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Jos. XV, vs. 16. KALEB sprak: „wee KIRIAT SEPHER
wint, dien wil iL mijne dochter ASCHA ten wijve
geven. Toen won ze ATNIeL , de zone KENAS , en
hij gat hem zijne dochter ASCHA ten wijve."
Ten tijde 't magtig heir, van Jacob hergekomen,
Nu had een groot getal van steden ingenomen,
Ook vlekken uitgeroeid en sloten afgebrand,
Zoo dat het nu bezat het langbeloofde land, Toen liet de zone Nun, nu leider van de scharen,
Met uitroep door het heir, aan ieder openbaren,
Hoe dat men hier een berg, en daar een lustig dal,
Of elders , door het lot, de sloten deelen zal.
Hie' op trad Kaleb toe, en op bezette reden
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Van dat hij had gedaan en voor den Staat geleden,
Kreeg Hebron tot zijn erf, vermits zijn vrome ziel
Op God gedurig stond en nooit in twijfel viel.
Doch, wat ooit Israel voordezen had begonnen,
WatnaamvanHebron droeg enwas teen niet gewonnen;
Maar Kalebs edle stem, en zijn vermaard gezin,
Bekrijgde doze streek, en nam het landschap in.
Arbas gelijkewel, een stad met vaste muren ,
Die steunt op haar geweld en spot met hear geburen,
En, mits haar deftig slot en menig strijdbaar man,
Stelt zich ten vollen krijg, zoo vinnig als ze kan.
Maar Kaleb, nu bedaagd, en moede van te strijden,
En moede van het veld gedurig om te rijden,
Hoort statig van zijn gezin: „Rust, oude vader, rust,
En laat van nu voortaan hen vechten dien het lust;
Laat jong en wakker yolk hun rappe leden roeren :
'tEn past geen grijzen baard zoo stIgen krijg to voeren.
Men prees in ouden tijd een vrijers spitse lans,
Maar wijsheid , goed beleid en raad van oude mans."
Hierop stond Kaleb stil, en woog met rijpe zinnen,
Hoe, buiten zijn gevaar, het landschap is te winnen.
Hij voedt in zijn gezin een uitgelezen maagd,
Van wie, tot haren lof, het gansche leger waagt.
Zij was een frissche bloem en in haar zoetste jaren,
Van leden regt bekwaam om 'eel to mogen paren.
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Zij werd als staag verzocht bij menig ristig kwant,
De besten van het yolk , de rijksten van het land.
Zij wend van elk gewild, en om haar frissche leden,
En om haar zoet gelaat, en om haar reine zeden,
En om haar vader zelfs en om haar magtig goed,
Dat hier en overal een vrijster achten doet.
.Naar echter werd de Vorst gedurig wederhouwen,
En menigmaal belet zijn dochter uit te trouwen.
Is 't niet een zeldzaam ding! der vrijers groot getal
Maakt dat een vader ducht wien hij verkiezen zal.
Wanneer een magtig yolk of velerhande menschen
Den ingang van een plaats met grooten ijver wenschen,
De wil, de grooten ernst, de lust om in te gaan,
Maakt dat meest al het rot moetbuiten blijven staan.
Dit eigen ongeval dat ziet men hier geschieden,
Ten aanzien van de maagd en van de jongelieden,
Want schoon dat al de jeugd het stuk geweldig drijft,
Zoo is 't dat iedereen geheellijk buiten blijft.
Die keur heeft, is beducht en moet de zinnen scherpen,
Wie dat verkoren dient en wien men zal verwerpen;
De man is ongerust, en debt in zijn gemoed,
En wiggelt evenstattg gelijk een weegschaal doet.
Wanneer een maagd ontzegt de besten van den lande,
Zoo wordt het menigmaal gerekend groote schande ;
Dies rijst er veel gebelgs en spijt en onlust uit,
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En eindigt menigmaal tot ondienst van de bruid.
Dit woog de wijze man. Hij laat de jongelieden,
Om ieder wel to doen, in zijn paleis ontbieden,
En als hij daar de jeugd ziet voor zijn oogen staan
Zoo spreekt hij in 't gemeen aldus de vrijers aan :
„Gij hebt weleer gemeend (doch zonder vaste reden)
Dat ik te geener tijd mijn dochter wou besteden;
Maar boort, manhaftig yolk, ik ben nu vast gezind
Te scheiden inderdaad van (lit mijn waarde kind.
Gij ziet hier deze maagd, die wil ik overgeven,
Om met een rustig man haar dagen af te leven :
En ik en wil voor haar geen stoat of magtig geld,
1k wil een strijdbaar man, een onversaagden held:
Wie Sepher met geweld zal kunnen overvallen,
En planten even daar zijn vendels op de wallen ;
Wie Arbas deftig slot zal leggen op den grond,
En staan in voile magt, waar eertijds Enak stond,
Die zal, door mijn behulp, tot stoat en eere stijgen,
En zal tot zijnen loon mijn dochter Ascha krijgen;
Die zal, niet met den naam, of in een loozen schijn ,
Maar in de ware daad mijn lieve zwager zijn.
Wien lust, die ga te work." Dit was terstond geweten,
En door de snelle Faam door al het land gekreten.
Straks prijst er een de daad, zoo deftig als hij kan ;
Eon ander wederom die spreekt er leppig van.
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Dus gaat het in 't gemeen met alle menschenzaken :
Wie kan het iedereen in all's te passe maken ?
Wat hier gansch enge schijnt, wordt elders wijd
gerekt :
Een ieder vogel zingt naardat hij is gebekt.
De lieden die het stuk met reden overleggen,
En weten niet dan goed van dit beleid te zeggen ;
Zij noemen dit een aas, dat jonge zinnen trekt,
En even gaande maakt en tot de deugd verwekt.
Wie zal er niet terstond een kloeke daad beginnen,
Waar prijs en magtig goed , ja vrijsters zijn te winnen ?
Gewis, die nu ter tijd geen wapens aan en doet,
En heeft geen ridders hart, en is geen edel bloed.
Een ander, tot den krijg niet alto zeer genegen,
Die brengt er wederom verscheiden reden tegen;
Hij maakt een lang verhaal van ik en weet niet wat,
Daar hij, uit enkel nijd, de zake mee bekladt.
„Wel! Kaleb onze Vorst, die heeft het wel te maken;
Hij waagt alleen de schaar en wij het gansche laken.
Want zoo het wel gelukt, zijn dochter krij gt een man,
En zoo het kwalijk valt, wie lijdt er schade van?
Wie? gij, onwijze jeugd , die uwe rappe leden
Gaat uit een losse drift in dozen krijg besteden:
Gij stelt u in gevaar en waagt uw jeugdig lijf,
En, zeg eens, waarom tech? Op hope van een wijf.
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ai denkt, wat zal het zijn , indien gij wordtgeslagen?

G e en mensch zalimmermeer uw malle daad beklagen ;
En schoon gij wont de stad, nog is het niet gezeid,
Dat even dan voor u de vrijster is bereid.
U ken een stompen arm, een houw in 't aanzigt deren ,
Zoodat de schoone bruid u niet en zal begeeren ;
Of zoo in ow bedrijf den vader iets mishaagt,
Hij zal zijn onschuld doen, enleggen'top de maagd.
En denkt niet dat het slot is zonder harde slagen,
Of dot de vaste stad in haalt is weg te dragen
Neen, vrienden, meent gij dat, voorwaar gij zijt
verdwaald;
"t Is hierjuist daar men vecht en diepe wonden haalt.
Al is Ahimai dood, en Talmai overwonnen,
En Schesmai neergeveld, nog is het maar begonnen;
Doer rest vrij menig slot, en menig hoog kasteel,
En Sepher is voorwaar al vrij het hardste deel.
Hiertoe en zendt de vos geen van zijn eigenknechten ,
Hij laat slechts buiten zich zijn dochters schoonheid
vechten;
Hij prijst de ri jke stad , haar stand en vruchtbaar erf,,
Maar zendt een ander been, daar hij niet gaan en
derf.'
De ridder Atni .61, een van de jongelieden,
Die aan cle schoone maagd huntrouwe kwamen bieden,
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Ging anders bier to werk , wannest hij dit verstond,
En sprak in zijn gemoed, of met een open mond :
„Men zegge wat men wil , de tijd is nu gekomen,
Die mij voor alle ding is noodig waargenomen.
Tsa! brengthier,wie gij zijt, mijn wap ens aan den dag,
Opdat ik heden zelfs het stuk beginnen mag.
Eon ander vecht om geld, of spant de gansche zinnen,
Om staat , om eer, om faam voor zich to mogen winnen ,
1k zal den krijg bestaan om u, o waarde maagd!
Of nu, of nimmermeer zoo dient het stuk gewaagd.
Wat zal mij tegenstaan? Hier moeten hooge wallen
Of wijken als ik kom , of plat ter aarde vallen.
1k hob tot heden toe gevochten voor 't gemeen ,
Maar dit manhaftig work dat is voor mij alleen.
Laat moppen zonder hart, laat bloods pimpelmeezen,
Den vijand zijn geweld en bards slagen vreezen ,
'k En pas op geenen rens, al is hij bijster groot,
1k ben bereid to gaan to midden in den dood.
Met blood wordt eer gekocht. Ik zal de kanse wagon,
1k zal verwinn q ar zijn, of neder zijn geslagen.
En, lieve, waarom niet? Win ik maar anon slag,
lk hebbe bij gevoig al wat ik wenschen mag."
Dit zegt de jongeling , en laat de spotters razen,
En doet van stonden aan den fellen boron blazon :
Hij maant zijns vaders huis en alle vrienden aan,
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Om in dit deftig work hem bij te willen staan.
Hij vindt een gragen hoop van ruiters, schutters,
knechten ,
Hij vindt zijn eigen hart genegen om to vechten;
En zonder lang verblijf zoo trekt de ridder op,
Den sluijer om het lijf, de pluimen op den kop.
Maar eer hij wil van huis en nit het leger scheiden,
Gaat hij zijn wakker heir voor Kaleb's dear geleiden ;
Daar springt hij van het paard, en t'wijl het leger
stond,
Ontsluit hij voor de maagd aldus zijn heuschen mond:
„ 0 bloom van alle jeugd en parel van de maagden,
Die aan een edel hart voordezen ooit behaagden!
Ziehier een moedig heir voor uwe deure staan,
Ten krijge toegerust en vaardig om te slaan.
Ik zal hun leider zijn en geenszins achterblijven ,
Maar met dit eigen lijf de digtste rotten klijven;
En is er nog een revs te vinden in het land,
Dien zal ik d'oorlog doen en dat met eigen hand.
Nu bid ik maar alleen, mijns harten zoet verlangen,
Laat mij eons doze spiets van uwe hand ontvangen.
Z et mij den helm eons op, dienhier mijn schildknecht
draagt,
Zoo word ik heden zelfs uw ridder, waarde maagd!
En zoo het u belieft een kusje mij te jonnen,
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Mij dunkt van nu af aan, het slot dat is gewonnen :
Maar zoo u dat mishaagt, of acht het alto
Zie mij eens gunstig aan en 't is mij nog genoeg."
De maagd die kreeg een blos, en laat haar oogen dalen,
Die hem nog des te meer tot in het harte stralen,
En roeren hem de ziel; maar Kaleb, daaromtrent,
Die heeft den jongen held met woorden afgewend.
„Hoe!" zegt hij, „lieve vriend,wie geeft or loonte voren?
Gij haast u wat to zeer, uw regt is niet geboren.
Ei, laat voor doze inaal de maagd in haar geheel,
Tot God de daad besluit, en wijst haar echtedeel.
Vermijd u (zijt gij wijs) uw vrienden op to houden ,
En laat hun moedig hart met dral en niet verkouden.
De tijd die maant u zelf dat gij to velde gaat :
Dit is een dag van doen, en niet van lossen praat."
Het edel hart , getergd door zoo een schamper spreken,
Gevoelt, 'k en weet niet wat, in zijn gemoed ontsteken,
Gevoelt een heeten brand, gevoelt een hevig blood,
Dat hem met stillen mond een veldslag wenschen
doet.
Hij nam de Jeffers hand, hij kust haar teere vingers ,
Hij noemt ze zijnvermaak, zijn spoor en hartedwingers
En 't vuur dat hem ontsteekt ; en , na een derden kus ,
Zoo barst hij verder uit, en sprak ten laatste dus ;
., Of heden op den dag zal ik met core sterven ,
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Of heden zal ik troost en uwe gunst verwerven.
Ik zeg het andermaal, of heden zijt gij mijn,
Of heden ben ik dood en buiten alle pijn.,
En daarop trekthij voort. Maar Ascha stond verslagen :
Zij kent haars vaders zin, zij mag geen liefde dragen;
Nog zegt ze binnensmonds : „o Parel van de jeugd ,
Ik wensche nevens u dat gij verwinnen meugt."
't En leed als geenen tijd, Elbasmag had vernomen,
Hoe dat een moedig held te velde was gekomen,
En dat zijn vaste stad zou worden aangetast,
En dat een schoone maagd is aan den handel vast.
Maar dat verschrikt hem niet. Hij roept zijn naaste
raden,
Hij roept met vollen mond : „ Geen mensch en zij beladen.
El, zet geen malle vrees , maar houdt een goeden
moed ;
't Is maar een jonge wulp , die ens den oorlog doet,
't Is maar een jonge laf, een popje voor de vrouwen ,
Die niets en heeft geleerd dan Juffers onderhouwen ,
Die niet-met-al en west, dan hoe men vrijsters mint,
Niet hoe men eenig slot of vaste steden wint.
Ik west een goeden greep, om hem en zijne gasten
Te treffen daar het dient en op hun zeer te. tasten ;
Gij die met zwaarden houwt, of schiet een harder
schicht ,
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Besteedt uw slag alleen omtrent hun aangezigt,
Omtrent hun weeken neus en ongebaarde monden,
Dat zijn voor dezen hoop vooral de beste wonden :
Want zoo dit maar een reis de nieuwe veldheer ziet,
'k En wil geen koning zijn, indien hij niet en vliedt.
Wie is die niet en weet dat zoo gewisse slagen
Hem zullen metterdaad der vrijster cloen mishagen?
Wel, houdt dan dezen vo et omtrent dienjongen hoop,
Zij zullen voor gewis gaan tijen op den loop."
Al die op dezen tijd omtrent den koning stonden,
Verhieven zijn verstand, en prezen doze vonden.
De vorst die wordt bedankt voor zijn bedachten raad ,
En dit word even toen verkondigd over straat :
„Wie aan den Atnin zal houwen in de wangen,
Zoodat men hem de tong ziet in de wonden hangen,
Die zal, tot zijnen loon, ontvangen voor de daad,
Een krans van enkel goud, hem tot een halssieraad ;
Maar wie met zijnen kop zal kunnen wederkeeren,
Dien zal de groote vorst een stroke lands vereeren ,
En nog een deftig slot, omsingeld met een wal,
Zoodat hij ligt een wijf voor zich bekomen zal."
Nog verder wordt belast aan al de ruwe knechten,
Hoe dat men met bescheid den vij and zal bovechten,
En dat geen ander lid aan iemand dient gewond,
Dan slechts een weeke neus, of wel een teere mood.

