te schilderen. Hoe 't zij — Lucifer werd , na twee keer
spelens , van het tooneel geweerd, op verzoek der Kerkelijken, maar daarentegen de oplage van 1000 exempl. in acht
dagen uitverkocht.]

Belzebub teen der later afvallige Jfngelenj :
Laet hooren watghe zaeght : wy luistren t'zamen toe.
Apollion [bode der kwalijkgezinde Hemelgeesten
ter bespieding der aarde uitgezonden]:
'k Verzwijgh mijn heenevaert, om niet te reppen hoe
Gezwint ick nedersteegh, en zonek door negen boogcn,
Die, sneller dan een pijl, rontom hun midpunt vloogen.
Het radt der zinnen kan zoo snel niet omineslaen
In ons gedachten , als ick , laeger dan de maen
En wolcken, afgegleên, bleef hangen op mijn pennen,
Om 't Ooslersche gewest en lantschap t'onderkennen
Op 't aenzicht van den kloot, daer d'Oceaen om spoelt,
aer in zoo menigh slagh van zeegedroghten woelt.
Van l erre zagh men hier een' hoogen bergh verschieten
Waer uit een waterval, de wortel van vier vlieten,
Ten dale nederbruischt. wy streecken steil, en schuin
Voorover met ons hooft, en rusten op de kruin.
Des berghs, van waer men vlack de zalige landouwen
Der onderweerelt en lener weelde kon aenschouwen.
Betz. Nu schilder ons den hof , en zijn gestaltenis.
Apol. De hof valt ront, gelijck de kloot der wcerelt is.
In "t midden rijst de bergh, waer uit de hooftbron klatert,
Die zich in vieren deelt, en al het landt bewatert ,
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Geboomte en beemden laeft , en levert beeelen uit ,
Zoo klaer gelijck kristal , daer geen gezicht op stuit.
De stroomen geven slib , en koesteren de gronden.
Hier worden Onixsteen en Bdellion gevonden.
Hoe klaer de hemel oock van starren blinckt en barnt,
Hier zaeide vrouw Natuur in steepen een gesternt,
Dat onze starren dooft. hier blinckt het gout in d'aderen.
Hier wou Natuur haer' schat in eenen schoot vergaderen.
Belz.Wat zweeft 'er voor een lucht , waer by dat schepsel
(leeft?
Apol. Geen Engel, onder ons , zoo zoet een' adem heeft,
Gelijck de frissche geest , die hier den mensch bejegent,
Het aengezicht verquickt, en alles streelt , en zegent
Dan zwelt de boezem der landouw' van kruit , en kleur,
En knop, en telgh, en bloem , en allerhanden geur.
De dau ververschtze 's nachts. het rijzen en het daelen
Der zonne weet zijn maet, en matight zoo haer straelen
Naer eisch van elcke plant, dat allerhande groen
En vrucht gevonden wort , in eenerley saisoen.
Belz. Nu maelme de gedaente en 't weezen van de mensehen.
Apol. Wie zou ons Engelsdom voor 't menschdom willen
(wenschen ,
Wanneer men schepzels ziet, die 't al te boven gaen,
En onder wiens gezagh alle andre dieren staen !
Ick zagh den ommegang van hondert duinent dieren,
Die op het aertrijck treén, of in de wolcken zwieren,
Of zwemmen in den stroom, zoo ieder is gewent,
En leven schept in zijn byzonder element.
Wie zou een ieders aert en eigenschappen raemen
Als Adam ! want by gafze op eene ry haer naemen.
De berghleeuw quispelde hen aen met zijnen staert,
En loegh den meester toe. de tiger ley zijn' aert
Voor 's Konings voeten al: de lantstier boogh zijn' horen,
En d'olifant zijn' snuit. de beer vergat zijn' toren ,
Griffoen en adelaer quam luistren naer dien man;
Oock draeck, en Behemoth, en zelf Leviatan.
Noch zwijgh ick welck een lof den mensch wort toegezongen
En toegequinckeleert van 't luslpriëel, vol tongen,
Terwijl de wint in 't loof, de beeek Iangs d'oeversspeelt,
En ruischt op een muzijek , dat nimmer 't hart verveelt.

DOOR VO3WEL ,

463

had zich Apollion in zijnen last geyueeten,
Hy had ons heinclrijck in Adams Rijck vergeeten.
Belz. Wat dunekt u van het paer, dat ghy benedenzaeght?
Apol. Geen schepsel heeft omhoogh mijne oogen zoo be(haeght
Als deeze twee omlaegh. wie kon zoo geestigh strengelen
Het lichaem , en de ziel , en scheppen dubbele Engelen ,
Uit klaiaerde, en uit been. het lichaem, schoon van leest,
Getuight des Scheppers kunst, die blinckt in 't aenschijn
(meest,
Den spiegel van 't gemoedt. wat lidt my kon verbazen,
Bezit het lijf iet schoons, dat vint men hier by een.
Een Godtheit geeft liaer glans door 's menschen oogen
(heen.
1)e redelijeke ziel komt uit zijn tróni zwieren.
Hy heft, terwijl de stomme en redenlooze dieren
Naer hunne voeten zien, alleen en trots liet hooft
Ten hemel op naex Godt, zijn' Schepper, hoogh gelooft.
Belz. Hy looft hem niet vergeefs voor zoo veel rijcke gaven.
Apol. Hyheerscht, gelijck een Godt, om wie p het al moet
(slaven.
D'onzichtbre ziel bestaet uit geest, en niet uit stof,
Z'is heel in ieder lidt. het brein verstreckt haer hof.
Zij leeft in eeuwigheit, en vreest noch roest , noch schennis.
Vis onbegrijpelijck. voorzichtigheit , en kennis,
En deught, en vryen wil bezitze in eigendom.
Voor hare majesteit staen alle Geesten stom.
Apol. D'Aertsengel Gahriël, gevolght van 's hemels Reien,
Genaeckt in 's Hooghsten naeen, om uit denhoogen troon
T'ontvouwen , als Hernut, het geen hem wiert gehoon.
Belz. Ons lust te hooren wat d'Aertsengel zal gebieden.
0
0
o
Rey Ivan goede Engelen]:
Al wat de hemel stemt, zal 't hemelsch heir behagen.
Gabriël:
Zoo past u trou in Godts en 's menschen dienst te dragen :
Naerdien de Godtheit zelfde menschen zoo bemint.
Wie Adam eert, het hart van Adams vader wint.
De mensch en Engel , beide uit eereen stam gesprooten ,
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Zijn medebroeders , uitgekore lotgenooten,
Des Allerhooghsten zoons en erven , zonder smet.
Een ongedeelde wil en liefde zy uw wet.
Ghy weet hoe 't Engelsdom moet onder scheiden worden
In dryderhande ry , een negenvoudige orden;
De hooghste in Serafijn , en Cherubijn , en Troon ,
Die zitten in Godts Raet , en stercken zijn geboun.
De midden ry bestaet uit Heerschappyen , Krachten,
En Maghten, die op 't woort van Godts Geheimraet wachten,
Tot 's menschen nut , en heil , en hulp in 't algemeen.
De derde en laeghste ry , gewijt uit Vorstenheên,
En groote Aertsengelen , en Engelen , moet duicken
Voor 't woort der rniddelrye , en laten zich gebruicken,
Beneden het gewelf van zuiver kristalijn,
In hun' byzondren la.t, zoo wijt 't gesterrent schijn'.
Wanneer de weerelt koom' zich verder uit te spreiden ,
Wort elck van deze rey in zijn gewest bescheiden,
Of weet zijn eige stad en huis, en wat persoon
Zijn zorgh bevolen blijft, ter eere van Godts kroon.
Getrouwen, gaet dan heene, onsterffelijcke Goden,
Geboorzaernt Lucifer, verknocht aen Godts geboden.
Bevordert 's hemels eer, in 't menschelijck geslacht,
E';n ieder in zijn wijck, een ieder op zijn wacht.
Laet zommigen voor Godt de schael vol wieroock branden,
En brengen voor Godts troon der menschen offerhanden,
En wenschen, en gebeên , en zingen 's Godtheits lof,
Dat zich de galm verspreie in 't eeuwigh juichend hof.
Een ander draey gestarnte en ronde hemelklooten,
Of zett' den hemel op , of hou de lucht geslooten
Met woleken, om den bergh te zegenen om laegh
Met eenen zonneschijjn, of versche regenvlaegh
Van manne en honighdau
daer Godt wort aen gebeden
,
Va
^
g
Door d'eerste onnozelheit, de burgery van Eden.
Wie door de lucht, en 't vier, en aerde, en wa ter rent,
Die maetige op zijn pas een ieder element,
Naer Adams wensch, of legg' den hlixemstrael aen banden,
Of breidele den storm, of breeck' de zee op stranden.
Een ander sla de treên des menschen gade op 't velt.
De Godtheit heeft zijn hair tot op een hair getelt.
Men draegh' hem op de handt , dat by zijn voet niet stoote ,
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Wort iemant , als gezant, gezonden van een' Groote
Aen Adam , 's aertrijcks Vorst , dat hy zijn' last verricht.
Zoo luidt mijn last , waeraen de Godtheit u verplicht.
Luici feristen [oproerige geesten] :
Hoe heeft hy 's menschen peil alree zoo hoogh gemerckt !
Rey [van goede Engelen]:
Het is al wel , al goet , wat Godt bepaelt , en werckt.
Lui. Hoe wil de mensch de kroon der Engelen verdooven !
Rey. Alle Englen zullen Godt in 't lichaem zien , en loven.
Lui. Zy zullen slijck en stof aenbidden in het stof?
Rey. Bewieroocken Godts naera, met geur, en prijs, en lof.
Lui. Den mensch bewieroocken, van hooger bant gedwongen?
Apollion, Belial, Rey.
Apol. Zy mompelen alree? ghy hoort een' strijt van tongen.
Beli. Wat schaeren treuren hier, gedompelt in den rou,
De sluiers om de borst, en lenden? niemant zou
Begrijpen dat men dus, in 't midden van de Geesten,
Op 't eeuwige bancket, en d'endelooze feesten,
Kon treuren, zaegh men niet dit jammerlijck getal
Verslensen van verdriet. wat ramp, wat ongeval
Ontsteltze ? Broeders , hoe ? wat 's d'oirzaeck van dit kerBeledight iemant u ? men zal uw Recht beschermen. (men ?
Wat deert de Broeders? spreeckt: laet hooren wat u deert.

Rey. Zy klaegen dat de staet der menschen triomfeert ,
Door Gabriëls bazuin , en opstijght boven d'Engelen ,
Dat Godt zijn wezen wil met Adams wezen strengelen;
De Geesten onderworpt het menschelijck gebiet.
Daer hoort ghy kort en klaer den grout van bun verdriet.
Apol. Zoo groot een ongelijek valt lastigh te gedoogen.
Beli. Het overtreft bykans ons krachten, en vermogen.
Rey. Wy bidden dat ghy toch dien twist met ons beslecht.
Apol. Wat raet? hoe paeit men hen? zy steunen op hun
(Recht.
Iley.WatRecht? die wetten geeft vermagh de wet te breecken.
Apol. Hoe kan Rechtvaerdigheyt een onrecht oordeel spreec(ken?
Rey. Bestraf Godts oordeel eens, en schrijf hem wetten
(voor.
30
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&&edi. De vader leer' het kipt hens volgen op zijn spoor.
Rey. Zijn spoor te volgen is het zelve als hy te willen.
Apol. Verandring van Godts wil veroirzaeckt dees geschillen.
Rey. Hy zet den eenen van , den andren op den troon.
De minder waertste wijck' voor eenen waerder zoon.
Be4i. Gelijckheit van gena de Godtheit best zon passen.
Nu durf de duisternis het bemelsch licht ontwassen,
De kinders van den nacht braveeren zelfs den dagh.
Rey. Wat adem haelt, met recht den Schepper dancken
(magh
Die elek zijn wezen gaf , en mindre en meerder waerde ;
Wanneer het hem belieft zal 't element der aerde
Veranderen in lucht , of water, of in vier;
De hemel zelf in aerde ; een Engel in een dier;
Een mensch in Engleschijn , of onbegrepen wonder.
Een maght regeert het al , en keert het bovenste onder.
Wat d'allerminste ontfanght is loutere gena.
Hier gelt geen willekeur. hier komt vernuft te spa.
In d'ongelijckheit is Godts heerlijckheit gelegen.
Zoo zienwe tegen 't lichtste 'et zwaerste zwaerder veegen.
Dus steeckt het schooner af op 't schoon; de kleur op
De diamantsteen op turkoisblau ; geur op geur ; (kleur;
Het stercke op tlauwer licht ; gestarrent tegens starren.
Ons schicken is den Staet van dit Heelal verwarren,
lisschicke:: al wat Godt geschickt heeft, en beleit;
En wat het schepsel sehickt, dat is wanschapenheit,
In 't allerminste lidt. men staeck' dit rnurmureeren.
De Godtheit kan den staet van 't Engelsdom ontbeeren.
Zy is met niemants dienst beholpen. eeuwigh rijck,
En heerelijek, behoeft zy wieroock , noch muzijck,
Noch geur , haer toegezwaei t , noch lof, haer toegezongen.
Ondanckbre Geesten , zwijght : betoomt uw snoode tongen ;
Ghy weet Godts reden niet : genoeght u met uw lot,
En onderworpt u Godts en Gabriëls gebodt.
(Lucifer en zijn medeplichtigen besluiten tot den opstand.1
Ra faël, Lucifer.
Raf Och, Stedehouder, mont van 't goddelijck gezagh,
Wat heeft u buiten 't spoor van uwen plicht gedreven?

