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E Stuite n va n Hollamlt e n Weftvrieslandt , dom t e fretten , alfoo on s vertoon t is b y de Weduwe va n Albeitu s
Magnus , en deuclf s Erfgenaame n , wooncnde to t Am .
ftcrdam , hoe dat haar Suppliante Ma n i n fyn leeven gedrukt hebbende, verfcheyd e Comedien , onder defelv e he t Lied e Boekj e
Tm Fels , e n da t de Suppliante ende Erfgenaamen van haar voorn.
Man* veel e va n d e voorfz » Exrmplaare n waaren naergebleeven,
en dewyl e noc h daagelyck s verfcheyd e Comedie n , door Lief hebbers wierden gemaackt, en aan dcfelve wierden geprefenteert,
om t e drucke n > e» de Suppliante en de voorfz . Erfgenaamen we l
geneegen waare n o m verfcheyd e Nieuw e Comedie n re drucken,
roair beducht weelende, dat eenige baatfoekend e Menfche n de felve foude n naadrucke n , foo keerden fich deSuppliante me t de
Erfgenaamen van wylen Albertu s Magnus , in alle onderdaanig heyt aan ons, demoedigh verfoekend e dat het ons geliefde d e Suppliante me t de voorf z Erfgenaamen , te begunftige n me t brie ven van Oöroy voor den ryat van vyftien achteree n volgend e faaien, o m defelve Comedien e n Liedere n van Fel s die b y de Suppliante voorn , overleede ma n i n fy n leve n gedruck t wjaren , en
noch by de Suppliant e e n Erfgenam e gedruck t (oude n mooga n
Worden , in fodanige n formaa t e n taa l al s defelve foud e goedt vinden, waa r door de Suppliante en de voorn. Erfgenaamen > haare kofte e n moeyte niet r e vergeefs foud e mooge n aanleggen . en
door het naadrucken hare r Comedie n en Liederen van reis , fonder profy t moefte n verkoopen . SO O I S ' T , da t w y d e faak e
en't verjbe k voorfz , overgemerck t hebbende, e n geneegen weefende terbeedeva n d é Suppliant e uy t onf e recht e weetenfchap ^
Sottveraine macht ende Authorityt, defelve Suppliante geconfen teett, geaccordeert , e n geo&toyeert hebben, confenteeren, accotdeeren, e n Oftroyeere n defelve mits dele , da t (y geduurende
den tydt , va n vyftie n eerf t achte r ee n volgend e Jaaren , de Comedien en Liederen van Fels, hie r naargenomineert ; als te wee ten : gebiuyk e n Misbruyk , d e bedroog e Mof , Roelandt ,
Pels Minnefang e twe e deel t jen s , Cinna, Hollandfe Fransman ,
Ifigenia, Filebou t o f doéter , gedwonge Huwelyc k , Juvinalis
tiende berilp r dicht, OttoVaniu s bygedicht , Tiran y va n Eygenbaat, Andromache, Mjjlewedding, Agtippa, Spoockent leeuw tje, Gelyck e tweelingh , Orondatu s enStatura , Oratius , Bere nifle, Agamemnon, Myefet , Federa e n Hypolitus , Huwelyc feen Staat, Conftaniy n d e Groot , d e Debauchant , Arminius ,
Lubbert Lubbertfe , d e Vreck , Conradyn , Jodelet , Ingebeeld e
Siec-ce, Temifthokles , OfFe, Amadis , Cadmus Opera, Stra tenifïe, ïlyters » Hcraklius , Crifpy n Medicyn roeeten Officier ,
«nMufikandt, Didoosdoode n Julfus, Crifpy n luffrou w e n Notaris Schilde r der Liefde, Alchimift, d e Vryerin dekift, Voo r
en Naafpe) , Studente n leeven , Betaalt bedioch , Iielachelyck e

Jonker, ï»tU* n Helen* r Huwelyck fluyten , d e Goed e Vronw
Ontrouwe Vooght . deGewaand e Advocaat , d e Meyd t Juff . d e*
Rouw, Wanhebbelyek e Liefde , Ontrouw e Cantoo r Knecht ,
Itominfieke Juftronw, VerlooreSchthwacht, d e Schynheylige ,
de Gedichte van Pluymer, binne n denvootn . onfe n Lande alleen
lil mooge n drukke n doe n drukke n uy t geeve n e n v fikoöpen,
verbiedende daatoram e alle e n ee n iegelycken d e vootfr . Conic dten e n Liederen in' t geheel o f ten deel naa t t e drucken ofte el ders naargedrnck t binnen den felven onfen Land e te brengen, uy t
tegeven ofte verkoopen, op' de verbeurte van alle de naargedruckte ingebrachte ofte verkochte Exemplaaren ,en een boete van drichondert gulde n duren boove n t e verbeuren , t e applicere n een
derde par t voor den Officie r di e de Calang e doe n fal, eenderd e
part voor den Armen terplaatfedaar ht Calu s voo r vilicnfal , e n
het rtfteerend e derdepar t voo r d e Suppliatite , alles i n die n verftande dat wy d e voorfï j Suppliant e me t delen onfen Oftroye alleen willende gratificeren tot vèrhoedinge van liaare fchaade, dou r
het naadtucke n va n d e voorn. Comedien e n Liedere n daardoo r
in geenigen deelen verftaan , den inhoud e va n dien , te authorifeereo, ofi e teadvoueren , e n veel min defelve onde r oof e protectie en befcherminge eeni g meerde r Credit aenfienoftereputati e
te geeve n , nemaarde Suppliante, in Cas daarinietsonbehoor lycks {ouden influeten, alle het felve tot naaren lafte, fal gehouden weefe n t e verantwoorde n , tot die n eynd e we l eXprelTelycf c
begecrende, dat by aldien fy defen onfen Oöroy e vobr de voorn^
Comedien en Liederen fal willen ftellen, daarva n gee n geabrc vieerde oft e gecontraheerd e irienti e fa l mooge n maaken , neen
maar gehoudeweeferi het felve Octroye irt'tgehee l enfondereeni geomiffedaar voo r te drucken, ofre ie doen d rucken, en datlygchoudenfalfyn ee n Exemplaar van het voorri.boek gebonden en wel
geconditioneeri te brengen in deBiblioteeck varionf e Uiii verfite+c
tot Leyden i e n daar van behoorelyc k t e doe n blyken , alle s op
peene va n he t effec t van dien te verlieten ; en te n eynd e de Supplianten defen onfe n Confént e e n Octroy e moogen genieten al s
naar behooren , laften w y alle en een igelycke die ' t aangaen mach,
dat fy de Suppliante vau den inhoud e va n defen , doen, laatene n
gedoogen , ruftëlyck, vredelyck , e n volkomeutlyck , genie tenen gebruyeke n , eefleerende, all e bele t e n wedetfegge n te r
eontririe, gegeve n i n de n Hajge onder onfen grooce n Seg; [ hie r
aan doen hangen ; De n achtte n Januari , in' t (aa r onfe s Hcercj i
Cn Salighmaaker eenduyfentfeshondertaghtentnegeniigli ,
A HETNSIUS .
Ter ordonnantie van de Staiten
S I M O N van B £ A U AÏ O N T.'
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Ge/peelt op d' Amjlerdamfe Schouburgb^
Den laetfte n Druc k > overfien e n verbetert *

By de Weduwe van Gysbert de Groot, Boeckverkoopfki ,

opdcnNicuwcn-dij'kjindcgrooteBybcI. Ann o 1704.

INHOUDT.
E Gordyne n gaen op me t Andrtet Alltrtfz.1
Oudt- Gouverneur de r Stad t Leyderi j di e
alle mogelijcke vlij t aenwend t o m defelv e
voor 't aenkome n de r Spaenfch e machte n
te verhoede n , die i n aentoch t zij n ; onderwijl doe t
hy de Poorte n fluyten > en he m kom t te r oorer i da t
Eduard Chefter, Engel s Commandeur, nie t we l han delt , houd he m e n fijn volc k buyten , die t'onvreden
vertreckt. Mit s komt dae r een gedeelt e Va n ' t Leger
aen , en zij n befi g hu n dappe r t e verfchaniTen . My
valt dan , met fijn byhebbend volck, daer op uyt, om
een aenflagh t e doe n > maer misluckt ; raeckt doode lijck gequetft , lae t va n fijn volck: fterft: Klaes Ketb
lijn Luytenant , met eenig e verftroyd e , vinden end e
dragen hem binnen . Hie r op nader t d e Veld-overft e
Fr. Balde», Carton, Allonfo-, sichem, met de reft van
het Leger » make n hu n dappe r vaf t , roemen o p ge pleegde moorderyen , fweeren (fo o d e Stadt ' niet ge willig i n hae r hande n komt ) fulk s ae n hae r med e t e
plegen. Di e van binne n niet als alleonhey l beoogen de , verkiefen to t nieu w Gouverneu r de n wel-edele n
John Vitnder Does , Heer to t Noortwijck , &c . di e
ydcr courageert, en de gelegentheyt voorftelt . Mir s
komt Kees Louwen, een Boer van Soetermeer (ter noot)
de Stad t i n vluchte n > die d e buyten-ellend e beken t
aiaeckt: dit ontroer t Dupenvoorde , die fich hier over
beklaeght : dies kom t vander Werf, Racphorft
eö
Broectyoven by hem, en overwegen de ïaek > doeo een
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eedt, Dae r werd t ee n vyandlijk e Brie f gevonden .
Men raeck t oneens. iej>den, t deerlic k tochtende ovei
den ftaet de r Burgery , en komft e van Carton en fijn
Trompetter, die d e Stad: op-eyfch t , dan'wert af-ge .
flagen: dit aengedient , fweert me n he t t e vergelden.
I>ie van binnen doen een uy tval< krygen ee n Schans in,
vinden buyt: di t geef t we l wat moets , maer den honger neemt toe, foo dat men genöotfaeckt is , Honden,
Katten , Ratteri , Muyièn , en diergelijck e onnuttig heden t'eete n : daer kom t we l tijding h ran ontfet ,
maer raek t 't hert niet: men mnynneert , het tiooften
helpt niet. Leyden beoogt hoe langer hoe mee r de ellende * niet allee n Honger , maer dae r by geflage n met
Peft, Tweedracht, en diergelijcke plagen, als 't finneloos geloo p der Burgeren doo r d e ftratenj» die van der
VVerfmet een ongemeen e trooft te moet ftapt, en ieder
weer doet na huys en wacht keeren . Car ion weder met
fijn Trompetter voo r d e wal,' wachtende (o p ' t voor gaende verfoeck ) befchey d , dan moe t verwecken .
Hier op Baldeus, A lUnfo verbaeftuyt, Carion me t drie
of vie r Boere n , 't waflend e wate r t e ftutten. Me n
roept de O verften va n 't leger by een > men laft een ieder i n fijn quartier , o m d e fta d t e beftormen . Di t
komt (doo r ee n befonder e befchicking ) te r oore n
een edel e Jonkvrou w (te n huwelijk * verfocht va n derf
voorfz. "Baldeus, en naraael s me t he m wettelijc k ge trouwt) hier Amelia genaemt, van grooten huyfe, die,
foo deughdelijck al s fchoon, uy t liefd e to t he t Vader land , in der yl uy t ' s Grayenhage by he m in ' t lege r

INHOUDT.
reyft, brengft t t e wceg h > dat ii y ' t ftormcn ftaeckt,
ende laf t iede r in fijn oude form te treckc n > beloofd
haer roe t eede n de , ftadt gee n lee d t e /uile n doen ,
neemt «iïcheyd , en doet hae r geley d to t d e Horen bragge. Ee n Saldae t binnen , fchie t ee n van bu y te»
.terneer» hiero p vartder Does , vanda Werf, meteen
gevolg va n ^Burgeren op, d e wal > befpeqten ee n ont jfet-teken ; een Duyv e breng t d e Brieve n ; de Stad t
raeckt vo l moedts . Di t klinck t Baldeus , ende d e
fijne , wondcrlijck i n he t oo r : het wate r rijft , de
Stad wer d verlate n : Boyfot me t fijn mach t nader t :
een Wees-jopgcn (o p iet s gefie n t e hebben ) uyf, komt
weder in, veifie n me t Haringe n Broot , al s ee n teeken va n de s Stad s ontfettin g , werd van vander Werf,
Duyvenrwde , Raefhotft e n Broeckjioven , blijdelijck
orufangen : men doet poorte n en fluyfenopen. Boyfot
raeckt binnen , Leyden verblijdt , hier op uit : VAtider
Dtes , vAnder Werft Rdefhorfi, met ee n gevol g va n
Burgeren » ontfangen Boy fit , vereeren he m me t ee n
goude keren. Prins Willem de I. komt o p dit gerucht
in de Stad t e n irerd t aldae t heerlijc k ontfange n , en
begiftight d e Burgere met veel Privilegiën.
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Andries Allertfz,. Oudt-'Dr'te Lejdtfe Burgers,
Gouverneur van Ley- kej/dtfe Vrjbuyters.
den. ïf&meÏMt
Edel
e Juffrouw.
Klaes Ketb , fijn Luyte- 'mesjongen.
nant.
\LOUJS Bojrfot, Admirael.
Dinkyan Peel , fijn dienaer . Wilhelmus de I. Prins va n
Edttard Chefier , Engelfch Oranjen .
Commandeur. Leydfcbe
Soldaten.
Richard Pen , fijn Bode . I
Joban vander Docs y nieuw ; Spaenfche
,
Gouvetn. va n Lcyden. '
Stadts Capiteynen. Irancifius
Baldeus , Spaens
Duivenvoorde >"1 Burger- Veld-overfte
.
Vander JVerf, [ meefters Parion Lopes Gallio, ~) SpaenXaepborft,
{ van Ley- Allonfo delC Viaz.,
^ ' ^
Broeckboven. J d c n - wchem
de Lara %
Jbm.
Kees Louwen, ee n gevluchte Spaenfe Soldaten.
Boer.
\Trowpetter.
Leyden,' een Maegt » Boeren.
Het Tooncel i s Lcyden , en fijne Belegering begint de n
27-Mey, eneyndigtden3.en4.06tobcri$74 .
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Andries Allertfz..
Et fchijnt dat defe Stadt tot oorlog is gefticht,
Eerft vochtt e voo r d e Reus , n u voo r Godt s
ware Licht,
Enheytige Gemeatt. Me n heeft in twintig weken
(DoorfellMcrijg) niet als eeabloet-vlag op ficn(teken,
Voor dit bemuurde rondt. Wa t fchrickclijck gewelt
En bloodt-dorft feghmen hier gefchieden in het velt!
En in hoc men'gcn ftorm heb ick, b y nacht en dagen ,
Den vyandt van de wal manhaftigh atgeflagen;
Tot dat Graef Lodcwijk, dien vroom Naflöulèn Held,
Bracht, tot des*Neêrlandts dienft, een leger in het vcldt.
Den Spanjaert dit bewuit, verbrande voort fijnhutten,
En trock van Leyden af, o m defe Graefte (tutten,
Die met fijnheyralreed dicht aen de Maes-kant lagh;
Wacr in fchier yder een veel fwarigheden fagh,
Voornamentlijck den Prins, die , uytbyfond'revrefen ,
Sijn Broeder heeft gewenft toen ver van daer te welen,
Om dat hy kuntfehap had, door 't melden van de Faem,
Van's vyandsgroote macht; enwift, ho e onbequaem
Het leger van den Graef kon door het ys pafleeren.
Toen nu den Spanjaert quam om onfe macht te kecren
Befagh Graef Lodewijck fijnnieuw-geworven heyr,
't Geen hy flaghords-gewijsherfteldc in't geweer:
A4
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Maer als dit laffe vojck den vyand fagen draven,
Sy hun gefamentiij ck tot muytery begaven,
Enriepengeefteerftgeit-, maerlaes j 'tcnwaflêrniet ,
Met welk dien vromen Helt fcer fwaer aen *t herte ftict:
Derhalven moft hy toen den vyand vreêrftant bieden
Met een feer kleyne fchaer, en meelt al Edellieden,
Dat gantfeh nie t docnlijck was, door dien des vyandts
mactit
Had een gedeclt alree van 's Graven heyr verkracht.
Des is hy jammerlyck met rneeft al fijnSoldaten
Gefheuvelt op het veldt, en moeft den vyand laten
Ten roof, li j n oorlpgs-treyn en alle 't krijgs-gewcer;
Daer lagh toen Hollands hoop ter aerden plotiig neer J
Dit heeft den Spanjaert nu een grootc moed gegeven,
Die me t veel.oorloghs-volck wee r kem t om Leyden
ftreven,
En rooft vaft op den boer, 't is niet als rooqfc en brant
Hetgeen men blincken fietontrent de Heulfche kant.
Men hoort hier oock gerucht, hced'Engelf e Soldate n
Hun Schanflcn hebben in des vyands hand gelaten,
Dit is een groot verlies, en 't lal feer Ichaed'lijk zijn
Voor 't gantfche Nederland, en 't is de rechte lij n
Om al de water-vaert en landwegh afte fluyten:
Men (iet hier op den Burgh i ho e dat den vyand buyten
Met duyfenden van volck, geharnaft en gehelmt,
Leydt rondom defe ftad, de Quakel fchijnt bedwelmt
Van al den overtocht; ons Burgers angö en vrefen
Is, dat de hongers-noot het felfte fwaert fal wcfen:
"Wy tijn te fnel berent, des Princen broeder doot,
En ncerlaegh van het heyr, is voor de lladt heel groot.
Dan, doch men moet geen vrees hier binnen muuren
maken,
Op dat geen angft het hert der Burgery doet blaken:
Want ieder is vol moedt, voorfichtigh in de noot,
Befchermers van Gods Leer,. volharders totter doot.
Soo wy belegert zijn, 't fal aen geen moed ontbreken,
Veel