HUWELIJK

Dit houdt des konings raad voor wonder nutte oaken,
En straks gaat al het volk hun wapens vaardig maken :
Men roept er overal, men houdt het voor gewis ,
Dat Jacob's gansche jeugd alree geslagen is.
Als nu de ridder komt te midden op den velde,
Eer hij zich verder geeft, of om to vechten stelde,
Zoo doet hij voor een tijd het gansche leger staan,
En roept op deze wijs den God des hemels aan :
„ Bestuurder van den krijg, en Heerscher aller volken ,
Die legers henendrijft gelijk ale losse wolken ,
Die met eenklein getal, en door een zwakken hoop ,
Doet menig duizend man verdwijnen in den loop ;
Gij hebt dit:vruchtbaar land aan onzen Staat gegeven,
Gij hebt er menig yolk met krachten uitgedreven ,
En dat uw gunstig woord niet al en is vervuld,
En is niet owe, o Hoer! maar onzer zonden schuld.
Wij komen nu ter tijd met ootmoed aangetreden:
0! neig to dozer uur het oor aan ens gebeden!
One steunsel in den strijd en is geen moedig paarcl ,
Geen lane, geen snelle pijl, geen spiets, of vinnig
zwaard ;
Gij zijt ons heil alleen : leer onze vuisten krijgen,
En doe dit moedig voile veer ons ter aarde zijgen.
Verstrooi ze door het void, gelijk ale nietig leaf,
En stort hun poorten ont, en rule hun grendels al.
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Dan cal gansch isra1 in uwe gunst verblijden,
En met eon dankbaar hart uw grooten naam belijden,
En melden uwen lof, en zingen t'uwer eer
Want als men steden wint,'t is uwe zegen, Heer !”
't Gebed is naauw gedaan, men ziet den vijand komen;
Die hadde voor den dag de wegen ingenomen,
Die had een hoogen berg aan alle kant bezet,
Waardoor dat aan de stad de toegang werd belet.
Dit was het dat den held ten eerste wat verstelde,
Dies hield hij achterraacl te midden op den velde.
Maar eene van het yolk, die al het landschap kent,
Die heeft de bleeke vrees met reden afgewend.
Hij zegt een enge pad, bezet met dorenhagen,
Bij hem to zijn ontdekt, wanneer hij plagt te jagen,
Een pad dat niemand kent, een regten hazenpad,
En dat een uitgang heeft tot onder aan de stad.
De ridder let or op, en zendt bekwame lieden ,
Ten einde zij den berg tot aan de stad bespieden.
De rappe mannen gaan en vinden hunnen wensch :
Daar is een open weg, en nict een eenig mensch,
De poorten sleeht bewaard, geen miters aan de straten;
Het blijkt dat al het y olk zich op het heir verlaten,
Het heir dat op den berg de wegen had bezet,
Zoodat or niet eon mensch op deze streek en let.
lie vorst beet onde; dies de steite rots genaken,
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En laat een groot gewoel omtrent den vijand maken.
Hij gaat bier wonder fel en uitermate rouw,,
Alsof hij met geweld een doorgang maken won.
Maar straks zoo kiest hijuit vierhonderd rappe gasten ,
Die op een rijken buit, niet op hun leden pasten.
Tot doze zegt hij zelf : „Ik wil uw leidsman zijn,
Of midden in de vreugd, of midden in de pijn."
Hij geeft nog verder last, tot onder aan de bergen,
Den vijand evenstaag met alle vlijt te tergen.
Hij stelt tot dit beslag Bildad, zijn ouden vriend ,
En zegt hem verder aan wat ondernomen dient.
Hiermede treedt hij voort, en laat zich van der heiden
Tot op den hoogen berg, tot aan de stad geleiden.
Daar houdt hij zichbedekt, en he et de mannen staan ,
Tot dat hij nader weet wat dienstig is gedaan.
Hij zendt er twintig uit, gekleed als slechte boeren,
Dien geeft hij verder last den aanslag uit te voeren.
Zij raken in de poort en eer het iemand dacht,
Zijn boven op den burg en meester van de wacht.
Daarop komt Atniel in haasten aangevallen ,
En trekt met al het yolk to midden op de wallen;
Hij plant van stonden aan zijn vendels op de poort,
En doet den heron slaan, en trekt gedurig voort.
Zoo haast de kwade maar is door de stad gevlogen,
Zoo komt nicest al het y olk tot op de markt getogen,
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En meent daar met geweld te stuiten dezen slag,
Tot dat het buitenheir teruggekeeren mag.
Maar hun en werd geen tijd door Atniel gelaten,
Vermits hij zich verspreidt door al de groote straten.
Doch als zijn kleine hoop zoo groot een schare vond,
Die midden op de plaats in voile wap ens stond,
Zoo was het rot verbaasd ; maar hij, te meer verb olgen,
Trekt op den vijand aan, onzeker wie hem volgen.
Als hem de schoone maagd maar eens in 't harte
koomt ,
Geen pijlen die hij vreest , geen wapen dat hij
schroomt.
„ Spitsbroeders !" zegt de man, „ hier is het tijd to
vechten ,
Hier is de regte stond ons zaken uit te regten.
Tsa! treedt nu lustig aan, maar houdt u van den buit,
Of slaat er met geweld vooreerst den vijand uit."
Hiermede geeft hij moed aan zijne rotgezellen,
Die wat hun tegen is, ter aarde nedery ellen :
Zoodat nu Midian den moed geheel verliest,
En voor een harden strijd een schendig vlugten kiest.
Waartoe een Lang verhaal?De strijd is naauw begonnen,
De vijand is gevlugt , het marktveld ingewonnen :
De God van Israel, die voor de Zijnen strijdt,
Geeft heil door weinig yolks, en al in korten tijd.
2

i gHUWEL UK
„

Tsal wilt rt," roept de worst, „nog deze maal verkloek en ,

Wij moeten buiten zelfs den vijand gaan bezoeken.
Tsa! makkers, nog 66n keer! God zal den vijand slaan;
Tsa! nog eenkleinen stoot, en de oorlog is gedaan !"
De tijding onderdies was in het heir gekomen,
Dat Jacob's dapper yolk de stad had ingenomen,
Dat Atni'd1 alree de wallen had bezet,
En dat zijn verdertogt in haaste dient belet.
Elbasmag, die het hoort, zegt dat de boden liegen,
En dat des vijands heir niet magtig is te vliegen.
Maar tiwijI hij staat en zwetst en al het stuk ontkent,
Zoo spoedt zich Atni'd1 en vindt hem daaromtrent.
Zijn mannen vallen aan gelijk als jonge leeuwen,
Met wonder vreemd gebaar en met een moedig
schreeuwen;
Een ieder vordert weg , en roept al even fel :
„Wijk, onbesneden , wijk den Heer en Atniel!"
Straks heeft de bleeke schrik ganschMidianbevangen,
De stoutsten van den hoop die krijgen bleeke wangen;
Niet een en heeft er lust, of is er om begaan,
Om zoo een fluksche jeugd in 't aangezigt te slaan.
Aldumai onderdies, met uitgelezen gasten ,
Die poogt in grooten ernst den ridder aan te tasten;
Hij toont zich wonder stout, schoon hij van binnen
zucht ,
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Opdat hij nog het yolk mogt houden op de vlugt.
Maar Kena's rappe zoon die komt op hem gereden,
En velt een stijve lans, en stoot hem door zijn leden.
Ziedaar een riddersteek, ter eere van de bruid!
De koning gaf een schreeuw en blies het levee uit.
Daarmede valt de mood van al de Philistijnen,
Die ale een ligte rook van stonden aan verdwijnen;
Zij zweven altemaal als schapen door het veld,
En niet sets eenig mensch die zich te were stelt.
Dat overmoedig yolk, zoo hoog gewoon te trotsen,
Verhaast zijn eigen dood in 't springen van de rotsen ;
Zoodat er in het veld goon tegenstand en blijft.
Hoe ligt verstuift een heir, als God den vijand drijft !
Zoo haast als Kaleb hoort de boodschap van de zegen,
Hij maakt zich vaardig op, en komt den ridder tegen
Te midden op het veld. De nieuwgewonnen bruid
Die kwam benevens hem getreden voren uit.
Daar voegt zich bij den sleep een rijvanjongemaagden,
Die met een geestig lied van al den togt gewaagden,
Die prezen Kena's zoon met zang en snarenspel,
Maar loofden bovenal den God van Israel.
Zoo ras als doze stand is bij den held geweten,
Is hij met eenig yolk in haasten opgezeten.
Het gansche leger volgt met al het krijgssieraad,
Een ieder in 't gelid en op de regte moat.
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Hier ziet men op een rij in lange dragten komen
Het schoonste van den buit , den vijand afgenomen ;
Goud, parels, diamant , juweelen, ouden schat,
En menig kunstig work, en menig aardig vat;
Vooral des konings helm, zijn schilden , spietsen,
zwaarden,
Zijn kroon en gulden staf, zijn uitgelezen paarden,
Zijn prinselijk karos, zijn dochters bovendien,
In dozen togt alleen voor slaven aangezien;
Een gifte voor de bruid, om haar tot kamermaagden
Te dienen naar den eisch, zoo die haar slechts behaagden.
Ziet, dus trekt Atni'dl, tot Kaleb hem ontmoet,
Die eerst met blij gelaat den overwinnaar groet :
„ Zijt welkom, edel held! die met uw vrome leden
Hebtvoor den ganschen Staat en uwen God gestreden,
Hebt door uw kloeken arm gewonnen doze maagd,
Die u van heden of de vader overdraagt.
Kom hier,, ontvang uw loon, dat God u heeft gegeven ,
Mits gij door kloek beleid den vijand hebt verdreven.
Zij is uw eigen goed, uit kracht van ons verbond:
Ontvang ze, waarde vriend, zij is u wel gejond."
Dit zegt hij, en met een zoo komt hij toegetreden,
En voegt zich naar den held, en tot zijn vrome leden:
Hij leidt zijn dochter met, en neemt haar regterhand ,
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En zegt nog andermaal: „ Ziedaar mijn eenig pand ;
Ziedaar mijn diersten schat, voor u alleen geboren,
Die zij van heden of uw lief en uitverkoren :
Ziedaar, benevens haar,, mijn toegenegen hert,
Dat even met de maagd aan u geschonken werdt."
De ridder,, in den geest van blijdschap overgoten,
Een blijdschap die hij nooit voordezen had genoten ,
Ontvangt de jonge maagd, en, na een heuschen zoen,
Bestaat hij voor het yolk zijn woord aldus to doen :
„Ik dank u, magtig God, die Jacob's groote scharen
Uw gunst zoo menigmaal hebt willen openbaren;
Die met een hoog beleid, en wonderbare magt,
In dit zoo rijke land ons vaders hebt gebragt. —
Ik dank u, groote God, met al mijn gansche krachten,
Met lijf, gemoed en ziel , met woorden, met gedachten,
Ik dank u, groote God, dat gij in dit gevecht
Hebt met een voile gunst gezegend uwen knecht.
Ik dank u bovenal van uwen milden zegen,
Dat mij dit waarde pand ten laatsten is verkregen ,
Dat mij nu daze maagd, dit wonderschoon juweel,
Is voor mijn eigen lot en voor mijn echtedeel.
Geef dat wij nu ter tijd , met onderling vernoegen,
Ons handen overeen, ons harten mogen voegen.
Vergun ons t' uwen lof, vergun ons vruchtbaar zaad,
Ter eeren uwes yolks, en voordeel van den Staat.
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Ik dank u, moedig vorst, die God hebt voorgesproken,
Toen aan het gansche yolk de moed was afgebroken ;
Aan wien op dezen grond is Hebron toegezeid,
Aan wien, tot zijnen loon, is Sepher toegeleid;
Ik dank u, deftig man, en waarde vriend des Heeren,
Van uw gestrekte gunst en van zoo grooter eeren ;
Ik dank u nog eenmaal, ik dank u menigvoud,
Dat gij uw beste pand op heden mij betrouwt.
Ik dank u, schoone maagd, o bloem van onze tijden ,
Dat gij ook heden zelfs mijn harte komt verblijden;
Dat gij ook hier verschijnt, en weltevreden zijt,
Tot mijn vermaak alleen to leven uwen tijd,
Te geven ewe jeugd, en uwe tare jaren
Voor mijn gebruik alleen voortaan to willen sparen ;
Ik dank u, schoone maagd, o langgewenschtebruid,
Die al mijns harten lust in u alleen besluit.
Ik zal, wat mij belangt, ik zal mijn levensdagen,
Ik zal van nu voortaan a refine liefde dragen;
Ik zal uw eigen zijn in vreugd en tegenspoed,
En nooit zal andre min verrukken mijn gemoed.
Nooit zal er ander wijf mijn vaste zinnen buigen ,
Des neem ik al het yolk ons heden tot getuigen ,
En uwen vader zelv', en onzen grooten God;
Gij zijt van heden aan mijn deel, mijn echtelot.
En om met eenig pand mijn woorden vast to maken,
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Gelijk men veeltijds doet in dergelijke zaken,
Ziehier tot uw gebruik , ziehier een grooten schat,
Ziehier tot uwe dienst de sleutels van de stad;
Die hoort u eigen toe, met al haar groote palen,
Waarin een wakker oog ten voile zou verdwalen.
Dat zal de trouwring zijn, dien ik u heden geef,
Dat zal uw trouwring zijn, ook als ik niet en leef."
De maagd in dit gewoel en kan niet overleggen
Wat dat er is te doen, of wat ze dient te zeggen ;
Zij voelt in haar gemoed de schaamte van de jeugd ,
En echter zegt ze wat, verwonnen van de vreugd:
,, Ons huis is overstort, door velerhande wegen,
Met Godes rijke gunst , en allerhande zegen :
Maar dat ik meest verhef, en voor het hoogste weeg ,
Is dat ik tot mijn deel u, edel ridder, kreeg ,
U, puikj e van de jeugd. 'k En wil u niet gelijken
Bij goud en grooten schat, ja gansche koningrijken ;
Gij zijt al dat alleen, gij zijt in mijn gemoed,
Naast God, mijn eenig hell , mijn allerhoogste good.
Wei ,kom dan , edel held, gij kloekste van de mannen i
Die met een stijven arm de stalen bogen spannen ,
Bezit mijn jeugdig hart, bezit mijn jeugdig lijf ;
Ik ben van dozer uur uw lief, uw echtewijf."
Met dat de juffer zwijgt , zoo komen duizend menschen,
Die aan de jonge maagd geluk en zegen wenschen,
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En brengen nit het heir, en leggen voor de bruid
Het beste van den roof, het puikje van den buit :
Tapijten, naaldewerk, haarbanden , arremringen ,
Halsspangen, good , koraal en duizend mooije dingen,
En kopp en voor den drank, en schotels voor de spijs,
Al kunstig uitgewrocht en op eene vreemde wijs.
En t'wijl de gansche stad van dezen zegen meldde ,
Zoo wordt er twee gekroond to midden op den velde :
De maagd van 't vrouwgeslacht, de ridder van de
mans ;
Zij kreeg een rozenhoed, en hij een lauwerkrans.
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Komt bier , nieuwsgierig yolk, een zeldzaam loopspel
kijken,
Daar een behaalt den prijs en honderd in bezwijken.
Men wint hier schoone verw, of wel een duister graf:
De vrijster is het loon, de dood een wisse straf.
Hier is een rappe maagd , die kan geweldig loopen;
Maar wie verwonnen is, die moet het duur bekoopen.
Het is een vast besluit, al wie er blijft to kort,
Dien wordt zijn jeugdig blood, als water, uitgestort.
Daar is geen zeggen dan : wie achter is gebleven ,
Die mist den hoogsten prijs , die mist zijn eigen leven;
En schoon het dunkt u wreed , men doet hem geen
geweld ,
Het spel dat heeft het in, de wet is zoo gesteld.
Nog zijn er evenwel, die met hun snelle leden,
Die met een moedig hart in dozen handel treden ;
Zij spotten met gevaar, en trachten naar gewin:
Zooveel heeft onder hen een schoone vrijster in.
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Maar niemandvan den hoop en kan ertroostverwerven;
Dies is er menig held gedwongen om to sterven.
Ach !voor een blijde feest,met diepen lust verwacht,
Zoo wordt de jeugd betreurd, en in den kuil gebragt.
De gansche wereld zucht, vermits de jongelieden
Den hals van stonden aan ten zwaarde moetenbieden
Te meer omdat de wet niet eons gedoogen wou,
Dat iemand aan de maagd een kusje geven zou,
Een kusje voor het laatst: dat snijdt hun in de zielen ;
Maar desalniettemin zij moeten nederknielen.
Al dunkt het iemand hard en uitermate straf,
Zij reizen uit het vleesch, en vallen in het graf.
Juist onder dit gewoel zoo is er een gekomen ,
Die heeft de strenge wet nog eenmaal aangenomen;
Hij sprak met blij gelaat, en nit een vollen mond,
Dat hij daar om den dood, of om de vrijster stood.
Het was een rustig kwant van boven tot beneden,
Een ieder had het oog omtrent zijn rappe leden ;
Het bleek aan zijn gestel en uit zijn rijke dragt ,
Dat hij was afgedaald van eenig hoog geslacht.
Veel menscheu zijn bedroefd , veel jongelieden klagen,
Dat hij zoo fluksch een lijf aldaar bestaat to wagon.
Veelzegt er, dat de man welligt een schoone vrouw,
0 ok zonder dat gevaar , voor zich bekomen sou.
poch hij stond niet alleen op zijn gezwinde gangen ,
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Maar heeft een beter raad van zeker vriend ontvangen:
„Gij , zoo het lijf bezwijkt, breng mij den geest ter
baan ;
Het beste meesterstuk wordt door verstand gedaan."
D e moeder van den Min, van dezen held gebeden ,
Was in der Goden hof, op zijn verzoek getreden ;
Daar heeft ze , tot zijn dienst, drie appels uitgebragt,
Van wonderschoone verw en wondergroote kracht.
Zij zag de vruchten aan, en waar lets mogt ontbreken ,
Daar heeft ze met de hand een weinig aan gestreken ;
En wij zij op het ooft met zachte vingers douwt ,
Zoo blonk het overal, gelijk als enkel good.
Zij heeft het aardig fruit den jongeling geschonken,
En heeft er in gestort de kracht van hare vonken ,
lets ik en weet niet wat, iets dat men niet en kent,
Jets dat een zoet vergif tot in het harte zendt.
Zij leert hem bovenal, door onbekende reden,
Hoe dat hij dit geschenk met voordeel zal besteden.
Hierop zoo trad hij voort, en gaf zich in het veld,
En heeft zich tot den prijs, of tot den dood gesteld.
Daar sloeg het snar trompet. De frissehe jongelieden
Beginnen tot den loop hun leden aan to bieden.
Men blaast nog anderwerf, en met den derden slag
Zoo schiet een ieder uit zoo vaardig als hij mag.
En schoon de vrijster liep gelijk de snelle winden,
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Nog weet Hippomenes haar gangen in te binden ;
Want Igeen dat aan de maagd de schreden wederhoudt,
Dat is de schoone vrucht, gesierd met edel goud.
Hij gooit het aardig fruit te midden op den velde,
Als hem de rappe maagd den prijs in twijfel stelde,
En wifi zij nederbuigt, en naar den app el tast,
Zoo is 't dat hij te meer op zijne gangen past.
Hij liep gelijk een hert, en kwam zoo weder voren,
En won het wederom al wat er is verloren ;
Maar, schoon hij dapper snelt, de vrijster niettemin
Die haalt van stonden aan den moeden looper in.
Zij zweefde door het veld, gelijk de paarden hollen :
Dies liet de jongeling den tweeden appel rollen,
Die had nog schooner glans dan de eerste gulden
vrucht,
Dies stremt ze wederom de maagd in hare vlugt.
Want als zijzag het ooft,het scheen zij werdgedwongen
Te staken haren loop en ongetoomde sprongen:
Zij greep het vaardig op, en weder even snel
Loopt in der haast voorbij haar droeven loopgezel.
De jonkheer werd bevreesd, onzeker wat to maken ,
Hij ziet den laatsten peil, hij ziet het einde naken,
Hij zegtinzijn gemoed: . Ik zie den den bleeken dood,
Of win ik dezen loop, zoo ben ik uit den nood.
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Welaan nu, Venus, help, en stijf mijn zwakke leden!
Want ik heb overlang om deze kans gebeden.
't Is nu de regte tijd; want blijf ik nu versteld,
Zoo word ik hier onthalsd to midden op het veld..
Hier gaat de jongeling den laatsten appel werpen;
Maar ging nog bovenal zijn gansche zinnen scherpen ,
Opdat hij voor het laatst den voortogt houden mag,
En gooit daarom de vrucht ook verder dan hij plag.
De Nymphe ziet het goud en zijn vergulde stralen,
En schoon het verre rolt, zij gaat den appel halen.
Zij steekt het aardig ooft in haren teeren schoot .
En ziet, door Venus list , het woog gelijk een
lood!
Dit gaf den vrijer tijd om v66r de maagd to komen,
Zoodat hij wederom heeft nieuwen moed genomen;
Want hoe hij verder kwam, en rasser henenliep ,
Hoe dat de blijde jeugd met luider stemme riep :
Nu loop, o vrijer, loop, en dat met alle krachten!
Nu loop, eilieve, loop , de prijs staat u to wachten:
Nu loop, o ridden , loop, ten einde van de baan:
Wij zien de schoone maagd voor u als eigen
staan !
Dit was den jongeling een dapper spoor gegeven,
Dies liep hij overweg, als van den wind gedreven,
En schoon zijn harte slaat, en dat hij dapper hijgt,
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Hij maakt dat hij de maagd voor zich ten Toone
krijgt.