DOOR VONDEL.

467

Zoudt ghy eden Schepper van uw glori wederstreven ?
Lichtvaerdigh weifelen, en wancklen in uw trou?
Dat hoop ick nimmermeer. helaes , lek zwijm van rou,
En blijve om uwen hals beklemt, bestorven hangen.
Luc. Oprechte Rafaël. Raf. wijn blyschap, . . mijn verlangen, ..
IA bidde u hoorme ! Luc. spreeck , zoo langh bet u be(haegh'.
Raf. Genade , u Lucifer. verschoon u zelven : draegh
Geen harnas tegens my , die treurigh smilte , en quijne
Van druek , om uwent wil. ick koom , met medecijne
En balzem van gena , gesteegen uit den schoot
Der Godtheit, die , gelijckze in haeren IIaet besloot,
U , boven duizenden gekroonde Heerschappyen,
Gezaift heeft op den stoel van haer stadthouderyen.
Wat dolheit is bet, die uw zinnen dus verruckt?
Zy had haer zegel en gelijckenis gedruckt
Op uw geheilight hooft, en voothooft, overgooien
Met schoonheit, wijsheit, gunst en wat 'er komt gevlooten
En stroomen, zonder maet, uit aller schatten bron;
Ghy blonekt in 't Paradijs, voor 't aenschijn van de zon
Der Godtheit, uit een wolek van dan en versche roozen.
Uw feestgewaet stunt stijf van perlen, en turkoozen ,
Smaragden, diamant, robijn, en louter gout.
De zwaerste scepter wert uw rechte bant betrout
Zoo dra ghy steeght in 't licht, en, op bazuin en bommen,
Door 't blakende gesternte en steenen quaemt te brommen :
En zoudt ghy reuckeloos u storten uit dien troon ?
Verreuckeloozen al dat heerelijck , en schoon?
Zoudt ghy uw glansen, die de hemelen vercieren,
Ons licht verduisteren , in eenen knoop van dieren
En mengsel van gedierte en ondier onder een ,
Grioensklaeu, draeckenhooft, en antire gruwzaemheèn
Misscheppen onbedacht? en zouden 's hemels ooggin ,
De starren , u zoo laegb berooft zien van vermogen ,
En eere, en majesteit, door 't schenden van uw trou?
Dat keer' de goede Godt, wiens aenschijn ick aenschou,
In 't zaligh licht, daer wy, geheilight alle zeven,
Hem dienen voor zijn' troon , en sidderen , en beven
Voor zulck een Majesteit, die op ons voorhooft straelt,
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Verquickt en leeven geeft wat leeft , en adem haelt.
Heer Stedehouder , magli mijn bede uw hart beweegen ,
Ghy kent mijn zuiver wit , en hart, met u verlegen,
Ruck af dien trotsen kam : schud uit dit harrenas:
Smijt neder uit eides bant de heirbijl, de rondas
Uit d'andre. hooger niet : legh neder , och, legh neder,
Legh neder , strijek van zelf den standert , en de veder
Van uwe vleugelen , voor Godt, en zijnen glans ;
Eer by u uit den troon , den allerhooghsten trans
Van eere , nederklincke aen gruis , en stof te mortel,
Ja zuig dat van den stam der Geesten tack , noch wortel ,
Noch geen gedachtenis , noch leven overschiet.
't En waere een leven van elende , van verdriet,
De Doot, de Wanhoop, en een worm, een eeuwighknaegen,
En knersetanden moght den naem van leven draegen.
Verneêr u: staeck dien toght ; ick offere u gena
Iet dien olijftack : grijp , of echter 't is te spa!
Luc. Heer Rafel , ick verdien noch dreigement, noch toren.
i n helden hebben Gode, en Lucifer gezworen,
En, onder 's hemels eedt, dien standert opperecht.
Men stroie wat men wil den hemel door: ick vecht,
En oorlove onder Godt, tot voorstant van zijn kooren,
De handvest, en het Recht, hun wettigh aengeboren,
Eer Adam zijne zon zagh opgaen, eer de dagh
Zijn paradijs bescheen. geen menschelijck gezagh ,
Geen j uck van menschen zal den neck der Geesten plaegen ;
Geen Engelsdom den troon van Adam onderschraegen
Met zijnen vrijen hals, gelijck een dienstbaer slaef,
't En zy de hemel ons in een gin poel begraef',
Met zoo veel scepteren , en kroonen , glans en voncken ,
Als ons de Godtheit uit her' boezem heeft geschoncken ,
Voor eeuwigh, en altijt. laet bersten al wat berst :
Lek hanthaef 't heiligh Recht , door hoogen noot geperst,
En, na veel wederstants, my entlijck overdrongen,
Op 't klaegen en gekerm van duizenden van tongen.
Ga hene, bootschap dit den Vader, onder wien
Iek dus, voor 't Vaderlant, den standert voere, en dien'.
Raf. Och Stedehouder , wat verbloemt ghy uw gepeinzen
Voor 't alziende oogh? ghy kunt uw oogmerek niet ontveinDe strael van zijn gezicht ontdeckt de duisternis, (zen.
M

j
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De startzucht, daer uw geest zoo grof van zwanger is ,
En reede in arbeit gaet , om dit gedroght te haeren.
Waer Bergh ick my van schrick ! hoe rijzen al mijn haeren!
Verdwaelde Morgenstar , verschoon u zelve toch.
Ghy kunt d'Alwetentheit niet paeien met bedrogh.
Rafael , Uriel.
Kei f. De gansche hemel , van den gront op tot de kruin

Der aertspalaizen , juicht op Michaëls bazuin,
En zwaeiende banier. de veltslagh is gewonnen.
Ons schilden schitteren , en scheppen nieuwe zonnen.
Uit elcke schiltzon straelt een triomfante dagh.
Daer komt IJriël zelf, de Schiltknaep, uit den siagh,
En zwaeit het vlammend zwaert , dat , scherp van weder(zijden,
Gewet van 's hemels wraecke en gramschap, onder "t strijDoor schilt, en harrenas, en helm van diamant, (den,
Gevaeght heeft, slinx en rechts, al wat de horens kant
En opsteeckt tegen Godts doordringende alvermogen.
Gestrenge Sehiltknaep, die het scherprecht uit den hoogen
Bekleet , en 't ongelijek, dat tegens 't eeuwigh Recht
Zichopworpt, met een' slagh rechtvaerdighlijck beslecht;
Gezegent is 't geweer, gezegent zijn uwe armen,
Die d'eer van Englestadt harthaven, en beschermen.
Wat leghtghe al prijzen in, by d'Oppermajesteit!
Verhael ons toch den strijt: ontvou ons al 't b,;leit ,
En 's hemels eer sten toght : wy luistren met verlangen.
Uri. Uw lust ontvonckt mijn' geest om rustigh aen te vangen,
Dien vreesselijcken storm t'ontvouwen op een ry,
Geluckigh vecht het heir, dat Godt heeft op zijn zy.
De veltheer Michaël, (verwittight uit den hoogen,
Door 's hemels afgezant, olie neder quam gevlogen,
Noch sneller, dan een star, die door de lucht verschiet,
Hoe Lucifer zoo trots zich tegens 't hoogh gebiedt
Had opentlijck gekant, geroet hen aen te voeren,
Die hem bewierooc'kten, zijn starre en standert zwoeren;)
Schoot voort , op 't aenstaen van den trouwen Gabriël ,
Het schubbigh panser aen , en gaf terstont bevel
Aen al zijne Oversten, en hoofden, en Kornellen ,
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De heiren , in Godts naera, in hun geleèn te stellen,
Om met gemeene maght en kracht , op 't luchtigh ruim,
Van 't zuivre hemelsblaeu al dit meineedigh schuim
Te vaegen, al dit spoock in duisternis te dompelen,
Eer zy op 't ongezienste ons moghten overrompelen.
Op dezen last vergáert Godts heirkracht in der yl
Slaghordenswijs , zoo snel gelijck een vlugge pijl,
Gedreven van de pees. men zagh ontelbre drommen,
In een driekantigh heir, aen alle kanten brommen,
Gelijek'een driehoeck steeckt en straelt op ons gezight.
Men zagh een enckelheit in een driepuntigh licht,
Zoo spiegelgladt, gelijck een diamant , geslepen ;
Een heirspits , eer van Godt dan eenigh Geest begreepen.
De Veltheer, met den gloet des blixems in de hant,
Hiel recht voor Godtsbaniere , in 't hart van 't leger, stant;
Wie moedt wil houden , en triomfen zege baeren,
Die moet voor al het hart verzeekren, en bewaeren.
Rat Waer bleef't verwaten heir, dat ons bestormen wou?
Uri. Het quam vol moedts ter baene, en had zijn eersten
Gehoorzaemheit en eer en eedt en al vergeeten, (trou
Te heiloos en verwaent op Goddt en ons gebeeten,
Het groeide snel, en wies, gelijck een halve maen,
Het wet zijn punten. zet twee horens op ons aen;
Gelijck 't gestarrent van den Stier de hemeldieren
En andre monsters , die rontom hein heenezwieren
Met goude hoornen dreight. de rechte horen wort
Vorst Belzebub , op dat hy ons de vleugels kort',
En zijne wacht i betrout; Vorst Belial de slincken.
Men ziet hen beide om strijt in hunne rusting blincken.
De Stedehouder, nu Veltmaersehalek tegens Godt ,
Verzekerde den buick des legers, om het slot,
Der regementen knoop, in 't midden te bewaeren.
De trotse standert , daer de dagh scheen op te klaeren
Uit zijne morgenstar, wert van Apollion
Gehanthaeft ; achter hem , zoo moedigh als hy kon,
In zijnen vollen krits, om hoogh ten toon gezeten.
Raf. Helaes, wat durf wat durf d'Aertsengel zich vermeten !
Och, of ick hem by tijts tot afstant had gebroght.
Beschrijfine niettemin het aenzicht van dien toght,
I 3n Naamval,
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En in wat schijn de Vorst de benden quam geleien.
Urz. Omringt van zijn staffiers , en groene lievereien,
Hy , wrevligh aengevoert van onverzoenbren wrock ,
In 't gouden panser , dat , op zijnen wapenrock
Van gloeiend purper blonck , en uitscheen, steegh te wagen ,
plet goude wielen , van robijnen dicht beslagen.
De Leeuw , en felle Draeck , ter vlucht gereet, en vlugh,
Vlet starren overal bezaeit op hunnen rugh,
In 't parrele gareel , gespannen voor de wielen,
Verlangden naer den strijt , en vlamden op vernielen.
De heirbijl in de vuist , de scheemrende rondas,
Waer in de morgenstar met kunst gedreven was,
hing aen den slineken arm , gereet de kans te wagen.
Raf. 0 Lucifer , ghy zult dien hooglimoedt u beklagen.
Ghy fenix , onder al wat Godt daer boven looft,
Hoe steeckt ghy, onder 'their, zoofiermethalsenhooft,
En helm , en schoudren uit ! hoe heerlijek past u 't wapen ;
Als waer 't natuurelijck uw Wezen aengeschapen !
O hooft der Engelen, niet hooger : keer weêrom.
Uri. Zoo stonden zy gekant, en slagliree, drom by drom,
Een ieder op zijn lucht, en hoefslagh , en by rijen
Gesnoerd aen hun gezagh , om 't schoonst van wederzyen ;
Wanneer de dolle trom, en klinckende trompet
Zich mengen, het Beluit geweer en handen wet,
En steigert in den trans van 't heiligh licht der lichten,
Een klanck, waer op terstont een zwangre wolel, van schichGeborsten,slagh op slagh,een' gloênden hagel bae ^ t, (ten
Een' storm en onweêr , dat de hemelen vervae ^ t ,
De hofpijlaeren schudt, de kreitsen, en de starren ,
Verbijstert in hun ronde en ommeloop . verwarren,
Of zwijmen op de wacht , en weten niet waer heen
Te drijven , oost of west, of boven of beneên.
Al weêrlicht wat men ziet, al wat men hoort is donder.
Wat blijft 'er in zijn" stant? het bovensic raeckt onder.
De heiren , na 'et gedreun van 't eerste schutgevaert ,
Geraecken hantgeineen met knods, en hellebaert,
En sabel , speer. en dolck. het gaet'er op een kerven,
En steecken. al wat kan, wat toeleit op bederven ,
Op schenden, rept zich nu, bederft , en treft, en schent.
De broederschap heelt uit, en niemant ziet noch kent
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Zijn' medeburger meer. men ziet'erparle huiven,
Gekrolde vlechten hairs , en pluim , en pennen stuiven,
En schitteren, in 't vier der blixemen gezengt.
Men ziet turkoisblau , gout , en diamant gemengt
En perlesnoer , en wat de hairlock kon vercieren.
De vleugels, half geknot , gebroke pijlen zwieren
En zweven door de lucht. een gruwzaem veltgeschrey
Verheft zich uit den stoet der groene lievery;
Daer lijt het krijgsheir last , geperst uit noot te deizen.
De dolle Lucifer hervat den strijt drie reizen,
En stut de flaeute van zijn regement zoo trots,
Gelijck het zeegedruis al schuimende op een rots
Gestuit wort , reis op reis , en meer niet uit kan rechten.
Raf. Gewis het heeft wat in de Wanhoop af te vechten.
Uri. De dappre Michaël Liet blazen: Eer zy Godt.
De regenrenten, op die leus en zijn gebodt
Gemoedight, te gelijck aen 't steigeren, en stygen
Naer boven, om de loef van 's vyants heir te krygen;
Dat stijght met een om hoogh, maer met een' traeger vaert,
En raeckt in 't ende in ly: als of men hemelwaert
Een' valck zagh, van om laegh, op zyne wackre pennen
Zich geven in de lucht, eer hem de reigers kennen;
Die sidderen van schrick, in 't bosch , by eenen beemt,
Zoo dra het hooge nest dien vyant daer verneemt.
De reiger schreeut en stijght , en , bangh voor 's vyants
(pooten ,
Verwacht hem op den beck, om door de borst te stooten,
Van onder, als hy ploft van boven op den buit.