V A N LETDB.M
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Veel minder aen geweer; ofhongerraooftons fteken,
En fchoon die ons al drong., w y fiilleneer deftadt •
Verwocftèn tot een puyn, e n werpen onft fchat
In't diepfte van deaRijn, als Leeuwen aengedreven
Op al het Spaens gewelt, to t dat de lactft het leven
Verlaet in trouwe diénft, eer datter huys of wal
Van ons tot 's vyands roem, t e nutte komen fitl :
Eer lact ick lijf en bloet vermorflen en verflenféhen,
Eer 'k my bewegen laet van dees vervloekte menfehen.
Mijn leven ftaetvoor 't lant; ick vrees voor geen gevaer,
lek (tont veel eer beldemt, verlaten van mijn fchaer
In drommen yfre liêns, en voelde 't woedigh ryden
Van paerden op mijn helm en harnas, dat door'tftry den
Gebult was en gefcheurt, 'k behie} noch al het lijf,
En voor mijn Vaderlant noch trouw en wakend blijf.
Dircl^vm Foei, Anir'tes Allenfk..
Djrci. \/[ Y n Heer, daer komt een Bo» verbaeft de fla4
•*•*•*•
intreden,
Die u eens gacme fprak.
Andrks. Ho
e fiddcrenmijn leden!
Hier komt de droeve maer, die 'k lange heb gelpelt.
Seght dat hy voor my komt, en my hier wat vertelt.
Richard Pen , Andties Allertfc.
Rkb. \X Y n Heere,met verlof,vergun dat ik magiprekep,
•^-^Maer wilt het ongeluk danovcr my «iet wreken
Ikkomuyi Chefterslaft .
Andrki. 'kBevryudefemael
,
Van waer is uwe komft ? kom, doet my voort 't verhael.
Rich. Van Gouts en Alphfc Schans, die Eduards Soldaien
In 's Vyands wreedc handt daer hebben bey gelaten.
Andrics. Hoc ! doo r gewelt?
Richard.
De een: mac r d'ander fonder flag
Verlaten, eer het volck den vyandt komen lag,
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Nu in den morgenftont, fo o fagh men dapper branden
Een groote myl van ons: het fchcen de vyand landen
I n't dorp van S wammerdatn, e n trock foo op ons aen ,
Metfeftienrroupenvolcks, omalle s te verflaen.
Wy van haer komft bewuft, di e hebben haer geflagen
Wei driemael van ons af. Al s die in Alphen fagen
Dit fchrickclyck gevecht, di e 1 ictcn alles ftaen,
Verlieten hare Schans., e n vloden daer van daen.
Als dit den vyand fagh, fo o liet hy dapper brallen
Met donderend gefchut, e n viel op onfc wallen >
Met foo een groot gewclt, dat naer een dapp're flagh
Men van des vyands volck ons overwonnen fagh.
Mries. O groote nederlaegh! e n ishct volck verflagen
Meefi: in de Schans?
lichard.
Oneen; ten fal geen uur aendragen
Of't heele Regiment is hier voor uwe wal.
hdries. Soo dient my goeden raet; vertrek t gy, en ick fal
Naer ondervindïng.yan u moeyte, u bclooncn.
Hoe fal ick voor den Raed dees rnoctwil beft verfchoo nen?
Want nu wacr 't Engels volck van doen in deren (tact,
Indien dit werek niet is belleken met verraet.
Maer meeft in, w.ier oóck twift hier over is gereten,
Dat naer een korten tijd de mond-koftopfal weien ,
Dan waer men meer bevreeft voor' t volk hierbinnen s
Wal,
Al s 't groqtft gewelt het geen den Vyandmaken fal.
Ick doe de poort niat op, ick wil hacr buyten laten,
En met een loofe fchijn een dagh of twee bepraten,
En ondertaften eens wat in hacr boefem fleeckt:
Licht komt het voor den dagh wacdoor hacr wordt gequeeckt.
Daer hoor ick al gerucht. Ic k voegh my na de muuren.
Op dat ick dcfè deck ten goeden magh beftuuren.
Ednard