Daar juich al wie het zag met uitgelaten kelen,
Daar komt de zoete jeugd het bruiloftsdeuntje kwelen ,
Daar hoort men snarenspel en ander zoet geluid .
En al wat spreken kan dat greet de jonge bruTd.

---.....,,,...-.
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Eenjong en aardig paar, een weinig tijds geleden,
Was, na een lang gevrij, in echtestaat getreden.
De tijd do et zijnen gang, de bruiloft is gedaan ,
De vrienden zijn verreisd en hunnes weegs gegaan.
De nieuwgeplukte bloem , niet lange na de dagen
Dat zij den maagdenkrans niet meer vermogt to dragen,
Die nam haar nieuwen vriend zoo wat ter zijde af,
Daar zij hem onderging en deze lesse gaf:
« Philetas , zoo gij weet, wij zijn nu echtelieden,
En moeten bij gevolg verschil en onlust vlieden;
De vrede is voor de vrouw en even voor den man
Het beste dat men ooit ten echte brengen kan.
Ik wil in dit beleid mijn kracht en jonge leden,
1k wil tot mijn gemak mijn gansch vernuft besteden;
Gij tracht, gelijk als ik , tot ons gemeene rust:
Zoo wordt ons 't huisgezin tot enkel hartelust.
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Welaan nu, tot een grond van dit gelukkig leven,
Wil ik tot uw berigt een mitten regel geven ;
Ik bidde, let er op ; want zoo gij dat betracht ,
Zoo wordt ons gansch bedrijf in goeden stand gebragt.
Ik heb een zeldzaam hoofd en dikwijls losse vlagen,
Die somtijds verre gaan en niet en zijn te dragen,
Maar wie slechts voor een wiji mijn luimen vieren
kan,
En krijgt er nimmenneer verdriet of hinder van.
Ziet, als mijn s chortelkleed is uit zijn plaats gewek en ,
Of dat het metter hand ter zijde is gestreken,
Zoo weet dat mij de schroef dan niette vast en staat ,
En let dat gij vooral mijn luimen gadeslaat.
Weet gij dan mijn gebrek een weinig toe te geven,
Wij zullen met vermaak en in gerustheid leven,
Wij zullen buiten twist verslijten onze jeugd ,
En leven ondereen als in gestage vreugd. D
Philetas hoort het aan al wat hem Psyche zeide,
Het schijnt dat hij haar woord als aan zijn harte leide ,
En na hij zich hierop een weinig had bedacht,
Zoo heeft hij met bescheid zijn antwoord ingebragt:
„Het is mij, waarde lief! een wondergroot behagen,
Dat gij de gronden legt voor onze goede dagen;
Ik wil n weder zijn een zoet en rustig man,
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En brengen tot het werk al wat ik immer kan.
Ik heb van u verstaan, en wil het overwegen,
Hoe dat in uw gemoed de zaken zijn gelegen;
Ik wil u van gelijk ontdekken mijnen aard;
En 't is de regte weg om wel te zijn gepaard.
Ik heb een viezen kop en wonder vreemde kuren,
Zoo dat or niet een mensch bij mij en kan geduren;
Maar wie mijn grillen viert, of handelt met bescheid ,
Die ziet den wrok verzoend en haastig afgeleid.
Maar opdat gij verstaat wanneer ik ben te mijden,
En hoe dat met geduld mijn ranken zijn te lijden,
Zoo let op dezen peil: de roes van mijnen hoed
Zal u een teeken zijn, wanneer gij zwichten moet:
Als die niet regt en staat, dan heb ik vreemde grillen,
Zie dan mijn hevig brein met alle magt te stillen;
En zoo gij dat bezorgt en hierop vlijtig acht,
Zoo word ik metterdaad in beter stand gebragt."
Hierop werd onder hen een zoet verbond gesloten,
Bevestigd door een kus en met den wijn begoten;
Een ieder die belooft te passen op het stuk,
Opdat hun stil gezin mogt wezen buiten druk.
Maar let hoe dat het yolk den weg hiertoe bereidden,
En hoe zij naderhand hun zaken overleiden :
Zoo haast het vrouwenkleed is scheef en buiten
stand,
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Zoo haast was ook de roos verdraaid en over kant ;
Want als Philetas zag dat Psyche zou beginnen
Te stellen in het werk haar ongetoomde zinnen ,
Zijn geest was in de weer, zijnband die werd verzet,
En zoo werd alle twist van stonden aan belet.
De vrouw integendeel had staftg het oog geslagen
Op zijn verdraaiden hoed en zijn verkeerde vlagen,
Zij viert hem wat ze mag, en hij verschoont het wijf,
En zoo blijft iedereen gerust in zijn bedrijf.
Welaan dan, wie er is in echtestaat getreden ,
Die prent' in zijn gemoed den grond van deze reden:
Gij vrouwen , eert den hoed ; gij mans , het vrouwenkleed ;
Zoo blijft het huffs gerust en buiten alle Teed.
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Hoe dat de liefde speelt omtrent de jonge zinnen,
En maakt een killig hart genegen om to minnen,
Is waard to zijn bemerkt. Wees gunstig, zoetejeugd ;
Eens anders harteleed is dikmaals iemands vreugd.
Acteon, uit den aard tot vliegen zeer genegen,
En met een snellen valk zijn lust to mogen plegen,
Was van een edel huis en van een hoog gemoed,
Was uit een voile beurs en welig opgevoed,
Was vrolijk in gelaat; zijn geest, voor weinig dagen,
Was aan een jonge maagd ten vollen opgedragen :
Jolinde was zijn wensch, zijntroost, zijn hartelust,
En buiten haar gezigt en was hij nooit gerust.
Hij poogde wat hij mogt en met de gansche zinnen
Den togt van haar gemoed voor zich to mogen winnen ;
Hij dede jaren Lang al wat een edelman
Met geest en grooten kost to wege brengen kan:
Hij liet meest alle nacht voor hare kamer spelen ,
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Of schonk haar staag den galm van al de zoetste kelen;
En als de lentetijd zijn jeugdig loof ontsloot,
Zoo was 't dat hare steep het eerste groen genoot.
HO rigtte spelen aan, en maakte groote feesten,
Hij trok in zijne dienst meest al de fraaije geesten ,
Hij gaf ze t'huis den kost, en buiten vrij gelag,
En gaat in alle ding zoo kwistig als hij mag.
Hij nam veel dienaars aan , veel pagies , veel lakeijen ,
Die vrij een vetten grond haast weten of to weijen ,
Die kleedt hij bijster:weidsch , en verre bovenmaat,
En even in de verw gelijk Jolinde gaat.
Zijn lijf is opgepronkt met alle mooije dingen ,
Zijn vingers als een kraam van al de schoonste ringen ;
Daar komt geen nieuwe snuf van eenig zeldzaam
kleed,
Of 't wordt tot zijn gebruik in haasten uitgereed.
Hij maakt een schoonenhof, daar staag in is to werken
Met beelden in het kruid, met duizend scho one perken
Getogen op een draad, en schier in ieder deel
Een speelhuis naar de kunst, of eenig schoon prieel.
Maar dat is niet genoeg ; geen tuin en kan er helpen!
Hij maakt er grotten in van allerhande schelpen,
Van aardig horenwerk en takken van koraal,
En wat de zee ooit zendt nit haar verglaasde zaal.
Hij maakte bovendat ook schoone watersprongen,
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Die werden door het work behcndig uitgedrongen,
En gaven beelden nit van wonder vreemden aard:
Zoo dat ook even daar geen kost en is gespaard.
Hij maakt een ruim gebouw voor doggen, brakken,
winden,
En wat van dezen aard bij menschen is te vinden;
Hij bragt er vogels bij, de snelsten die men vond,
En wat van dezen card ooit Noordsche klippe zond.
Hij maakte bij de stad waranden voor de dieren,
En kooijen bovendien, waarin de vogels zwieren;
Daar zet hij herten in en menig ander wild,
En dus word overal zijn beste geld gespild.
Hij kocht de schilderkunst van al de beste geesten,
E enlands chap, boerenhoef, eon woud volfellebeesten,
Eon zee van wind beroerd en uitermate straf,
Al wat de rijke kunst aan ieder meester gaf.
Het oudste beeldenwerk, beroemdvoor duizendjaren,
Dat weegt hij op met geld, al zonder iets to sparen;
Hij maakt een boekvertrek, dat wonder deftig was,
Schoon dat hij jaren lang geen enkel boek en las.
Nog houdthij bovendien een stal vol schoone paarden ,
En ko ets en op zijn hoofs ch , en al van grooter waarden ;
Ook jagten op het moor, en gondels in de stad;
En dus verkwist de man een overgrooten schat.
Jolinde, schoon verweend en tot de pracht genegen,
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Misprees dit evenwel, en sprak er deftig tegen
,,Acton!" was haar woord, „u dient of minder moeds,
Of , naar dat ik het merk , al vrij watmeerder goeds.
Gedenk aan zeker prins , die van zijn eigen honden ,
Vermits hun groot getal, ten laatsten is verslonden :
En let op uw bedrijf : uw schip dat gaat te diep."
Maar 't was om niet gezegd al wat de juffer riep.
Hij ging zijn ouden gang, hij liet Jolinde praten ,
Hij wil zijn hoogen zwier in geenen deel verlaten,
Hij kwist gelijk hij plagt, en slaat er dapper in,
Hij past op geen verlies , en let op geen gewin.
Maar wathij neemt ter hand , of wat hij weet te plegen ,
Jolinde blijft gezet, en laat zich niet bewegen :
Men zegt het over straat, in 't hof en overal,
Dat hij weljagen mag , maar nimmer vangen zal.
Nog houdt de jonker aan door allerhande vonden,
Die hem tot grooten last en zware kosten stonden;
Zoo dat zijn huis, zijn hof, zijn vee, zijn beste land
Aan ik en weet niet wien ten laatsten is verpand,
Ten laatsten is verkocht, en al ten kleinen prijze,
Gelijk het veeltijds is berooider lieden wijze.
Maar toen hij had gespild zijns vaders laatste slot,
Word hij door al het land een algemeene spot,
Een geksmaar bij het y olk. Ziet hoe de zaken loopen!
Wie alle dingen koopt, die moet het al verkoopen.
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Eet zoo, wie dat gij zijt, op 't cerste van den dag .
Dat voor het avondmaal lets overblijven mag.
Daar werd de jongeling van al zijn speelgenootent
En van Jolinde zelv' versmaad en gansch verstooten;
Het is van ouds gezien, daar waar een altaar breekt,
Geen mensche naderhand daarvoor een kaars ontsteekt.
Als nu de jonker vend zijn hope gansch vervallen,
Liet hij ten laatsten of van dit uitzinnig mallen;
En om door al de stad niet meer to zijn begekt,
Zoo is 't dat hij verhuist en naar het land vertrekt.
Daar heeft hij langen tijd niet dan benaauwde dagen ,
Hij raapt den schralen kost met vliegen , vinken , jagen ,
Met ik en weet niet wat; maar dat is klein beslag,
En dat geen edelman of ridder voeden mag.
Hij teert allengskens uit , en wat hem is gebleven
Dat wordt voor mondbehoef ten vollen uitgegeven;
Hem bleef geen nooddruft zelfsvan al zijnsvaders erf,
Geen knechten in het huis , geen honden op de wed.
Hem rest slechts maar ddn valk van al zijn schoone
panden;
Maar die is wijd beroemd in al de naaste landen,
Vermits hij met den bek , of door zijn snelle vlugt,
Is heerscher in het woud en meester van de lucht-;
Dit was zijn eenig al, het steunsel zijner zaken,
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En plagt hem in den druk een vrolijk hart te maken;
Hij kreeg geen wildbraad meer, al is hij des belust,
Wanneer de rappe klaauw van dezen vogel rust. De juffer had een neef, ter jagt alleen genegen,
Die had om dezen tijd een vreemde luim gekregen :
Geen meester is bekend wat ziekte dat het was,
Men von d geen heilzaam kruid dat zijne kwaal genas;
Men zag desniettemin dat zich de jonker kwelde,
En dat hem eenig ding het grillig hoofd ontstelde :
De moeder is bedroefd (het was haar eenig kind)
Omdat men geen behulp voor haren zoon en vindt ;
Zij doet hem menigmaal en schier gedurig vragen
Waartoe hij is belust, en wat hem mag behagen;
Zij riep nit stage zorg : „En doet u niet to kort ,
Zeg maar wet gij begeert, en wat uw zinnen schort."
Hij, dikmaals aangemaand waartoe zijn lusten strekken ,
Gaat zijn genegen hart aan zeker vriend ontdekken ,
Hij zegt hem: „Krijg den valk van zoo een edelman
Dat is de regte zalf die mij genezen kan."
De moeder was een vrouw van wonder grootvermogen,
En hij een jonge wulp, gansch dartel opgetogen;
Hij had Acton's valk bijwijlen eons gezien,
En wist hoe waard die was bij al de jongelien.
Priscilla was verblijd, vermits zij mogte weten
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Wat can haar kranken coon de zinnen heeft bezeten;
Maar hoe men krijgen zal waartoe hij is belust,
Dat maakt haar killig hart al weder ongerust.
Haar komt na diep gepeins gevallen in de zinnen,
Hoe dat Acton plagt haar nicht weleer te minnen,
En dat haar oude gunst misschien in dit geval,
(Zoo hij des word verzocht) nog lets vermogen zal.
Zij gaat het gansche stuk wat nader overleggen,
Zij gaat de jonge maagd den ganschen handelzeggen :
„ a bidde, liefste nicht, doe hierin wat gij meugt,
Gij west, dit eenig kind dat is mijn gansche vreugd.
De jonkheer is berooid, en bij de schrale lieden
Daar heeft de penning kracht, het geld kan daar gebieden :
Want nood is zonder wet ; gij, loof hem wat gijkunt ,
Opdat het edel dier mijn zoon mag zijn gegund."
Jolinde nam het aan hierop to zullen letten,
En gaat op dit geval haar sneege zinnen wetten.
De zieken is haar lief, zijn moeder bovendien,
En zij wenscht haren neef gezond to mogen Zion.
't Geviel om dozen tijd, dat uit de naaste steden
Veel frissche jongelien, 'reel zoete vrijsters reden
Naar zeker lustig slot, om op een bruiloftsfeest,
Al wat men droefheid noemt to jagen uit den geest.
Jolinde was een deel van al does lieve bende,
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En koos er zes of acht die zij voor lustig kende.
— „'t Is heden ,'' zegt de maagd, „ de derde zonneschijn ,
Dat wij in dit kasteel als opgesloten zijn.
Het feest dat heeft zijn regt, de bruid die is beslapen,
Wij moeten elders gaan om nieuwe vreugd te rapen,
Wij moeten uit den dwang en in het jeugdig groen ;
Ik heb een aanslag voor, dien moet ik heden doen.
't Is lang genoeg gebrast! Ik zoeke nieuwe dingen ,
Wij moeten hieromtrent een ridder gaan bespringen ,
Een vriend, ons wel bekend ; en om hier rond te gaan,
Acton is de man, die moet er heden aan.
Gij weet het al gelijk, hoe dat hij plagt te leven,
En hoe hij nu ter tijd te gronde ligt gedreven;
Wij moeten gaan bezien wat nu de jonker doet,
Terwijl hij niet en heeft dan enkel tegenspoed;
Wij moeten gaan bezien zijn huis en alle zaken,
En wat hem nu ter tijd de zinnen kan vermaken ;
Wij moeten gaan bezien wat hij voor landen bouwt,
En letten bovenal wat huis de ridder houdt,
En hoe zijn keuken rookt, en wat de velden geven,
En of hij beter vaart in dit zijn eenzaam leven,
En of hij blijder is dan hij te voren plag,
En wat hij t' onzer eer zal brengen aan den dag."
(Jolinde was gegaan tot aan haar rijpe jaren,
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En sne&ger in vernutt dan haar gespelen waren;
Maar welig bovenal, en van een vrijen mond,
En kluchtig uit den aard , en in het spreken rond.
Haar moeder was gerust, haar vader overleden,
Haar misters al gelijk den eigen pad getreden:
Een die haarjeugd bestiert, dat is haar moeders oom,
Maar die gal aan de maagd al wat te ruimen toom.)
De voorslag dus gedaan , werd vaardig aangenomen ,
Men boodschapt aan den vriend wat gasten dat er komen,
Men zegt hem bovendien, hoe dat men op den noen
Heeft voor aan zijnen disch het maal to komen doen.
De bode was gegaan, en zonder lang to peizen.
De jeugd die is gereed en vaardig om te reizen.
Jolinde leidt het rot tot enkel tijdverdrijf,
En straks is al het yolk Action op het lijf.
Zijn tafel is gedekt, maar geenszins overladen,
Men zag er niet dan groen en velerlei saladen,
Niets dat de vleeschhal zendt, of dat de keuken geeft,
Maar dezen onverlet de jonker is beleefd.
Hij toont zich wonder heusch en bijster weltevreden,
Hij toeft het gansche rot met spijs van zoete reden,
Hij gnat in woorden breed, al is zijn tafel kort,
Hij vult het met den mond wat aan de keuken schort.
Te midden op zijn disch daar stond een stuk gebraden ;
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Maar wat het wezen mogt, en konde niemand radon:
Hij, voor wien dat het stond, en die het beest ontleedt,
Verklaart ook evenzelfs dat hij het niet en weet.
De vogel wordt geproefd , de vogel wordt gebeten,
De vogel wordt gekaauwd, maar niemand kan er eten;
De vogel wordt gekeerd en om en om gewend,
Maar wat er iemand doet , het dier is onbekend.
Dit gaat het schamper yolk aan hunnen waard verwijten :
„Wel! dit is zeldzaam vleesch ,Been tand en kan het
bijten !
Ei, zeg ons toch eon reis, wie heeft het u gekocht,
Of voor eon mooi geschenk hier in het huis gebrogt?"
Een ander valt er toe, en gaat wat anders zeggen,
En weet dit vreemd geval nog breeder uit to leggen :
„Dit is gansch nutte kost, en dienstig in den nood:
Een ieder eet er van , en 't blijft al even greet!"
Een ieder zegt het zijn, maar niemand kan er weten,
Hoe dat de vogel hoot, of wat er is gegeten.
De praat, op dit geval, veroorzaakt grooten strijd,
En dient hun tot vermaak , en duurt eon langen tijd.
Jolinde lijkewel, ook midden in het eten,
En had haar zieken neef niet altemaal vergeten,
Maar zocht bekwamen tijd bijna den ganschen dag,
Dat zij eons van den valk Actoeon spreken mag.
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En juist op dit geval, waarom de gasten loegen,
Zoo gaat ze met beleid zich bij den ridder voegen ;
Zij leidt hem van den disch en wat ter zijden af,
Daar zij hem in't gemeen vooreerst een praatje gaf ;
Doch zegt hem niettemin, dat zij eens wenscht te weten
Wat dat men voor gebraad aan tafel heeft gegeten;
Zij bidt hem menigmaal, dat hij aan dit geschil
(Den gasten tot vermaak) een einde maken wil.
Hij stond een wijl en Leek, onzeker wat te maken,
Hij wordt geheel ontsteld en krijgtbeschaamde kaken ,
Hij weet niet wat hij zal. Ten laatste, tot besluit,
Zoo barst hij met verdriet , in deze woorden uit
„ Gij dwingt mij, schoone maagd! mijn droeven staat
te melden.
Helaas! mijn zot bedrijf dat meet ik nu ontgelden!
Ach! dat op tafel stoat, dat is mijn laatste goed,
Dat hier, tot uwer eer, alleen het beste doet.
Joist ale gij voor den noen mij liet in haaste weten,
Dat gij met uw gevolg hier woudt te middag eten ,
Toen was ik wonder blij, en niettemin begaan ,
Wat dat tot uwe dienst op tafel zoude staan.
1k sprak in mijn gemoed: 0 !mogt ik heden wenschen,
Dat ik eens heb gespild omtrent onnutte menschen !
0! had ik nu ter tijd, dat in mijn overvloed
De linkers heeft vermaakt, de vleijers heeftgevoed!
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Ach! had ik nu het wild, dat ik zoo menigwerven ,
Ook buiten alien nood, voor iemand dede sterven!
Ach! had ik maar een deel van dat ik heb verkwist ,
En dat nu, tot mijn smaad , mijn schrale keuken mist !
Maar 't was om niet gewenscht; dies stond ik gansch
verslagen ,
En zag den handel in gelijk verdiende plagen ;
Maar boor nog evenwel , hoe dit mijn ongeval
Mij troost in dit verdriet, en eeuwig troosten zal.
Mijn goed is niet verkwist met zuipen, vreten, brassen ,
Maar om, tot uw vermaak, op uwe dienst to passen.
Heb ik een prachtig huis gebouwd tot in de locht,
Het was opdat mijn staat aanzienlijk schijnen mogt.
Heb ik in mommerij of dergelijke zaken
Mijn beste geld gespild, het was tot uw vermaken.
In 't korte, wat ik ooit voordezen ondernam ,
Gij weet dat al mijn doen tilt enkel liefde kwam.
Hierdoor zijn metter tijd mijn zaken zoo verloopen,
Dat mij niets overbleef om jets to mogen koopen;
Dies ben ik met verdriet getogen uit de stad,
En leef hier op het land met ik en weet niet wat.
Ik woon hier op een hof, gehuurd van slechte luiden.
Het tuintje, dat gij ziet, dat geeft mij groene kruiden,
De boomgaard ooft en hout, en dat is mij genoeg ,
Vermits ik mij voortaan near nood en rede voeg :
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De nood kan malle drift en guile weelde staken,
De nood kan Ons bezet en vrij ai beter =ken,
De nood kan open doen en brengen aan den dag
Al wat een dartel oog te voren niet en zag.
Dit heb ik nu geproefd; doch mogt ik wederkeeren,
Geen drift en zou voortaan mijn zinnen overheeren,
Geen pracht of zotte waan verrukken mijn gemoed
In droetheid vind ik vreugd ; en in het bitter zoet.
De boeken, die ik kocht, maar nooit en plagt te lezen ,
Die moeten mij voortaan een troost en toevlugt wezen,
Zij geven mij vermaak, en vrij al zoeter vreugd,
Dan ik weleer genoot omtrent de domme jeugd.
In piaatse van te gaan in alle biijde feesten,
Zoo spreek ik evenstaag met al de beste geesten
Die ooit de wereld zag, ook over duizend jaar,
En wat geleerdheid is dat word ik nu gewaar.
Ik leere mijn gemoed en alle zinnedroomen,
Ik leere slim bejag en alle driften toomen.
Ziet, wat een deftig boek, gelezen naar den eisch,
Kan geven aan den geest, en nemen aan het vleisch.
Ik leze bovenal wat Mozes heeft geschreven :
Wat Godes eigen Zoon der wereld heeft gegeven,
D at geeft mij dieper troost, en zet mijn zinnen vast,
Schoon wanhoop , zielsverdrietjahel en duivel bast.
Ik heb den grond geleerd van bouwen , maken , breken ,
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En heb met Salomon nu deftig leeren spreken;
Dies zeg ik menigmaal: Al wat het ooge ziet,
Is ijclel, zonder grond, en enkel zielsverdriet.
4n zake niettemin , die moet ik nog beklagen,
Dat ik geen meerder eer u toe en weet to dragen,
Dat ik geen magt en heb te toonen metter daad,
Hoe diep gij heden nog in mij geworteld staat.
Ik heb van nu voortaan geen schapen aan der hoiden,
Geen paarden op den stal, geen ossen in de weiden ;
Ik heb maar 66nen valk, die haalt mij nit het rijs
Een korhoen, als het lukt, of eenig jong patrijs.
Maar ziet, op dozen dag en had ik niets gevangen,
En dit bragt mij bijnaast de tranen op de wangen.
Vermits ik even nu, als gij juist tot mij kwaamt,
Pus kwalijk was geteld, en stolid geheel beschaamd.
Ik gaf mij in den hof, en met een angstig zuchten
Zoo plukte ik moesgewas, en niet dan boogaardvruchten ;
Ik plukte metter haast al wat ik plukken kond!
Doch fruit dat is alleenmaar voor een gragenmond.
Mij dacht, ik moest vooral wet anders vaarclig maken ,
Opdat mijn schrale wijn den vrienden mogte smaken;
Dies sloeg ik in der haa,st mijn oog aan alle kant,
Opdat ik eenig ding tot uwe dienste vend;
Hear waarikhenenkeek ,'k en wist one niets te vinden,
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'k En had geen haas, geen ree, geen herten, bokken,
'linden,
Geen paauwen op de wed, geen duiven op het kot,
Geen ganzen in de gracht, geen zwaan omtrent het
slot.,
Geen eijers in het nest : wat eijers zoud' ik weten?
Mijn hennen evenzelfs die waren opgegeten,
1VIijn hanen bovendien (ziedaar een hoogen nood!)
En mij is niet een eend gebleven in de sloot.
In huis geen raauwe kost tot voorraad van de boden,
Geen os of zwijnenvleesch bekwaam to zijn gezoden,
Geen hammen in de schouw,, die ens Westphalen
zendt :
Ach! 'k heb in langen tijd dat voedsel niet gekend!
Ziedaar mijn droeve ziel met grooten angst beladen ,
Ik had, indien ik ken, mijn harts willen braden;
3,Iaar dat was zonder grond :'t en dient den vrienden
niet,
Schoon ik mijn leden zood, of aan den vure bried.
Ik zag dan overal mijn zaken gansch verloopen,
Ook had ik geen geloof em lets to mogen koopen,
En, dat het slimste was, geen panden in de kist;
Zoo naauw is alle ding in uwe dienst verkwist.
Als nu mijn treurig hart geen raad en scheen te weten ,
Zag ik mijn lieven v.alk , gelijk hij was gezeten,
4
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Tot mijne dienst bereid; ik zag den vogel aan,
En zeide binnensmonds : „Uw leven is gedaan:

Trouw beest! al is 't mij leed, ikmoetu heden dooden ,
Ik moet tot uwen kost mijn beste vrienden nooden,
Ik moet u hinder doen, hoe waardig dat gij zijt,
Dat eischt de strenge nood, en even deze tijd."
De vogel stond verbaasd en scheen te willenklagen,
Of van mijn wreedbedrijf den grond te willen vragen;
Maar, dezen onverlet, ik greep het edel beest,
Ik doodde 't met verdriet en met een bangen geest.
Maar als ik weder zag, waarom het zoo gebeurde,
Gevoelde ik dat mijn hart in geenen deel en treurde :
Want die in dit geval mijn bloed niet sparen zou,
Hoe kan ik om een vale mij vinden in berouw?
Ziedaar, eerwaarde maagd, hieruit zoo kunt gij weten ,
Wat dat gij voor gebraad can tafel hebt gegeten
Ik weet,'t is taaigeweest en geenszins naar den eisch,
Maar 't is mijn laatste goed , en 'tie mijn beste vleisch.
Wat kan een edelman van iemand zijn geweten,
Die zich met elle magt aan vrienden heeft gekweten,
Die met een open hart het al ten beste geeft,
Wet hij voor zich bewaart of in de wereld heeft ?
lndien gij meer begeert, zoo neem ten allerleste
Mijn hart, mijn lijf, mijn ziel; ik geef het al ten beste ;
G a, zend mij near den dood, otnaar een meerder pijn :
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Zoo gij maar eenmaal wenkt , ik zalgehoorzaam zijn."
Dit drukt de jonker uit als met de gansche leden,
En tot een vast bewijs van zijn gezegde reden,
Zoo toont hij haar het hoofd en klaauwen van den
valk,
Juist op de versche daad genageld aan den balk.
Jolinde staat verzet en wonder zeer verslagen,
Zij vond dat naar het beest onnoodig is to vragen
Tot dienst van haren neef; want dat is nu gegaan:
Men ziet den ruigen kop bier vastgespijkerd staan.
Maar zij is bovendat tot in den geest bewogen,
En door een vreemd gepeins ten vollen opgetogen:
Zij ziet den jonker aan, en met een diepen zin
Ontleedt zij dit geval en weegt zijn trouwe min.
Daar is een vreemde luim, die alle vrijsters krijgen,
En komt,men weetniet hoe,laar in den boezem zijgen ,
Wie naar den regten eisch dat uurtje treffen kan,
Men houdt het voor gewis, die wordt er meester van.
Het schijnt dat doze stuip was op de maagd gevallen,
Terwiji Actazon sprak : haar gansche zinnen mallen,
Haar brein dat suizebolt, meer dan het is gewend,
Gelijk een wagon doet die zonder voerman rent.
Zij barst ten laatsten uit, zij voelthaar geest ontfarmen,
Zij valt den jonker toe, en perst hem in haar armen,
Zij geeft hem bovendat een onverwachten kus,
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Zij rigt zich weder op, en zegt ten laatste dus:
„Zwijg, trouwe ridder, zwijg ! 't ls lang genoeg gesproken ,
Gij hebt door lang geduld mijn steenig hart gebroken.
Ziedaar, tot uwen troost, mijn trouw en regterhand ,
Ziedaar nog bovendat een schoonen diamant,
Den besten dien ik weet; zie , wat u wordt gegeven
Van eene die verklaart met u te willen leven,
Met 11 te willen zijn, als met haar echteman ,
In al wat bitter is of vreugde geven kan.
Is al uw goed verteerd, gij hebt u niet te schamen,
Ik hebbe goeds genoeg voor u en mij te zamen,
Ik hebbe land en zand, en vee , en magtig geld,
En dat wordt altemaal in uwe magt gesteld,
En ik nog bovendien." Actaon is verslagen ,
Bekoord in zijn gemoed door vreemde zinnevlagen ,
Hij weet niet of hij droomt, of wat hem is geschied,
Hij weet niet of hij waan, of regte vreugd geniet,
Hij staat geheel bedwelmd. De gasten ondertusschen
Die zagen hunnen waard onthaald met zoete kussen ;
Dat schijnt hun wonder vreemd; maar op den eigen
stond
Ontsluit Jolinde zelve aldus haar rooden mond:
„ Gespelen al gelijk, ik neem u tot getuigen,
Dat met den loop van tijd verharde zinnen buigen.
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Dees is mijn spot geweest, nicer dan ik zeggen kan,
En hij wordt nu ter tijd mijn vriend en echteman.
Niets dan de bleeke dood en zal ons kunnenscheiden,
Ik zal in korten stond de feeste doen bereiden.
Ook wil ik geenbesprek omtrentonstrouwverbond ,
Al swat ik ooit bezat dat is aan hem gejond ;
Gemeenschap in het goed, gemeenschap in de zinnen ,
Gemeenschap in het bed, dat is een zuiver minnen;
Dat is het oud.ste regt dat ik voor heilig ken,
En ziet, op dezen voet is 't dat ik zijne ben.
Actseon , waarde vriend, wien dat het mag verdrieten,
Gij zult mijns vaders erf en mij vooral genieten ;
Stel dat op heden vast : en gij, o zoete jeugd!
Ik nood u tot de feest, hebt deel in onze vreugd
En draagt bier kennis van." Daar is de koop gesloten ,
En met een frisschen dronk van stonden aan begoten;
Daarna zat ieder op, en, tot een vast besluit,
Zoo dronk men nog een reis ten huize van de bruid.
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Daar ligt een rijke kust te midden in de baren
Zoodat rondom het land de schepen kunnen varen;
De ring is niet te groot, en, desalniettemin,
Men vindt er menig dorp en schoone steden In.
Ter plaatse waar de zon komt uit de zee gerezen,
Daar plagt in ouden tijd een schoone ree te wezen;
Het was een vierkant diep, en menig schippersgast
Schoof hier met groot vermaak de stengen van den
mast.
De straten van de stad die krielden van de menschen;
De zee gaf aan het yolk al wat de zinnen wenschen ,
Al wat het oog begeert, en wat en vond m' er niet?
Het schijnt een stage markt al waar men henenziet.
Maar wat de zon beschijnt met haar vergulde stralen,
Al schijnt het wonder hoog, het zal voorzeker dalen;
De tijd verkeert haar loop, de tijd verkeert het al,
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En niets en staat er vast hier in dit aardsche dal.
Wat hoeft men eenig bock op dit geval to lezen?
Armuiden slechts alleen kan mijn getuige wezen :
Waar is er nu een mensch die hier zijn handel drijft ,
't Is maar een hoopje puins, al wat er overblijft.
Daar is geen haven meer ; alleen de schorre meeuwen
Die vallen op het strand, om daar to komen schreeuwen.
Waar eertijds nering was en voile hartewensch,
Daar ziet men niet een schip, ja niet een eenig
mensch ;
Daar komtgeenvreemd gezel om lets to mogenkoopen,
De bakens zijn verzet, het diep geheel verloopen:
En waarom lang verhaal? Men ziet hier inderdaad ,
Dat al wet wereld beet gelijk een rook vergaat.
Ten tijde als deze stad het hoogste was gerezen,
En scheen een gulden zon in haar volkomen wezen,
Toen werd in haar begrijp een vrijster opgevoed ,
Frisch, geestig, eerbaar, heusch en uitermate zoet.
Haar vader,, in het land en even daar geboren,
Werd dikmaals in de wet als eerste raad gekoren ,
Zoodat hij menigmaal in zaken van de sled
Als hoofd en oppervoogd in vollen luister zat.
Lycoris werd gevrijd, Lycoris aangebeden ,
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Lycoris was vermaard in al de Zeeuwsche steden;
Haar geest en eerbaar rood , met geenen smaad bevlekt,
Die was gelijk een aas dat alio vrijers trekt.
Men vond daar in het land veel frisschejongelieden,
Die aan het aardig kind hun gunste kwamen bieden ,
En ieder bragt verstand of rijkdom aan den dag,
Naar dat de geesthun geeft, of near de beurs vermag.
Hier laat een vrolijk kwant voor hare kamer spelen,
En wil door zoet geluid hear teere zinnen streelen ;
Dear rigt een welig hart een rei of dansspel can,
En brengt van allen kant de vrijsters op de bean;
Hier is een rijke beurs, die wil haar meest behagen
Door menig lustig veld to rijden met den wagon;
Daar is een losser hoofd, die ken goon vrijer zijn,
Of moot zijn minnedrank gaan halen nit den wijn.
Eon die Elpenor hoot, die wil ze meest believen
Met rijmen, met gezang, met zoete minnebrieven :
Hij maakt een aardig vers , of dicht een geestig lied ,
Dat hij voor zijn geschenk der jonge vrijster biedt ;
Hij is een hupsch gezel, en in de stad geboren;
Maar echter, wet hij doet, zijn diensten zijn verloren,
Hij vordert niet een ding; hoewel hij deftig spreekt :
De kunst heeft weinig krachts wanneer er geld outbreekt.
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Lycoris luistert wat; maar, dezen onverminderd,
Wat hij op haar gewint , dat wordt hem straks verhinderd ;
Al is hij wel ter teal, al heeft hij goed beleid,
Hem wordt nog evenwel het droevig Neen gezeid.
Hij denkt : „'t En heeft geen nood, de zake dient
hernomen;
Dat eerst niet vallen wil, dat kan ten laatste komen.;
Hij is van weinig moeds, en zonder goeden raad,
Die op het eerste Neen een lieve vrijster laat."
Hij valt dan aan het werk en gaat het weder wagen,
Hij gaat het op een nieuw met grooter ijver vragen,
Hij doet al wat hij mag en houdt gedurig aan,
Maar'tis al zonder vrucht: men heet hem weder gaan,
Men heet hem uit het huis en van Lycoris blijven.
„ Achr zei de jongeling, „dit doen de ronde schijven,"
Hij me ent dat van het kwaad den grond en oorsprong
zij ,
Vermits daar vrijers zijn van meerder geld dan hij.
Eens na een langen tijd, omtrent de kortste dagen ,
Zoo kwam er harde vorst en bijster sture vlagen;
Dies vroor het water toe, zoodat een klare beek
Een schoone diamant of zuiver glas geleek.
Daar ging het welig yolk op alle slooten rijden,
Daar gaat de losse jeugd op gladde banen glijden ,
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Hier gaat een jonge vrouw, of daar eon frissche
maagd,
Die op het brakkig ijs haar tare leden waagt.
De grachten van de stad, aan alien kant bevrozen,
Die worden tot een bean op dozen tijd gekozen:
Dit acht het dartel rot het beste dat men vindt,
Mits dear een hooge vest heist den Noordenwind.
Het is weleer geweest een wijs in onze landen,
Dat midden in de kou de jongelieden branden;
Het ijs was als een perk waarin de liefde joeg,
En menig aardig wild naar zijnen tempel droeg.
Lycoris (na den noon tot deze feest gebeden)
Kwam, door hear neef verzeld, op schaatsen aangereden;
Elpenor past er op, hij vindt zich daaromtrent,
En heeft van stonden aan zijn loop tot haar gewend.
Hij gaf den neef een praat, met zoo beleefde reden,
Dat hij de vrijster kreeg. De neef die is tevreden,
De neef die heeft uit gunst Elpenor toegestaan,
Dat hij zijn lieve nicht mag leiden op de baan.
Maar hij, die met de maagd in vrijheid zoekt to spreken,
Is uit het digte yolk allengskens afgeweken.
Hij reed ter zijden uit, daar klaagt hij zijn verdriet ,
En vat om harentwil hem dikmaals is geschied,
En wet hij heeft gedaan, en wet hij heat geleden,
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En hoe hij werd gekweld, ook tegen alle reden,
En hoe dat menigmaal haar vader hem ontmoet,
En dat (gelijk hij zegt) alleen maar om het goed.
Hij heeft zooveel to doen, zooveel to wederleggen
Van wat tot zijnen smaad de kwade tongen zeggen,
Dat hij niet eons en let waarhenen dat hij rijdt,
En geenszins, als het dient, de kwade slagen mijdt.
Lycoris (zoo het scheen) begon het oor to leenen ,
En toont aan haar gelaat de zake wel to meenen;
Dit maakt den jongeling zoo wonder blijden hert,
Dat hij geheel vervoerd en opgetogen werd.
Daar was een zeker rak waarin de winden bliezen,
Dies konde, mits den stroom, het water niet bevriezen;
Doch mits een stiller lucht, ontstaan op dozen tijd,
Zoo was een dunne schors gewassen op de bijt.
Elpenor, weggerukt door haar begonnen reden,
Komt met een vrolijk hart en zonder angst gereden;
Maar als hij nader kwam en raakt het looze wrak,
Toen was het dat het ijs in duizend stukken brak.
Daar is de jongeling, daar is de maagd gevallen,
Daar stort het lieve paar in 't diepste van de wallen ;
Men zag er niet een ding dat op het water bleef,
Dan dat zijn hoed alleen en dat haar moffel dreef.
Hij, rap op zijn gestel, al is hij diep gezonken,
Eer dat zijn vochtig kleed vol water is gedronken ,
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Begat zich uit den growl, en door een snelle vlijt
Zoo ligt hij metter boast zijn leden nit de bijt.
Daar komtstraks al het Yolk van allen kant geloopen ,
En ziet wie zijne vreugd met droefheid zal bekoopen ;
Daar knelt men overhoop, daar rijst een groot gewoel :
Maar, laas! de teere maagd die dompelt in den pool.
Al wat Elpenor doet, hij kan ze niet genaken,
Vermits aan allen kant de naaste schorsen braken ;
En schoonhij haar een kleed , een hand, een mantel
biedt ,
Helaas! hij reikt to kort, of zij en vat het niet.
Ten laatsten als de maagd nu schijnt to willen zinken,
En met haar bleeken mond het water in te drinken,
Zoo roept hij : „Waarde lief, ei , weer u wat gij kont ,
En , wat ik bidden mag, onthoud u van den grond :
Ik kome tower hulp , ik kome t'uwer baten,
'k En wil u nimmermeer,'k en zal u niet verlaten
In leven of in dood ;" en tot een vast bewijs
Zoo springt de jongeling te midden in het ijs.
Hij grijpt haar in den arm, en stelt zich om te zwemmen,
Maar voelt zich in het wrak aan alle zijden klemmen.
Hij wordt van 't ijs gewond, zijn hand en aanzigt
bloedt,
En daar en is geen baat, wat de een of de ander doet.
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't Gewigt is al te zwaar om uit te zijn getogen,
Vermits hun beider kleed vol waters is gezogen.
Geen kant en blijft er vast, en ieder schorse breekt,
Waar dat Elpenor raakt of eens zijn handen steekt.
Daar is hij gansch versteld, zijn krachten zijn bezweken ,
Zijn cooed ook evenzelfs die schijnt te zijn geweken :
Helaas! de strenge worst die siaat hem om het hert,
Zoodat zijn jeugdig blood nu koud en killig werd.
Maar schoon de bleeke dood hem zit als op de lippen,
Hij laat zich evenwel de vrijster niet ontglippen,
Maar houdt ze staag omhoog , zoodat zij niet en zinkt,
En in zoo diep een kolk maar luttel waters drinkt.
Ziet, onder dit gewoel zoo is ten langen lesten
Hun beider naaste bleed gekomen op de vesten;
Daar is een herder bij, een hoeder van de kerk,
Die stelt ook even daar zijn wagons in het werk,
Hij knielt daar in het stof,, en met een groot bewegen,
Zoo roept hij om behulp en om des Heeren zegen;
De vrienden en het y olk die bidden nevens hem,
Dies rijst er in de lucht een algemeene stem,
Eentoeroep van de stad; het schijnt dat alle menschen
Om bijstand in den nood van doze lieden wenschen.
Maar, ziet, om dozen tijd zoo wordt Lycoris flaauw,
En in haar aangezigt daar rijst een duister blaauw.
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Het schijnt haar bloed vervriest, haar mond en tare
wangen
Zijn jammerlijk gesteld, als van den dood bevangen.
Zij snikt als een die sterft, en zegt : „'k En mag niet
meer!
Mijn ziele die verhuist: wees mij genadig, Heer!
Vaarwel, geminde vriend!" Het woord is naauw gesproken,
Zij heeft van stonden aan haar oogen toegeloken,
Haar hoofd zijgt op de borst.Dit zien de lieden aan ,
En daarop roept het yolk : „De vrijster is gegaan!"
Elpenor, op het woord, die is geheel verlegen ,
Nog gaat hij door het ijs zich op een nieuw bewegen,
Het schijnt dat hij het lijf als voor het laatste roert,
Dies wordt hem van het yolk een ladder toegevoerd ;
Die heeft hij bij een sport ten laatsten aangegrepen,
En met een groote kracht zijn vingers toegenepen,
Joist zoo als iemand pleegt die harde stuipen krijgt ,
Of, van een zwijm verrast, ter aarde nederzijgt.
Daar kwam een bootsgezel, een van Neptunus bende,
Die onzen jongeling en ook Lycoris kende,
Hij voegt zich bij den hoop en trekt met alle kracht,
Zoodat het jonge paar is op het ijs gebragt.
Maar schoon zij op het droog ten laatste zijngetogen,
Het schijnt dat bei gelijk hun zielen zijn gevlogen,
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Hun leven uitgebluscht. Lycoris strekt zich uit,
En van Elpenor zelfs en hoort men geen geluid.
„Hier baat geen deerlijk zien en geen ontijdig
klagen ,"
Roept iemand van het volk , „ zij dienen weggedragen :
Want zoo men langer beidt, daar is geen twijfel aan,
De koude zal gewis hun om het harte slaan."
Daar gaat mennaar de stad,daar komt een ieder kijken,
En ziet de lieden aan als twee bedroefde lijken.
Zij worden op den weg en over straat beschreid ,
Omdat ze door de faam zijn beiden dood gezeid.
Als ieder op het laatst is in het huis gekomen,
Zoo wordt er overlegd wat nut is ingenomen ,
Wat voor een krachtig nat ,wat kruid hun dienen zal
Voor zoo een strenge kou en zoo een hard geval.
Elpenor, hoe het gaat, en wil geen medicijnen,
Geen dranken van de kunst, geen kruid of heete wijnen,
Hij wil dat hem het yolk vooreerst to kennen geeft .
Hoe dat Lycoris vaart, en of de vrijster leeft :
„Want," zegt hij , „zoo de maagd is uit den tijd gescheiden ,
Zoo laat mij die ik ben, en doet het graf bereiden :
Daar is geen zeggen aan, wij moeten bei gelijk
Of hier op aarde zijn, of in het hemelrijk."
Hij bleef in dozen stand wel zes of zeven dagen,
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En hij doet anders niet dan naar Lycoris vragen.
Maar wat zich iemand pijnt, men krijgt geen vast
bescheed,
En dit is aan den vriend een innig harteleed.
Hij ligt hierop en maalt bijwijlen gansche nachten,
Gedurig omgevoerd in velerlei gedachten ;
Dan is hij zonder hoop, dan krijgt hij weder moed :
Ziet, dit is veel de spijs die alle minnaars voedt.
Lycoris onderdies had over dood gelegen,
Maar heeft door goed behulp haar ademweer gekregen;
Zij was desniettemin gansch jammerlijk gesteld,
En ziet, de doctor zegt dat zich de vrijster kwelt.
Hierop is al het huis met grooten druk bevangen,
En zoekt wathaar ontbreekt met overgroot verlangen.
De vader komt or bij en toont zich wonder zoet,
En zegt haar : „Lieve kind, ei , schep tech goeden
moed ;
Ligt u iets op het hart, zoo wil het mij ontdekken,
'k En zal u geen behulp of geenen raad onttrekken."
Zij antwoordt niet een woord, dan dat ze dikmaals
zucht ,
En hierom is de man nog des te meer beducht.
Hij vraagt haar op een nieuw, hij vraagt haar anderwerven ,
En denkt op ieder zucht : zij moet voorzeker sterven;
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Dies staat hij gansch verbaasd, en weet geen ander
raad ,
Dan dat hij tot zijn vrouw, zij tot haar dochter ghat.
De moeder komt er bij; maar wat ze mogte vragen,
Het antwoord dat zij geeft is (zonder woorden) klagen
Zij doet ter wereld niets dan dat zij deerlijk kermt,
Zoodat devreemdste mensch zich over haarontfermt.
Juist is op dezen tijd de doctor ingekomen,
Die heeft haar gansch gelaat wel naarstig waargenomen ,
En na hij haren polo tot driemaal had gevoeld,
Tot driemaal had gelet hoe dat haar harte woelt,
Tot driemaal haar gezigt ten voile had bekeken,
En nog had onderzocht verscheiden binnenstreken ,
Al dingen van de kunst, zoo zegt de medicijn :
„De ziekte die haar scholt, dat is de minnepijn.
De koude die haar let, die kan men wel genezen,
Maar heete minnebrand en is niet af to lezen;
Daar baat geen magtig gem, geen drank of heilzaam
kruid ,
Hij moot de pleister zijn van wien de ziekte spruit."
De moeder staat versteld ; zij heet den doctor zwijgen;
Zij meent het gansch geheim wel nit haar mond to
krijgen;
Zij goat haar zachtjes aan en zegt haar wonder veel,
5
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Maar niet een eenig woord en komt hear nit de keel.
De vrouw al wederom en op een nieuw verslagen,
Tijgt haar het minnen op, ook zonder meer to vragen;
—„ Lycoris," zegt de vrouw,,,ik weet het dat gij mint,
Zeg, wat ik bidden mag, tot wien gij zijt gezind?
Ik wil, indien ik ken, om uw verdriet to stelpen,
Ik wil u overal gelijk een moeder helpen :
Gij maar, o waarde kind, en doet u niet to kort,
Maar open uw gemoed, en zeg ens wat er schort."
Dit woord bewoog de maagd, zij schijnt to willen
spreken ;
Maar ziet, als zij begint, zoo blijft haar redo steken.
Doch, na een lang gedraal, zoo komt er tot besluit,
Zoo komt er 't groote woord ten langen lesten uit:
„Ilij die tevreden is om mijnentwil to sterven,
Die moet,indienikleef,die moot eens troost verwerven.
Lie ,moeder,met ddn woord, zoo dat mij word gejond,
Ik zal, met Godes hulp, in korte zijn gezond.
Maar zoo, dien ik bemin, mij niet en mag gebeuren,
Zoo moot ik mijne jeugd tot in den dood betreuren,
Zoo moot ik uit den tijd; dear is goon twijfel aan :
Ik ben tech op den weg om naar het graf to gaan.
Maar zeg tech eons, waarom Elpenor wordt versteken?
Meg hij met Corydon niet worden vergeleken?
Is hij niet fraaijer geest, en vrij al schooner man
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Dan Hylas immer was en Philos worden kan?
't Is waar dat onder hen zijn rijke jongelieden,
Die groot en magtig geld u plegen aan te bieden;
Maar zeg mij toch een reis, wat vreugd geeft toch het
goed,
Indien men tegen dank met iemand trouwen moet ?
Hoe kan er slimmer ding ter wereld zijn gevonden,
Dan als men tegen aard to zamen is gebonden?
Men zegge wat men wil, mij dunkt, ik heb gelijk,
't Vernoegen is den mensch gelijk een hemelrijk.
Elpenor, zoo gij weet, die is van kloeke zinnen,
Hij zal te zijner tijd wel geld en rijkdom winnen;
En zoo, door Godes hulp, de zaak eens wel geviel,
Zoo had ik, boven 't goed, een welvernoegde ziel.
Maar zoo eens Corydon zijn rijkdom kwam to missen
(Gelijk zijn los beleid zich ligte kan vergissen) ,
Hoe waar'ik den, och arm! hoe waar' ik dan gesteld !
Ik had een dommen bloed en even zonder geld.
Wil iemand van behulp of van getrouwheid spreken,
Mijn vrijers al gelijk zijn in ` den nood geweken:
Wie heeft in regten ernst met handen toegetast
Dan deze vriend alleen en nog een schippersgast?
Pakemon was bevreesd, en Celadon beschonken,
En Hylas met zijn maat ging aehter strate pronken;
De mooije Corydon die stond er bij en keek,
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Niet anders dan gelijk een poelsnip op een kreek ;
En zoo maar eens het ijs een weinig kwam to kraken,
Straks dorst hij, naar ik hoor, niet aan het wrak genaken.
Is dat niet schoone gunst en groote dienst getoond
Van iemand die verzoekt met trouw to zijn geloond ?
it Is nood die vrienden proeft. Ei, laat de linkers varen ,
Die in mijn diepen angst zoo ongevoelig waren,
En, zoo ik bidden mag, zoo geef mij toch een man
Die voor geen dood en vreest, als hij mij dienen kan.
Ei, geefmij dien ik wensch,geen druk en zalmij letten :
Want met een lieven man zoo kan men leed verzetten.
Hier baat noch magtig goed, noch uitgelezengoud,
Vernoegen is het al wanneer er iemand trouwt."
Lycoris had gezeid : de moeder is bewogen,
Het schijnt dat haar de ziel is uit de borst getogen,
Terwijl Lycoris spreekt; zij gaat tot haren man,
En raadt hem tot de zaak zooveel zij raden kan.
De vader hoort de vrouw en alle menschen spreken,
Hij weegt in zijn gemoed de zoete minnetreken,
Hij weet dat ieder zegt, hoe deze trouwe vriend