Raf. 0 Lucifer, wat raet ! het ziet 'er schricklijck uit.
Ghv zweeft hier op een vlaekte, en zonder poort , en wallen.
Een gruwelijeke Orkaen wil plotsling u bevallen ,
En zincken5 in een' poel, en afgront, zonder gront.
Uri. Wat gaf 't een schoon verschiet, om laegh een ballef
(rout,
Of halve maen; om hoogh een driekant spits t'aenschouwen;
De regenenten, die zich sluiten en ontvouwen,
Op 't wencken van hun hooft, een ieder in zijn vaen,
Te zien zoo pal, gelijck metaele muurcn staen,
Als op een wederwight van lucht en eigo zwaerte ,
2 (Bedrip. werkva.)
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Met al hun slingertuigh, geschut , en stormgevaerte.
Zy hangen even als men zich een wolck verbeelt ,
Een wolek, waer in de zon met heure sti celen speelt ;
En schildert en schakeert door luchte regenboogen.
De hemelsche adelaer, zoo steil in top gevloogen,
Bespiet Godts vyandin , de havicksvluclit, beneên.
Hy klapt van moedigheit zijn pennen tegens een,
Misguntze't weiden niet , en vruchteloos braveeren,
Terwijl hy vlamt om haer te zitten in de veeren,
Te plonderen eerlang van haere gladde pluim,
Zoo ras de kromme beck en klaeu , op 't luchtigh ruim,
Het aes bevalle , of drijf voor wint af, uit zijn oogen.
Dus komenze afgestort , en stroomen uit den hoogen,
Gelijck een binnenzee , of noortschen waterval,
Die van de rotsen bruischt , en ruisclit , met een geschal
Dat dier en ondier schrickt , en diepgezoncke daelen ;
Daer steenen , van de steilte , en dicke waterstraelen,
En masten zonder tal, verpletten, en vertreên
`Vat tegens woest gewelt van stroom en hout en steen
Niet opgewassen is. de heirspits treft den navel
Der halve maene fel met roode en blaeuwe zwavel,
En vlammen, slagh op slag, en donderkloot op kloot.
Dat baert een luchtgeschrey. het hart van 't heir in noot,
Begint van langer hant den wrevelen t'ontzaeken.
De boogli der halve maene, aen 't kraecken, en aen'tknacken,
Zoo stijfgespannen staet (want deinden krommen vast)
Dat hy in 't midden moet bezwijeken voor dien last,
En springen, wort hem flux geen' ademtoght gegeven.
De trotse Lucifer, dan hier dan daer gedreven,
Schiet toe op dit geschrey, en geeft zich rustigh bloot,
Om zijn groothartigheit, in 't nijpen van den noot,
`I'e toonen voor de vuist, op zijnen oorloghswagen.
Dat geeft den llaeuwen moedt. by schut de wreetste slagen
En scheuten op 't gebit van zijn versvoet gespan.
De Leeuw en blaeuwe Draeck aen 't woeden , vliegen van
Zijn bant, op elcken wenck . met vreeselijcke driften.
D'een brult, en bijt, en scheurt en d'ander schiet vergiften,
Met zijn gesplitste tong, ontstceckt een pest, en raest,
En vult de lucht met snioock , dien by ten neuze uitblaest.
Ref. hier wil de barrening van hoven hem beknellen.
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Uri. Ivy zwaeit de heirbijl vast , om Godts banier te vellen,
Die neêrstijght , en waer uit Godts naels een schooner licht
En schooner straelen schiet in 't gloên van zijn gezicht.
Men dencke eens na of hy dat voorspoock ons benvde.
De heirbijl in zijn vuist , aen d'eene en d'andre zyde,
Den toescheut stuit , en sloopt , of schutte op zijn rondas,
Tot dat hem Michaël , in 't schittrend karrenas ,
Verschijnt , gelijck een Godt uit eenen kring van zonnen.
?Zit af, a Lucifer, en geef het Godt gewonnen.
Geef over uw geweer , en standert: strijck voor Godt,
Voer af dit heiloos heir , lees goddelooze rot,
Of anders wacht uw hooft." zoo roept hy uit den hoogen.
De Aertsvyant van Godts nacm , hardneckigh , onbewogen ,
En trotser op dat woort , hervat in aller yl
Den slagih, tot driewerf toe , om met zijn oorloghsbijl
Den diamanten schilt (met een Godts naem) te kloven :
Maer wie den hemel terght gevoelt de wraeck van boven.
De heirbijl klinckt en springt op 't heiligh diamant
Aen stucken. Michaël verheft zijn rechte hant,
En klinckt den blixemstrael, gesterckt door 't alvermogen,
Dien wrevelmoedigen, door helm en hooft, in d'oogen
Al t' ongenadigh, dat hy achterover stort,
En uit den wagen schiet, die omgeslingert, kort
Met Leeuw en Draeck en al , den meester volgkt in 't zinckcn.
De standert van de star vergaet hier op het blincken,
Zoo ras Apollion mijn vlammend zwaert gevoelt,
Den standert geeft ten roof, daer 't barrent en krioelt
Van duizentduizenden, om 't hooft der helsche schaeren
In 't vallen, voor den val en neêr smack , te bewaeren.
Hier yvert Belzebub : daer trotst ons Belial.
Dus wort de maght ontsnoert, en met den zwaeren val
Des Stedehouders breeckt de boogti der halve maene
In stucken. echter komt Apollion ter baene
Met zooveel monstren als de kloot des hemels draeght.
De Reus Orion schreeut, dat al de lucht versaeght,
En pooght met zyne knods ons heirspits 't hooft te kneuzen,
Die op Orions past, noch knolzen , noch op Reuzen.
De Noortschc Beeren op hun achterklaeuwen staen,
Om met een dommekracht in 't hondert toe te slagin,
De Hydra braeckt vergift, en gaept met vijftigti keelen.
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Ick zie een gallery , vol oorloghs tafereelen,
Geboren uit dien slagti, zoo wijt men af kan zien.
Raf. Gelooft zy Godt, valt neêr : aenbid t hem op uw keien
Gabriël. Helaes , helaes , helaes, hoe is de kans gekeert !
Wat viert men hier? 't is nu vergeefs getriomfeert :
Vergeefs met wapenroof en standerden te brallen.
Mich. Wat hoor ick , Gabrii l? Gab. och Adam is gevallen !
a Ei
[Gabriê? verhaalt Lucifers wraakroep.]
Gab. Aldus spreeckt Lucifer , en zent Vorst Belial,
Op dat by datelijek dens menschen breng' ten val.
Dees schiet de boosheit zelf , de listighste aller dieren,
De slangh aen , om met glimp van woorden te vercieren
Het lockaes,'t welch aldus d'onnoosle schepzels ving,
Daer zy geslingert om den tack der kennis hing:
u Heeft Godt op halsstraf, u zoo dier ,, zoo strengh, benomen
Den veydom van dit ooft, den smaeck van 't puick der boo(men?
'Neen Eva , simple duyf, geensins: ghy zijt verdwaalt.
Aenschou eens , bid ick u , dien appel. ay , hoe straelt ,
Hoe gloeit dit ooft van gout en karmozijn te gader !
Hoe noodt u dit bancket ! ay dochter, tre wat nader :
Hier nestelt geen venijn in dit onsterflijck loof.
Hoe lockt dees vrucht ! ay pluck, ay pluck vry ; ick beloof
U weetenschap, en licht, wat deistghe, bang voor schennis?
Tast toe en wordt Godt zelf, in wijsheit, en in kennis,
En weetenschap gelijck, en eere, en majesteit,
Hoe zeer hy 't u beng, zoo vat men 't onderscheit

Het wezen en den aert en d'eigenschap der zaecken.
Terstont begint het hart der schoone bruit te blaecken,
T'ontvoneken, en zy vlamt op d'aengepreze vrucht.
De vrucht bekoort het oogti, het oogli den mont, (lie zucht.
De lust beweeght de bant al bevende te plucken.
Zoo plucktze , en proeft en eet (dat wil haer afkomst drucMet Adam, en zoo dra hunne ooghen open gaen, (ken !)
En zy hun naecktheit zien , bedeckenze , met blaén ,
Met vijgenloof, hun schaemte, en schande, en erfgebreken,
3 (Wanrsehijnlfjk moet tilt „tie" zijn.)
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En gaen zich in geboomte en schaduwen versteecken,
Versteecken , maer vergeefs, voor 't al doordringhende
(oogh.
De lucht betreckt allengs. zy zien den regenboogh
Gespannen, als een bode en voorspoock van Godts plaegen.
De hemel treurt in rou. geen handenwringen , klaegen,
Noch schreien helpt den mensch en zijne weêrgade. ach ,
Het weêrlicht, reis op reis; het dondert, slagh op slagh.
Al wat men hoort en ziet is sclirick, en angst, en zuchten.
Zy vlughten voor een schim, maer kunnen niet ontvlughten
Den worm, die 't hart doorknaeght, het overtuight ge(woedt.
Zy knickebeenen beide, en struicklen , voet voor voet.
Het aengezicht ziet Boots, en d'oogen, diep verdroncken
In traenen, zien geen licht. hoe is de rnoedt gezoncken !
Hoe stack hy flus het hooft zoo moedigh in de lucht !
Het ritsten van een bladt, of beeck, een klein gerucht
Verbijstert hen; terwijl een zwangre wolck komt daelen ,
Die scheurt, en baert allengs een licht, en glans, en straelen,
Daer d'Opperste uit verschijnt, in dien bedruckten staet.,
En dondert met zijn stem, die hen ten aerde slaet.
Rey. Och och och och , de mensch waer nutter ooit ge(schapen.
Dat leert zich aen een vrucht, een' mont vol saps, vergaepen.
Rey. Verlosser, die de Slang het hooft verpletten zult,
't Vervallen Menschdom eens van Adams errefschult
Verlossen t'zijner tijt, en weêr, voor Evaes spruiten ,
Een schooner paradijs hier boven opensluiten ;
Wy tellen d'eedwen, en het jaer, en dagli, en uur,
Dat uw gena verschijn'; de quijnende Natuur
Herstelt', verheerelijcke, in lichaemen, en zielen;
Stoffeerende den troon , daer d'Engelen uitvielen.
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Wie is het, die zoo boogh gezeten,
Zoo (liep in 't grondelooze licht,
Van tijt noch eeuwiglieit genieeten
Noch ronden, zonder tegenwight
By zich bestaet , geen steun van buiten
Ontleent, mace op zich zelven rust,
En in zijn wezen kan besluiten
Wat om en in hem , onbewust
Van waneken, draeit, en wort gedreven,
Om 't een en eenigh middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, liet leven;
De ziel van alles wat ghy kunt
Bevroên, of nimmermeer bevroeden ;
Het hart , de bronaêr , d'oceaen
En oirsprong van zoo veele goeden
Als uit hem vloeien, en bestaen
By zij n genade , en alvermoogen,
En wijsheit , die hun 't wezen sehonck
Uit niet, eer dit in top voltoogen
Palais, der heelalen hemel, blonck;
Daer wy met vleuglen d'oogen decken,
Voor aller glansen Majesteit ,
Terwijl we 's hemels lofgalm wecken ,
En vallen, uit eerbiedigheit
Uit vreeze, in zwijm op 't aenzicht neder ?
Wie is liet? noemt, beschrijft ons hem,
Met eene Serafijne veder.
Of schort het aen begrijp en stem?
Tegenzang

Dat 's GORT. Oneindigh eeuwigh Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft.
Vergeef het ons ; 6 noit volprezen
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Van al wat leeft , of niet en leeft,
looit uitgesproken, noch te spreecken;
Vergeef het ons , en schelt ons quijt
Dat geen verbeelding, tong , noch teken
U melden kan. ghy waert, ghy zijt,
Ghy blijft de zelve, alle Englekennis
En uitspraeck , zwack , en onbequaem ,
Is maer ontheiliging, en schennis:
Want ieder draeght zijn' eigen naem ,
Behalve ghy. Wie kan u noemen
By uwen Naem ? wie wort gewijt
Tot uw Orakel? wie durf roemen?
Ghy zijt alleen dan die ghy zijt,
Uw zelf bekent en niemant nader.
U zulx te kennen , als ghy waert
Der eeuwigheden glans en ader ;
Wien is dat licht geopenbaert ?
Wien is der glansen glans verscheenen?
Dat zien is noch een hooger heil
Dan wy van uw genade ontleenen;
Dat oserschrijt het perck en peil
Van ons vermogen. wy verouden
In onzen duur; ghy nimmermeer.
11w wezen moet ons onderhouden.
Verheft de Godtheit zingt her eer.
Toezang :

Heiligh, heiligh , noch eens heiligh ,
Driemael heiligh: eer zy Godt.
Buiten Godt is 't nergens veiligh.
Heilig is het hoogh gebodt.
Zijn geheimenis zy bandigh1.
Men aenbidde zijn bevel.
Dat men overal verkondigh'
Wat de trouwe Gabriël
Ons met zijn bazuin quam leerra.
Laet ons Godt in Adam eeren.
Al wat Godt behaeght , is wel.
I Verbindende.