VAN LEYDEN

.
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Eduard met fijn Volck^ veor de Peort > Andries
Allertfz.. ep de muur.
Ed**rt. \ T Y n Heer, wa t lal dit zij a? di t 's wel ee n
•*•"-*groete hoon;
Sal ick voor mynen dienft genieten lbo eenloon ?
G hy fluyt voor my de poort, de vyand my de wegen,
Wie heeft voor trouwe dienft oit foeen loon gekregen ?
Hoe hebt gy 't met ons voor ? wie blaeft u d'oawn vol ?
Of maeckt u dit verlies heel, finneloosen dol ?
Andries. Neen , Eduardus, neen, 't is niet in ons vermogen
Umet het gantfchevolck hier binnen te gedogen;
Dus houd het my te goe, alfoo nu hier 't gemeen
Is tegen uwe macht fecr dapper op de been.
Edwart. Is 't onverftandig grau dan mceftcr van de wetten?
Andries. Niet , of he t heeft fijnreen; men kan haar wil
verpletten.
Edu. So fnuykt hacr moetwil dan indien gy zijt hacr heer.
And. Geen rechter tegens recht mag wetten fijngeweer.
Edu. Het regt dat krijgt de ftoelom hacr party te breken.
Maer dit's u werk alleen, gy foekt op ons te wreken
Dees droeve nederlaegh. ' t Onbrak acn geen ge welt,
Hoewel ick door haar macht verlaten moeft het velt.
Dus dunckt het my een droom dat ghy de poort doet
fluy'ten,
Enlaetmymetditvolck, gclijc k de vyand, buyten .
Hoe lal het met ons zijn, wae r wilt gy dat w y gaen?
Andries. G y lult u leger hier om defe muuren flaen ;
Stelt uwe tenten op, men lal u fnont-koft langen ;
Tot gy ten vollen hier befcheyt affuit onttangen
Waer dat gy trecken fult.
Eduart. Hie
r onder defe muur?
En wachten flaghop flaghdes vyands ftaelen vaur,
Dat is de mening niet.
Andries. Hoe
J heb t gy vrees voorflagen?
Soo
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Soo is 't geen wonder dan dat ghy u liet verjagen
Uyt een bemucrde Schans.
Ejuart. Gh
y groote lafteraer!
Die macht te wedcrftacn was voor ons veel te fwacr
Met foo een handt vol volck; dan defc harde reden
2ij n hier te fpa gebruyekt, en met de voet getreden,
Tfa volck! neem op't geweer: treckt na den Vyant toe,
'k Ontfla u van den Èed, ick ben dit laft'rcn moe,
Enyadcrgafijnsweegs. Ickko m hier door dit hoonen
Te mereken hoc 't geval een ydcr weet te loonen;
Diesgaickonvcrnueght. Ondankb'r c Stadt, di e my
Vbor mijn getrouwe dienft loont met bedricgery.
Andries Allen fa, KlaesKeth, DirckjanPoel, Burgers.
Andries. \KYn trouw e Burger y , wy ïijn n u buytens
i V l Walle
n
Gekomen om met lift op 's vyandts macht te vallen.
Niet dat wy met gewelt ons voegen tot den flagh ,
Maar door een Oorloogs-toon,of fchrikkelick ge wagh,
Haer fiente jagen wegh daer fy de pas befluyten,
Het is nu in der nacht, dieswilleriw y hierbuyten
Veïdeelen ons huween; ghy , myneLuycenant ,
Suit aen de Papenbrugh, dicht aen de waterkant,
Verheften groot rumoer, en dapper op hun fchietcn,
En ick fal op 't gerucht van achter 't Huys te Swieten
Gaen ftichtengrooten brandt, en fienmet liftigheyt
t'Onfluytcn wee r d^pas, dae r ' s Vyandts macht hun
fpreyt.
Dan hier niet langh getoeft, de nacht d ie fal vcrloopeti,
Dan fouden wy dit werek met lijf en bloedt bekoopen.
Dus neem ick 't halve volck, en treek dees wegen in.
Klats. E n ick het ander deel, en fal dees goede fin
Metallevlytigheyt, foo'tmuog'Iijkis, volbrengen .
Dkd. A l fouden vr y orjï bloedt voo r ' s vyandts macht
vcrplc'ngen.
Andries.
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Andries Altertfu. deodelijck^ gtwondt.
Vf Y n aenfiaghisgemifl:: mijhad'renzijndoorfrleén,
•*-VADcn Vyandt was tc ftcrck, te dapper op dc been:
Mijn vólck is, lacs! gcvlngt, verftrpyt, en weggedreven,
En ick, ellendig h menfeh! moet laten nier mijn leven;
Mijn adem die verfwackt, het bloedt beftelpt mijn hart,
Mijn krachten zijn vergaen, en meerderen mijn fmart.
OLcyden! Leydqn J hoor ! uwvaliSalbefchooren ,
UwStadt, uwgoet , enbloet , i s al gelijk verlooren ,
U baet geen tegenftant, macr hoope tot üntict:
Want ghy zijt overmant, fo o Godt het niet belet.
'k Ontval uit uwen dienft, myn kragten zyn verdwenen.
Ó Leydcn! 'k roep u aen, al hoort my nicmandt (tenen.
Ickleghvoor,uwcwal. Ach ! hoor t my nicmandt niet?
Soo my de ziel vcrlaet, en dit den Vyandt fiet ,
Hoc lal hy zijn verheugt, en ftracksmijn rifvervoeren?
Helaes! mijn fpraek vcrgaet,mijn lijf kanfigniet roeren,
Vaer wel, o Rij nlants Hooltlhou ftand!ik rcys nü voortKlaes Ketb, Burgers, Dire^ van Poel.
KUesl TJIer ley t de n Mavor s va n ons aller s|agt ver•*--*•
moort,
De ftijlvan Rijn1ant,én de fchrik der wree Spanjaarden;
Dat bleek wel in 't Beleg, hoc trouw'lyk hy bewaerden
Dees droef benaude Stadt, ja tot den leften dagh,
Hoewel den vyandt daer wel twintig weken lagh.
i Burg. Wy itonden heel beklemt, omringt in yfte lieden.
Die wy met dapperflaen, fterkmoefté weêrftant bieden,
Indien men vrye pas wou hebben door 't geweer;
Maer in den eerften ftormviel defèn Hcldt ter neer.
'Men hielp hem weder op,maer door het dapper fchieten
Is 't dat wy hem, en noch vier Burgers, daer vérl ieten.
Dirck. Ko m Burgerij neemt hem op, en draegt hem in de
Eer men verraden, wordt op dij onveyle padt. (ftad
,
Baldtus.
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Baldeus, Caritn, Mlenfo, sichem.
Baldeus. TC" N treet nu verder niet, wyftaennuregtvoo r
-£-•
Leyden,
Volireckt u ronde kring, en laet geen tijdt verbeyden,
Voor Haerïem was ick 't moe -, maer foo my dit geluckt,
Soo zijn de grendels van heel Nederlandt gerukt.
Het kofte my veel volcks door ftormenen doorflagen,
Dus fal ick voor dees Stadt gewelt nog mannen wagen:
Maer graven my in 't rondt met Schanffen fonder tal,
Ick weet dat hongers-noodt de Stadt bevechten (al,
Het wekk my heel verblijdt ; en 'k fal mijn fwaert fo o
T 'ten ,
Dat ICK daer meê de grondt der Ketters fal verpletten.
Soo raekt het Nederlant weer aen des Konings Kroon ,
Weer in fijnwapen-fchilt en zetelt aen fijnTroon,
'k Heb de hertneckigheyt van foo veel Ste'en gebroken,
Dat Leydens moetwil al is door de fchrik gedoken:
En nu in fchijfn van Held' fal ick door veynfery
En valfch doorfchreven fjchift, doen flaenin flaverny
Al wat'er adem heeft, de Stadt moet in mijn handen,
Ick dorft na Burgers bloet, en haek na Vrouwe fchanden;
Het is Soldaets genot wanneer men 't Leger plant,
En naer gewoohe vreught, naer, luften rooft en brant.
Ick groey in 't bloedigh fpel, en lach in 't leet der Vrouwen.
Dit al-verwinnent fwaert is nóyt m toon? te houwen,
Soo moetdeesfeherpe roe nu dempen t Ketters-rot,
Dat met haer wettigh Vpift foo fchendigh drijft de fpot.
Cario*. E n ick, doo r Konings kaft, laetookdebloet-vla g
voeren,
En liet den Suygeling Wel aen mijn lance fnoeren:
Ja, ruckten 't van de Moer, en kneufden 't midden deur
Voor 's Moeders droevig oog, en lachten om 't getreur.
'k Heb ook in men'geo ftormde fwangerige wyven
Tot Arbeydts-noodt gelaên, in 't water laten dryyen.
Laetft
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Laetft binnen Naerden nocb, dae r ik een fwanger vijf»
In'r aenfien van de man, de vrught (neê uyt he t lijf,
En fleurdent by een been met mijn bebloede handen,
En worp het in een vyer, en liet het foo verbranden.
En na dees kloecke daedt de man terftont vermoort ,
Die in lijneygen bloetdoe n pijnlij k wierd t verfmoort .
D'onteerde Maeghden wy als doen in 't water worpen 1
Die tot haer levens eynd het felve moeden dorpen.
Wat brack'er menig kling en helm op 't Helden- hooft,
Die vaeck in feilen ftorm zijn midden door geklooft ?
Wat dree f daar niet al bloedt én hardens by de ftraten ,
Het|geen de honden dan feergieriglijoken vrate n ?
Mijn over-trouwe Volck heeft door mijn volle laft,
Te vuur, en oock te fwaert, het alles acngetaft,
Tot dat fy moe en mat door 't moorden moeden ruften ,
En tot eendanckbaerheyt haer eygen wapens kutten ,
Als oorfaek van haer vreugt, en voedfel van hae r moet y
Als teeken van haer kracht, waer meê fy 'trood e bloet
Nog toonden op haer fwaert, en roemden op haer daden.
Alltnjo. Ick he b dees fcherp e Kling f o mehigmae l doe n
baden
Ia 't Ketters roode bloedt, di e van my zijn vermoort.
Wat rie p de Burgery tot Zutphen in de Poort f
Ickbcn ee*Catholijck, aeb! wilt mij» lijf verftboottex.
Ick fprack > dat's goet voor % , en gingh haer daed'lijc k
Ioonen
Met dit gewette ftael, en vulde foo de Poort *
Met dopt- gebloede liên: veel mannen met de koort
Heb ick aldaer gewurght, en veel geladen fchuy ten
Met lijeken vol gepropt, doen voeren dan na buyten:
En wagenen vervult met hoofden fonder tal,
W e weet wat Levden dan noch overkomen lal,
Dat naer een lang Beleg, door uytgeteerde magen,
Moet vallen in ons handt, en voorbereyde lagen.
Den Hertogh, en ghy Vorft^ geef t laf t tot fulck verraet.
Sidtm. D e Leydtfche Burgery hier van niet vry en gaet .
'kOnt.
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»k Ontfie geen Man of Vrouw, wat om gen a komt
frhecken,
Die lal ick met dit fwaert vermorfelen en breecken,
En moorden dapper aen, tot dat mijn wackerheyt
Vermoeyt van 't fwayent fwaert, fich tot de rufte leyt
'k Meent 't Haerlcm nodi gedenckt, doen fy van mijn
gevangen,
De Vrouwen by de borft fo pij nlick lagen hangen,
De Mannen aen de (Irop, de voeten bloot gemaeckt
Heb ick door brandent piek het leven uytgebraeckt, '
Of meteen fwaer gewicht lietickhacr toonen trecken.
Dat haer hacr 's levens draên fchier pickcu lang deê rocken.
De Moeder nam ik't Kint feer wreed'lick uyt de ham
En heb het doodt getrapt, eninccnvuurverbntnt .
'
Veel Maegden, hoop aen hoop, te famen yaft gebonden
Zijn van mijn volk tot proy my in mijnTentgefonden'
Hetwclckhetmecftewas, dae r ick mijngeyleluft '
Met vreugt meê heb gepleegt, en dan mijn moet gebluft
Met defe myne Kling.
Baldens. Manbaft
eftrijdtb're Helden,
Gy zijt mijn onderftant, die uwc leven .fielden
Voor mijn onfterflijekheyt, en hoogh beroemde naem
Uw daden die zijn my ten vollenaengenaem.
Volvoert: uw herte wens in defe Oorlogs-faken,
Op dat de vrèugdcrgalm in Spanjens Hof*mach raken;
Het bacrf onfterflijekheyt, - en noyt vergete lof,
Dat u omhelfen lal tot in des Koninghs Hof.
Maer nu is 't raedt&cm hier om veynfery te plegen,
Licht fullen wy hier door haer tot gehoor bewegen,
En lockcn haer «Mbo tot in ons loofenet;
En dan lbo volght vry wcêr ons oude wijs en wet.
Ick lal ten vollen uyt haer goede laken looven,
En feggen goet noch bloedt van haer tefilllen rooven:
Ja fchryven bricfop brief, mé t vriendelijck onthacl:
En krijgt men dan de Stadt, foo loontfc met het ftael ;
Maer
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Maer nu voor 't eerft begin, lbo moet men onfe werken
Metgragtenfpietfcn diep , en dijeken hoog h verfter o
ken;
Voor eertt, aen Valckenburgh, de onvolmaekte Schans
Trencheendie tot denRhijn, fo o is'ergeenekans
Voor'svyandts vlugge Vloot ; du s moet me n pas « n
dij eken
Doorgraven om de .Stade, om dat haerfnoó praétijeke n
Ons niet te licht vcrraên tot onlêr groote fchant,
Dan lagh ons roem en eer befpotteüjck i n 't fant.
Boshuyfcn, Leyderdorp , terDoesenSoetcraoüde ,
Poelgeeft cnKouderkerk,en 't HuysvaiiHafcrswOUde,
Bewaerthet alles wel, opdatgeenectb'rewae r
Te water ofte landt tot Leyden binnen vaer.
Alknfo. U wille falgelèhiên: ae n ons lalniet ontbreken .
De Boeren ftacngcreedt om alles af te fteken,
Tot ftuttingvoor gevfeldt.
BaUeus. We
l vaert dan alle voort,
En klampt de Stadt met lift en vleyery aen boort,
T W E E D E B E D R Y F
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Joban vandes Does, Ssadts Kapiiejwen.
hhan. T k /TY n tronw e Bataviers, den Vyanarrne t
l \ / 1 fij
n
machten
-L » -l-Die ftaenwy uur op uur voor onfe Wal te
wachten,
En u is wel bekent fijngroote tyranny T
Sijn wreê moordadigheyt, cn'fiioó verradery,
Die nimmer lad en is van menfeheö bloedt te gtet«n,
Al waer 't wy met verdragh hem binnen Leydqn lieten,
Soo lou hy evenwel met moorden en ver raen^
En vrceirelijcke doodtons Burgeren verflaen.
En omdit ongeval voórfichtigh te vetrriydcn,
Dat noytonsBurgery een Spacnfe moort moet ly den,
B So
e
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Söo vinden wy geraên dat wy met alte man
Hemkeeren van ons muur, foo lang men weeren kan.
Ick waegmijnlijfenbloec voo r Burger s en voor Vrouwen,
Wilt oock u fchuld'ge plich t voo r Holland t bondigh
houwen,
I n ftrijden regens haer, weêrftae t fijnwreede handt,
Al ringt hy u om 't lijf met ft.rop, met fwaerdt en bran dt,
Weeft daer nietaf ver&eght, maer keettfc van u wallen.
Al fouons Muur en'Wal door ftormter aerdc vallen.
Ick hoop des Hemels gunft mét óns ten ftrtjdtfal gaen,
Als hy te voren met dces Burgers heeft gedaen.
Stadts Haf. OÜt^unfcl van ons machtywy fchroomen geen
tyrannen,
Wy ftennenop utooedt, en trouwe ftrijtb'reMannen,
En fterekbemuurdeStadt, diefchieronwinbaer lijckt ,
Soo maer de fcgen niet van onfe wapens wijekt:
Wy gaen nu vol van moedt naer al de Ravelyne,
Als dat van Ooftenrijck, en 't huys van Sint Katryne,
Bourgonjc't hoögehuys, en UrfelsftcjckeSlot ,
Tot aea he»huys te Berm , be&ttehmethetRot.
En of het noodtlot viel dat hier quam hongers plagen,
Soo felmen t'óns behoef veel liever honden knagen,
En tot des Vyandtsfpijtonseygenlincker-hand ,
Enhoudeh defe yuyft tettdienfte'van het landt ^
Daer meê wy in den noodt ons dapper fullén weeren,
Soó la l fijn wreede balgh noyt- Burgers bloedt verteeren,
Johan. Ho e fterekzijn wy gemant ?
Kapit. Omtren
t fesduyfentman ,
Bequaem en ftrijdtbaervolck, dat wapen voeren kan,
En jongens fonder tal, dieal deaerde-wereken
Dicht by het Schutters-huys, en Ravelijns verftereken:
Een yder is vol moedt, en dapper in de weer,
En foecke n doo r bacr werek t e halen Krijghs-man s
ew.
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JohanvaudtrDoes, Kees Louwen, Stadts K<tpit'eyn.
Jvhan. CTaHuysman , wat is dit? van waer komt ghyfoo
^
lopen ?
Kees. Uyt water, flijk, morafch , dacr'kfchic r i n had
verfopen,
En uyt het Spaens gcweldt, to t acn mijn keel toe nat.
Joh. Waer werdtgy hem ge waer?
Kees. Dich
t aen't Bemhuyfcr gat.
En 't volck van Soetermeer wordt alle weghgedreven;
Den vyand woedt en brandt en brengt het al om 't leven.
De fchuuren zijn verbrandt; het vee yerftrooyt, gedopt:
Sy breken huys en hof, ' t leydt alles voor haer bloot,
De vrouwe-fchenders ftaen in doodcliêns omlommert,
Met fabelsfcherp gewet , me t g'ronhe bloedt beflom mert.
joban. Wae r na neemt hyfijnwegh?
Kees. Rech
t aen na defeStadr.
Want hy 't Noordacfche Vlack al ingenomen hadt,
En met een vleugel volcks verwoefle al de huyfen;
Sy maeckten haer terftont doen rijceftervan de fluyfèn.
Daer wiert het al vermoort, tot 't eerft geboren Kint >
De Moeders fagen't aen, en wierden als ontfint.
De Maeghden overal, die wierden vaftgebonden,
Endoorhetwocdendt volc k va n 's vyandts macht gefchonden,
Geworpen in haer hut, en jammerlijck verbrandt,
Soo dat'er veele volcks verllagen lcytm 't zandt:
Een droevig ding om fien, ja, 't raecktc aen mijn finnen,
'k Heb alles laten ftaenom by u fchuyl t e vinnen:
Waer 'k vluchte 't was gcdaen, 'kquam binnen Soetcrwou,
Op hoop dat ick al daer vry veyldcr weien fbu:
Macr'twas'eroock i n roer, denvyan t quam marcheeren
Om fijngewette fwa«rt met Ghriftcn Moet tefmeeren;
3 z Mac
r
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Maet 't volk hacr domme vee naer ander plaetfen dreef,
Soo dat*er niet veelvolck tot Soeterwoude bleef;
Macr voegden hun te hoop ontrent de Papénbruggc,
Vcrfien met halve lans, met vorcfe, e n vlafler-plugge;
Eti trokken wederom met grammelijck gemoedt,
En floegeneenen trop Krijghslieden onder voet;
En kregen groote buyt in 't plond'ren der Soldaten,
Maer moeiten door de noodt het alles wcér verlaten.
Den vyandt quam weer aerr, e n dreef dit volk van kant,
En heeft een bloedt-vlagh by het Papen-meyr geplant.
Sijn volck by hem gerockt, de wat'ren ingenomen,
Tot dat daer meerder volck van hem is by gekomen:
Doen wterd t een Schip-brugh voort geheel op't Meer
geleyt:
Al daer dit woedend volck haer in het landt verfpreyt.
Johan. Wae f maken fy haer vaft?
Ktes. Da
t weet ick niet te feggen;
My dunckt fy Krooneftcyn voor 't cerfte gaen beleggen:
Ick hoorde groot gekrijt; en' t roepen was, looptan ,
Sla doodt wat adem heeft, en fpaert gee n vrouw noch
man.
En weer aen d'ander ïy was fooeen fchermutfeeren,
Men koft aeri geene end hem niet te rugge keeren.
Joban. Op , Leydtfchejïurgery l op,op,enflactdctrom ,
En voeght het volck by een, op dat het fpoedig kom
Met volle krijgs-geweer: 't gefchut voert op de wallen,
Op dat wy fchielijckniet en worden overvallen:
De tijdt eyfcht geen verloop.
Kaf it.
Vaarwel. Ic k fpoedme voort.
Jobav. Stelt uflagoords-gewijs voor Muuren, Brugh, en
Poort.
Kafit. Uw wille fal gefchiên. E n lbo fy ons befpringen,
Soo fal 'k deesftale kling haer in het herte dringen.
Joban. E n gy, pafïcer t u wegh, ic k danck u voor't befchcydt
Dat gy my hebt gedaen in dees gelegentheydt.
Kus.
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Kees. Wel , Hcerfchop, ick vertrcck: ghy moet verwinner
blijven,
En 's Vyandts felle macht van uwe Wallen drijven.
Joban. O droef benauwde Sadt I ick vrees voor ongeval,
En forgh dat hongers-noodt u onderdrucken 61.
Doch echter houw ick moedt, Jk en felniet laten blijcken,
Op dat geen quadc moedt de Burgers doet befwij eken,
Op hoope van Ontfet: maer foo net wordt belet,
Soo is het hecle Landt in 's Vyandts hand gefet.
Duivenvoorde.
TVAcnftaende droeve ftaetdie doet my innigh fiichtcn
•*-'Enwcenen, ac h J hoefal mijnvolc k dec s ramp ontvluchten.
Ick fpeur veel ongeval, met recht een tijdt die lijdt,
Een Burgcrlijck gefchrcy verfpryt fichwijd en lijdt:
Ick fieeen groot cllcndt in Leydens Kamer fchijnen ,
En in een tranenvloed mijn Burgers ichicr verdwijnen.
O Leyden l ho c 's u ziel met weê en ramp belaên ?
Wie laluhulpcr zijn, enuwc n Vyandtflacn?
Helaes! wie lal het doen? wy kunnen 's vyands machten
Door fwackheyt niet weêrftacn, maer moeten door de
krachten
Van 't hongers-fwaerdt vergaeh.O grouwclijcke doodtl
Suit ghy ons knagerzijn in üorlogsbarflc noodt ?
Wy zijn nu weer omringt van Albaes wreede honden,
Die fnacken naer ons bloedt met goddclooic vonden:
Geblafcn in het oor door Satans boofe lift ,
Die na des menfehen ziel geftadigh haeckt, en vift.
O wreede Tyranny ! wat fal men nu hier kiefen,
Hetlangiaemhongers-fwacrt, ofgoed t e n bloedt vcrliefen ?
Wy hebben noch een hoop, ee n hulp, entoevcrlaet ,
Waer op men bouwen magh, eriecuwig h vaftopftaet .
Die
B3
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DiePharosftockigh hert, enalfijnftrijtb'r e KlicchtC H
Op 't roode Mcyr verwon, doen hy de ftroomen flechte:
En Amaleck bevocht, en floeghhem gants ter neer;
Dat is ons ecn'gë trooft, ons fchildt en fcherp geweer.