De vrijster in den nood heeft overal gediend,
Hij weet hoe tot de zaak zijn dochter is genegen,
Zoo last hij voor het laatst zijn geesthiertoe bewegen ,
En zegt haar tot besluit: „Nu, dochter, zijt gerust,
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Ik ben bereid te doen al wat uw hart gelust.
Laat vrij uw zwaar gepeins en droeve klagten varen,
Het wordt u toegestaan met hem te mogen paren,
Met hem dien uw gemoed uit eigen zin verkoos."
Zij , op zoo blij een woord, ontlook gelijk een roos;
Zij krijgt dien eigen stond een blij en geestig wezen ,
En, na een korten tijd, Lycoris is genezen.
De vader geeft verlof aan haren medicijn,
En zegt: „Hier moet voortaan een ander doctor
zijn."
Een man, Elpenor's vriend, die hadde dit vernomen,
En is met blijden geest daar in het huis gekomen;
Daar zegt hij hoe het stuk met zijn beminde staat,
En wat er in het huis van Thyrsis ommegaat.
Hij zegt hem boven dat : „Nu, visscher, spreid uw
netten,
En wil te dezer stond op uwe zaken letten.
Het roosje dient geplukt terwijle dat het bloeit,
Het ijzer dient gesmeed terwijle dat het gloeit.
Lycoris meer dan ooit is tot de zaak genegen,
De moeder, eerstverstoord, die laat zich nu bewegen,
De vader staat het toe, dies gaan uw zaken vast:
't Is maar uw eigen schuld zoo gij niet toe en tast."
Elpenor, in 't gehoor van zoo gewenschte zaken,
Begint als uit een droom wel vrolijk op te waken;
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Hij dankt den goeden God dat hij nog heden leeft ,
Hij dankt des Heeren gunst die hem den zegen geeft,
Hij dankt de zoete maagd die op zijn lijden dachte ,
Hij dankt den goeden vriend die hem de boodschap
bragte,
Hij dankt het gunstig yolk dat hem de vrijster jont,
Hij dankt den medicijn die hem ten dienste stond;
Hij wil ook evenzelfs de moeder niet vergeten,
Hij wil zijn dankbaar hart den vader laten weten;
Want schoon eerst ditbeleid was tegen hunnenraad ,
Die weldoet op het laatst, en komt niet al te laat.
Zoo haast haar dan de koorts wat af begon te breken,
Zoo wenschthij om de maagd alleen te mogen spreken ;
Hij zendt een goeden vriend, hij zoekt de moeder aan,
En na een kort beraad het wordt hem toegestaan.
Hij-geeft zich naar het huis, men laat hem binnen
komen,
En straks schijnt alle druk hem af te zijn genomen.
Ziet, als eenzwanger wijf met lief verlost van kind,
En dat een schippersgast mag zeilen voor den wind,
En dat des vijands heir is uit het veld gesmeten,
Zoo is het vorig Teed van iedereen vergeten.
Hoeveel een vrijer iced, verkrijgt hij dat hij zocht,
Hij is van stonden aan in beter stand gebrogt.
En wits Elpenor voelt zijn vrolijk hart verkloeken ,
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Zoo laat hij Haar den eisch het lieve pand verzoeken,
En, ziet, het goed begin dat kreeg eenzoet besluit :
Want eer de maand verloopt , Lycoris is de bruid.
Wel! zijt van mij gegroet , o zoete jongelieden !
Mijn pen is nog gezind om u geluk to bieden.
Vaartwel ook heden zelfs , vaartw el, gelukkig paar !
En, zoo 't u zalig is, God geev' u honderdjaar!