AANW1JZING DER STUKKEN.
't Is hier de plaats om een verzuim goed te maken. Bij
de kenschetsing van het Tijdperk der Renaissance, welks Letteren men , in tegenstelling der MIDDEL-NEDERLANDSCHE, die er aan voorafgaan , en der NIEUWE NEDERLANDSCHE , die haar opvolgen , de LATERE NEDERLANDSCHE LETTEREN zou kunnen noemen, is er, GED. b1.163
en volg. en hierboven bl. 5 , geen recht gedaan aan eene zeer
merkwaardige uiting van het Nederlandsch charakter. Onder
de verschillende kunst-genres, die in het Tijdperk 1550-1790
op te merken vielen, had gesproken behooren te worden van
de zoo belangrijke bijdrage, die het familieleven en de geheele huiselijke inrichting onzer Maatschappij tot onze Literatuur geleverd hebben ; aan deze hebben de zoogenaamde gelegenheidsvaerzen hun aanwezen te danken; en hoewel op die
stukken, hoewel op de geheele maatschappelijke betrekking
van bevriende dichters en dichteressen tot elkander, het mythologisme en de schaarschheid van hooger Christelijk kunstelement , in genoemd Tijdperk , een ongunstigen invloed
oefende -- zoo heeft de Hollandsche huiselijkheid en het
Vlaamsch gemeenteleven toch menig schoon gedicht doen geboren worden , welks oorsprong en eigenaardig genre als zoodanig erkentenis en lof verdient.
NB. Niet alleen de spelling, maar ook de scheiteekenplaatsing
der Dichters is in de stukken trouw te-rug-gegeven. Waar
men echter bloot toevallige vertastingen van den zetter herkende, zonder betrekking op den eeuwgeest of op de gewoonten
van den schrijver, zijn zeer enkele spelfouten wei onaangewezen verbeterd (verg. de Voorreden) ; echter nimmer zonder
aanwijzing, in de stukken waarboven staat «Oorsp. sp.". Waar
de scheiteekenplaatsing misverstand te-weeg zou brengen , is
zij (doch zoo min mogelijk) naar de hedendaagsche gewoonte
veranderd.
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Opmerkingen ,
belangende de Nederl. Poëzij der XV IIe en XV1IIe Eeuw.
Ideën in schoone taalformen --i kunststukken der Schoone
Letteren en. der Dichtkunst -- gedichten. . . . .
1.
Dichtsoorten.. . . . . . .
. . . . . . . 2.
Tijdvakken der Nederlandsche Dichtkunstoefening.
. 3, 4.
Dichtkunst na 1600; de eenheid der Kunst in vier onvolledige richtingen gesplitst
5.
Hooft , Vondel , Cats , Van Zevecote , Huygens , Poirters. 6.
Ondergang van de Poëzij der Renaissance (Latere Nederlandsche Poëzij). . ..
- 6.

Brief uit Florence.
Door PIETER CORNELISZOON HOOFT , bij vergelijking
der texten in de Verscheyde Nederduytsche Gedichten,
IIe Dl. verz. door J. V. M. (1653) , en in P. C. Hoofts
Mengelwerken, uitg. in 1704 door D. van Hoogstraten
In strijd met de historische waarheid is in laatstgen
uitgave op de vroegste stukken eene spelling toegepast, waarvan de Auteur de gronden toen nog niet
kende, en eerst tijdens de bearbeiding zijner Historien
doorgaande toepaste. Het stuk is ook opg. in Klioos
kraam , le Opening (1656). . . . . . . . . .

7.

Opt ontzet van Leyden.
Door IAN VAN HOUT ; te vinden in Der Stadt Leyden
. 12.
. . .
Dienst-bout enz. (1602 of 1603).

Voesters verdicht Gezicht.
Uit G r a n i da door P. Cz. HOOFT. Hier is de text
gevolgd der onder zijn oog bewerkte uitgave van
Hoofts Gedichten, uitg. in 1636 door Jacob van der Burgh
(zie bij bl. 312), vergeleken met den druk van 1620
In dezen laatste komen vele hinderlijke (hier door Hooft
wechgenomen) vergrijpen voor tegen de leer van den
klemtoon. Dien druk kenmerkt ook de spelling door
Hooft tot omstreeks 1620 gebezigd : -ck, in plaats van
-k, -ch in pl. v. -gh ; s- meest in pl. v. z-; c- soms in
.
. . . r 16.
.
. .
pl. v . k -.

De Princes -- Herderin.
Uit G r a n i d a door P. Cz. HOOFT. Ald. Zie de aan. . . . . . . . . . . 19.
merking , hierboven.
Op Leidens beleg.
Uit A e n Leyden door DANIëL HEINS (HEI cslus) ; te
vinden in zijne Nederduytsche Poëinata uitg. door
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Pieter Schrijver (Petrus Scriverius) ; 1616. — Heinsius'
devies was Quantum est quod nescimus : Wat is er
veel, dat we niet weten. .......... 20.

Deklach van de Moeder Gods onder t' Cruys.
Door JUSTUS HARDEWIJN of DE HAEDUYN (HARDmus) ,
volgends den text in het Klein Prieel der Geestelyker
illelodyen. Eerste uitg. in de Goddelicke Lofisanghen
(1620) ; waaruit de verbeteringen hierachter. . . . 21.

Bij de dood van Henri IV.
Uit de VVtvaert, enz. van JOOST VANDEN VONDELEN of

VAN DEN VONDEL, volgends den text in Mr. J. van
Lenneps voortreffelijke uitg. van Vondel. . . . . 23.

Mozes' klacht.
Uit Het Pascha, enz. van J. VONDELEN. Druk
van 1612. .............. .

24.

Kerstlied.
Volksgezang, uit Willems' Oude Vlaemsche Liederen. 28.

Heemskercks dood.
Uit het stuk Op de doot, enz. van Jacob
Heemskerck, door DANIëL HEINS , uitg. in
..........
zijn boveng. Poëmata.

29.

Vrijheid.
Uit laatstgen. stuk van HEINS.

- .

31.

Elegie.
Van P. Cz. HOOFT ; genomen uit de Afbeeldinghen van
Minne (e Amsterdam; 1611) ......... 31.

De wijde waereld uwer oogen.
Door HOOFT. Uit laatstgen. bundel. .

. 32.

Wech minne sonder hoop!
Door HOOFT. Aldaar.

33

Schoorvoetighe tijdt.
Door HOOFT.

..........

.

33.

........ , .

.

34.

Mijn Son.
Door HoorT.

De dood van Floris V.
Uit HOOFTS Treurspel Geeraerdt van Velsen.

Wat boven , bij bl. 16 , van de geraadpleegde druk31
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ken gezegd wordt, geldt ook hier. De druk van
1620 heeft ook, bijv., waerdy en komdy, in plaats
van waert ghy en komt ghy.. . . . . . . . . 34.

Geld of pand.
Uit Dr.

SAMUëL COSTERS

Spel van Tiisken van. 41.

der Schilden (Amsterdam, 1613).

Tiisken in den kerker.
Aldaar.

. 44.

. . . . . .

Tiiskens Uitvaart.
.

46.

Door " G. A. BREDERODE (sic}, Ansteldammer" in zijn
Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied Boeck
(t'Amstelredam; 1622). . . .

49.

Aldaar.

. . . . . . . . . . .

Boeren geselschap.

't Verval der Rederijkkamers.
Aldaar.

. .

• • •

.

51.

Natuur en Const.
Aldaar.

53

Alphonsvs, te-leur-gesteld.
Roddrick ende Alphonsus; genomen uit Alle de Spelen (Rotterdam; 1622), in verg.
met de uitg. in Alle de Wercken (Amstelredam; 1678). 53.

Uit BREDEROOS

Alphonsvs , van Roddrick doorstoken.
Aldaar.

55

De Moedertaal van Daniël Heins.
Door PETRUS SCHRIJVER of SCRIVERIUS, in Heinsius'
bundel, gen. bij bl. 20, vergel, met de Gedichten van
P. S. uitg. door Simon Doekes; 1738.. . . . . 59.

Aen de eerbare ende konstrijcke Jonckvrou
Anna Roemer Visschers.
Door DANIëL HEINSIUS ; in zijn bovengen. bundel. . . 61.

Aan Daniël Heins.
Door ANNA ROEMERS (VISSCHER). Aldaar. .

. 64.

Aan Jonckvrou Anna Visschers.
Door DANIëL IIEINSIUS. Uit zijn meergen. bundel.

65.
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Aan Daniël Heins en Jonckvrou Anna Roeener Visschers.
Door JACOB VAN ZEVECOTE ; in zijne Gedichten, uitg.
door Jhr Ph. Blommaert (Gent en Rotterdam; 1840). 66.

Antwoordt van Joncvrou Anna Roemer Visschers.
In den zelfden bundel. .

. 67.

De wille is te prijsen.
De Auteur, DIRCK VAN BEMBDEN, is DIRCK PIETLRSZ.,

meest bekend onder den naam van D. P. PERS (zie
bi. 395); laatstgenoemden schijnt hij aan zijn belend
uithangbord De Witte Persse ontleend te hebben.
Het stukjen is genomen uit de eerste uitg. van Bel.
lerophon (1614) , dat later menig maal met Urania
en nog eene liederverzameling herdrukt is. . • , 68.

Spreekwoorden.
Door DONAES IDINAQ, genomen uit Van der Aas Ver.
volg op het Biogr. Anthol. en Crit. Woordenboek
van Witsen Geysbeek. . . . . . . . . . . 69.

Eenvoudige boeren.
Uit Alle de Wercken van G. A. BREDERO; uitgave van 1678. 69.

Geeft Gode lof.
Door BREDERO, genomen uit zijn bovenaang. Liedboeck, onder vergelijking der genoemde uitgaven
zijner Spelen en Wercken. . . . . . . . . .

74.

De leelijke vrijer.

Uit BREDEROOS L ied boeck..

. . . . . .

.

75.

Priestervoogdij en Mommespel.
Door SAMUEL COSTER, in zijn stuk, uitg. «Na de
Copy" 1617 , t'Amsterdam.. . . . . . . . . 77.

Een Hasselaer.
Uit P. Cz. HOOFTS Lijkklaght over Pieter
Dir ex z. H a s s ei a e r; volgends de Amst. uitg.
. 82.
van 1617 (bij Willem Jansz.).. .

Eendracht.

Uit een Zinnespel van ABRAHAM DE CoNINCK, in Vlaerdinghs Redenrijck-Bergh, (t' Amsterdam ; 1617). . . 84.
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Godsvrucht.
Uit een Spel van GIJSBRECHT VAN HOGENDURP, ald

86.

Rijke Bruiden.
Uit HOOFTS

Blijspel Ware -nar (t'Amsterdam; 1617 ).

87.

Schatbegraven.
Aldaar.. . . . . . . . . . .

90.

Ware-nar bestolen.
Aldaar

93.

AanWA
al.
Uit de Vor'stelijcke Warande der Dieren,
waer in de Zeden-rijcke Philosophic, Poëtisch, Morael,
en Ilistoriael vermakelijck en treffelijcic wort voorghestelt: Met exemplen uyt de oude Historien, in Prose;
ende Vytleggingen, in Rijm verclaert: door I. v
V[ONDELEN]. bock met aerdighe Afbeeldingen geciert,
ende constich in coper gesneden, door Marcvs Gerards,
schilder. Alles tot sonderlinghen dienst ende nutticheyt
voor alle staten van menschen uytghegeven. Anstelredam,
Bij Dirck Pietersz. boeckvercooper op 't Water, in de
Witte Persse, recht over de Koren-merct. Anno 1617.