Vander Werf, Duyvenvoorde, Rtefhorjl, Breeckhoven.
V. Werf. f\P da t het hongers-fwaert 's Landts hoop niet
^ ko
m doorbreken,
Is'tnoodigh dat,w y va n 't getal der menfehen fpreecken,
En hoe lang dat het graen, met fcharpen fchaers gedeel,
's Landts oorbaer ftrecken lal, terwijl het in 't geheel
Jn ons bewaring is? menlaetooc k O s en Schapen,
Ja al wat eetbaar is, doe n foecken door ons knapen,
Tot voorraedt in den noodt, en voegen 't hier by een,
Op dat men al het volck kan fpijfen in"' t gemeen.
Duyvenv. ' t Is al gclijck bedelt, en oock byxen gedragen:
Maer't Burgers droefgefchrcy ha d fchie r mijn moedt
verflagen,
In 3t aenfien van 't gefmeeck om hare eetb're waer
Tc houden, mae r 't moft voort: ennahetbymalkac r
Op 't Raedthuys was gebracht, foo heb ick daer bevonden
By d'hondert feven laft, tot veertien duyfent monden,
Helaes! te weynigh graen, om een omringde Stadt
Tc voên in Oorloghs-ramp, en wachten't open padt
Op hope van Ontfet: men moet van honget lterven,
Of Leyden tot een puyn van Spanjaerts fienbederven.
Want 't is onmogelijck, dat die vervloeckte macht,
Door onlè Burgcry ten onder werdt gebracht.
Raefh. Soois'tnuflcchtgeftelt, wyitaeningrootevrec fen,
Indiepl wy weerftandt doen, daer geen genafal wefen:
't Waer (na mijn oordcel) goedt te fmeecken om gena:
Want foo hy mceftcr wordt, komt bidden al te fpa.
Broeckh.
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Broeckb. Spreekt hier van geen gena, om Leyden op te geven,
Den Spaenjaerts Eedt is wint, hy fal in 't moordig leven
Al even dapper gaen, hoe dcê hy Rotterdam ?
Daer hy door goet verdrag met 't Leger binnen quam,
En alfoo ras de marekt van hem was ingenomen,
Is haer dees fotte hoop wel jammcrlijck bekomen.
Hy doodt de Burgcry met 't fwaerd, met vuur, en touw,
Sijn moord-luftgroeyden aen, enfpaerd e Maeg t noc h
Vrouw.
Tot Haerlemdesgelijcks veel Burgers €y verdroncken,
Soo dattcr wel ontrent fes hondert zijn vcrfonclcen:
Oock tot Ouwater, en tot Naerden in de Stadt,
Daer defe Vader-beuls deên ftichtenbadt by badt
Vau Burgets trac n en bloedt; en Zutphe n niet verfchoonde:
Sijn woort was al, fla doot, gelijk hy daeg'lijks toon #
Met't godtloos moordt-geweer: fijnwoortisnu, Ac coort:
Maer fijnvervalfte fehrifthouda l va n fwaert en koort.
Al blinckt het yfer fchoon, he t laet niet fijnverroeften;
Al looft den vyand veel, hy laet geen moort noch woetten.
Hier dient cenEcdt gedaen, dat elck in fijnquartier
De Stadt getrouw fal zijn, tot dat hctallcs hier
Het uytterf t heef t verwacht , en dat geen hoop van
machten
Hier oyt te wachten is, lb o moet men dan verwachten
't Gcna en ongena dat ons den vyandt toont;
Wy worden even niet, 't zy nu of dan, verfchoont .
Rteph. Dees raedt bevalt my wel, lae t ooc k d e Burgers
fwecren
Dat fy van Muer en Wal den Vyandt fullen keeren,
Volvoeren wy het ftuck, tot dat delaetfte Ntan ,
Vcrfwackt door 't hongers-fwaert, hem niet metrwcerenkan.
B 4
V.fVtrf.
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V. Werf. 't Verbondt moet zijn volbracht, komt laet om hier
tefamen,
Op&opevanOntfet, di t onder ons beramen.
Geen vreeflelijcke ftrafheeft Leyden oyt verwacht,
Als dat men door het ftaeloF hongers-fwaert Terfmacht.
Duyv. To t welftand c va n ons Landt , e n Godes Kerk i e
eeren,
Soo voegt u by 't geweer, op dat wy t'famen fweeren.
EE D T .
*VïTTJweeren go et en bloedt te wagen voor het Landt,
VV Voor Gods geheylight fVoordt, en Staten onder/landt
De Spaenfche Tyranny van onfe Muur te keer en,
Tot dat de laetjle man, naer lange tegenweeren,
Héél macht'loos afgtftooftjijn krachten en gewelf,
Door 'tjwaert ofhongers-noodt ter aarden isgevelt.
$00firaft den Hemel ons Joo wy H niet naer en komen,
En doet een zee van ramp of onfe hoofdenflromen.
Raeph. ' t Befluyt dat is nu vaft en bondigh hier gemaeckt,
En yder draeght nu forgh dat Leyden wordt bewaeckt.
Soo Godt ons nu behoedt voor ftormenende loopen,
Voor aenflagh of verraet, ftaen wy op goede hoope,
Dat naer een lang Beleg wy krijgen hulp en macht;
Haer baet ge welt noch lift als Godt haer heyr verkracht:
Wane fco het Hooft belwijckt e n laet de moed t vervallen,
Het lij f verlucht he m oock , en fmelt to t nie t me t allen.
SoUaet, Duivenvoorde, Raephtrjl, Eroeckhoven,
Vander Werf.
Sold. X/T Yn Heer, 'k vrees voo r verraet . Hie r hebick
1VA
o
p de Wal
Gevonden defe Brief .
Duyv, Wa
t of dit wefen fal f
Raeph.
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Raeph. Komt, brcekfefpocdighop, e n wilt den inhoud t
lefen;
Broeckb. 't Is Vyandt s zegel-merc k , ' t faluythetLegc r
wefen.
Duyvenvoorde heft.
JCk FrancifcusBaldcus . eyfcbe, uyt loft van Jijn Koning.lijke Majefteyt van Spanje», Ley den, met den aankleven
van dien, op genade en ongenade in on)e hinden, ende datin't
korte terefolvertn, finder meer als drie dagen uytfielte nemen:
endejoo uwe hertneckigbeyt defe voirflelling verwerft ,fal ick,
naer uveroveringe, ala Burgers door hetfiherpe Mesvan Juftitie laten pajjiere»: want foo onmogelijck als de Sterren aen
den HemeltM» te bereyckenjbo onmogelijck is de Stad door Menfihen banden te Ontfetten* Dus laet u hertneckigbeyt geen oorfaeck van u bedierf zijn.
Beraedtubytijdts.
O vreeflelijcke Brief, waer voor een yder fchrickt!
Waer voo r dat Holland: fchreyt, en fchier i n 't bloedt
verftickt i
O dicht omringde Stadt! uw druck was licht te ramen
Doen defe Vader-beuls voov uwe Wallen quatnen:
Die, alshetongcdiert , fteedts zwieren over al,
En foecken 't laeuwe bloedt te tappen uyt u Wal.
Ja, hongeren na 't na t van Burgers bloed'ge tranen,
Om baer bloedtgierïgh hert met luftdaerin te banen.
Maer neen : foo lang dees arm aen 't lichaem is geveft,
En ons maer foberlijck den honger wordt geleft,
Soo fal hy nimmermeer, foo Godt onsfpaert he t leven,
Ons dwingen mee geweldt, o m Leyden op te geven,
Wy fullen noy tverftaen tot overgaen der Stadt,
Voor ons het zweet en bloedt doo» 'tfwaertis afgemat .
Broeckb. Wa t dünck t u Heeren dan , hoe laYig het graen
fal ftrecken?
Want fober uytgetjeelt, fal foet en fuur verwecken:
B %
Dus
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Du* taft ïn u gemoed?, terwijl men fchtijven Tal
Aen ons Groot mogent Vorft; op dat ons ongeval,
Met hulp van Godes handt, brengt wederom verblyen.
V.Wtrf Viermaende n ftaen nu vaft, e n meerder mach't
nietlyen.
Soo ftaptmenmerckelijck de bitt're doodt te moet.
Raefb. OHaerlem ! doo r uw val fmaeck t Leyde n fooee n
roet:
Dien dagh dat uwe Wal en Burgers neder vielen
Voor'tSpaens vervloeckt e volck, dat alle s gaet vernielea,
J
Betreuren wy nu noch: had nu d'Oranje- vaen
Tot Spaenjaerts fpijt, ons vreught, op uwe Wal geftaen,
Wat aangename hulp waer dao voor ons geboren ?
Maer die 'tal hoeden wou, heeft nu het meert verloren.
Dan noch, foo dit befluy t ten beften ons geluckt,
Soo hoop ick den Tyran van ons fal zijn geruckt.
Gy Heeren, dit befluyt nu daed'lijck aen de Staten
De weet moet zijn gedaen, op dat Cy niet en laten
Te naerderen de Stadt, en foeken met gcweldt
Den onbetoomden Draeck te drijven uy t het Veldt.
Duyv. Me n preftde Brieve n voort, opda t f y ook beginnen:
Men windt ee n groote ftrijdt , foo men deestijdt magh
winnen:
Een yde r hoed ' fijnMuur > en wacht opgoetbefcheyt ,
En foo met hoop van troort, een blyen uytkomft beyt.
Leyden.
At lijdt mijn ingewant ? wat kruypt'er doo r mij.j
W
leden?
Elck lidt dat klopt en beeft van boven tot beneden,

En't bloe3t bedroeft mijn ziel, fo o dat mijn bange hart
Naer ade m haeck t e n treck t i n * t midde n va n mij n
fmart.
Maer
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Maer laes I e;e n bianen-ftrijdt van 's avonds tot den mor8en'
Houdt fich met eygen ftrijdin 't lichaem vaft verborgen:
Hoe lcom ick weer Ontfet ? wie helpt my uy t den druck ?
Wie vecht'er voor mijn krans, enftutmijnongeluckf
Helaes! ons tegenweer dat magh heel weynigh baten.
Sy zijn te vaft bepaelt, e n willen niet verlaten
Het geen fy voor een proy befetten over al >
Maer foecken 't door haer lift te vangen in den val.
Daer hoor ick Oorlogs-toon , dat fal my naerder komen;
Het yflelijck geklanck komt ruyffen door de boome»:
Wat of het wefen fal ? het fchatertin mijn oor,
Ick beve voor de klanck, doch neygh my tot gehoor.
Carion met een Trompetter, Joban yander Dies
antwoordt op de Wal.
Joban. \ T 7 A t i s 't dat gy begeert >
Carün. VV i
c k cyfch van 's Konings wegen
De Stadt in mijner handt.
eyfch komt niet gelegen s
Joban. U
Wy geven Stadt noch Landt in Moordenaers gewelt.
Carion. Dae r is gena voor u, foo g*hy u reed'lijck ftelt.
Johan. Gena ! gelijckgh y 't Landt hier overal vereerden.
Carion. Om da t fy haer teftreng me t groot verraed t ver weerden i
En fooghy oock niet wilt, het jong-geboren Kint
Dat oock niet leven fal, indien men u verwint.
Ma». Eer dat men het, op. hoop van u gena, fou geven ,
So fwaeyen wy het fwaert tót 't eynde van ons leven Ï
Ja fullen, vol van moedt, foo lang u'wederftaen:
Tot dat de laetfte Man fijnleven is vergaen.
Dan doch, wy hebben hoop o m uytkomf t te verwach ten;
Den Prince fal men haeft hier binnen fieavernachten.
Cariiir.
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C<trm. Wa t uytkamf t wacht ghy doch ? fijn Leger is ter
neer
Geflagen en Verwoed, haer macht en kan niet meer
Verfamelen by een: haer Vaetdcls rijngewonnen,
E»*t meefle volck gevaén.
Jota*. Da
t hebt ghy, guyt , verfonnen ,
Wat tneydt ghy dat wy hier voor logens zijn vervaert ?
Ick weet des Prihcen macht is niet by een vergaert.
Ghy hel-hondt , voort va n hier , 'gaet pae r u moordenaren,
En feghtden opper-beul met al lijnboofefcharen,
Dat hier noch kruyt en loot voor hem ten bellen is.
Vertreckt hier ookva n daen , ee r ic k mij n gramfcha p
flis.
Carion. Ach Burgers I dit gehoon dat fultghy u beklagen.
J»han. Ic k fegdat-gy vertreckt, metuvervloecktelagen s
Of dit paftopukomft .
Carton. Datbreecktunamaelsop
.
Dit fwaerd t da t eyfcht doo r Vraec k t e kloven door U
kop.
JohM. Ick fegh dat ghy vertreckt: ick ra u nu ten beften;
Want fóo ghy langer toeft, To o fallendefe Verten
U galg endbodt-kift zijn. Daero m fiecwat ghy doet.
Car ion. Blijf t hardt , e n flap t u'dood t tot uwe n hoo n te
moet.
Baldeui, Cmotty Allonft, Sichtm.
Baldexs. T J O e wreeckick defefpij t te n volle» naer mijn
. **•
wenfehen ?
Hoe fal dit gruw'lijck hoon door wraec k dees Stadt verflertfehen ?
Hoe fal ick met mijn fwaerd door defe vlugge handt,
Den hoonder fneeu v'len doen» en worgen met de bandt.
Hóe derft gy boos gedrocht foo fmadelijck hierfpreken ?
Daer ick u heb omrjngt, en ghy niet üyt kunt breken,
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Of worft'len uy t mijn handt. O grouwelijck beftae n I
Maer dees gewette kling die fal ket effen flaen.
Doch 'tfchijntfyiijn bewuft, ho e Mi g w y eensfcbru
ven,
Om foo de Wet en 't Landt de ftcekdes dopts te geven.
't Was onder goethey ts fchi jn, het geen wy riepen foet;
Ons Vorft dom nae r d e Vree •, maer niet naer menfchen
blóet.
Cario». Ickfprack , (lie t wat gy doet , gyful t het u bekla gen»
En fchelt d e Vorfte n niet , maer wil t met hun verdra gen,
Enondertaftdefaeck: doc h 't antwoordt was, gy fielt,
Vertreck terfton t va n hier eer u mijn handt vernielt.
haldeus. Verfe t u ongeval 5 wan t n a verloo p va n weec ken
Suit g y dit fmaed'lijc k hoo n te n volle n konne n wreecken.
Ick geef uvolle macht: brouwt acnflagh e n verraet >
En parft d e ziel uyt *t lijf die u naer 't leven ftaej:,
Soo fal men tot ons eer, om 't hooghft e liedt te fingen ;
Het Ketters hardt gemoedt met d Inquifici dwingen :
Soo wordt hae r moed t gedut , en druc k verteer t hae r
Stadtj
Wy (tillen haerin 't kort doen beven alseenbladt.
Alknjb. Om nae r 't gewenfeht e hey l in * t korte t e geraecken,
Soo laet aen defe wegh een vafte SchanfTe maecken:
Want 'k hebbe hier verfpiet, hoe dafer vele Hén
Van warmoes, kool,engraen , e n wort'len zijn verfien ,
Al fluypend'by de nacht bekrüypen fyde, wegen »
En plucken al 't gewa s van 't geen daer is gelegen.:
Soo wordt de Stadt verfien me t nieu-gewafTefruyt ;
't Schijnt dat het in 't gemeen gegeven is tot buyt,
Het welck ons fchaed'lijk is : wy moeten daer op letten]
En ftadighin het Landt Soldaten sederfetten ,
Op
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Op dat daer niemandt meer fichTel ven foo verftout
Die ben bydagh of nacht meer op het Land onthoudt.
Wat dunckt a van het ftucki
Baldeus. '
t Is van u wel verfonnen •
lek wil dat aen de Schans fal daed'lijck zijn begonnen, '
Spofal men met ge weidt betoomen haren loop,
En brengen by het groen, gefchut en loot te koop.
Gaet, voer t ghy hier het volck. Ic k fal u hier vertoeven,
Baldeus, Allorifo, Skbem.
B*ld. TJE t maecken van dit werk fal Leyden fo bedre».
•"
ven,
Dat fy door grootepangften foo een ongeval,
Niet weten fullen boe men ons noch keeren fal.
Ick fal hoe langhs hoe meer haer Wallen foo benaeuwen,
Dat fy haer vlees en bloet door honger fullen knaeuwen.
Ja, worde n foverfwackt, da t fy in, hare noodt
Noch roepen fiillefl, geef de Stadt, of fchafons broodt.
Sich. Dae r komt den Krijgsheldt aen, di e met fijnMavors
handen
Soo dapper heeft geklampt in 't rooven van de Landen ,Het fchijnt vpor'sKonings eer loopt yderin de vlam,
En maecktden Adeldom onfterffelijck van flamBaldens, Carim, Alloufo, Skhem, Soldattn.
Bald. CA! treedt in defe Schans , en ftrijdt als wreede
^ gieren'
,
En dwingt u vyandt foo, dar hy in geen manieren
Kan kooien op dit Landt. Loopt dapper op hun an,
Macckt dat niet een van hun-uw fwaert ontkomen kan.
En tötverfeeckenngfültghyditgouverneeren j
Een bende fonder hooft en kan geen aen val keeren.
Carion. Ick voegme naer u wil, laetditmaer opmyflaen,
Ghy mooght naer uwe Tent geruftigh henen gaen.
Car ten.
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Cariett, Leydtfe Burgers, Soldaten.
CaritH. TT7Accktop , ic k hoor geluyt: hetishierflech t
W gclchapen
,
Op Mannen, in't gewcer, Op, wapen! wapen! wapen!
Ley. Stil. Sl a doodt! fla doodt! fladqodt!
Sp.Sul. Oc
h Mannen geeft gena!
Carr Eenyde r hoed fijnlijf.
1 Ley. Burg. U
fineecken komt te1 fpa.
T'fa Burgers weertu nu, e n lact de moet niet facken.
Spa. Sol. O fchandelijck gevecht! uyt ons gemaeckte bracken
Soo fchandelijck verjaegt ?
i Ley. Burg. Sl
a doodt! wi e in de Schans
Hem in de Wapens houdt: verdient is defc krans:
Dees t'Iaem gerotte guits zijn t'harer fchant gevlooden,
En la'ten in haer vlucht wel by de vijftigh dooden.
3 Ley. Bttrg. Nu is het vruchtb're Landt een roof voor alle
man,
Een yder hael lbo veel als hy maer dragen kan.
D E R D E B E D R Y F

.