GEBREK
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Ontvangt ook dit verhaal , o zoete jongelieden,
Dat u mijn zwakke pen hier aan bestaat te bieden :
't En komt niet uit een land dat naauw geen mensch
en kent,
Het is een nieuw geval dat Holland overzendt.
Gij moogt het als geschied en voor waarachtig lezen ,
Het magtig Amsterdam zal des getuige wezen:
Want binnen zijn begrijp daar is het stuk geschied,
Dat gij hier in de plaat of in de verzen ziet.
Jefron, een hupsch gezel, die ging met rijpe zinnen,
En na een lang beraad, de zoete Rachel minnen.
Het stuk is wel gevat, zij waren beiden rijk,
Heusch, eerbaar,, wel befaamd, en schier in all's
gelijk.
D aar is maar thin verschil: zij komt met vasteschreden,
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En regt gelijk een kaars en vaardig aangetreden;
Maar ziet , de vrijer hinkt , wanneer hij poogt te gaan ,
En 't stond van eersten aide vrijster kwaiijk aan.
Jefron was overlang en in zijn jonge dagen
In 't hollen van een dijk gevallen met den wagen,
Zoodat hieruit ontstond een droevig ongemak,
Vermits dat hem het been omtrent den schenkel
brak.
De meester (zoo hetbleek), aan wien het werdbevolen ,
Was vrij al wat te vroeg gekomen uiter scholen,
Hij bragt niet zoo het dient de stukken overeen:
En daarom hield de vriend een slim en kreupel been.
Jefron nog evenwel en gaf het niet verloren,
Maar houdt gedurig aan de vrijster na te sporen,
En schoon hij kreupel gaat, des echter niettemin ,
Hij krijgthaarsvaders gunst,en wint des moeders zin.
De vrijster is voortaan voor hem alleen te winnen,
En daarom houdt hij aan als met de gansche zinnen:
Doch schoon hij aan dit werk zijn gansche krachten
hing,
Hij blijft gelijk hij was, en vordert niet een ding.
Hij doet al wat hij kan en wat de vrijers plegen,
Doch zij nog evenwel en list zich niet bewegen.
Hij bidt , hij smeekt, hij vleit, hij gaathaar deftig aan;
Maar wat hij neemt ter hand ,hij wiesch den Moriaan.
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Ten laatste stelt hij vast en wil haar natter proeven,
Of zij tot scheidens toe zijn harte zal bedroeven,
Dan of hij voor het laatst, na menig ongeval,
Op haar vervrozen hart nog iets gewinnen zal.
Hij gnat haar weder aan, en zegt, met lange reden,
Al wat hij heeft gedaan, en wat hij heeft geleden
Nu zoo een lange wijl, en zoo geruimen tijd,
Als hij ze met verdriet ter eeren heeft gevrijd.
„'t Is eenmaal lang genoeg van deze zaakgesproken
En mijn bedroefde ziel met lang verdriet gebroken;
Vergun mij nu een rein, dat ik eens weten mag
Mijn hoogste zielsverdriet, of mijn gewenschten dag.
Waarom zal ik voortaan in twijfel blijven hangen ?
Gij weet mijn innig leed en mijn bedroefd verlangen;
Gij west hoe mijn gemoed naar wederliefde dorst
Maak Kier een einde aan, en spreek eens uit de borst.
Gij west van mijn bedrijf, van alle mijne zaken,
Gij weet, zoo God ons voegt, hoe wij het zullenmaken ;
Gij west wie dat ik ben, en kent mij van der jeugd,
Zoodat gij nu voortaan geen uitstel nemen meugt.
Uw moeder vindt het goed, uw vader is tevreden,
Gij, doe wat u betaamt en voeg u naar de reden;
Want wat een vaderprijst, een moeder dienstig vindt,
Wordt zonder eenig regt geweigerd bij het kind."
„Mijn ouders," sprak de maagd, „ik moet het u bekennen ,
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Die zouden, zoo het schijnt, zich ligt aanugewennen;
1k zie dat uw bedrijf, waarmee gij ommegaat,
1k zie dat uw beleid hun wel to zinne staat.
1k vond ook in uw doen al eenig goed vernoegen,
En zou tot u misschien mijn zinnen kunnen voegen:
Maar zie, daar hapert wat dat mij niet aan en staat ,
Dies is het zonder vrucht al wat hier iemand raadt.
1k hoorde een deftig man eons deze rode zeggen ,
En zijn bestendig woord is niet to wederleggen :
„'Wanneer er iemand trouwt een openbaar gebrek,
Noem dien een gierig mensch, of wel een regten gek."
Dit heeft nu langen tijd in mijnen geest gelegen,
En wet gebrekkig is, dat is mij bijster tegen.
Word ik mijn Seven ooit tot iemands echtewijf,
1k wil een frisch, een gaaf, een rap, een wakker lijf;
Tk wil vooral een man, die met gezwinde schreden
Kan vaardig op den Dam, op beurs en straten treden ;
En wie dat niet en heeft, hij zij dan wie hij mag,
Dien wensch ik nu ter tijd voor eeuwig goeden dag.
Hij zal nooit mijne zijn, en dat op waste reden,
Daar zal nooit kreupel been op mijnen Leger treden:
Want zoo dat ooit geviel, ik waar' een droevevrouw,
En kreeg gewis een kind dat kreupel wezen zou.
Zoo maalt mij dit gebrek tot in de diepste zinnen,
En daarom, vriend, vertrek, op mij is niet to winner.