94.

De Papegay en den Vos.
Door VONDEL, in de W a r a n d e bovengen.

96.

Zinnebeelden.
Door JACOB CATS; uit zijn Silenus Alcibiadis (1618) of
Emblemata en Maechden-plicht.
98.
Zeeuwsche achterlijkheid.
De Slijpsteen I. II. III
99.
Aen alle Roock-eters enz.
100.
Kinderspelen.
100.
Eigen aard. . . . . . . .
101.
1)e Roede
102.
De een of de ander.
102.
Eerste stap.
102.
Onroof baar goed.
102.
't Zaad..
103.
Keuze
103
IJdelheid. . . . . . . .
103.

Edipes en Antigone.
Door WILLEM DE BAUDOUS, in het Treurspel van dien
naam , (t'Amsterdam, 1618).
104.
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De Jaargetij den.
Uit het Treurspel I t y s van
1615).. . . . . .

COSTER

(t'Amsterdam;

••

104.

De dood -- het einde.
Dit lied komt voor in het Paradijs der Geestelijcke en
Kerckelijcke Lof-sanyen op de principaelste Feest-dagen des gheheelen .Taers, een bundel, die in de XVIIe

Eeuw, met en zonder muziek, meer dan zeven
keer gedrukt is. De Verzamelaar noemde zich Salomo
Theodotus, maar heette eigenlijk Gillis of lEgidius
Haefacker of Afhacker, geb. te Vreeswijk aan de
Vaart, werd te Keulen Licentiaat in de Godgeleerdheid, en was zeer ervaren in de Gr. en Lat. talen;
hij schreef in 1618 een traktaat over de Gomaristen en Arminianen
106.

Mijn Koninginne.
Aldaar. . . . . . . . . . . .

.

107.

Brabantsch.
Uit het Blijspel Den Spaanschen Brabander,
door G. A. BREDERO. De uitgave, gen. bij bl. 53. 109.

Jerolimoos Toilet.
Uit het zelfde stuk, ald. .

. 111.

Naberouw.
Door G. A. BREDERO, te vinden in zijn Lied-boeck,
boveng. . • •
. . , , . .

114.

God is getrouw.
Door den zelfde, ald

116.

Grafschrift op Bredero.
Door VONDEL, voor Brederoos Lied-boeck; later is dit
door Vondel veranderd -- niet verbeterd; zie zijn
Poëzy, II
117.

Quaet en mal.
Door JAN SIEWERTSZ. KOLM; te vinden achter Malle
Jan Tots boerdige vryery ghespeelt op d'Amsterd. Carer op Nieu-Iaersdach, 1633. t'Amsterdam
Voor Dirck Cornelis Houthaeck, Boekv. op de N.-Z
Colck, in 't Bourgoens Cruys.
117.

Salvete Flores Martyrum.
Vertaald door

HUGO DE GROOT ;

genomen uit zijn
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Bew. v. d. W G. mitsgaders zyne andere stichtelyke
Gedichten en Gesangen (uitg. door Gerard Brandt; 1683). 118.

Audi benigne Conditor.
Vertaald door HuGo DE GROOT ; uit gen. bundel. . 118.

Ballingschap.
Treurspel B a e t o. De uitgave van Van
der Burgh gevolgd , onder vergel. van die van Hoog.
.
straten ; zie bij bl. 7. . .

Uit HOOFTS

119.

Naar Holland.
Uit het zelfde Treurspel van

HOOFT.

.

121.

De Steert-sterre in 1618.
Door JACOB CATS , in den Zeevschen Nachtegael ende
Des se fs dryderley gezang : geheel anders inden waerheyt verthoont, als de selve voor desen by sommighe
uyt enckel mis-verstapt verkeerdelijck is gheoordeelt.
Door versch. treffelijcke Zeeusche Poëten by een ghebracht, enz. (Micldelburgh; 1623). . . . . . .

123.

Goede Teekens.
Door IOHANNES STALPAERT VAN DER WIELEN. -- Zie
bl. 284. -- Te vinden in zijn Gulde-Iaers Feestdaghen; Antwerpen, 1634. Hier ontleend uit den bij
bl. 104 gen. bundel van Haefacker, gen. Theodotus.
Stalperts schoone bundel van 4 a 500 liederen (1300
bladz.) beleefde reeds in 1635 een tweeden druk

124.

Bewijs van den waeren Godsdienst.
Door HUGO DE GROOT, naar den druk van 1683, door
G. Brandt bezorgd. . . . . . . . . . . .

126.

October VII 's Jaars 1619.
Door den zelfde; uit den bundel, waarvan de uitgave
bezorgd werd door Mr J° de Vries (1844); eerst
uitgegeven in Klioos Kraam, Tweede Opening,
bi. 329; 1657.

132.

Maria cussende haer kindeken.
Door JUSTUS HARDEWIJN, uit zijn Goddelicke Lof
sanghen , bovengen. . . . . . . . . . . .

134.

De Poezij.
Te vinden in W. S. hheere van Bartas Wercken,
door Zacharias Heyns vertaald (1621). . .

Berusting.
Te vinden in Een Geestelijck Lust- Hoofken, uitgege-

135.
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ven door H. P. Prior (?) van het H. Gregoriusbroederhuis te Emmerik.
136.

Porphyre en Cyprine.
Uit het Treurspel van JAN THIEULLIER, in de Schadtkiste der Philosophen ende Poëten (Mechelen; 1621). 137.

Droncken Claes.
Uit het Es b a t e m e n t van HENDRICK PAY-D'HERBE;
141.
te vinden aldaar

Lekker eten en drinken.
Uit Dapes inempta of de Moufe-Schans
door PETRUS HONDIUS (Leyden; 1621). . .

143.

Studeeren te Leiden.
148.

Uit het zelfde stuk.

Klaghte over 't verdeelde Christendom.
Door Huoo DE GROOT, uit zijne Gedichten, door Mr
J° de Vries gepubl. ; zie bij bl. 182. . . .

153.

Maria --- de Dageraad.
Door I. STALPERT VAN DER VIELEN. Te vinden in
de bundels gen. bij bl. 124. . .
.

157.

Tot lof van St. Agnes.
Door I[oosT] V[ANDEN] V[ONDEL], voor het Vrouwelick
cieraet van Sint Agnes versmaedt ('s Hertogenbosch,
1622) door Stalpert vander Wielen (zie bl. 284)

159.

Hemelzangzucht.
Door I. V. VONDELEN ; gen. uit De Helden Gods des
Ouwden Verbonds (fAmsteldam; 1620).. . . . . . 161.

De Christelijke Ridder.
Door den zelfde; te vinden ald.

. 162.

Hierusalem verwoest.
Door VONDEL. Te zamen uitgegeven met De Helden
Gods en De Heerlijckheyd van Salomon (1620).. . 168.

't Voorhout.
Door CONSTANTIN HUYGENS ; uit zijn B at a v a T e mp e , dat is, 't Voorhout van 's Gravenhage (1622);
te vinden in het 2e Boek der Ledige Vren; Druk
van 1644 ; de spelling volgends de uiig. in de Ko179.
ren-bloemen (1658)
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De Aeinstel.
Uit ANNA ROE. ,,n-VisscrIEns gedicht De R o e m s t e r
van den A e m s t e I. Het woord Roeraster moet
op de schrijfster slaan; die spreekt in een mannelijke persoonsverbeelding. Te vinden in de Gedichten
van C. van Baerle , .1. van der Burgh , enz. (uitgegeven door D. Groebe); Amst., 1827. . . . . 187.
A. M. G. D.
(genaamd JUSTUS HARDt1INUS)
in zijn bovengen. bundel Lo f sanghen. . . . . 190.

Door JoosT HARDEWIJN

Kerst-lied.
Door den zelfde; aldaar.

. 190.

Drink-liedtjes.
Door JAN JANSZ. STARTER, in zijn bundel, get. Friesche Lust-hof', beplant met verscheyden stichtelijcke
Minne-liedeken, Gedichten ende Boertighe Kluchten

(t'Amstelredam; 1621). Volgends M r. J. van Lennep
was Londen Starters geboorteplaats; kwam hij in
1605 of 7 naar Amsterdam, was lid van de Oude
Amst. Rederijkkamer, ging in 1614 naar Friesland,
en kwam in 1620 weer naar Amsterdam. Echter
schijnt, volgends het Privelegie des drukkers en
's dichters portret, Starter in 1621 student te Fra.
neker te zijn : 27 j. oud. . . . , ..

192.

Zingen en springen.
Door den zelfde; aldaar. . . . . . .

.

193.

Friesland.
194.

Door den zelfde; aldaar. . .

iíeemskerck aan Anna Roemers.
Zie de bij bl. 187 gen. Gedichten. Het geheele He Dl
is van JOHAN VAN HEEMSKERCK, den schrijver van
het keurig gestelde boekjen proza en poëzij, get
194.

Batavische Arcadia

Praten.
Door den zelfde. Zie den aangeh. bundel. .

. 196.

Iloe te zingen.
Door den zelfde; aldaar.

. 197.

Lof van Cloris.
Door den zelfde; ald. .

. .

199.
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Afscheydt-dicht.
200.

Door den zelfde; ald.. . . . . . . . .

Lijck-suchjes.
Door den zelfde ; ald. . . . . . . . . . . .

201.

Op de welgelukte Uitkomste van Hugo
de Groot.
Door ANNA ROEMERS ; te vinden in Anna en Maria
Tesselschade Visscher, door Mr Jac. Scheltema. 203.

Kupidoos Bezoek.
Door STARTER; in zijn bovengen. bundel. .

. 203.

Adieu dan hulp van vrienden.
Door STARTER; in zijn meergen. bundel. .

. 206.

La Royale.
. 20S.

Door den zelfde; aid. .

Vive le Prince d'oranje.
209.

Door den zelfde; ald

De Tong.
Door JOHANNA COOMANS, in haar W a p e n s c h i l d, enz. ;
gen. uit den Zeeuschen Nachtegaal, aangeh. bij b1.123. 209.

Welkomstlied aan Anna Roemers in Zeeland.
Door SIMON VAN BEAUMONT ; in den Zeeuschen Nach210.
tegaal , bovengen.

Anna Roemers aen de Zeeusche Poëten.
Aldaar . . . .

. . . . . . . .

. .

212.

Op den Zeeuschen Nachtegael.
Door ANNA ROEMERS; aldaar. . . .

. 212.

Venus Bedroch.
Aldaar

213.

Op de vliegende Schilt-padde van Hastens.
Door HENRICK VANDE PUTTE (ERYCIUS PUTEANUS) ,
medegedeeld door M r P. van Duyse, in de Eendragt. 213.

Glleraedsels.
Door IOIiAN DE BRUYNE; gen. uit den Zeeuschen
Nachtegael. . .

214.

Noodbede.
Door CLAUDIUS DE CLERCK in zijn spel van S c d ech i as. Be gisch Museum, IIIe Dl. (1339). .

215.
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Zeeus vreuchden-liedt.
Door APOLLONIUS SCHOTTE, in den Zeevschen Naeh-

216.

tegael bovengen. . . . . . . . . . .

Taalverbastering.
218.

Aldaar

Psalm VIII.
. 218.

Door ANNA ROEMERS, aid.

Verval der Kerk.
219.

Door IOHAN DE BRUYNE ; aid

Miskenning.
Door J. VANDEN VONDEL , in zijn Pal a m e d e s oft
vermoorde onnooselheyd. Text volgends den
druk van 1625; de Aanteekeningen (uit 's Dichters
mondt opgeschreven) uit de zoogenaamde Amers220.
foortsche (!) Editie (1707).

De onthoofding.
. 225.

Door den zelfde; aid. .

Gesprek.
Door den zelfde, achter den Pal am e d e s, druk
229.
van 1707.

De CXLIII Psalm.
Door ANTONIS DE HUBERT, uit zijn Psalmen des
Pro p h e e t e n Davids in 't Hebreeuz genaamd
Het Lof bouk, enz. Tot Leyden, By Pieter Muller,
inde Heere-straat, in 't Jaar, 1624. . . . . . 229.

Nero.
Uit WILLEM VANDEN NIEUWELANDTS

Treurspel; gen.

uit de Verhandeling over de Ned. Tael- en Letterkunde vooral opzigtelyk de Zuydelyke Provinciën,
door J. F. Willems Dl. II (1824).. . . . . . 231.

Toubacdrinckers.
Door WILLEMYANDER ELST; gen. uit de Verh. bovengen. 232.

Richt u ten Hemel.
Door Jhr JACQUES YMMELOOT; uit het Belg. Mu233.
seum, Dl. IV (1840).

Den Ryngh der Eeuwigheid.
D oor den zelfde; aid.

e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

234.
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Lof van Jhr Ymmeloot.
Door JAN BELLET; ald. .

. 235.

De Pot.
Een emblema van ZACHARIAS HEYNS, in zijn Emblemata enz., streckende tot Christelicke Bedenckingh
ende Leere der Zedicheyt (Rotterdam; 1625). . . 235.