Vonder Werf.
f.Werf f * \ Odthiel p ons wonderbaer! ic k moet fijn
r dade
n loven,
••Dat hy, to t fijnen roem, de n Spanjaert
heeftverfchoven,
Geflagen op de vlucht, vermorftlt met het flael,
De reft noch inde vlucht verdreven altcmaet
Tot in haer trènchement, en opgegraefde Wallen,
Al waer fy heel verfchrickt ter neder zïjn gevallen;
Soo ging 't met dit gedrocht; mae r Vaac'r mocht icfc
fien
Dat fy door uwe haad van Ley den moeden vliên,

G:

Soo
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Soowasonsangft, e n noodt, e n kommerafgenoomen ,
Sooquaaouytuwerots's Landts Vryheyd t wede r ftroomen,
D e weiftandt rees weer op i d e Staat dte baerde vreugt,
D e Kinder s flap en flaeuw . die fmaeckten weder jeugt:
Maer ' t voedfel va n d e borf t n u droevigh weg h m«e t
. droogen
Door fwar e hongers-noodt , foo dat me n 't Moeder s
oogen
Siet fincfcen in het hooft, door traentjes di e fy laet,
O m da t haer zuyge'.ing in fulcken droefheyt ftaet.
Veel maeghden uyteetcert, die fietmen loopén dwalen
Vermomt hier aen de veft, Om eeu'gèïpijs te halen,
Enfchamenfichdit werk } da n Heer, hetisgeenfchant :
Als 't u eenmael belieft, helpt ons van moort en brant.
Wieófdaerkomerifal*
"

Burgers» Vander Wetf.
i B»rg . f \ Hoof t der Leydtfche Staten!
* - ' Hoe laoge fult gy ons in dees ellenden laten ?
Hoort naer u Onderdaen, en fijnte fwaren kruys ;
Die door den hongers-noó t fijn Vrouw nu doot in huys
Ellendigb liggen vindt: mijn Kind'ren voor de deure
Die lecken uyt de g o o t, met een fwaermoedig h treuren .
A c h ! moch t ik noch met haer, al s den verloore n Soon,
Mijn leven voên met draf 1 maeiiaes! 'tjson s verboó a
Van Spaenjaerts', die ons nu naer ziel en leven putten,
Wie falons nq voortaen voor meer onheyl befchutten f
O defperar e tijdr! ^die ziel op ziel vervoert .
En daer hetSpaenfche juc k foo liftiglijck o p loert.
2 Barg. Ach'trouw e Burger s heul ! laet u verfiende ooge n
Op onsellendigheyt doch eenmael zijn getoogen:
Mijn al té droeve Vrouw, die eerft bevallen was,
Lagb in een groot ellendt : mae r naer ee n dagh , fo o ras
Sy maer begon t e ftaen , foo is fyheen gekroopen,
En focht hae r voedfel doe n in vuyle v«5us-boopen,
En
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En lictallcenig t'huys haer jonge fuygctfng,
Dat door èllendigheyt de feys des doods ohtfing.
Ick kom met haer in'buys, fy wierdt doo r fchrick bevangen ,
En braeckt de ziel uyt 't lijf met tranen op de wangen,
En roept: oman , ick fterf!fy geeft een fhack of twee,
Eri roert haer verder niet en 1 ey tnae.r Op de ttce,
Ick ftondt door roiiw vcrbaeft, e n will niet wat te maken,
lek kon in lange tijdmyn vrouwe niet gpoaecken.
Dus kom ick nu om hulp, u reed'lijck4jeyt isgroot,
En balfemt mijne wond, in mijn bedroefde noot.
} Burg. E n ick, na dat ick oockwas van de wacht gekomen.
Heb ick aënPankraes Kerk ceq droef geficht vernomen,
Mijn kind'ren alle drie die lagen yoqrdedeur, , M
En leekten*g'ronne bloe d , gedreven.ypór deJtyieur
Dat flachtérsbinnens rïuys van paèrdcn lieten loopên,
I n fcheptcn 't in ha«r hoed, dat fy door, honger foppen.
Helaes! naer dit geficht föo vond ick fwastaer kruys,
Mijn alderwaerdfte Vrouw die vond icjt dood inhuys;
Sy fat op cenen ftoel, haer handenftijfgeladen
Met vellen van een paqrt.. Q.fwaertvau ongenade!
Wat bracht gyrny verdriet! 6 man! jiet ons ellehdt,
He.bt gy een Chrilten hert, dat Üuïften hert erkendj i
ErMjrfj?fu oye r onSj, aenfiet ons drpevighft lyen,
V.Werf. ÓdroëveBürgety J hoekatfick'uvcrbïye n
Daer yreught noc h hoop en il, Vfatwiltg y doc h Van
my.?
Wat kalf ick hier in doen, dat u tot vreught ffidy?
Is u ellende groot ? (Sad- (bo„op lek} fel\vexwenfen,
GymdetTnacr'teKnlioco een focttcïBry^UKrachton,
Godtftraftnu ó r i f é ^ i r
l B«rg. 'bits
" druk f'staes!. 'tperoot.
V. Werf. On s fonden *iin,v«or God«noch ftè'acrdcr,fcfcwr
enbloou
CD
e
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De ftrafdie is wel fwaer, macr groot is Gods genaden'
Noch grooter is de deught Tan fijnevrome daden
Die hy bewcfèn heeft: wanneer het hem behaegt,
Seo is des Vyands hcyr wel hacttig weg gejaegt.
lB«rg. De n tijdt valt ons te lang, me n liet de nood vermeeren ,
En't Jangh gevoede bloedt door hongers-noo d verteeren.
Men loopt nu by de wegh, en foeckt voor fpijs op ftract
Dat lang vertreden is: 't is over al, wat ract;
De kallen die fijnleegh, het macghfchap is vergeten,
De brouwerye leegh, den backer heek niet t' eten;
Den adelycken ftact, die 't eer in volhcyt hadr,
Die foeckt (door hongers-noodt) haer kolt ae n hondt
en kat.
Denarmgemeenc man, die vindt menky de wegen
Met kinderen doodt èwaerd, doo r Feit te r neer gcltegen:
De Burgers Ijjii te fwack, om alle doodc liên,
Gelijk X bch'óorlijck is, met aerde te verfien.
V.Wtrf. Helaes ! wa t fal ick doen ? óramp! watülic k
maecken.
Hóe lal hier noch een end van defc droef heyt.raeckcn ?
"Wat middel is hier toe ?
zBurg. DatmendeStadtopgaf
.
V.Werf. DeStadt , óquae t bcfcheytl enfpréektm y dae r
niet af;
Soo leed ghy meer ellend. In plaets van fondereeten
Saeght ghy u vleefch en bloedt moortdadigh ncêr gefmeten.
"kHcb daer een gruwel af: 'k en ftahet nimmer toe;
Tótx}uytïng van mijn eer, ickLeyde n nubehoe
Voor 't raeuwe Spaenfchc juck: 'k lal nimmer confenteeren;
Maer tot mijn iactftc bloedt haer van ons wallen keeren.
Ach
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Ach Burgers! weeft getrooft, e n ftcltudoch tevreên;
Erbarmt u over't volck van Leyden in 't gemeen;
Want, valtg y haertevoct, haerjuck lalü verdelgen ,
Haernoyt ontroerde bloed t fouwu döör'tïwaerdyer iwelgcn.
,
Dus fietwel wat ghy doet; de placgh die Valt op u,
Een plaegh dacr d'acrd' voor fchrickt: een plaegh Was:
voor ick gruw.
'
3B«r£. Ofiiy l de r Leydfchc Staec J gh y hoe d on s Voor
de kuylen
Die voor ons ïijn bercydt . Mac r laesj gh y doï t Ons
huylen,
Door droeve hongers-nood. Ic k acht hetfwaerdcr pijn.
Als in het Spacns geweld haers klacuwen valt te zijn.
Vander Werf, Dirk.van Pael, Burgerk
V.Werf. "T\Ae r kom t d e Bod e aen . Wa t is'e r goet s
U gefchape
n?
Dirck. Mij n Heer, he t Princen volck is dapper in de wapen ,
En leggen al eereedt met fchepen ibndér tal
Rechtop'tNoordaafche Vlack .
V. Wtrf. Ho
e ftaethe'£överal
Door 't water van de Macs ?
Dirck. Hetwaterisgéloope
n
Wel fevcn palmen hoogh, daer is nugöedé hoope
Te wordenJiaeft Ontfèt, foo fichde vrind maerrept.
Ick hoop ghy binnen 's weecks fecoers van vyvtés hebt.
i Barg. O övervréugde maer! dié Leyden komt begroeten,
En breeck t de Spacnfc klin g ae h ftticken voor haer
vocteil.
V.Wtrf. Breng t defc tij ding (tracks rrietvtlioghaè aen den
^ Jda8h'
üp dat het al het volck tot vreugd verwecken magh.
C i Vlinder
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Vdttdertverf.

is de Stad in roer door manne n en door vrouwen ?
HEnOe hitft
de felle twift ? hoe fal ick t werk noch brou^
J

wen
Dat ydeffich vernocght ? men fchelt al meed op my
Dat ick deoorfaeck hier van dees ellende ty.
Sy,volgen quade raet, en gaen te murmurecren,
Endreygenmy, enoockmijnhuys , tediftrucren .
'k Houwechtcr even (tant, e n roep wel mannen! hoc!
Enbrouwt geen binnen-krijgh. Ho e benje dus te moe ?
Dacr hoor ick weer gerucht. Wa t tijding (al dit wefen?
Lejdfcbe Vrybuyters» Vander Werf.

Vryb. *\T7 Y Oorlogs-liede n t'fae m verfoecke n hie r by
W dele
n
Verlof, o m uyt de Stad te trecken met malkaêr :
Dacr leytonskrijgsgeweer, dccslaftisonstefwaer ;
Den honger is te groot ; me n kan geen wapen voeren,
Dus geeft ons vry gcley.
V.Werf. G
y komt mijnbloed ontroeren
In dees bedroefde ftaet: hoe wilt gy foo verkeert ?
Fryè. W y hebben voor de Stad ons mannelijck ge weert,
Tot nu op defc uur: maer als men fondert'eten
Sij n wacht befttten moet, fo kunt gy oock wel weten
Dat 't niet langh ducren kan. D e maegh dient eens gevnli;
Want hongers-nood in krijgh is hooft van ongedult.
Dan wilt gy naer den tijdt ons Ipijs en drank verkenen
So fullen wy ons met de Wapens weer vereenen
Ter eeren van dit Land : hoe heeft men 's vyands macht
Op 't Harclemmer Mcyr manhaftig t'ondcrhracht,
En groote proviand door 't Vechten afgenomen ?
Hoe ftondenwy beklemt in 't midden op de dromen,
Doe
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Doemen haer ftormcn ftutop weerfegsfbitfe to p ?
Gcharnaft inhct ftael, daernoy t een ys'rénkpp
Kolt brceken onfc macht, e n met bebloede leeden,
Daer naer hier voo r de Poort fo o dapperhjekgeftree den
Op 's vyands felle macht ? die men nacr grooten flagh
Den vyand van den roof met ichandc vluchten fagh.
Werf. Wa t roem t g y op u dienft ? wat pocht gy op u
daden ?
't Was u beloofde fchuld, en yder een geraden
Voor 't Land cen dienft te doen, hoe menig Oorloghshclt
Die midden in de flaghis tot'er doot gevelt ?
Ja, di e door tegenweer-fchie r dood t hier binne n komen,
En fullen openbaer haer daden niet beroemen
Als ghy met fnoreken doet. ' k Stond oock wel eer in 't
vcldt,
En midden in 't gekerf van 's vyands wreed gewei dt,
Dat helm en harnas wel van 't lijf wierd weg geflagen:
Macr noytickffiJc k ce n roem heb door de Stad gedragen.
Wat meent ghy blaffers, dat men u noch fmeecken fel,
Op dat nacr u vertreck gy Leyden doemt ten val ?
Neen, tomelofe fchaer; al is de Stad vol plagen,
Gy fultlnu vertreck het onluck met u dragen:
Want ic k hie r nicmand t nie t beloof he t daeg'lijck s
broodt,
De proviand is kleen, 't getal van 't volck is groot.
yb. Soguntonsvrygeley .
Werf. We
l aen vertreckt te fiu^en ,
Belhamels va n d e Stadt, die hier fieri niet en fehamen
Te fchelden hare» Racd, wijck voort uyt dele facl,
Eer ic k doo r grimmigheyd t me t 't fwaer d u achtcrhacl.
C 3
Van ier
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Vander Wrf.

V.Wtrf. "L T
N (a l ick nimme r ruf t nie r *t lyen oy t m.
- j nieten
?
Hoc; lange (al de twift hier noch in volhcyt vlieten ?
Hoe langh fal 't flange(poghgeftadigh zijn op my ?
Ondankb'rcn onderdaca, die ick van 't juk bevry!
Ach, waermijn ziel geftort, foo had ick dces ellende
En droef heyt niet gefien J maer waer ick my nu wende
Ick vinde nimmer trooft. Hyquijtfichalsecnma n
Die 't rafendc gemeent in ftiltebrengen kan.
Leyi.cn.
Droevigh nopdtgeval! wat ramp komt my beftryen
ONumyhcthpngers-fwacrtenpcrffoveeidoetlycn,
'

Mijn ingewand verteert, mijrihert c klopt en flaet,
Dat dopr den hongers-nood hoc langs hoe meer vergaet;
Helacsl %ben buytcn hoop, n u ik de doodelijken
Sie leggen op de (tract: geen Peft verfchoont de tijken,
Noch wijs eïi hoog van moed; macr ftervenover al
Ontelbaer van mijn volk, fo dat'er binnens wal
Meer ftervenvan de Peft, al s hongers fware plagen,
$o veel dat nu het Volk de lijeken niet kan dragen,
Of voeten onder d'aerd: ja blijven op de ftraet
Door (wackhcyt leggen neer, en ftervenop der daet.
Decs plagen zijn wel groot, mae r nu komt daer noch
boven
U overfelle twift, en foekt my te beroven
Van 't loffelijk Staten-dienit , en hitft de goe gemeent
Gcftadigpp delpop ! a l zijnlevaft vereent ,
Het flaetf e wede r lo s doo r ee n bedrog h va n fchrij ven;
So dat men nacht op nacht in wapen dient te blijven.
® endcloofe druck!, hoe Parft gy uu mijn kroon ?
O Peft!
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© Pefl! o hoBgers-lfyaerd I wat brouw t ghy al vcei
doón?
Wel eer gink ruytcr-wacht 's nachts binnens walle draven,
En (tuttend rottend volck, dat fichop ftraetbegaven,
En dwong haer op der daed te fcggen, wat ly daer
Dus eenigh in de nacht beflooten met malkaer ;
Sy dan met quact gelaet en wederfpannig fpreecken ,
En willen haer geleen niet voor de Ruyters breecken ,
Maer willen 't vals pardon aennemen met ge-welt,
Dat ons Baldeus hier oock foo vaeck heeft voorgeftelt .
De ruyiersfurieusdietegenftrackacn'trijden ,
Bcfetten overal het volck aen alle zijden,
En hielden s'alle ftacn, en fpraken, mannen, hoe ?
Ghy foeckt u ongeval, ghy foeckta eygen roe
Tc halen op u lijf. Ach ! fielt u doch te vreden,
Laet u Vergaren itaen. enwilt naer huys toe treden,
Het muftencrend volk voor haer geen kans en fagh,
Die fchaemden hare daed; én fonder iet gewagh
Tc maken op de ftraet, is dek na huys gévlooden.
Maerlaes! he t paerdc-vlccfch wierd ons foo wel van
nooden
Dat wy de ruyter-wacht heel hebben afgelchaft,
En maken 't paerdc-vleefeh ons lkhaem tot een graft.
Dan achl d e Glippers vals die't Vaderlan d verweckten,
Die bieden vrede aen, en eertijds oproer maeckten;
Maer d'cerb're Mggiftract haer voor de Vrede wacht:
Decs Vree, dees valfchen Vree, di e werd hier niet geacht.
Men neemt een fpiegcl klaer aon Haerlem, Zutphcn,
Naerden,
Hoe dat een bloed'ge Vre e dees vrome liêns befwaerden.
Dus fchrevcn wy terftond, het fluytjegaet fèerfoet,
Wanneer de Vogelaer het vinkje komen doet.