76

GEBREK GENEZEN

Ga heen: want uw bedrijf heeft mij nu Lang verveeld:
't Is beter korte pijn dan langen tijd gekweeld. "
De vrijer die besterft van zoo een harden donder,
Zijn brein en gansche kracht, zijn hart bezwijkt er
onder,
Het schijnt alsof de man zijn laatste vonnis kreeg,
Of door een zwijm geraakt, ter aarde nederzeeg.
Ten laatste ging hij weg met wankelbare gangen,
Het schijnt de bleeke dood die zit hem op de wangen,
Hij wist in dit geval niet wet to zullen doen ,
Hij last de vrijster daar, en biedthaar niet een zoen.
En mits hij nu den moed ten vollen heeft verloren,
Zoo hinkt zijn kreup el been nog slimmer dan to voren;
Zijn oog is zonder glans, zijn tonge zonder taal,
Het waggelt al gelijk, en 't hapert altemaal.
Hij geeft zich naar het bed, daar gaat hij liggen duchten,
Daar gaat hij met verdriet veel uren liggen zuchten ,
Daar peinsde hij al den nacht tot aan den dageraad,
Of hem in dit geval geene uitkomst openstaat.
Ten laatste roept hij uit: „'k En geef het niet verloren,
Mij dunkt, ik weet een ding mij dienstig na to sporen;
Te Gisp is nu ter tijd een wonder handig man,
Die ook het slimste been to regte brengen kan.
Ik moet het nu ter tijd, ik moet het heden weten,
Of hij zich over mij geen kracht en zou vermeten. "
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Daarmede scheidt de man uit zijn bedroefd gepeis,
En, zonder lang verblijf, zoo tijt hij op de reis.
komt naauw in het dorp, hij laat den meester halen,
Hij zegt: „ Hier is een man, die zal u wel betalen;
Hier is een kreupel been, indien gij datgeneest,
Geen meester is er ooit zoo wel betaald geweest."
De meester doet den man zijn hozen straks ontbinden,
Om, wat er schuilen mag , te beter uit te vinden,
En na hij heeft betast het voegsel van het been,
Zoo vindt hij straks de pijp gewassen overeen.
Hij voelt nog andermaal, hij raakt aan alle zijden,
Hij grijpt wel happig toe, ook zonder iets te mijden.
Ten laatste kwam er uit : "Ik zie het wat er schort;
Alleen door kwaad beleid zoo is het been te kart.
En om dit wederom in goeden stand te brengen,
Zoo moest gij vrij den slag van deze vuist gehengen ;
Gij moest niet zijn beschroomd voor ongewone pijn,
En mogt al beterkoop den beul geleverd zijn.
Maar al dat zwakke yolk, geboren in de steden,
En is geen druk gewend omtrent hun teere leden ,
't En zoekt maar zijn vermaak , al wat het hartje lust;
Ga daarom, keer terug, en houd uw hoofd gerust."
„Hei, holla!" zei de vriend, „ ik bid u niet te vragen
Of ook mijn tenger lijf zal pijne kunnen dragen;
Stel dat tot mijnen last, en zegt mij slechts alleen
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Of gij eene uitkomst weet vo or dit mijn kreupel been.
Zoo gij u dat vermeet, en gaat op vaste reden,
Daar zal geen mangel zijn aan mijn geheele leden:
Begin gij slechts het werk, en doe het naar den eisch,
En acht dit gansche lijf niet meer dan paardenvleisch."
De meester stond verbaasd van zoo gestrengewoorden;
„Tsa! "zegt hij, „wakker, knecht! loop, haal ons
nieuwe koorden,
Loop, haal ons wat er dient, en bind mij dozen gast ;
Maar bind hem, zoo het hoort, aan alle kanten vast."
Jefron zegt wederom: „'k En wil niet zijn gebonden,
Ik kan ook zonder schrik bezien mijn eigen wonden.
Waartoe zooveel geruchts ! doe wat er dient gedaan ,
En tast mij, zoo gij wilt, met ruwe duimen aan;
Ik ben des wel getroost." De meester is verwonderd,
Hij kent niet 66nen boer zoo hartig onder honderd;
Hij ziet den vrijer aan, hij ziet het zwakke lid,
Maar weet niet wat er schuilt, of wat er achter zit.
Hij weet niet dat een maagd, een maagd van teere
zeden
Een vrijer stijven kan met krachte in de leden;
En schoon hij wonder diep in alle kruiden ziet,
Zoo kent hij lijkewel de kracht der minne niet.
Hij tijt dan aan het work, en zonder iets to binden ,
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Zoo gaat hij eerst het been in groene kruiden winden,
Hij stooft het voor een wijl, en, desalniettemin,
Hij breekt het wetter hand, hij zet het weder in.
Hij doet den jongeling gelijk de ruwe gasten,
En als hij voortijds plagt de boeren aan to tasten:
Hoe zeer dat iemand kermt, ja, schoon al riep hij
moord,
Hij gaat nog evenwel met zijnen handel voort.
't En lijdt naar mijn onthoudnaauw zes of zeven weken ,
De man komt uit het dorp gelijk eenpaauwgestreken,
Blijgeestig, frisch, gezond, het been wel ingezet,
En regt gelijk een kaars, en met een vasten trod.
Straks naar de vrijster toe, en dat met rappe voeten,
Hij gaat de zoete maage met vrolijk wezen groeten,
Hij treed vrijmoedig toe, en met een zoeten lach
Zoo geeft hij haar een kus en biedt haar goeden dag.
De vrijster ziet horn aan, en is geheel verwonderd
Vanwaar hij komen mogt zoo schielijk opgedonderd ,
Daar midden in de zaal: want zij en wiste niet,
Wat dat had hij gedaan, nadat hij van haar schied.
Zij zegt hem: „Lieve vriend, gij zijt hier al vergeten,
Geenmensch en is bekend waar dat gij hebt gezeten:
Wat jaagt u weder bier ?Dat wil ik eons verstaan:
Het is u wel bekend, uw zaken zijn gedaan."
„ 1k kome , " zegt de vriend , „ om nog eenmaal to
vragen ,
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Of gij nu eens de kans met mij zoudt will en wagen ?
Ik hebbe dit geluk mij heden toegelegd,
Dat zult gij beter doen dan eertijds was gezegd."
Zij antwoordt met een lach: „ Ja,'t zal eensbeter wezen,
Wanneer uw kreupel been van hinken is genezen :
Dan wil ik eens met troost verzetten uw verdriet;
Maar dat is, naar ik acht , uw levensdagen niet."
De vrijer nam het aan, en zegt : „ Ik ben tevreden
Te doen in dit geval naar uw gestrenge reden:
Ik zal versteken zijn , indien ik kreupel blijf,,
Maar word ik eens gezond, zoo word mijn echtewijf."
De vrijster stond het toe, en wenkte men den hoofde.
Dan 't was maar enkel spot, gelijk zij toen geloofde;
Maar Jefron op het woord die maakt een kapriool,
En toont zijn rappe voet tot onder aan de zool.
Hij sprong nog andermaal, en ging met rappe leden
En om en wederom voorbij de vrijster treden;
En na een korte -MR zoo springt IA nog eenmaal,
En laat zijn blijde stem dus hooren op de zaal :
„Wat schort nu, zoete maagd, wat schort mij aan de
beenen?
'k En ben zoo kreupel niet, gelijk de lieden meenen."
De vrijster stond en keek, zij wist niet wat zij zag ,
En of z' haar eigen oog geloove geven mag.
Zij vraagt den jongeling , hoe dit zoo konde wezen,
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En waar hij was gereisd, en wie hem had genezen,
En wat hij had gedaan ? Hij zegt: „Door groote pijn
Zoo zijt gij, waarde maagd , ten langen leste mijn ! "
Daar gaat hij met bescheid de vrijster openbaren ,
En waar hij is geweest , en hoe hij is gevaren,
En wat hij voor verdriet te Gisp had uitgestaan,
En wat de ruwe gast hem pijn heeft aangedaan,
En hoe hij menigmaal in flaauwten had gelegen ,
En hoe hij wederom den adem had gekregen ,
Niet door een vreemde zalf of dingen van de kunst,
Maar door een zoet gepeins van haar gewenschte
gunst.
En wijl hij dit verhaalt, zoo geeft hij ondertusschen ,
Zoo geeft hij aan de maagd niet weinig zoete kussen ;
En schoon zij dat verbiedt en weert hem dikwijis af,
Haar woord is niet to fel, haar wezen niet te straf.
En hieruit heeft de vriend ten voile ondervonden,
Dat even bij de maagd zijn dingen beter stonden.
Hij past dan op het stuk, en dringt de zake voort,
En kreeg Bien eigen dag van haar het gunstig woord
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Die meent dat God, terwijl hij boven is gezeten ,
Niet kan den regten grond van 's werelds zaken weten ,
Maar houdt dat ons bedrijf en gansch het aardsche
dal,
Maar slechts daar henenzwe eft, als op een los geval,
Korn hier een weinig bij; ik wil u heden toonen
Een krans van groen gewas verkeerd in gouden
kroonen ,
Een herders boerentuig veranderd in een staf,
Die aan een slechte maagd geheele rijken gaf.
Hoe kan een herderskind, geboren aan der heiden,
Die niet en heeft geleerd dan hare schapen weiden,
Ooit klimmen op den top van eenig prachtig hof,
Tenzij door hoog beleid getogen uit het stof?
Daar is hier haven ons, daar is een hooger Wezen,
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Wiens onbegrepen aard nooitmensch en heeft gelezen,
Nooitbrein enheeftgevat; daar is geen wonder geest,
Oneindig, magtig, rein, en waard te zijn gevreesd.
Die stuurt dit wonder Al, naardat hij wil gebieden,
En schrijft den menschen voor al wat er zal geschieden;
Die trekt een rijs omhoog, en velt een cederboom,
Die maakt van zand een beek, en dempt een hollen
stroom ;
Die zet de prinsen af, en doet de wereld drillen ,
En gaat dan wederom de groote winden stillen;
Die rigt dan weder op dat plat ter aarde lag,
Zoodatrnen aan het werk zijnkrachten kennen mag.
tIs God, 't is God alleen, die geeft de groote rijken ,
Die breektwatmagtig is,en doet den hoogmoed wijken;
Daar is geen vaster peil, waarin men God bekent ,
Dan dat een lage ziel tot hoogen staat belendt.
E en maagd, een herderskind , in Griekenlandgeboren
Is hier tot ons bewijs op heden uitgekoren:
Omtrent een schralen berg daar weinig menschen
gaan,
Vindt iemand altemets een aardig bloempje staan.
Veel herders uit het woud , veel uit de naaste vlekken ;
Die pogen hare gunst tot zich te mogen trekken;
Maar water iemand doet, 't en moeit de vrijster niet,
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Vermits zij zoete min en echtebanden vliedt.
En schoon ofHylas komt omtrent haar deure spelen,
Of Thyrsis in den nacht een deuntje plagt te kwelen,
Zij wil geen boerenpraat, geen zoet en aardig lied,
Zij wil geen herderszang of nieuwgesneden riet.
Maar Damon niettemin die wou haar gunst verwerven,
En zou, gelijk het scheen, in druk en liefde sterven ;
Hij doet dan op een nieuw al wat een herder kan
Opdat hij mettertijd eens regten troost gewan.
Hij wekt de zinnen op , en stelt zich om te denken ,
Waarmee hij, naar den eisch, de vrijster zal beschenken.
Al wat de lentetijd, al wet de zomer draagt,
Al wat de winter brengt , dat geeft hij aan de maagd.
Hij gaat tot haar vermaak omtrent den Mei verkiezen
Eenkooitjevoor een musch, gebreid van groenebiezen;
Hij let waar dat een vink of waar een putter broedt ,
En noemt een vogelnest een pand van zijn gemoed.
Zoo haast de gulden zon is hooger opgerezen,
En dat er jeugdig fruit van boomen is to lezen ,
Of dat er ooit een coos is vroeger dan zij plag,
De vrijer is er bij zoo vaardig als hij mag.
En als omtrent den herfst de vroege druiven rijpen ,
Hij weet van stonden aan een trosjen uit te grijpen ,
Te brengen uit het hof, eer dat er senig man
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Een vru.cht van dozen aard voor geld verkrijgen kan.
En schoon de winter raast, hij laat zich niet verdrieten,
Een vogel op het ijs of in de sneeuw to schieten.
In 't kort: is 't koud of beet, de velden dor of groen ,
Hij vindt gedurig iets om haar vermaak to doen.
Noch baat het niet een zier : het slot van hare zinnen
En is niet door gevlei of geven in to winnen.
Wat haar de vrijer zegt, of wat er ooit geschiedt,
Zij blijft gelijk zij was, en Damon vordert niet.
Hij vraagthaar wat er schort, en wat haar mag beletten,
Dat zij geen gunstig hart op hem begeert to zetten?
Hij vraagt het menigmaal, hij vraagt het alle daag,
Maar wat hij pogen mag , geen antwoord op de vraag.
„De reden," zegt de maagd, „ en kan ik nietverzinnen,
Ik kan u lijkewel, o herder! niet beminnen;
Ik weet, gij hebt verstand zoowel als iemand doet,
En vind u heusch in taal en in gezelschap zoet;
Gij hebt beleefder aard dan onze ruwe gasten,
En weet, gelijk het dient, een vrijster aan to tasten;
Maar echter,, lieve maat, en desalniettemin,
Voor u en is geen plaats in mijn verdraaiden zin."
Wat zal de minnaar doen ? Hij gaat gedurig klagen.
Hij gaat, 'k en we etniet wat, bij alle menschen vragen ;
Hij luistert , hij verneemt wat hem in dit geval,
Ten laatste regten troost of uitkomst geven zal.
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Hij zegt in zijn gemoed: „ Ik hebbe lange dagen
Bijnaast den hemel zelf de vrijster opgedragen ;
Want al wat nit de lucht, of zon, of mane kwam ,
Was 't dat ik mij tot hulp en haar ter dienste nam.
Wat heeft het mij gebaat? Zij heeft het al geweigerd ,
En is tot feller aard gedurig opgesteigerd ;
En schoon zij, hard geperst, bijwijlen lets ontving,
Het was haar enkel spel en als een nietig ding.
Wel, om eens uit de klem van dit verdriet te komen ,
Zoo dient er ander raad ter hand te zijn genomen:
Kan ik door heusch gelaat niet winnen hare gunst,
Ik ga tot helsch gespook of tot de zwarte kunst.
1k laat den hemel daar, en wil gaan nederklimmen
Tot aan de zwarte kolk of onderaardsche schimmen,
Tot aan de nikkers zelfs." Ziet wat het grillig bloed,
En wat, uit heete drift, een vrijer niet en doet !
Daar is een eunjerwijf in dit gewest to vinden ,
Die gaf, gelijk het scheen, geboden aan de winden,
En regels aan de lucht en aan de klare maan ,
En dede met een woord de sterren ondergaan ;
Zijjoeg, wanneer zij wou, de visschen uit de stroomen,
Het koren van het veld, de fruiten van de boomen;
Zij maakte grooten storm en onweer in de zee,
Zoodat er niet een schip mogt duren op de ret;
Zij deed het trotsche woud en al de rotsen drillen,
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Zij kon den rasschen loop van snelle beken stillen ;
Zij toomde ook aan denleeuw zijnongetoomden mull,
En riep de koude slang uit haren diepen kuil ;
Zij dodo door het land de geesten henendraven,
En dwong, wanneer zij wou, de dooden uit de graven ;
Zijjoeg den donder uit, en dreef een magtig schip
Of in een gruwzaam diep, of op een hooge klip ;
Zij wist oak bovendat verscheiden minnestreken ,
En konde, daar zij wou, een killig hart ontsteken ,
Ja, wist al wederom to koelen dozen brand:
En 't werd alzoo geloofd door al het naaste land.
De malle jongeling, bekoord met deze grillen,
Laat zijn gedachten gaan naardat de lieden willen.
Het dal heet Gog Magog, waarin het zeldzaam wijf
Had over langen tijd genomen haar verblijf.
Daar Damon, onbewust waar dat het is gelegen,
Ging dolen in het woud en wonder vreemde wegen,
Tot hem een koolmanbragt omtrent het duister hol,
Waarin Lodippe zat gedoken als een mol.
Hij zag het landschap aan: het sche en gelijk te treuren
Want daar is niet een mensch omtrent haar zwarte
deuren
Daar is, gelijk het schUnt, e en woning vo or den dood,
Geen hoenders op de werf, geen eenden in de sloot;
Daarkan geen jonge maagd een aardig kransje woven,
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Om tot een minnepand haar vriend to mogen geven ;
Daar is geen bloemgewas,geen groen of aardig kruid,
Daaris geen frissche roos, die aan der heidenspruit;
Daar kan geen dorstig mensch een peer of appel
krijgen .
Schoon hem de moede borst en al de leden hijgen
Daar is geen boom omtrent, daar is geen edel fruit,
Daar is geen nachtegaal die in de boomen fluit;
Men hoort er niet een mees of ander vogel zingen ,
Men ziet er niet een roe omtrent de klippen springen:
De raaf, een leelijk dier, zit daar alleen en krast,
Ter plaatse waar de mos op dorre rotsen wast ;
Men ziet de vled.ermuis en wonder vreemde dieren
Omtrent haar dorren berg en om haar gevel zwieren ,
Tot in haar kamer toe, en nit een diepen kuil
Daar hoort men evenstaag de stemme van den uil.
Haar ingang is gegrond, niet met gehouwen steenen,
Maar door een vreemd verwelf van dorre menschenbeenen ,
Geschakeld overeen: ziedaar een vreemd gebouw,
Waarvan ook Roeland zelfs een schrik ontvangen
zou.
Hier zag men vuil gebroed van allerhande slangen
Of zwieren door het huffs, of aan de muren hangen ;
Een dikgebuikte pad en aller padden moor
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Die kroop omtrent het wijf te midden op de vloer.
Hier zijn geraamten bij van honderd doode beesten ,
Van kinders nooit gebaard en lijven zonder geesten ;
En wat Lodippe raakt, zij streelt een zwarte kat,
Die met een vurig oog omtrent haar tafel zat.
Haar zetel is een rif met vuilen slijm bedropen ,
Waarop aan alle kant venijnde slakken kropen.
In 't korte, waar men komt, men ziet er vuil gebroed,
Dat zij met groot vermaak aan hare tafel voedt.
Hier zat de nare kol te midden in gedoken ,
Gansch bezig aan het vuur om haren pot te stoken,
Een pot waaruit een damp kwam rijzen in de locht,
Dien niemand dan met schrik of zien of rieken mogt.
Haar lijf is enkel vel; haar oogen diep gezonken ;
De lucht uit haren neus en haren adem stonken ;
Een haar gelijk een pek dat zweeft haar om den kop ,
En waar een krinkel is daar zat een adder op.
De vrijer,, op de zaal van dit paleis gekomen,
Is van een diepen schrik geweldig ingenomen;
Daar rees een killig tweet hem uit het gansche lijf,
Met dat zijn ooge viel omtrent het zeldzaam wijf.
Hij vond er overal meer dingen aan to merken,
Maar zijn benaauwde ziel die schroomt er op to werken;
En wits hij stond en keek en niet een woord en sprak ,
Zoo was 't dat hem de kol vooreerst de stilte brak.
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Zij gaf een heesch geluid, dat van geen menschentongen
Ooit uit en is gebragt, geen vogel heeft gezongen ,
Geen hond en heeft gebast, geen leeuw en heeft
gebruld,
En dat nog evenwel geheele rotsen vult ;
Een stem in haren galm gelijk de grove baren,
Wanneer zij, met den storm geweldig uitgevaren,
Den harden oever slaan, of als de donder raast,
Wanneer hij uit een wolk dn vuur dn water blaast;
Een stem bijeengebragt uit velerhande stukken,
Bij niemand ooit verstaan, bij niemand uit to drukken.
Het landschap staat en drilt bijnaast een ure lank,