Blusschen van kalk.
Door den zelfde; ald. . . .

. 236.

Huichelaars.
Aldaar. . . . . . . . • . .

.

236.

Door JACOB VAN ZEVECOTE, te vinden in zijn Gedichten, genoemd bij bl. 66 . . . . . . . .

237.

Genuchte van 't Velt.
Harder-dicht.
Door den zelfde; ald. . .

. . . . . . . 243.

Mayschen Morgenstondt.
Door DMCK RAFELSZ. CAMuHUYSEN; uit zijn Stichtelijcke
Rijmen, om te lesen ofte singhen, enz. Tot Amsterdam, 1647; onder vergelijking der drukken van
1652 en 1688.
244.

Christelijck Gevecht.
Door den zelfde, ald

246.

Aan J[oannes] G[esteranus].
Aldaar. Gesteranus heette eigenlijk Van Geysteren. . 248.

Inconsequentie.
Aldaar. . • • • . .

.

249.

.

250.

Vloek over de Schilderkonst.
Aldaar. . . . . . . . . . . .

Een noodig.
Aldaar

,. . 251.

Daktylen.
Aldaar. . . . . . . . . . .

.

251.

Door WILLEM DE GROOT, in den bundel van Hugo,
Ed. van Brandt, gen. bij bl. 118. . .

252.

Vermaninge tot Vrede.
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Grillen.
Door SIMON VAN BEAUMONT ; uitg. van J. Tideman, 1843. 254.

Wie zal 't passen als die 't koren doet wassen.
Door Iox. DE BRUNE of DE BRUTE, in zijne E mblemata of Zinne-werck (t'Amsterdam;1624). 257.

Neuswijs-weetal.
Door den zelfde; ald. . . . . . . .

257.

Waarheen.
Uit het Treurspel 't B e l e c h van Leyden, door
JACOB VAN ZEVECOTE, uitg. van Jhr Ph. Blommaert, 1840
260.

Klacht van Leidsche Burgers.
Uit het Treurspel 't O n t s e t van Leyden , door
den zelfde; ald. . . . , . . . . . .

262.

Joabs Uiterste.
Uit de Tragoedie Salomon «Op den regel
Godt smijt den hooghmoet neer, en tort den dvvaes sijn leven;
Den mensch die ned'rich is, vvordt door den Heer verheven"

van WILLEM VAN NIEUWEL ANDT (t'Hantwerpen ;
1628).

264.

De Waereld.
Door den zelfde, genomen uit Willems' Verhandeling,
genoemd bij bl. 231.
268.

Ter gedachtenisse van Hans Gutenberger
Door PETRUS SCHRIJVER of SCRIVERIUS, genomen uit
zijne Gedichten, uitg. door Simon Doekes (1738). 269.

Lofdicht voor Pieter Bor Christiaensz.
Door den zelfde , ald

270.

Klaghte der Prinsesse van Oranjen over
't Oorloogh voor 's Hartoghenbosch.
Door P. Cz. , HOOFT ; genomen uit zijne Gedichten,
uitg. door J. van der Burgh. . . . . . . . 271.

Victory-lied van 's Hertogen-bosch en Wezel
Uit het Nieuwe Nassousch Trompetje, blazende veelderhande Victory-Gezangen, bevogten onder de Prinssen
van Orangien : alsmede de voornaamste Veld- en Zeeslagen, die in haar Teyden voor - gevallen zijn. Te
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Amsterdam , by .T. Kannewet, Boekverkooper in de
Nes, 1762 . . . . . . . . . . . . . . .

273.

Zegesang ter eere van Frederic llenric.
Door VONDEL ; genomen uit de Lof-dichten Ter Beren
den Doorl. Vorst Frederic Henric Prince van Oranje, &e. over de twee voortrefelijcke Victoryen der
stercke steden Wesel, ende het on-winbaer geachte's Hertogen-bosch , enz. (Amsterdam; 1629) vergel. met
den text in Vondels Poëzij , Ie Dl. (1682). . . . 275.

De triomfeerende Emilia.
Door den zelfde ; aid. ..........
. . . ...........
. . . . . . . 281,

't Lied van den edelen Prins Fredrik Hendrik.
Dincx PIETERSZ. PERS; zie bij bl
68; dit lied werd gezongen op de wijs Bayse moy
ma .Teanneton of Galathea Geestigh Dier; 't is te
vinden in Pers' Bellerophon, afd. Vrolijcke stemmen
Ed. 1641 en 1656. 't Is hier genomen uit het Nassousch Trompetje; van daar eene afwijkende lezing,
hierachter hersteld. . . . . . . . . .
.

Prince-lied door

282.

Inleidingh tot de Gulde-Iaers Feest-daghen.
Door IOH ANNES ST ALP HERT VAN DER WIELEN ; genomen
uit zijn bundel get. Gulde-Iaers Feest-daghen (Andwerpen; 1634)— . . . . . . . . . . . .

284.

Aan den Eerweerdighen Meere Ian Stalpert.
Door ANNA ROEMERS, in Stalperts zoo even genoemden bundel.
286.

Principium a Jesu.
Door Iox. STALPAERT VAN DER WIELEN , in den

den bundel.. . . . . . . .

zelf287.

De name Jesus.
Aldaar.

. . . . . . . . .

.

288.

.

289.

S. Paulus' Commenloracy.
Aldaar.

. . . . . . . . . .

S. Agnes Bruyloft.
Aldaar. Zonder auteursnaam opgenomen in de Proeven
van de Ned. Volkszangen, door Mr J. C. W. Le
Jeune (1828) , die Stalpert niet schijnt te kennen. 291.

Grol verovert.
Door JACOB VAN BROSTERHUYZEN ; genomen flit de
Verscheidene Gedichten, genoemd bij bi. 187, Ie Dl. 294.
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Het Eeuwighstroomende Beeckje van Laurens J. Baeck.
Door CASPER VAN B AEELE; aldaar. .

. 294.

Aen de Hofstee van Laurens Baeck.
Door VONDEL, in zijne Poëzy , Dl. I. . . .

297.

Bruyloftzang op 't Huwelijk van Krombalgh en Tesselschá.
Door Hoorr; genomen uit zijne Gedichten, uitg. door
Van der Burgh . . . . . . . . . . . . . 298.

Krombalgh en Tesselscha.
Door VONDEL, in zijn Poe y, Dl. I. . ..

300.

Onderscheyt tusschen een wilde , en een
tamme Zanghster.
Door MARIA TESSELSCHADE ROEMER VISSCHERS; genomen uit de Versch. Nederd. Gedichten, Dl. II
(t' Amsterdam ; 1653).
300.
OP de Drinkglaezen beschreven door Tes-

selschade.
Door Hoog , in zijn Gedichten, uitg. van Van der
Burgh, bovengen.
302.

Aen den Drost van Muyden en zijn Bruit.
Door VONDEL, in zijn Poëzy , Dl. I.. .

. 302.

Aen de ooghen mijner Vrouwe.
Door Hoog , in zijn Gedichten, bovengen.

. 302.

Aen den Heer Laurens Reael.
Door VONDEL; Poëzij, Ie Dl. . . .

. 303.

Maeghde-klaght.
Door LAURENS REAEL, uit de Verscheyde Nederd. Gedichten (Ed. 1651 en 1659)
304.

Ghebedt op den Bid-dagti.
Door ANNA ROEMERS; Verscheid. Gedichten, door Groebe
verzameld (bovengen.), Dl I
305.

Bid-daghs-bede.
Door CONSTANTIN HUYGENS; Koren-bloemen en Ledige
Uren; zie bij bl. 179 . . . . . . . . . . .

306.

AANAV1,iliP(G
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Aen Jacob Witz.
Door VONDEL; Poëzy , Dl. I. .

. 308.

Een onwetende Medecijn.
Door HUYGENS, uit zijn bundels, bovengen.

. 308.

Een Bedelaer.
Door den zelve ; aid. .

. 311.

Nieuwe•Jaars-Bede.
Door JACOB VAN DER BURGH; gen. uit de Versch. Nederd. Gedichten, Dl. II (1653), verg. met de Versch.
Gd. van Groebe , bovengen. De dichter was geboren
in 't jaar 1601, en schreef dit stuk in 1628. . . 312.

Aan Joan Albert Ban.
Door MARIA TESSELSCHADE VzSSCHEn; uit de verzameling van Groebe (bovengen.).. . . . . . . 313.

Aen Joffrou Francisca Duarte.
Door Hooirr; Gedichten, uitg. door Van der Burgh. . 314.

Aan de ' Stad Grave.
Door JACOB REVES, gez. REVIUS, in zijne Over-Ysselsche Sangen en Dichten , 2e Uitg. bij Francois de
Heger te Leiden, zijnde eene uitg. van de exempt.
voortkomende in het fonds van Wermebouts te Deventer; exemplaren , welken slechts een nieuwe kop
en staart zeer onhandig aangelascht is. .
.

314.

Op de weechschaal van Holland.
Zeer populair vaersjen van VONDEL ; te vinden in Den
herstelden Apollos Harp (1663), waarop het tot de
ilnieuwe snaren" behoort; in Vondels Poëzij, Dl. II
en Hekeldichten (Amersfoort; 1707, 1736); de spelling volgends de Schiedamsche uitgave (1660). Bij
dit vaersjen, slaande op den uitslag der kerkverschillen van 1618 en 19, behoort een plaatjen.
. 315.

Leve kapitaal plus arbeid !
Door JOAN BODECHEER BENNINGH ; Leydsche Oorlof.
daghen of Nederdvytsche Gedichten (Amsterdam; 1630). 316,

Lof van Spinola.
Door CL 4UDIUS DE CLERCK; uit Belg. Museum, Dl. III. 317.

Tooneelgroet.
Door den zelve; aid. . . . •

• • . . . . 318.
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Grafschrift van Claudius de Clerck.
Door LAMBERT DE

Vos , gen. Vossrus ; Belg. Muse-

um, 3e Dl. (1839).

318.

Jhr Ymmeloot, de eerste Dichter.
Door JACQUES CAPROEN; Belg. Museum, 4e Dl. (1840). 319.

Maria Magdalena aan de voeten van Jesus.
Door TESSELSCHADE; Versch. Nederd. Ged. (1653),
onder noodige vergel. met Versch. Ged. , door Groene
(bovengen ).

320.

Zinne-beeldt op Maria Magdalena.
321.

Door de zelve ; aid.

Aen Tesselschade.
322.

Door HUYGENS, in zijn Koren-bloemen (bovengen.).

Deuntje.
Door TESSELSCHADE; Versch. Nederd. Ged. bovengen. 322.

Tesselschade aen C. van Baerle.
Uit Groebes Versch. Gedichten, bovengen. .

.. . 322.

D4 Pacem Domirae.
Witsen Geysbeeks Biogr. Crit. Anthol. Woordenb., Dl. V. . . 323.

Door CORNELIS GISELBERTSZ. PLEMP.

Lof-sangh op het Geestelick Hovwelick.
Door JACOB CATS; 's Werelts Begin, Midden, Egnde,
besloten in den Trov-Ringti, met den Proef-steen van
den seleen (Dordrecht; 1637). . . . . . . .

324.

Voor een boeck, aen Anna Roemers.
Door HUYGENS, Koren-bloemen, bovengen. .

. 327.

Boeren om een trantjen.
Door ADRIAEN VANDE VENNE ; Tafereel van de

Belacchende Werelt (1635). . .

. 328.

Morgen-gebet.
Door JACOB I1EVES of I1EVIUS; Over-ijsselsche Sangen
en Dichten (Deventer; 1630); zie bij bi. 314. . . 330.

Klooster-inname.
Uit I. v. Vondels Gysbreght van Aemstel, d'ondergang
van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Urbs
f' verbetert en verweert.
antiqua ruit. Door hem self
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Blz.
cxxxvlii.

Deze druk is onze grondslag , onder vergelijking der
editie van 't zelfde jaar «voor Ioost Hartgertsen
gedrukt" (op den titel van dezen staat: «Gespeelt
op de Amsterdamsche Kamer den 4lannuarij.1638),
en van eene, gedrukt ten zelfden tijde (?) bij Otto
Barentsz. Smient, beide te Amsterdam. Enkele
verbeteringen zijn door ons ontleend aan den (blijkbaar door Vondel-zelven) hier en daar gekorrigeerden, hier en daar minder gelukkig veranderden druk
van 1659, «bij de Weduwe van Abraham de Wees".
Gijsbreqht (de balling) is opgedragen aan Huigh de
Groot (1' in zijne ballingschap"), 16 Okt. 1637. Dit
stuk wordt nog alle jaren, omstr. Kerstmis, op den
Amsterdamschen schouwburg vertoond. . .
. 331.

De Spie.
Uit het zelfde spel; ald

335.

0 liersnacht.
Aldaar. .

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

336.

.

338.

klooster-moord.
Aldaar . .

.

. . . .

. .

.

Liefde-strijd.
Aldaar

340.

Op een Kersnachjen , gezongen door Tesselscha.
Door Hoog ; Gedichten, uitg. door Van der Burgh.