C4

Men

4Q B Ê I E G E

N ONTSE T

Men ach t gee n valfch e tong h , wanneer hy komt tot
vleyen,
Of eene Crocodil, wanneer hy ftaette fchreyen$
Want beyde is't bedrog, d e Crocodil of tong,
Die noyt uyt droefenis, uiaer uyt een leosheyd fong.
Bnrgeri.

i Burg. r\E Sta d is heel in roer: he t volc k we t groote
•*-'
hoepen
Begint nu op de ftraetal rafende te leopen
Met fanderlingh i krackeel ; d'eee n vech t , en d'ander
fchreyt,
En hebbe n fich t e hoo p rech t voot 't Stadt-fcuy s ver .
fpreyt.
D'eenwil deMagiftrae t in' t lauwe bloed terdomp'len j
D'aer wil de Haeghfche Poor t met aenflagh overromp'len :
Men hoort een Wee gefchre y door onderling gevecht,
'i Verraetkomt voordendag , eri weer tot niet geflecht :
Dan lae s ! wat bae t on s doc h di e muyten, twiften ,
fchelden,
't Is beter dat wy t'fa*m d'ellend en droefheyt melden
Die 't Burgermee!! erfchap bedient, dien Vander Werf,
Op dat hy middel foeckt te dutten het verderf
Van onfe Burgery. Dae r komt den trouwen Herder.
Houd ftand < ö waerde n Heer ! en tree d doch n u niet
verder.
Siet met medogenthèyd ons rey van Burgerlien:
Wilt ons in deesellend doch«eusubyitand bien.
Erbermt u over ons: ach! liet dees mag'releden
Diefteeds om laeffenis u hebben aengebeden,
Maer wierden noyt vertrooft. W y bidden andermael,
Trooft ons in ons ellend, en doet ons bly onthael.
Y. Werf. Wa t hul p fa* ick u doe n ?. die fellef s moe t gaen
dwalen
Om
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Om eeo'ee laefenis tot mijn behoefte halen ?
Hoort, Burgers » een s voor't left;'ken weet geen ander
raet,
AU dat gy met 't geweer my datelijck verflaet,
En kapt mijn rom p vaneen» e n deelt malkaêr de ftucken,
Soo wijdt he t fireckenkan: kom, wilt mijn zie l ont rucken,
lek ben ter dood bereyt: mijn lijf fy u een roof,
Op dat ick daer den nood en honger mee verdoof.
Ick acht het minder pijn dat ick voor u moet fierven ,
Als ick in 't leven dan de Stad fou fienbederven.
Komt, Burgers, tail nu toe: vsldoetuw'sHeereneyfck ,
Voldoet de laetfte dienft, in 't fnijden van mijn vleyfch.
2 B«rg. Nu , nochte nimmermee r , 6 trouwe Helde der
Helden l
Die uwe iijf en bloed foo menigmale fteltien
Voor ons in doods gevaer.
gBwrg. Ickft
a het nimmer toe,
Uhjf, e n moedig bleed, fturf Ley den tot een roe:
Wy foecken niemand s bloed, maer om ons lijf te houwen,
Geljck Baldeus&hrijfr.
V. Werf. G
y moogt hem niet vertrouwen,
Sijn lagen die zijn vals, fijnwegen zijn geftrickt,
Gelijck een vogekerdie op den voge^mickt:
Of als een honig-aes dat in de waterfiromen
De vis door gragigheyt heeft in de beek genomen,
En bet bedrog niet weet > maer fchiet foona de grondt»
Doch word op verfche daed fenynigli jek gejvondt,
Een wond, een droeve wond, die niet is om genefen >
En moet door gragigheyt een anders prove wefen-,
Aldusis 's vyandts aes, want foo ghy cenmael bijt,
Zijtghy, dcorloosbedroghvan'taes » u leven quijt.
i Burg. E n is dan bier geen trooft t
V.Wtrf. U
trooft isfaGois banden.
C 5
iBurg,

4*
BELEG E N ONTSE T
i Burg. Hoop heef t on s lang vertroof t , maer kom t ons
nimmer landen.
V. Werf. Wanneer ons wood hier land , fal ' t luck hier
enJloos zijnzüterg. Diekomftdi e duur t te lang, e n voed ons dood'Iijck pijn.
V.lVerf. Hie r gei t gee n morre n meer. Ic k kan u wond
niet heelen.
Siet daer , dae r is mij n fwaerd ; wil t g y mij n lichaem
deelen,
Soo helpt my uyt de pijn*
i Burg. God
t floeghons al tot niet
Indien men 't moedigh lijf foo jammerlijck dood (liet.
Vander Werf.
V. Werf. r \ Endeloof e dru k 1 6 fchamper-liftigh fchrij *-*
ven,
Wat lagen fult gy noch vooronfe wallen drijven ?
Hoe duyekt de ilangh i n ' t gras, di e 't gif t n u o p ons
draeght,
Terwijl ' t verhonger t volc k doo r pef t werd t opgc knaeght!
#
Den Burge r roept > maeckt Vree: maer' k he b den eed
gefwooren
Veor ' t lieve Vaderland: dies wi l ic k nimme r hooren
Na Spaenfch c logencael . O God t kom t dond're n
neer,
En flaetde qua met vrees, u handt is ons geweer.
Gy zij t dien ftcrckcnGod, di e Pharös machten fmoorde,
Senacherib verfloeg, e n 't boofe volck veftoorde.
Kom , help* d e Leydfch e Stadt •, fy bidde n o m ge naed,
Befiet haer droef ellende, e n hongerigenflaet.
VIER-

V A N LE

Y DEN.

VIERDE BEDRYF

.

Kees Louwen > dragende een Korf met Diyvett.
TJOewel de Spanjaerts nu deez' wal fo fierkbefluyten,
•*• Dat niemand in de Stad, en ook fo wey nig buy ten
Door 't Leger komen kan; noch heb ik hert en moedt
Om defe Duy von, felf ten kofte van mijn bloedt,
In 's Prinfen Leger, b y Louys Boefotte brengen:
Van waer fy, (b y aldien 't den Hemel vil gehengen)
Als boden (uilen zijn 5 door dien fy zijn gewent
Van'tflagte vliegen, om , hee l over's vyants tent
Hun aes voor haer. e n voor hun jongen, t e gaen halen.
Dies ka n men, al s men wil, he n weêrop'tflagh doe n
dalen
Met briefjes aen'er poot, waer in dees droeven wal
Kanlefen . hoc men haer f met God) ontfettenfaL
'k Hoop dat my defe faeck ten beften fal gelucken,
En dat htt Spaens gewelt noyt Leyden fal verdrucken.
Ick waeg mijn leven dan, e n doe mijn plicht getrouw,
Ten dienft van 't Land, en oock ter eeren van Naflbuw.

A

Carton» Trompetter.
T \ I t toeve n duurt te lang; fy achten bood «och brieven,
• ^ Of vriendelijckegunft. Sal 't haer dan niet gelieven
Te komen op de wal, fe trecfe ick weder heen:
Za, blae s noch eens voo r 't left, opdat mijn s Heeren
reen
Haer brenge n tot beweegh » Dae r kom t ee n rey van
mannen.
Stads Kapiteyntn, Carton met een Trompetter,
Kapit. £ \ Blaffe r fchoo n voo r " t oogh 1 wat leggen tt
^ TyranneB
,
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Al liften in het werck ? wat wilt ghy wederom
Dat ghy dus ftadigblaeft t
Canon. D
e oorfoeck dat ick kom ,
Isop mijn 's Heeren brief befoheyt van u te krijgen:
Dusis'er iets beftemt, en wijt voor my niet Twijgen.
Kapit. Wa t is het voor een volk die ftaeghaer fnode drift
Ons OfPren met mond, of met haer valfche fchrift ?
Carion. ' t Zijn Burg«rs,. die wel eer zijn uyt de Stade geweecken.
Kapit. So (oecken fy met lift haer over ons te wreecken.
Carion. Noy t is 't by haer gedacht, maer foecken d' oorlogs-'ramp
Te flechtenvan u wal.
Kafit.
Hoe Naerden dat bequamp
Is ons noch wel bekent: dees Glippen dieverïaecken
Haer lieve Vaderland, en 't geen fy voor ons maecken,
Schuylt, onde r fchijn van vriend, d e grootfte fchelmery;
Dus, daergh y nuomkomr, e n vind ghy niet by my,
Want aen dtt trouw'loos volck en is niet veel gelegen.
Carion. Sie t Burgers, wat gy doet, gy hebt van 's Konings
wegen
Indien ghy 't overgeeft, verkregen goet pardon.
Dus luyftert naer mijn woord, eer dat de gnlde Son
Eens driemael onder gaet: men fal u niet befwaren
Met fterekeguarnifoen: maer (legs de Stad bewaren
Met twee drie vcnd'len volcksKapit. Vertreck
t hier voort van daen,
Wy zijn dit niet gefint.
Carion. Ac
h wilt u doch beraén !
Kapit. Wy nemen kort beraet; het loopt ons meê oi tegen.
Carion. My jammert 's Heeren gunft, die 't wel fal overwegen,
Wanneer hy hooren fal uw' groot hartneckigheyt.
Kapit. Dit marren duurt te lang: g y {ultin eeuwigheyt
Niet krijgen d'overhand: dus gaet gy uwe wegen;
U Vorftisniet gewent als moordery te plegen.

VAN LEYDEN

.

V

Baldeus, Allonfo, Sichem.
Bald. T\E fchrick verbaef t mijn hert i wi e is hy my be~ ftrijdt?
Waer is hy die my jaeght, o f die mijn eer benijdt ?
'k Sie niet als gulle droom , dee * raed my te begeven
De Stad. O neen t 'k verlies veel liever fels 't leven,
So ick blijf noch bepaelt, ja tot de laetfte man;
Hoewel men door de vloet het velt niet gronden kan.
Den vyand Jeyd t gereedt ! maer fo o ' t geen ttorm wil
waeyen,
Soo fal haer groote hoop in grooten angft verdrayen:
Doch fo de »rind fichrept Zuydwefteli jck naer de Stadt,
Soo moet ick op de vlucht, en foecken 't hafe-padt •,
Maer eer 't foo verde komt foo hoop ick haer te winnen,
En fal d'aenftaende nach t foo grooten ftormbeginnen.
Dat Neêrlandt dreunen fal van 't donderend gewelt,
EnLeyden, to t een roof, zij n in mijn handt geftelt.
CArion, BtldetiSt Allonfo , Sichm, Boeren.
Cario». V f Y n Heer, waeckt op, 't is tijd, he.t water komt
•*•"•*•
hemfpoeyen
Gelijck de wilde zee; foo dat men nu moet roeyen
Met fchuyten op de wegh : alf o het platte Land
Leyd als een gulle zee met water overmand .
Den Vyand op Noord A die komt met al fijn fchepen
Seer wonderbaer op 't Land recht aen na Leyden (Iepen.
B*ld. Befchut het over al met dijeken dick en breet,
Den vyand kom mae r aen . 'tbancket ley t algereet.
Cario». k Trok na de Landfcheyt toe • en 'k raeendejd'aerde
wereken
Tot (tutting voor de vloet met zomen te verftereken,
«•Dan'tisonsal mifluckt : den dijekjeyt onder voet,
Het water ruyft in 't land, en baert my quade moet.
BaU.
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Bald. W y moeten 't evenwel met macht fien te bedijken,
Want of wy door den noot van water moeden wijken,'
Soo dient ons drooge wegh van d"eene Schans in in d'aêr.
Carion. Ic k heb 'tot foo een werk dees Boeren jy malkaêr
Gevoert aen 't platte land, di e fallenvoor»- gaen voeren
De ryfen op het Land. Gae t heen ghy fteegeBoeren,
Ick wil gy in der yl ons voert hier rys en foom,
Met fchuyten vol gelaên•,en is daer yemant loom
Die is den knuppel troef: dan, fo gy vree wilt houwen ,
Soo fult g y óp de r daed t dees wereken voor t herbou wen.
Boeren. Mae r Heer, tot foo een werk, moet loon voor zijn
gepaft.
Carion. Een fwaert doo r uwe nek, of om nirals een baft.
Vertrekt en fnoer u mond , of 'k fal 't aen u vergelden.
"Boeren. D e vloetis uwe ftraf, e n fal u dwaesheyt melden.
Carion. E n tergt niet mijn gedult, doet dat ick u gebie»
Op dat u onbefcheyt geen fware ftraf gefchie.
Allorifet Baldens, Carion, Stchem.
Allonfo. X J O e kry?eli s de n Boer, om datf y harelande n
•^•N** 1 plondre n va n mij n volc k tioc h echte r
fagen branden,Men dwon g haer met gewekte brengen aen den dag
Geit, goet , e n al haer vee, 'tzyopwatplaershetlag .
Baldeus. ' T e n fchaed t d e Boere n n i e t , want dief e wi l
verfchoonen
Die doet fijnfelven leet.
Carion. D
e vriendfehap die 'k haer toone
Zijn flagenfonder tal: geen Boer en wort verfchoont,
Hoe^y tiem meer ontfiet, hoe t ftimmer wort beloont.
Bald. Maer wee r een s to t d e faeck ; wat heb t g y doc h
gekregen
Voor antwoort uy«dc Stad ?
Carion. S
y zijn daer niet genegen
Te
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Tehoorennaeruwoord: fyzij n tebirterlijck ,
En fchromcn ftael noch vuur j mae r zijn gefamentlijck
Gerefolveert de Stad tot 't uy terfte te houwen.
Sy zijn fohard als fteenj jafchijne n fchiertegrouve »
Wanneer men meld u iaem: hae r ooren zijn geflopt ,
Het vleyenisdaer vooree n doofman s deur geklopt.
Bald. Hoogmoedigh kettervolc k 1 verwacht n u d'eerft e
proeve
Van dees aenftaende ftorm 5 hoe fult gy u bedroeve
Als ick beverwen fal mijn handen met u bloedt f
O! opftinat e fchuym, veel bitterder als roet.
Ghy doet u felven leet dat gy u fwaerd doet wetten,
Om op uw 's Kooings macht tot tegen weer te feiten.
Caritn. Me n fa l nae r di t gehoo n wraec k neme n t'fijne r
tijde:
Want foo het water fackt foo zijn fjr 't alles quijt.
Kom, gaen wy eens het werek benen aen allen enden ,
Op dat men magh de vloed bezijden van ons wenden.
B*/</. Ic k wach t nae r ' t wate r niet . Ic k heb wa t ander s
voor,
Daer is een ander werk beflooten in mijn koor:
Mijn fin is van de nacht de Stad te gaen beftormen,
Al fouw 'k mijn meefte macht in lijeken (ïen vervormen.
Allonfo, voert het volck alom fluxop de been,
Om met een felle moede naer Leyden toe te treên.
Baldeus, Canon

y

Sichèm.