343.

Hofwij ck.
Uit HUYGENS' Vitaulium Hofwijck; B. VIII
zijner Koren-bloemen ('s Gravenhage; 1658). . .

344.

Sedigh Leven , Daghelij cks Broot.
Uit den aldus getitelden bundel van HENRICR VAN DE

PUTTE (ERYCIUS PUTEANUS, met den pseudonyem
. . . . 346.
HONORIUS VANDEN BORN). Zie bl. 213.

Verholen Wel-smaeck.
Door LAMBERT DE Vos (gen. Vossius), in het bundeltjen van Henrick van de Putte.. . . . . . 349.

Slaep-woonst.
Door WILLEM VAN-DER BORCHT , in zijn S p i e g h el
der B y g h e n- K e n n i s s e, bestaende in te-saem32
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ghebonde Mal ende Tr'evr-dichten, in-gheknoopt het
Conterfeytsel des wereldts, Tot verbeternisse deses
Eeuws feylen ende narrigheydts onderrichtinghe, enz.
Met kopere Platen verlu ystert. Tot Brussel, by Lambert de Grieck, in Roodt-Klooster, achter het Stadthuys. 1643. . . .

352.

Kunst-wording.
Door CLAUDE DE GRIECK
VAN-DER BORCHT.. ..

in den gen. bundel van
354.

De Woelende werelt aen eerie schreiende
jufvrouw.
Door WILLEM VAN-DER BORCHT, in den gen. bundel. 354.

Lied van 't Roosenkransken.
Door BENEDICTUS VAN HAEFTEN, Proost van Affligem,
in zijn Lust-hof der Christelycke Leeringhe , beplant
met gheestelycke Liedekens, Tot verklaringhe vanden
Catechismus des Artsbischdoms van Mechelen. Antwerpen, 1622. Deze schooner lezing is uit den bundel,

te noemen bij bl. 401

356.

Aen de borgherye der stadt Deventer.
Door JAN VANDER VEEN, in zijn Zinne-beelden oft
Adams Appel, Mitsgaders sync oude ende nieuwe
ongemeene Bruydt-lo fs ende Zege-zangen (t'Amster-

dam; 1642).

..

.

357.

Aan Govert.
Door JAN VANDER VEEN, in zijn Adams Appel boveng.

359.

Dove anteirne.
Door JAN VANDER VEEN ; aid.

. 361.

Zwanen-Sang.
Door B. BUSSCHOFT, in zijn N. Lofsangen en geestelijcke
Liedekens; 1694 (Nieuwe Druk.. . . . . . . 361.

De Kruisbergh.
Door VONDEL, gedrukt achter zijn Peter en Pauwels
(1641), bij vergelijking der uitgave in zijne Poëzy, Dl. I. 364.

De Rid nstroom.
Door VONDEL , gen.

uit zijn Poëzy , Dl. I. . . . . 36 7.

Bede voor het Walen-wees-huis t'Amsterdam , aen alle Kristenen.
Door VONDEL, genomen uit zijn Poëzy, Dl. II. . . 372.
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De Schaking.
Uit de Comedie van Jonker
CONINCQ , op de spreuk :

FREDERICo CORNELIO DE

,Bedwonghen liefde baert veel onrust', leet en' pijn:
Maer vry verkoren trouw is heyl en medicijn."

Het exempl. berust in de boekerij van Prof. Serrure
te Gent. . .

372.

Op den Boot van mijn Muschje.
Door JACOB CATS; ook te vinden in de Bloemlezing uit
Ned. Dichtwerken door J. R. Eilers Koch en J. R.
Eilers , uiig. door de Maats. tot Nut van 't Alg. (1847). 377.

Liefde tot Jesus.
Uit de Kersnachtsche Nachtegael, in de Geestelijcke
Harmonie. Men vond ze te koop «tot Kevelaer". Zie
GED., bl. 345. . . . . . . . . . . .

378.

Ste Ursuls Geest.
Uit VONDELS Mae g h d e n, volg. den druk van 1639 ;
eenige spelling-bijzonderheden van later editie (1643;
Abr. de Wees) -- bijv. de sluit-t. . . . . . . 379.

De Broeders.
Joseph in Dot h a n, volgends den
druk van 1644; niet die, waarop staat -- Bij aDominicus van der Stichel". Beiden zijn voor Abraham
de Wees, doch de onze is iets zuiverder. . . . 383.

Uit VONDELS

Klachte van Petrus en Paulus.
Treurspel, gedrukt (voor De Wees) bij
Van der Stichel, 1641. . . . . . . . . . .

Uit VONDELS

386.

Gezicht van Petrus.
Aldaar

388.

De zoete naam Jesu.
Uit Het Masker vande Wereldt afgetrocken
door Pr ADRIANUS POIRTERS, S. J. (13en Dr.);
t'Amsterdam; z. j. Volgends Dr Hermans is Poirters
van Oosterwijk in N.-Brabant (een uur van Tilburg) ,
volgends anderen van 0. bij Herenthals in 't Bisdom
van Andwerpen . . . . . . . . . . . . .

390.

Dagverdeeling.
Door den zelfde; aldaar.

391.
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Aen Daniel Seghers.
Door CONSTANTIN HUYGENS; in zijn Koren-bloemen,
.
bovengen. . . . . . .

391.

Den Ephesiaenschen Ezel.
Door Joos MATTLLAER; Belg. Museum, Dl. III. . .

392.

Alles zijn Tijd.
Door DIRCK PIETERSZ. , bijgen. PERS; in zijn Bellerophon of Lust tot Wijsheyt ; Dl. III (1656), met
bijzonderen titel . . . . . . . . . . . . .

395.

De Tachtigjarige Oorlog.
Door LAMBERT DE Vos , uit zijne Hemel- sprake —
1644; Alle zijne Wercken, bestaande in seer Aerdige,
ende Curieuse Dichten; t' samen vergaedert door .T. Bapt.
ende M. C. (Brugghe; 1699) 2 e Dr, . . . . . 397.

Drinkliedtjen.
Genomen uit VAN VLOTENS Ned. Liedeboek, Dl. II.
(Amst.; 1851). . . . . . . . . . . . . .

400.

Liedeken van O. L. Vrouwe van Runx-putten.
Uit de 0. ende N. Lof sangen, die gemeenlijk gesongen worden op de Geboorte ons Heeren .Tesu Christi,
van Kers-nagt tot Maria Ligtmisse toe. Enz. Het
daarbij gedrukt 2 e Dl. is getiteld Passi, Paesch, en
Pinxter-Gesangen, nevens de vij fthien Mysterien van
het Roosen-Kransje. Mitsgaders sta ,gtelijke Wereltsche
Liedekens. Enz. Aan dit tweede Dl. is dit lied ontleend. Daarachter komt nog een Derde op de He ylige
dagen van het geheele .raar. Deze hoogstbelangrijke

drieledige bloemlezing heeft een groot getal uitgaven
beleefd. Tot de oudste behoort die van 1718. Nadere
bibliograf. opgaven deswege in de Aant. der Oude en
Nieuwere Kerstliederen, enz., in uitgave bij C. L. van
Langenhuysen .. . . . . . . . . . . . .

401.

Frans zijn Fr ans.
Door

HUYGENS ;

Koren-bloemen , bovengen.

.

402.

Gouden maels tock.
Door HUYGENS ; Koren-bloemen , bovengen. .

403.

Bedenckinghe op 't gesichte van sandige
Duynen.
Door CATS, in zijn Hof-gedachten.

410
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Schipper (1655) , «verweckt in 't Buyten-leven van
den schrijver op Sorgh-vliet". . . . . . . . 403.

Van Jesus en Sint Janneken.
Toegeschreven aan Pater

POIRTERS ;

te vinden in de

0. ende N. Lof sangen, bovengen. Dl. II. . . . 406.

Het Heilig Sakrament.
Door VONDEL , in zijn Altaergeheihienissen, ontvouwen
in drie Boecken. Te Keulen in de nieuwe Druckerye
(1645). Op den titel staat een Davidtjen, en daaronder Justus fide vivit" : dat is : Joost

of
leeft
de rechtvaardige
door 't geloof.

407.

't Voltrokken Recht.
Uit Vondels Maria Stuart, naar de uitgaven van 1646
te Keulen in d'oude Druckerye; onder vergelijking
van meerdere drukken, is, als de beste , naast
gevolgd een druk, kenbaar aan een onderkast-u in
het woord STUART op den titel, en een andere te
kennen aan de voorletter der opdracht aan den
. lertoge van Bajere; in welke voorletter een S t JanBMtist is afgebeeld. . . . . . . . . . . .

412.

De Treurspel- Landspeldichter.
Volgends Vondels .Leeuwendalers, voor Abraham de
Wees gedrukt bij Jacob Lescailje, 1647 en 1648 416.

Klaagliet over het benauwde Jaar 1648.
Door FRAICISCUS MARTINIUS ; in de V erscheyde Nederd.
Gedichten, bovengen. ge Dl. (t'Amsterdam; 1653). 418.

Klachte over de Dood des Konings van
Groot-Britanje.
Door JEREMIAS DE DECKER; de texten vergeleken in
de meergen. Versch. Ned. Gedichten, Dl. I (1651
en 1659) en in J. de Deckers Rijm-oefeningen, verdeelt in dry Boecken vervattende Gedichten van verscheyden stijl en stoffe, Ie Dl. (t'Amsteldam; 1659). 420.

Op Cromwel in sijn Coets.
Door MARc+ARETA GODEWIJCK; overgenomen uit Dr
G. D. J. Schotels Letter- en Oudheidk. avondstonden
(Dordrecht; 1841). . . . . . .
De lijdende Christus.
Door ROEMER VAN WESEL;

Bloemnkrans van verscheiden

423.
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Gedichten , door eenige Liefhebbers der Poëzy by een
verzamelt (e Amsterdam ; 1659). . . . . . . . 424.

Gebeden aan God de Heere.
Door HENRICK BRUNO ; ald....

.

424.

De Pelgrimaadje.
Te vinden in de Kevelaarsche .Devotie tot de H. Maagd
en Moeder Gods Maria , enz. te bekomen bij de Broedermeesters van de Amsterdamsche Processie ; in
Het nieuw Pelgrimke van 0. L. V. van Kevelaar
(Gelder; 1823) ; en in Het nieuw Kevelaars Trompetteken (Te Antwerpen). . . . . . . . . . 425.

Bluf op den tour van á la Mode.
Door P r

ADRIANUS PorRTERS,

in zijn boveng. M a s k e r. 426.

Keuze.
427.

Door den zelfde; ald

Zeemanslied.
Door J. J. VAN ASTEN; in van Vlotens Ned. Liede429.
boek, Dl. II

De Noorde-Wint en Suyer-Son.
Door CORNELIS MAERTSZ., uit zijn Stichtelijcke Gesangen, enz. op de bekende wijsen gerijmt (Hoorn; 1661). 430.

Bruilofts-Zang.
Door

HIERONIMUS SWEERTS ; Innerlijke Ziel-tochten
(4e Dr. Amsterdam).. . . . . . . . . . .

431.

Het Hollandsch Roemertjen..
. 432.

Uit Van Viotens Ned. Liede-boek, Dl. I. .

Een ouwelijke huishouwelijke Vrijer.
Uit Van Viotens Ned. Liede-boek, Dl. II. .

. . 433.

Zang van Constantinus.
Door JAN HERMANSZ. KRUL, in F a us t in a; genomen
uit zijn Minne-spiegel ter Deughden (t'Amsterdam ;
1639 en 1669) , eergel. met zijn Pampiere Wereld,
enz. (1644 en 1681). Die Musyck-Kamer had tot
devies le blijft in Kelen doen. . . . . . . .

Waereldsche wellusten, strikken der ziel.
Door den zelve; Pampiere Wereld (Amsteldam ; 1644) ,
en opgenomen onder de Stichtelijcke wereltsche Liede-

435.
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Blz.
kens in den drieled. bundel, bekend onder den eersten titel — U. en N. Loftangen; zie bij bl. 401

436.

De Filozoof in doodsnood.
Door P r POIRTERS , uit het Masker bovengen. . . 437.

Ilaetseltjen.
438.

Door den zelve; ald

De Liefde een Ei.
Door den zelve; ald......

.

440.

Spreuken.
Door den zelve; ald ......

. 442.

Suchten tot God in een brandende koorts.
Door I. SCHRIJVER; in de Versch. Ned. Ged. Iie Dl.
(1653).

443.

Lentelied.
Door JEREMIAS DE DECKER; in zijne Rijm-oefeningen,
I e Dl., ben, bij bl. 420. . . . . . . . . .

443.

Afscheyt van Amsterdam.
Door REINIER ANSLO; genomen uit Apollos Harp, bestaande in Nederduytsche Mengelrijmen van byzondere
stoffen, van C. Huygens, enz. By een verzameit door
N. H. A. I. M. (t'Amsterdam; 1658). Ook gebleven in Den Herstelden Apollos Harp — het zelfde
boekjeu, namelijk een restant exempl. waaraan een
slotbundeltjen en nieuw voorwerk toegevoegd is. . 445.

Vertroostinge over de dood van Prins
Wilhem II.
Het tweede vaers in het iislotbundeltjen", bovengen.;
daaruit opgenomen in vergel. met den text in de
Versch. Ned. Gedichten, in welker Eerste Dl. (1651)
het opgenomen is, zonder pagineering; het komt
ook voor in de Ed. van 1659. De verklaringen zijn
aan eerstgemelde bron ontleend. . . . . . . 446.

Grafschrift van Leonardus Marius.
Door VONDEL; Poëzy, II e Dl

450

Laatste woorden van Tromp.
Door CORNELIS RHIJNENBURGH; Vreugde-Bergh, enz.
Dl. I (t'Amsterdam, 1727; verbeteringen uit den
5n druk -- Hoorn, 1664 -- zijn hierachter in de
. . . . . . . . 451.
Errata opgenomen). . .
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Blz.

Wiltzangk.
Door VONDEL. Door hem geplaatst in den Hollantsche
Parnas, enz. Door F. van Domselaar verzamelt,
Dl. I (1660)
. . . .

453.

Het onderscheit tusschen Kristina en
Kromwel.
Door FRANCISCUS SNELLINX. Aldaar. . .

. 454.

De Roomsche Reize van Kristina.
Door den zelve; ald

454.

Den XXIX Psalm.
Door CONRADUS GODDAWS (in de moedertaal schijnt
zijn naam niet bekend); gen. uit zijn Nieuwe Gedichten sonder rym, naa de Griexe en Latynsche Dichtmaten, op allerhande soorten van Verssen, ingestelt, enz

Harderwijk, 1656. Ter toelichting van Hoofts oordeel dient, dat Goddasus en Martinius Hoofts Ned
Historien zeer bewonderden. . . . . . . . . 455.

Rondedans van Brabandsche Boeren.
Mede te vinden in Mr J. C. W. Le Jeunes Letterkundig Overzigt en Proeven van de Nederl. Volkssangen sedert de XVe Eeuw ('s Gravenhage , 1828). 457.

Muyden in Rou.
Door REINIER ANSLO; in Apollos Harp, bovengen. . 459.

Uit den Lucifer.
Van VONDEL; uitgave bij De Wees : 1654..

. 461.

De beroemde Rei uit den Lucifer.
Van VONDEL; aid. . . . . . . . .

. 477,

LIJST DER DICHTERS,
VAN WIE STUKKEN ZIJN OPGENOMEN.

A.
Anslo, Reinier, 445, 459.
Asten , J. J. van , 429.
B.

Krul, Jan Hermansz., 435, 436.
D.
Decker, Jeremias de, 420, 443.

E.
Baerle of Barbus, Casper van, Eist, Willem vander, 232.
294.
F.
Beaumont, Simon van, 210, 254.
Bellet, Jan, 235.
Bembden, of a Bembda, Doro- Fay-d'Herbe , Hendrick , 141.
theus, van. Zie Dirck PieG.
ters, gen. Pers.
Bodecheer Benningh, Joan, 316. Geysteren, Jan van, of loannes
Borcht of a Castro, Willem Gesteranus, 250.
Goddnus, Conradus, 455.
van-der, 352, 354.
Born, Honorius vanden, zie Godewijck, Margareta, 423.
Grieck, Claude de, 354.
van de Putte.
Bredero, Gerbrand Adriaans, Groot of Grotius, Hugo de,
49, 51, 53, 55, 69, 74, 118, 126, 132, 153.
Groot, Willem de, 252.
75, 109, 111, 114, 116.
Brosterhuyzen, Jacob van, 294.
H.
Bruno, Henrick, 424.
Bruyne of de Brune, Iohan de, Haeften, Benedictus van, 356.
214, 219, 257.
Hardewijn of de Harduyn of
Burgh, Jacob van der, 312.
Barduinus, Joost of Justus,
Busschoff, B. , 361,
21, 134, 190.
Heemskerck, Johan van, 194,
C. K.
196, 197, 199, 200, 201.
Camphuysen, Dirck Rafels of Heins of Heinsius, Daniël, 20,
Raphaëisz., 244, 246, 248, 251. 29,31,61,65.
C aproen , Jacques , 319.
Heydendal, H. ab, 314.
Castro, G. a, zie van-der Borcht. Heyns, Zacharias, 235, 236.
Cats, Jacob, 96, 123, 324, Hogendorp, Gijsbrecht van, 86.
377 , 403.
Hondius, Petrus, 143, 148.
Clerck, Claudius de, 215, 317, Hooft, Pieter Cornelissen, 7,
318.
16, 19, 31, 32, 33, 34, 82,
Molm of Colm, Jan Siewerts, 117. 87, 90, 119, 121, 271, 298,
Conincq, Frederico de, 372.
302, 314, 343.
Coninck, Abraham de, 84.
Hout, Ian van, 12.
Coomans, Iohanna, huisvrouw Hugo, Herman, 21.
van J. vander Meersschen, 209. Hubert, Antonis de, 229.
Coster , Samuël , 41, 44 , 46 , 77. Huygens, Constantin, 179 , 306,
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308, 311, 322, 327, 344, Schrijver, J. 443.
391, 402, 403, XI.
Zevecote, of Zcvecotius, Jacob
van, 66, 237, 243, 260, 262.
I. Y.
Snellinx, Franciscus, 454.
Stalpaert van der Wiele , IoIdinau, Donaes, 69.
hannes, 124, 157, 284, 287,
Ymmeloot, Jacques, 233, 234.
288, 289, 291.
M.
Starter, Jan Jans, 192, 193,
194, 203, 206, 208, 209.
Maertsz , Cornelis , 430.
Sweerts, Hieronimus, 431, 433.
Martinius, Franciscus, 418 ,
Mattelaer, Joos, 392.
T.
Meerschen, Vrouwe vander, zie
Tesselschade, zie Visscher.
Coomans.
Thieullier, Ian , 137.
N.

V.

Nieuwelandt, Willem van den
of Guiliam van, 231, 264. Veen, Jan vander, 357, 359, 361.
Venne, Adriaen vander, 328.
0.
Visscher, Anna Roemers, 64,
187, 203, 212, 218, 286, 305.
Ongenoemde : 28, 106,107, zie Visscher, Maria Tesselschade
Stalpert, 135 , 213, 218, 273, Roemers, 300, 313, 320,
zie Pieters of Pers, 378, 400, 321, 322.
401, 425, 432, 446, 457.
Vondel of van den Vondel of
van Vondelen of vander VonP.
delen, Joost, 23, 24, 94, 96,
Pieters, Dirck, of Pers, 68, 117, 159, 161, 162, 168, 220,
225, 229, 275, 281, 294, 297,
282, 395.
Plemp, Cornelis Giselbertz., 323. 300, 302, 303, 308, 315, 331,
Poirters, Adrianus, 390, 391, 335, 336, 338, 340, 364, 367,
406, 426, 427, 437, 440, 442. 372, 379, 383, 386, 388, 407,
Putte, Henrick van de, of Ery- 412, 416, 450, 453, 461, 477.
cius Puteanus of Honorius van- XII.
den Born, 213, 346.
Vondelius of van den Vondel ,
Guilhelmus of Willem, 168.
R.
Vos of Vossius, Lambert de,
318, 349, 397.
Read , Laurens , 304.
Reyes of Revius, Jacob, 314, 330.
W.
Rhijnenburgh, Cornelis, 451.
Roemers, Anna, zie Visscher. Wesel, Anna Roemers van, zie
Visscher.
S. Z.
Wesel, Roemer van, 424.
Schotte , Apollonius , 216.
Y. zie I.
Schrijver of Scriverius, Pieter
Z. zie S.
of Petrus, 59, 269, 270.

ERRATA (FLILLN EN LEEMTEN).

Bladz. V, staat ,,Aemstelaar als Burger". Versta dit in den hedendaagschen
zin: burger als ingezetene. Het burger- of poorterschap, in den
ouderen zin, heeft Vondel zich nooit willen koopen.
ff VII, staat „D r ." lees „Dr " en schrap alom de punt, waar een woord
door zijn eerste letter met superieur gestelde laatste wordt uitgedrukt.
VIII, staat „tabél", lees „tabhl" en bezig liefst het ( I ) uitsluitend ter
aanduiding van nadruk, (') ter aanduiding van kleintoon.
,, XIII , schrap het (R) achter ,,Katholiek"
„ XIV, reg. 3 v. o. zet een komma achter Gedichten
XV , schrap het („) voor het eerste vaers.
„
„
3, in de noot, herstel het woord „als"
„
4, reg. 16 v. o. lees „fantazie"
„
„ „een
11 7f
f,
5, sluit reg. 2 met een komma.
,,
6, ondersten reg. zet achter „plaatse" een komma.
,f
„
7, staat in 't hoofd „[Rederijk}-" lees „[Rederijk-]
11, verbeter de noot volgends bladz. XII.
,,
„ 20, voeg bij de schets van Heinsius, dat er vele Latijnsche geschriften
van hem bestaan.
21, zet een punt achter de noot.
,,
„ 23, lees geen „aerms", maar „aerems
„ 3e koeplet, reg. 2, lees „'k sal"
„ staat „kindschheid", lees „kindsheid"
„
24, eeg. 2, lees „so"
„ „ „ 23, „ „Pyreneesch"
/f
f,
49 ff 9,sy4"
Pt
„ 25, „ 4, v. o. lees „Beteecken"
„ 29, noot 2, schrap „gewone" door.
„
lees niet „en 29", maar „en 30"
,, 30, reg. 21, lees „vier"
„ 31, lees „bij bl. 29 genoemd ,"
„
2, reg. 16, lees „vlucht"
33, lees, in het sonnet Wech minne, overal ve, voor is
11
36,
lees, in de noot, „Doorstreping"
,,
59, lees, reg. 2 v. o. „deze"
60, ondersten reg. 'lees ,,vvel"
„
„ voeg, tusschen de getallen, „277"
.,
64,
PI
„ 87, lees „Rijckert" ; niet „Ryckert"
97, in de noot , lees ,,Z. Heyns en Vondel"
I/
„ 111, noot 20, lees „bonne mine"
119,
lees, in den hoofdregel, geen „BALLINGSCHAP " , maar „„DAM"
I).
121, „ in den hoofdr., „BAETO"
„ 155. De gissing bij noot 2 is, uit hoofde des verschils van gemoedstemming in geloofszaken, tusschen Zwingli en De Groot niet onredelijk: Mr J° De Vries echter heeft, in zijn uitg., de kap. S,
welke hij Brandt voorkomt, door Bene kleine s doen vervangen.
168, Iees, in het berichtjen omtrent Vondels treurspel, „doch waar
17
zijn broeder", en verder „te recht hulde aan deed"

Blade. 168, reg. 5 v, o. lees „bl. 162"
sluit reg. 12 met een :
184, lees „Jaeren-passer"
„
197, staat „bl. 19 11", lees „bl. 196"
201, staat in het le koepl. der Lick-suchjes, reg. 4, „lees", lees „dus"
reg. 3 v. o. lees „een"; staat „cen"
218, noot 1, lees „Ilij wil maar schijnen wat te weten: Horatius"
„ 229, staat „schepen", lees „Schepen"
„ 250,
reg. 9 v. o. staat „over" , lees „doch"
laatste woord van Een noodig, lees „[t]e[llen"
„ 251,
„ 264, voeg in 't berichtjen „ Oorsp. sp."
273, eerste reg. van het Victory-Lied: de twee laatste woorden zijn
toch wel „ons hoorieren" en verkeerdelijk veranderd. „Hoorieren" beteekent „hooren"
„ 281, verander 270 in 271
282, Oen en Sen reg. van het Prince-lied te lezen:
Tegen 't machtigh Spanjen,
Dies ick 't Bataviers gemoed
7en
reg.
„frissche"
voor „jonghe" leven
OP
„ 284, staat „vAN DER WIELEN " , lees „UN DER WIELE " ; en z6o alom.
„ 288, aan den voet, lees niet 286, lees „284"
294, in 't bericht omtrent Van Baerle staat „vroeger een der vele" ,
lees „later een der". Lees, achter „Tesselschade" , ,,toen zij
weduwe was"
300, reg. 3 van de Wilde Zanghster, lees „Verlust; eu schatert uyt :"
't Schijnt, in weerwil van Witsen Geysbeek, dat deze Reaal ,
,t
die ook Gouverneur-Generaal van Indié en Vice-Admiraal geweest Is, geen zoon was van den Patriot uit den Gouden Reaal.
312, reg. 7 staat „schynt", lees „schijnt"
„
320, reg. 5 v. o. staat „stilswijgend", lees „stilswijgends"
„
390, schrap „bij Herenthals in N.-Brabant"
„
412, schrap het woord „laren", in het berichtjen
„
„ 420, lees achter „Karel I" — „Zie bl. 303"
451,
vaersregel 3 staat ,,tot". lees ,.met" en sluit reg. 4 met een (,)
„
487, lees, bij 't vijfde stuk v. b. achter „door" — „Gerard Brandt
„
en"; verander 182 in 132.
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