1W/ V f Ae r eerf t i s ' t noodi g da t w y t' fame n over i-Vl. wegen
,
En laten eens verfpiên ho e dat het isgelegen
Met muuren en de graft, en peylen eens de gront,
Op dat in 't moedig volck geen lijfsgevaer ontftont .
Car. Mijn her t tuyg t van geluck : '«Verlang n a 't boedi g
vechten,
Om een gewende wraek om dit geweer te Hechten.

Wast
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Wanneer la l ditgefchien ?
B«W. N
u voor d'aenftende nacht.
Sith. Ic k wed fy uwe komft foo ras niet zijn verwacht.
Bald. 'tWaermogelijck: mae r offy't echte r alle wiftea,
Dit voorgenomen werek fy met hacr macht nie t flirten :
Enfooonsditgeluckt, falLeyde n zijn berooft ,
En die in wapen blijft, word voort ter neer griclooft,
De tijd genaeckt nu al, de doncker is gevallen,
OLeydenl gyzijt.ons , watbaetuftnjdb'r e wallen ,
EnKerckennoogvankap; he t fterckfteravelijn
Sal, eer het morgen is, to t ccnenmol-hodp zijn.
Allonfo, Baldeus, Carton, Sichem , Soldaten.
Allonfo. A/ T Yn Heer, wy zij n bereyt, en ftacn om voort
•*•"•*•
tetrecken
Op d'aenflag heel gereet: den dag lal 't licht ontdecken
Indien men langer toeft.
Beid. W c l a e n
, w y lullen voort
Gaen treek en in 't geficht der Maren-burger Poort;
Gy, n a dé Haegfche-Poort: Allonfo naer de Zijlc :
En in ons ronde kring lal Sichem ondcrwij 1 e
Sich (tellen op de wacht: fo word he t wel bewaeckt,
Op dat den Vyand oock geen aenflag op ons maeckt.
En als de kloek heeft twee, fultg y nie t langer dreygen,
Maer valle n kloeck'lijc k aen , i ö racekt d e Stadt ons.
eygen.
Dus kampt voor 's Konings lof, e n voor u eygen eer.
Allonfo. Ee r morgen is de Stadt gewonnen door 't geweer.
Amelia, Bjldeus,

Carton , Allonfo, Sichem , Soldaten',

Bald. W / E l aen , kom gaen wy voort. O ïieenJ hou (tan tl
W ftaftiïtt.
Wat of dees Eed'le Vrouw aen ons fal leggen wille ?
Sy isinrouwgewaet; 'k moet vragen'wat'ér is,
En of daer ecni g vriend van haer ge (torren is.
Het
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Het lijkt Amelia, Helaes I watfalhetwefen ,
Mijningcwantverfchrikt, enftaeti n duyfen t vreefen.
Waer toe dit brak getraen! derou w benau haer hart ?
HaerfpraeklidfchijntvcrftomtJ Mevrouw! ontdekt u
fmart,
En fwijgt geen ding voor my. I k lal het voor u wreekcn.
Of is'er ecnig werk door dit mijn volk befteeken ?
Ikfel het doen tot niet. Verwittight maer het ftuck .
Amel. Ach Heer! mocht dat doch zijn,foföu mij n fware
druck,
Verfinckcn van mijn hert.
B*ld. Scgteens
, wa t zijn 't voor faken;
Ikfvreer, is^tnietgefchiet , i k fal het onhcyl ftaken.
Amel. Vandefènavondlaet , alsikteruftföugacn ,
Sag ik eens't vender uyt; e n hoorde droevig aen
Hoe gy dees Leydfche ftad, met Ruy ters eHSoldaten,
Terftond beftormen fbud; doen héb ik al verlaten
Wat in mijn huyfing was, en trok dit rougewaet
Al bevend aen het lijf. I k bid, uoogenuae t
Opmy, hierombedroeft , en' t harte vol van rouwe;
Verhoort mijn droefgefmeck, mijn Heer, ay ! wil t
aenfehouwe
De bleekheyt mijns gedaent', De ftorra«erft recht befint,
Mij n ovcrwaerdc Heer, eer dat gy die begint:
Weet dat'e r binnens wal veel va n mijn maeghfeha p
woonen l
Dus bidd' ik dat gy doch defèlve wilt verfchoonen,
I n neff'en s haer de Stadt. Weef t trou w en houdt uw
cedt.
Bald. Wel aen, ic k heb' t belooft: ickfa l ooc k doend e
weet
'tGcheele Leger door, op dat fy wedertrecken
Na d'oude Leger-plaets.
Alknfo. He
t fal u val vetwecken
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Soo ghy dit woeden ftaeekf,gedenckt een vrouwen oog
Soo menigh brave Vorft met vals gefmeeck bedroog.
Bald. Dit vonnis is gevelt, hierbaetgeentegenftreven ,
Ork lal met dit geweer u ander antwoort geven.
Csrion. Mijn Heer , o m eenc Vrouw verdrukt gy' s Koningseer,
En fchend u goede naem, en ftomptufcherp geweer.
O hard verltaelde hert! die in her ftalewapen
Is opgevoed, gegroey't , e n in gevecht gefchapen J
En laet u nu fo vals vervoeren van een Vrouw r
Siettoe: I k wed gy krijgt, maeraltclaet , berouw .
Bald. Hier baetgecnwederlpalt , gyful t den aenflag breken,
Of k' lal met dit geweer u te gelijk doorftcken ;
Ik wil al wat ik leg, en 't moet ook zijn volbracht.
Allmfo. Wyftaen in u gebied.
Bald.
Dat gy dan niet en wacht,
Maer treck t lbo daet'lijc k heen , e n doet hacr wederkeeren,
Elck in fijnoude form. Siet dat is mijn begeeren.
Vcrtrcck tot nader laft, ick laet het daer op rtaen.
Baldeus, Amtli*.
Bald. X^Evrouw , op 't heufc h verfoec k vanu , i s dit
•^•'•*- gedaen
.
Daer lal geen leed gefchien, ftcld vry u hart te vrede,
'k Sic s'is ter dood bedroeft om my gefworen Eede.
Ay! droo g de tranen af, g y weet wat 'ku left fey,
En fchreefdoor brief op brief. I k doe u voort geley,
Tot aen den Horenburg, fo zijt gy buytcn hinder;
En ik blijf onderwijl uw trouwe harts-befindcr.
Alwatikhierbefluyt, e n leg, dathoufijnftand ;
Mevrouw, ikfwecrhetu , vertrouwtuo p mijn hand.
Leydfchs
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lejdfche Soldatt #f> de muur > Spatttfthe Soldaat voor
de Poort.
Ley. Sol. T\Eciuyflcrenacht di e valt, ic k fet mijn flappe
*J lee
n
Tc ruften op de muur; o p dat ick lic wacr heen
Den Vyand nu fichwcnaSp. Sol. Wa
t hoor ick daarvoor rafen ?
Het fchijntu hoog gemoct het legerjwcil verbafcn.
Ley. Sol. Wi e daer ? is 'tvriend of niet? geef t 't woort;
pf'kfchietuneej.
Sb. Sol. Ickkoor a doorlaft mijns Vorfts*
Le.Sol. We
l wat is u begeer?
Sp.Sui. E n fchtetuvriend dan niet: ,i k heb met u te fprekcn.
Ley. Sol. Maeck t danöTede n kort, of'kla l 'ral s vyandt
treken.
Sp. Sol. Ho c kund gy fwacke Hens dus lang battneckig zij n,
En ftappent' onhcyl toe ? gy wart u in de lijn.
Si et toe, en leeft nietmeer op fulcke ibtte hopen,
Meent gy dat wy door nood van 't water fullen lopen ?
O nee n I 't is verr' van daer : laet wegh u fchampc r
hoon,
Ontfangt het vree banket uws Kónings'tot een Joon:
Gena is u vergunt, geen hoon en 61 men ilrarfcn.
Ley. Sol. Ho e geeftj g ka n de vos o m 'tboere-aes ftaen
blaffen
Met fijnvergüte tong ? gy foecktonsioor bedrpgh
Te voeren aa«r ons graf, gclijck iaNacrdcn noch
Door u geblee,cken is; dus fal men noyt vertröawerj
Op u bloetdorit'ge Yotft i mac r vaftchope bpuwen
Op een die fterekeris dan al u Spaenlcho«iach«*
En met lij n elemontu wapens heeft verkracht.
Sp.Sol. U woorden ïijn te wrect, e n brengen u in lyeu;
U macht en kan op ons in 't minfle niet bcdyen:
D iG
y
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Gy cct do(?r zotte hoop het vuyle honden vlees,
Ja Kat, tnRat , enMuys , e n acht ubuytcn vrees.
Dus foo gy niet bekeert, foo hebt gy niet te wachten
Als 't allcrfwaertftc lect: dan foo gy 's Koninghs machten
Wilt nemen in u Stad, foo is de wraeck verfaet,
U moetwil dati verfchoont, en in een vryen ftaet.
Ley. Sol. Watfchcmptgy , wreedeguyt, o p ons onnutte
fpijfen ?
Wy worden wel gevoed, en konnen noch wel wijfen
Vi&ali voor een jaer; wy iijti noch wel verficn
Van levendigen vis, voor veertien duyfend HénDan, of ons broodt ontbrak, foo fa l mcnt'onfer eeren
En vryheydt va n he t landt , de n lincker ar m vertecren,
En met de rechterhandt volvoeren onlèn eedt,
Die elck voor Stadt, e n Landt ,«n Vryheydt, heef t bcftcedt:
En foo u wreet gewelt ons quam te overvallen,
Soo willen wy de Stadt met hacr bemuurde wallen
Vcrwoeftcn met de brand, eer dat'er huys of wal
Voor u blocdgier'gcn hoop tot nutte komen fal:
Dus packt u voort van hier, of'k la l mijn gramfcha p
bluflèn.
Sp.-Sol. Ghyful t n a korten tijd mijn gramfchap ook wel
kuilen;
Blijft vry al even hard tot datmen u verraft,
En in het Ketters bloed lijn handen doopt en waft.
Ley. Sol. Ho u dacr , gh y wreede guyt, ü moetwil is benomen ,
Gaet heen, vertelt het leet dat u is overkomen,
SooTal ik s'alle doen die door een hoogc pracht,
Met moordery ons dreygt in 't opfien van mijn wacht.
Jobm
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Johan VAnder Does , Vander Werf op de muur , Burgers.
Jthan. T"\It geeft den Burger moet, n u d'hoogc water4 - ' ftromen
Bedecken dijk en weg; me n fietde wat'ren komen
Tot boven op de wal: me n fietgeen weg noch landt.
V.Werf. Maetiie t inZoeterwou' , ho e vreeflijckdat hc t
brandt
Door fonderlingh gevecht. Ic k hoor wel dapper Ichieten.
Ick hoop d'ontfettingh-vreughd nu Leyde n fa l genieten.
Joba». Dae r leyd Lonys Buyfot; ic k fiehet aen de Vlagh,
Ach J wae r hy door de Schans , foo lag het droef ge klagh
Van Leyden alterneer, komBurgers , wiltnu komen,
Siet hier voor Soeterwou w en Lammen, o p dc ftromen
Een vloot van groote macht, met granen voor de Stadt,
Sy leggen al gereet, om door het boofe gat
V an Lammen heen te. flaen. Wat wilt gy dapp'rc mannen
Nu doe n ? wilt gh y dc Schans te n eerften ac n gacn
rannen,
Of laten dcfe Vloot verderven van de Schans ?
iBurg. Veel liever willen wy met hulp van meerder mans
Vcrkrabbelen dit Fort, als dat wy dele fchepen,
Den Vyand tot een roof in fijngeweld fien flepen.
V. Werf. Dae r vliegt een Duy vc ncér, gaen ficnwy op der
daet
.;. .
Wat dat in fijnebrief voor nieuws gefchreyen ftaet.
Mijn hart getuygt wat goeds: 6 overtroiiwe bode!
Gy trooft ons door de locht, is ons den weg yerbode.
iB«rg. Ach ! da t het vreugde was!
f- Werf. Leef
t da t men 't alle hoort.
D 3
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Mijn Heer yan NQOATWYCK ,
Joh. T\ E goede hof e die ik hebbe tot de verlqffinge, kan ik
*-^niet nalaten om te adviferen^ als datwy metonfe
Vloot e alhier voor Lammen gekomen Zijn; maer beveelende
u op den eerfien ÖStobris deje Voornoemde Schans te bevechten ; wy en twijfelen niet ofte fuik* Jefe SchanJIe verwinnen,
•ti-'aerfchoaivende ft ook, dat ghf tvflehen dees tijd geen Schepen in en laet, finder een merkteecken van my entfangen te
hebben.
A&um in-onfe Galcyc acn de Schans van Lammen den
28. September, 1574LonysBoyfot,
Joh. He t Duyiken heeft gedwaelr, he t was by naer verfinoort
Doen 't op der aerden viel; YJS iewers opgehouwen,
Ed d'acnflag evenwel óok in den afch gebrouwen.
V.Werf. He t is nu lbo als't is: i s d'acnflag nu miflukt,
Den vyand word lij n moet door 't water afgerukt:
Sijn val is voor de hand.
iBurg. O
hemel! me t wat vreugde
Begroet gy nu de Stad door ovêrgroote deugde !
't Moet eeuwig zijn gelooft foo lang de wereld ilaet,
d'Ontfcuing van het Land niet uyt het hert en gaet.
Baldens t Carion 7 Alltnfo.
Bald. "ITTIejaegt mijn bange ziel, wi e wil mijn ee r bcW fchempe
n?
En ging ik niet het volk in eygen bloed verdempen
Tot Naerden in de Stad ? wat heb ik hu ter hand,
Dat ik nacr lange ftrijdbehacl foo groote fchand ?
Heb ik niet Rotterdam met aenflag ingenomen ?
Een ik t'Ouwater niet met groot gcwclt gekomen ?
En Haerlem ik door kracht van mijn mctael verwon,
la! 'thecleNeérlanddoor , wac r dat ik eens begon
Mijn Leger om teflacn, ' t moeft alles in mijn handen:
Eu nu voor defe Stadbchael ik groote fchanden.
Ik
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Ik ben als Phaeton, di e door den hoogmoet viel
Van 's Hemels Kapitool, e n ftortefijne ziel
Ind'alverflinb'rc zee. Noch vrees ik voor mijn knechten,
Die in dees felle vlucht noch fullen moeten vechten;
Een yder berg fijnlijf, me n fladen aftocht vry;
En ik wil op de dacd met al de ruytery
My geven op de vlucht. Maerlaes J vrae r lal ik vluchten?
Carion. Mij n Hee r , 't i s n u gedae n : u baet geker m
noch fuchten;
Had gy de ltorm gedaen, de Stad waer in u hand;
Maer vrouwen tovertael die heeft u overmandt,
U hoogmoed was te groot; nu fiiltgy al de lagen
Die Leyden was bereyt, feer fchandig met u dragen.
Mijn her t getuyghden 't wel : oock 't komen van de
vloed,
Dat nu dees Konings (loei al duifend fchelden doet.
Hoe fal ons 't Leydïchc volk met opgefpalkte kaken
Na-wijfenmetgefpot, wannee r fy lullen fmaken
Haerlang-gewenfte vrcugt, diewy tot onfer fchand
Noch hebben in de Vloot (ien zeylcn op het land ?
B«W. 'k Beken het is mijn fchuld. Ic k heb naer vrouwe
klagc
Teveelgehoort, (helaes !) doch nu lal 's Gravenhage
Mijn eerfte woonplaets zijn: foo word ick niet verraên.
Carion. Ja , ja, lb komt hy wcêr by die 't hem heeft gedaen.
Dat fal noch erger zij n J ic k vrees de tweede dwaling
Sal flimmcr zijn dan d'eerft, of luft vereyft bepaling.
Monfo. Nae r ' s Gravenhagc , Heer , dat is geen vafte
plaets,
Men muytineert daer hard door hitfing des loldaets,
De Boeren komen ook, en foecken weer te vilten
Dat fy door ons gewelt lang hebben moeten miffen.
Neen. Kom t aen die kant nu niet, mae r kieft een vafte
Stadt j
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Het vólck is niet betaelt, fy fettcn ons in 't gat.
Bald. Daer.is geen beter weghom drooghsvoets heente
reyfen,
Het is daer foo het is, ik fal haer wel doen deyfen.
Carim. Voor my ten fcheelt my niet,laet ons macr treckea
heen.
S'tchem, Baldeust Carm, Jllmft.
Sicb \X Y n Heer, die van de Stadt lijn dappe r op de
•*•*•*•

been,

Men hoort een groot gedruys, en bloffen aen de wallen,
Sy trecken op ons aen, om in 't quartier te vallen.
Balk. Hier baet na 't wachten niet: een yder rept hem dan,
En neemt maer in den arm het geen hy dragen kan:
't Gefchut laet maer ten roof. W y gacn, vcrvloeckte
wallen;
U nacm ü\ t'onfer fchand tot aen den hemel brallen.
Johanrander D#« , Vander Werft Stads Kap'tteyne*.
Joh. T*\Envrecfelijkenval , enncêrgeftortemuur ,
• ^ D i e mack t my ongeruft, het valt de Burgers fuut
Om met een lege maeg \o fwaren werk te bouwen.
Dan 't moet nu zij n vol bracht, den vyand lal hem houwen
Als of hy 't niet en wilt: het diend in tijds verhoed,
Eer fijnontfteecken breyn dees walJ>eftormen doet.
F. Werf. Me n vre e ftin nood geen doot, dee s rampïpoct
moet men dragen,
En rechten 't weder op; want ftormof grootc (lagen
Was niet te wederftaen: dus moet het zij n bewaert.
St. Kafit. Wy Hoplien , di e tot dienft va n Lcydcn zijn
vergaert,
Staenwilligenbereyt, omnaonsfwa k vermogen ,
TothocdingvandcStad, d e wal weer op te hogen.
V. Werf. U dienö is ons van nood, en fonder lang beraet,
Is 't nodig dat men 't voort met lull bewerken laet.
Wees-
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Wttsjongen , Joban vander Do« » VAtider Werf,
Stads Kapuj/nen.
Weesj. /"\Ntflae t dicn fwarcn laft van uwe ondctfatcn,
^ D e n vyan d heeft d e Schan s van Lammen al
verlaten,
Joban. Wa t raeft de jongen dacr ?
Jongen.
Icfc heb het fclfs gefien
Datfygeheel bevreeft uyt Lammen moften vlien.
Jobatt. Doo r 't vallen van de Imiur fou'tlichtlijk konne n
welen.
V. Werf. Geloof t niet al te licht: wy »ijn noch niet genefen.
Ick vrcefe voor verract.
Jongen., Komt
, laetmymaeralleen
'1 er poort uytgaen. I k lal naer Lammen hecnen treén:
Mijnhertdat tuyght'etnu . lkmoethctonderfoecke n
Soo gy 't geraden vind,
Joban.,
Soo gaet naer alle hoecken,
En fietwel dapper toe, foo krijgt gy goeden loon:
En of gy wied verraft, dat u den Vyand fchoon
Als fijngevangen nam, foofegt , gyzijtgeweke n
Om 't Leger eens te fien. Maer wilt vooral niet fpreken
Hoc't hier gelegen is, Dus geeft u op den wegh.
Jongen, ' k Sal uwen wille doen. Maer 'k meen van't fwaer
Belegh
Wy nu al zijn ontiet.
Joban.
Den tijd die lal 't ons leeren,
Ik hoop gy fult de Stad met grootc vreugd vermeèren.
V Y F D E B E D R Y F

.

Weesjongen.
Jonge», /"v p Ley den! zie t nu op ! voort I op! ghyiij t
^ Ontzet
!
De Spaenfch ' vervloeckt e mach t i s t'cenemael ver plet.
Ds
Decs
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Dees Haring en dit Brood is my van 't Volck gegeven,
Die met een heele Vloot op 't Land zijn ingedreven,
En naderen de Stad: het water heeft verjaegt
Den vyand uyt het veld. Kon t Burger s onverfaegt,
Die man'lijk voor u Stad geftreên hebt als Romeynen ,
Kom , proeft dees' fpijfe hie r : des vyands wre ê dcf feynen
Zijn al te niet gebracht. O p l Leyde n is Omzet I
Joban vander Dies, Vander ivtrft Weesjongen.
Johan. \lJAx heef t de n vyan d doc h fijn moedighey t
W verplet
?
Jong. Da t deê het water; en Boyfot quam aengevaren,
Sr wierden heel verfchrickt doen defe dapp're fcharen
Flux zeylden over 't land, 't gefchut dat bleef te pand >
Sy vielen óver hoop, gelijk het dorre fand
Dat voor de wind verftuyft, veel wap' nen en foldaten
Zijn door het fterkgevlucht in 's vyands heyr verlaten.
Veel leggen hopeloos , met afgematte leen
Ten halven in de vloed, men hoorteen naer gefteen
Te Lamme n i n d e Schans , ' k Heb nooyt Baldeus gevreeft,
Dies heb ick onbefchroomttoiLeyderdorp geweeft ,
Ja felf in 's Veldheers tent, en doende daer de ronde
Heb ick 'er dit gefchrift en teeck'ning in gevonde,
Waer in men fienkon hoe het alles is geftelt,
En wie den vyand heeft geflagen uyt het velt.
V.Werf. Di e teeckenin g vertoon t ditftren g beleger t Leyden;
Deeslett'ren i ho e 't gewel t mof t va n ons vellen fche y
den.

Hy
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Hy leeft,

Wy gaen, o Stud', vaer wel gby kltene Schansktns, die
door 't geweld des waters, en niet dtor de krachten
der vyanderf, verlaten werd.
Dit 's trooft voor 't arme volk; fy mogen wel verlangen
Na hare lefte brood, het welk fy haeft ontfangen ,
In 't komen van de Vloot: gaet voort gy in de Stad,
Roept. Leyde n is ontzet 1 en toont het volk, hoe dat
Gy aen de Lamme Schans de Vloote hebt ontfangen.
Verwecken wy te poft, en doen de Sleutels langen,
Om Gaten, Sluy s en Poort, teop'nen metdervaert ,
Op dat de heele Vloot, met mannen wel bewaert,
Magh onverhinderlijk de grachten inne drijven.
Leyden.
rjEentong, o f radde pen , e n kand e vreugt befchrijve n
*"* Die nu verkregen is: hoe flet men nu de jeugt
Weer bloeye n in het hof der lang gewenftevreugt '
De ramp is weggevlucht, die eertijds neer quamdraven>
Om al dat adem had te maken tot fijnflaven-,
Of om fijnmoordety te plegen aen mijn bloedt,
De Maegden om haer eer, de Rijken o m haer goet >
Maer nu heeft ' t Godverfoet: n u fneuv'le n alle rampen;
Nu komt fijn fterckeHeyr voor fijne kinderskampen.
tjolhin vander Does, Louys Boyfot , Vander iVcrf, Rat^
horfl, Burgers, Matrofcn, Soldaten.
hhan. 'tT7Ecf t welko m waerdenHeer , 'khe b nae r u„
We
n uw Vlote
Gedord, al s visop'tland; gee n tijd heeft my verdrote»
Om Burgers en 't Gemeen te troofren foo ik kon,
Tot dat ik in de Stad verftond, dat gv begon
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Met uwe fterckeVloot door t vyands Heyr te breken»
De vreefe was feer groot •, d'cllend niet uyt te fpreken,
De dood (tand yder een geprent in 't aengeficht
•,
Maergy, doo r faulpe Godts, heb t ons al t'faem ver»
licht
Van dees bedroefden ftaet : u naem moet zijn verheven
Soo langh de werelt ftaet.
Boy fit.
Mij
n Heer, u lijdfaem leven
Quam mijn heel fchielijck voor , en wa s oock feer belaên,
Doen u den wreeden hond foo moedig had omvaên
Met üj n vervloekte Heyr > dies heb ik mij ne machten
Op 't vlytigft aengeweat, om fijngebroken krachten
Met hulp van Godes hand, met macht te wederftaen,
En focht met alle macht Baldeus nyt 't veld te flaen ,
Hoewel 't onmoog'lijck fchee n » foo vaf t lag hy omgraven
Met Schanfle n fefti g twee > dan God maeckt ' ons een
Haven,
Eu bood ons fijnehand door fijnongrondig Heyr;
Hy joeg hun fonder fwaert, of eenig krijgs-geweyr:
Het water was 't alleen., da t haer de moet deê vallen,
En dreef er op de vlucht. en brak haer aerde wallen.
Mijn Zeeuwen kloek van moed die vochten altemael
Op's vyands wreede macht, e n fchroomden vuu r noch
ftael:
Soo dat men Soeterwou fagh als een toortfe branden,
Baldeus heel verfchrikt, die vloot de drooge landen
Met alle machten in, dus raeckten wy in 't meyr,
Dicht aen de Lammen Schans,~ dae r alle haer geweyr
Moft blijven tot een pand, de fchrick had haer verwonnen,
't Welk wonder was om fien , alfoe fy ons wel konnen
Met kleyn e mach t weêrftae n : dus kreeghme n open
pas;
Denvyand wasverjaegt, hoewe l daer niemand was
Die
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Die he m to t ftrijden dwon g , -du s tro k Matroo s d e
zeylen
Tot in den hoogden top, omindeStadtedeyle n
Haer Jang gewende fpijs: du s roept aen alle zijdt,
Naer honger, peft , beleg , i » Leyden weer verblijdt.
f. Werf. Manhafti g Oorloghs-Hel d , uw glory fa l vermeeren
Tot in de laetfte eeuw, dan falmen t'uwer eereo
Noch fegge n , 't wa s Boyfot, die 's vyand s wreed e
• macht
Van Leyden heeft verjaegt, en al fijnVolk verkracht •
En met een heele Vloot dorft over dam en dijeken
Sich wende n n a de Stad t : en 's vyands wree praflij o
ken.'
Dus neemt dees kleyne gaef in dancke van my aen ;
Het is uyt goede gunft, ick heb de uw ontfaen,
Maer doch van meerder fchat, als ik u kan vergelden.'
Boyfit. U trouwheydt voo r het lan d ka n ons genoegfae m
melden
Dftuytgeteerde volk , di e als de mag're doodt,
Verteert zijn en verdort, door defe hoogers-noodt.
]èan. On s eedt e n fchuld'ge plicht had fijne plaets genomen,
Doortreuheyt by het hert, du s moeftmen'tvolk beto men.
In een gehoopte moed, op dat d'ellende niet
De overhand en nam ; maer op het left foo ftiet
De ramp ons op de borft : want twift e n hongers-plage»
Met vieriglijke peft, door fware krijg quam dagen ,
En floegveel volk, ja tot tien duyfend in 't getal,
En hiel noch al niet op in dit ons ongeval.
Boyfot. Geef t God alleen de eer, en laet in alle Kercken
Hem dancken voor fijngunft en wonderlijcke wereken ,
Den Heer heeft u Ontzet door fijnewatervloedt,
En fijnverhongert volk met Manna weer gevoede,
Ik y ver tot het werk, een yder volg mijn (tappen.
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gatpb. Ic k volg het fclye fpoor , to t aen de hoogde ttap.
peu
Vanuveheldendaad: kom , volghrg y flrijdb'reliên,
Weeft dankbaer aen u God, en wilt hem eere bien.
Wilhelmus del. Trinee v*n Qranje, Vander Does, Vtnfa
Werft Lejdtfche Burgers.
WIJ,. (Xtippg beroemd e volk I Romeynen in bet wapen,
^ O Helde n voor het Land! in 't harrenas gefcha.
pen,
Noytwas'er «vsgelijk, te Jroyen binnnenswal,
Nochaoyt d' Atheenfe roem u daden trotfen fal.
O roos van 't heele Land.' die 's vyands ftalewapen
Gedooft-verft heb t weerftaen, en in he t bloed gefchapen>
En hebt de Spaenfche kling geheelijk flompgemaeckt,
Soo dat fy heel verfmaed zijn uyc het veld geraecit -,
Gedancktzy uwe daed, men fal het ook gedencken
Aen uw kindskinderen, men fal u nimmer krencken
Aen dees gewonnen lof: dus fult gy zijn vereert
Metd'Univerfiteyt, en worden fleedsvermeert
MetWijfeninuSiad, u w Scholen fullen krielen
Van 't opgehoopt yeröant, daer foo veel hondert zielen
Meé fullen zijn begaeft, en doen het glinfterend licht
Beftralen 'i heele Land. daer zaken van gewicht
Verhevep'fiillen zijn, foo dat uyt andere Steden
GhyfienfuU met gedrag uw hooge School betreden,
En voeren uw ten top, in noyt befturven faem,
Inhoogvolgroeydedeught, en veerberoemde naem.
DenPerrtaen, Polack , e n wijdberuchteGriecken,
Der Mofcou, met fijn veer-bepaelde taeye wiecken,
Den Hongaren, e n Room, j a geen foo verren Landt,
Of 't fal in uwe School noch toetfen fijn verftandt.
Dus fult ghy zijn geacht de toetfteen van de werelt,
Üc fchatkift van 't geheym, uw naem fal zijn beperelt
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By Turken en Barbaer, e o ftralenals de Son,
Ja! vloeyen als de vloet des Oceaenfcbe Bron.
Jobax. Manhaftig Oorlogs- Held! hoe fal ik defe gaven
Vergelden naer waerdy ? gy hebt ons arme flaven
Verloft van ongeval, en ook u goet en bloet
Gewaeght voo r 't heel e Landt, en ' t Spaenfche bitt'r e
roet
Met macht verniettght, en hae r wreê defleyns gebroken.
MU>. Hae r macht is evenwel niet alle weg gedoken.
Dus wil ik op der daet, met alle mijne kracht
Haer jagen op de vlocht j terwij l fy onverwacht
Zijn van ons Legers komft •, 'k fa l voort mijn Kapitey nen
Vaft ftellenin haer form , wy moeten ons deffeynen
Volvoeveninderyl.
V- Werf. Indie
n den Prince dan
(Gelijk een grooten Held die niemand weerftaen ka*)
Hem op de reys begeeft, foo wensick dat fijnwercken
Met vreugden eyndigen, eo datdesvyands vlercken
Das mogen zijn gefnuyckt, en groeyen nimmer an,
Op dat fijn wreeden aerc ons niet meer deeren kan.
Keer weder als een Held, gezegent van hierboven,
Soo krijgt me n meerder ftof, o m 's hemels gunft te loven.
Gy zijt ons Opperhooft, 6 waerde Vorft en Heer!
Wilb. De n tij d lijd geen verloop, w y moeten i n 't geweer.
Al'ffame». Oranje luk en heyl, blijft winnaer in victory.
Vilh. Den Heerfcher van 't Heel Al die zy alleen de glory ^
En fpaer my 't lijf foo lang tot Neetland is herftelc,
Ontlaft van 't laftig juk en al het Spaens gewelt.
UY
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