En Echo, gansch verbaasd, en maakt geen wederklank ,
Maar gaf zich in het woud , om daar to mogen schuilen ,
Terwijle van 't gedreun de steile klippen huilen.
Ten laatste sprak het wijf, wel met een heeschen
mond ,
Maar daar men evenwel den zin van grijpen kond:
„Wat is u, jong gezel! wat is van uwe zaken?
Wat mag een herderskind hieronder komen maken ?
Hebt gij uw beurs gemist door diefte of ongeval,
En wilt gij zijnbewust wie dat uw dingen stal?
Of wilt gij schoon gewas in korten tijd bederven?
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Of wilt gij dat de vrucht zal op den akker sterven ?
Of wilt gij dat geen melk zal komen uit den stal ?
Of wilt gij dat geen room ooit zuivel worden zal ?
Of wilt gij verder gaan en grooter wonders brouwen ,
En spelden , naalden , haar , ja bloed en messen
spouwen?
Of wilt gij dat er bloed zal rijzen nit den grond,
Daar heden edel nat en zuiver water stond?
Of wilt gij voor een wolf gaan huilen achter lande ,
En brengen alle wild en alle vee to schande?
Of wilt ge uw vader zelfs, met al uw naaste bloed,
Gaan zenden naar het rijk daar ieder blijven moet?
Of wilt gij bijster haast, en met gezwinde pennen,
Tot op den uiterkant van lucht en aarde rennen;
Of wilt gij nieuwen most doen halen uit het land,
Alwaar een heete zon gelijk een oven brandt ?
Of wilt gij grooten storm doen rijzen op de baren,
Zoodat er niet een schip is magtig uit to varen?
Of wilt gij dat een vuur zal zijgen uit de lucht,
En dat een magtig heir zal tijden op de vlugt?
Of wilt gij tot uw reis bekwame winden koonen,
Gebonden naar de kust in zes of zeven knoopen?
Of wilt ge een snelle bark of ander magtig schip
Doen zinken in de zee of jagen op een klip ?
Of wilt gij nu terstond en hier ter plaatse weten,
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Wat man of vrouwe doet die elders is gezeten?
Of Wilt gij met bescheid hier in een Spiegel zien ,
Wie u ter regter tijd zal trouwe komen bien ?
Of wilt ge onzigtbaar gaan, om lust te mogen plegen ,
Daar maagd of jonge vrouw in 't duister is gelegen?
Of wiltgij door de kunst onwinbaar zijn gemaakt,
Zoodat gij nooit en bloedt , schoon u een kogel raakt ?
Of wilt gij door de kunst een stage vrijster trekken ,
En in een koel gemoed een heeten brand verwekken?
Kom,zeg eens watgij zoekt, en hoor dan mijnen raad,
Gij zult in korte zien hoe ver de kunste gaat."
De vrijer staat en trilt, met grooten angst bevangen,
Hij zaghaar zwarten kop, hij zag de groene slangen
Haar woelen om den hals,hij zag het vreemd gebroed,
Dat om de rotsen zweeft of in der aarde wroet.
Hij hoorde 't grillig wijf verscheiden dingen rallen,
Maar slechts het laatste d eel dat had hem wel bevallen,
En 't ging hem in de borst : dies, als Lodippe zweeg
En dat hij mettertijd zijn adem wederkreeg,
Zoo komt hij door het hol wat nader ingetreden.
Hij neigtzich laag genoeg, hij buigtzijn gansche leden,
Hij voegt zich bij de kol te midden op de zaal,
En met een heuschen mond begint hij dit verhaal :
„Prinsesse van den nacht en van de rappe schimmen ,
Die nit den zwarten poel bier op der aarde klimmen ,
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Door wie het aardrijk loeit, den afgrond openbreekt,
Als gij met hollen mond uw nare rijmen spreekt;
Die met een mosselschelp kunt zeilen op de baren,
Daar nooit een deftig schip is magtig op te varen,
Die met een bezemstok kunt rijden in de lucht,
Daar nooit een vogel kwam met zijn gezwinde vlugt ;
1k ben niet van het yolk dat zich met kwade zaken
Vermeent bf hoog geducht bf wonder rijk to makers;
'k En wil niet zonder schip gaan zeilen over zee,
'k En wil geen spoker zijn omtrent het jonge vee,
'k En wil niet schootvrij zijn, om wonderuitte regten;
1k ben van zachten aard, en zoeke niet te vechten:
'k En wilde naaste stad, en min het gansche land,
Niet trekken in verschil of vinnig onverstand;
'k En wil niet door vergif, en min door harde woorden,
Mijn vader hinder doen of naaste vrienden moorden ;
'k En wil geen magtig vorstgaanbrengen om het lijf ;
Maar al mijn hartewensch dat is een echtewijf,
Een vrijster, mijns gelijk , geboren aan der heiden,
Die , even zoo als ik , de schapen weet te leiden.
Buig die maar door de knnst tot mijn genegen zin ,
Dat zal mij dienstig zijn, en u een groot gewin.
Tot u kom ik om hulp , vermits uw zwarte flesschen
Gaan dieper in gespook dan alle tooveressen..
Wat ik u bidden mag, laat mij door uwe gunst
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Ik ben een herderskind , en hebbe lange dagen
Aan eene , mij bekend , getrouwe min gedragen ;
Maar, wat ik ooit begon, 't en heeft mij nooit gebaat,
Het schijnt dat haar gemoed mijn trouwe diensten
haat.
Nu , zonder hare gunst en wil ik geenszins leven
Maar liever aan den dood mij vaardig overgeven,
Ook nu te dezer stond : gij, zoo gij wat vermeugt,
Verzacht den harden aard van hare steege jeugd.
Indien uw diep vernuft iets kan te wege brengen ,
Dat wij uit regte min ons vee te zamen mengen,
Zoo wacht uit mijner hand voor u het beste lam,
Dat ooit in al het rijk op prinsen tafel kwam ;
Zoo wacht van mijner hand eenkleed van wollenlaken,
Zoo schoon als ooit prinses haar leven dede maken;
Zoo wacht nog tot besluit een penning bovendat,
Dien ik van Corydon , en hij van Thyrsis had ;
Een stuk, een deftig stuk, dat al van oude dagen
Bij zeker magtig vorst in Perzen is geslagen,
Niet van geringe stof, maar van gezuiverd good:
Men schat het, naar ik hoor, wel duizendjaren oud."
Lodippe , dus gemaand, begint haar vreemde ranken,
En zegt, „Doe mijnen raad, gij zult u des bedanken:
Maar eer op uw verzoek jets vruchtbaars kan geschien ,
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Zoo moet ik hier vooral dien ouden penning zien;
Die zal een goed begin, die zal gelijk het leven,
Die zal het innig merg aan al den handel geven ;
Het goud van duizend jaar dat is van grootekracht,
Niet 66n van onze kunst the hierop niet en acht."
De vrijer stond en keek , en hoorde met verlangen ;
Hij dacht in zijn gemoed : de vrijster is gevangen ;
En daarom , gansch vervuld met hope van de bruid ,
Schudt straks daar voor het wijfzijn herdersbeursj en uit.
Zij strijkt terstond het geld , en stelt zich om te zeggen,
Hoe dat het verder werk is noodig aan te leggen
(E en wonder vreemd verhaal). De slecbte jongeling
Ziet sterlings op het wijf en let op alle ding.
„ In't holste van den nacht,wanneer de lieden droomen,
Zoo geefu," zegt het wijf, „omtrent de zoute stroomen,
En keer uw leden om tot driemaal achtereen,
En, eer gij verder gaat, ontbloot uw linker been.
Korn clan in dezen stand tot in de zee getreden,
En wasch daar in den vloed tot driemaal uwe leden,
En ga dan weder op ; maar eer gij nederzit ,
Gooi honig in de zee , en zeg ten laatste dit :
„D at ik mij driemaal wasch, dat is om u, vriendinne ,
Word zoeter clan gij plagt, en gun mij wederminne! "
Terstond na dit gesprek zoo neem mij deze zalf,,
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Waarin verzoden is een ongeboren kalf,,
Drie slangen uit den Nij1 en zeven vale padden ,
Die onder dezen berg haar woning eertijds hadden,
Dan nog een manekind, dat nooit het licht en zag,
Maar in de moeder stierf, en in het duister lag ;
Hierbo ven nog het brein van negen graauwe me euwen,
Die op den middernacht bier aan den oever schreeuwen ,
Een once slakkenbloed en van een zwarten slang,
In eenen pot gekookt wel zeven uren lang ;
Hierbij zoo dient het zog van zeven vledermuizen ,
Eer dat zij na de maand met Karen nest verhuizen ;
Doop hierin zwarte wol, bestrijk uw linker voet,
En zeg dan wederom , als gij het driemaal doet:
„Dat ik mij driemaal zalf, dat is om u, vriendinne ,
Word zachter dan gij waart , en gun mij zoete minne!"
Als dit is uitgewrocht, zoo keer u naar het strand,
En geef u tot een berg, waar boomen zijn geplant ;
Ga, pluk daar myrteloof,en vlecht drie groene kroonen,
Die aan een herderskind met eere zijn to toonen ;
Geef dan tot driemaal toe aan ieder eenen kus ,
En gooi ze van den berg , en zeg dan weder dus :
„Dat ik mij driemaal kroon, dat is om u., vriendinne ,
Word groener dan gij plagt, en was in zoete minne !"
De nachtdienst is gedaan: verlaathet eenzaam woud.
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En geef u naar de plaats waar gij uw woning houdt :
Breng daar in haast bijeen een hoop verdroogde
takken ,
En doe ze van den haard en op den vure smakken;
Neem dan dit ravenhart, en na den derden zwier,,
Zoo steek het in den pot , en zet het op het vier.
En als gij dezen uil den kop hebt afgewrongen,
Zoo doop dan in het bloed drie verscheslangentongen,
Drie schubben van een pad met dit verzworen been ,
En meng dan aan den haard den hutspot ondereen.
Steek voorts drie toortsen aan van maagdenwas gegoten ,
Maar trek voor u een perk, en houd u dear besloten;
Zet voort uw kaarsen uit tot aan den uiterkant,
En als het grillig licht in voile stralen brandt,
Ga, loei dan overluid met deze pare woorden,
Ga, spuw dan driemaal oost, en driemaal in het noorden ,
En driemaal in de lncht; ontsluit dan uwen mond,
En brul ten laatste dus, zoo luid gij roepen kont :
„Luchtheerscher, duistervorst, windmaker,, zinnespoker,
kioogvlieger, tuimelgeest, vuurspuwer, minnestoker,
Jeugdlokker, dondervriend , nachtkoning , wereldschrili,
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Kolrijder,, toovergod, gifmenger, albeschik ,
Tienduizendkunstenaar, die met de ligte winden,
Die in den bliksem zelfs u weet to laten vinden,
Wiens onbepaaldemagtmeertrouweknechtenheeft
Dan hij die boven woont en in der hoogte zweeft :
Korn, neem dit offer aan, een offer mijner handen ,
Waarin, tot uwer eer, gewijde dingen branden,
Al zaken vol geheim, die niet een rnensch en kent,
Dan die' tot uwe dienst voordezen is gewend.
Verzacht een hard gemoed , dat niernand wil believen,
Dat niernand gunste doet, en niernand wil gerieven;
Geef dat een stugge naaagd, die alle man veracht,
Mag onder mijn gebied ten laatste zijn gebragt,
Ten rninste dat haar geest mijn liefde mag gehengen:
Zoo wil ik evenstaag u nieuwen offer brengen,
Een offer t'uwer eer, een offer van gedank ,
En dat bij jaren om mijn levensdagen lank."
Zoo haast gij dit gedicht zult hebben uitgesproken,
Zult gij de kamer zien vervuld met zwarte spoken,
Van nare burgerij uit 't onderaardsche rijk,
Die visch, noch vee, noch worm ,noch vogel is gelijk.
Gij zult gelijk een os het aardrijk hooren loeijen,
En zien gelijk als haft de ligte schimmen groeijen;
Gij zult van alle kant vernemen groot getier,
En menig vreemd gespook , en menig zeldzaam dier.
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Eerst zal dear op de baan Pyragmon komen treden,
Met draken om den kop, en slangen om de leden ;
Hem zal een stage vlam ontspringen uit den mond,
Alsof het eeuwig vuur in hem verzegeld stond.
Gij zult dan Scylla zien, die zal bestaan to bassen,
Met honden driemaal vijf, hem uit het lijf gewassen;
Een wonder zeldzaam spook, en wel de felste geest ,
Die Minos weinig acht, en Pluto niet en vreest.
Albador wapperkaak zal na hem komen trappen,
En als een waterhond zijn ooren zamenklappen,
Zal razen om het perk en maken vreemd gebaar,
Alsof er duizend man omtrent de kamer waar'.
Fluks zultgij Brontes zien, die met zijn felle klaauwen
Zal dreigen als een beer, en als een katte maauwen,
Zal vullen al het woud met wonder vreemd geschreeuw,
Gelijk een felle wolf, of als een wreede leeuw.
Waartoe het al gezegd? Dear zullen vreemde dingen
U komen voor het oog, en om de leden springen:
Maar gij, hoe dat het ga, sta vast gelijk een man,
Daar is geen leelijk spook dat u genaken kan.
Doch als de zwarte hoop ten laatste zal verdwijnen ,
Dan zal er op de zaal een schoone vrouw verschijnen;
En nevens haar een kind: het wijf zal Venus zijn,
De jongen hare zoon, de grond van uwe pijn.
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Terstond zal achter haar een herderinne komen,
Die binnen uw gemoed haar woning heeft genomen:
Maar zij en is het niet, 't is maar een ijdel beeld,
Dat in de schrale lucht en om uw zinnen speelt.
Dus , schoon het u belacht, en wil haar niet genaken,
En boven alle ding en wil het nimmer raken:
Wantbiedt gij eens den mond , of wel uw regterhand,
Gij zult ilw leden zien als in een vollen brand,
Uw brein zal grillig zijn, uw zinnen zullen dolen,
Uw wangen afgeregt gelijk als zwarte kolen,
Uw lippen zoo gesteld gelijk als enkel pile,
Uw geesten uit het lijf getogen van den schrik.
De schim die u genaakt, die komt u maar betoonen ,
Dat zij, die gij bemint, uw liefde wil beloonen,
Dat zij nu zachter is, en voor u toebereid
Waarom gij haar in ernst zoo dikwijls hebt gevleid.
De vrijster zal voortaan van u niet willen vlieden,
Maar zal u menigmaal haar zoete lippen bieden,
Zal bij u willen zijn ook in het digte woud,
En wenschen evenstaOg met u to zijn getrouwd.
Gij daarom, wat er komt, en wat er mag gebeuren,
Al schijnt het dat het huis en al de muren scheuren,
En wijk nooit nit het perk waatin gij zijt bewaard ,
Hoezeer Pyragmon gloeit, hoe fel ook Scylla baart.
Doch of geen spook misschien zich u en kwam vertoonen,
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De goden, lieve vriend! die willen u verschoonen :
Wees des niet ongerust , maar houd u wel gezind,
Gij zult haast de uwe zien die gij van harte mint.
Als nu de zwarte pot heeft langen tijd gezoden ,
En dat het vreemd gespuis is uit het hula gevloden,
Zoo maak u tot den haard, en neem het zeldzaam
kruid,
En pers er met geweld den laatsten druppel nit.
Bewaar het dierbaar nat, den kern van alle zaken,
Dat kan een grillig hart tot u genegen maken;
En zoo men dat gebruikt gelijk ik zeggen zal,
Het maakt een jong gezel der vrijster liefgetal."
Hier zweeg de zwarte kol. De vrijer, als genezen,
Word vrolijk in den geest, en kreeg een ander wezen ;
Hij vraagt haar anderwerf al wet er is gezegd,
En heeft het als een schat zich aan de borst gelegd.
Hij neemt de kruiden mee in eenen tros gebonden,
En wet het zeldzaam wijf nog dienstig had gevonden;
Hij stelt zich tot de reis, en zegt haar goeden dag,
En spoedt zich naar het dorp zoo vaardig als hi
mag. —
Komt hier nu, zoete jeugd, en wilt het overmerken ,
Wet Damon onderneemt om nit to moeten werken,
Alleen uit dwaze min: 't is enkel helsch bejag,
Dat niemand zonder schrik of zien of hooren mag.
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Hij stelt nog echter vast, ook met een groot verlangen,
Het stuk gelijk het lag, ten eersten aan to vangen,
Hij vreest geen duiveislist, geen onderaardsch gevaar :
Zie bier een oude spreuk : „Dien lieft is niets to
zwaar."
Och! of ons hoogste drift, ons liefde mogte strekken,
Om goed to mogen doen, om deugden op to wekken!
0 God, vergun ons dat, en woes gij 't eenig wit,
Dat onze ziel begeert en onze geest bezit! —
Als hij nu met vermaak doorwandelt harde wegen,
Zijns vaders oude vriend die komt den herder tegen:
Palgemon heet de man, die, als hij Damon ziet,
En wist niet wat er schort, of wat er is geschied;
Hij wist niet wat den uil of wat de vreemde kruiden ,
Noch wat het ander tuig wil zeggen of beduiden.
„Ei, zeg eons," sprak de man, „o Damon, lieve
vriend,
Waartoe u dit gewas en doze vogel dient:
Ik vind het wonder vreemd, dat gij zoo vieze dingen
Gaat zoeken in het woud en t'huis bestaat to bringen!
Wat aanslag hebt gij voor?" De blijde jongeling
Betrouwt den ouden man, en zegt hem alle ding:
Hij gaat hem met gemak ten vollen openbaren
Al wat hem van het wijf is heden wedervaren;
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Hij opent wat er schuilt, en al met blijden geest,
Hij stelt zich voor het oog een voile bruiloftsfeest.
A1,5. dit Palaamon hoort, hij staae geheel verdragen,
Hijkan het slim bedrog, de ranken niet verdragen.
„Wel," zegt hij, „ herderskind! wie gaf u dezen
raad ,
Dat gij door kwaad beleid tot goede dingen gaat.
Gij zijt, naar mijn begrijp, te bijster onbedreven,
Voor zoo een vuilen bras uw penning uit te geven.
Indien gij mij gelooft, het is een kwade slag,
Die u to geener tijd ten goede dienen mag.
Geen nare spokerij of list van snoode vrouwen
En leggen ooit een grond om wel to mogen trouwen:
Gij doet in dit geval een wonder kwaden gang,
En 't zal u hinder doen uw levensdagen lang.
Wat meent gij, zal een uil u aan de vrijster helpen?
Of zal een vuile pier uw togten kunnen stelpen?
Gij zijt, zoo gij het denkt, van uw verstand beroofd :
Het is voorwaar een nil die dit bedrog gelooft.
Laat vrij uw zeldzaam moes en zwarte kruiden kokon,
Geen liefde wordt verwekt door onderaardsche spoken,
Door geesten uit de lucht, of ander vuil gebroed :
Eenmaagd blijft dat zij was,wat ook een spoker doet.
Kunt gij door goed beleid niet tot een vrijster komen,
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Zeg vrij, een hooger magt die heeft ze mij genomen
Al wat door nachtgelol of vuil bejag geschiedt,
Dat wil de goede God, dat wil de hemel niet"
Als dit de jonkman hoort, hij weet niet wat to maken,
zucht, hij zwijgt, hij dut, hij krijgt beschaamde
kaken ,

Hij opent dit en gint; maar, desalniettemin,
Hij blijft gelijk hij was, en trekt zich wader In.
Na groot en lang verhaal en velerhande woorden,
Die onzen jongeling tot aan de ziel bekoorden,
Zoo neemt hij met verdriet ten laatsten in beraad,
Wat in dit vreemd geval voor hem to plegen staat.
Maar wijl hij staat en dut, zoo komt een herdersjongen
Daar uit het naaste dorp in haasten aangesprongen ,
En met hij Damon zag, zoo bleef hij vaardig staan,
En heeft een kort gesprek op daze wijs gedaan
„Dat jong, dat aardig dier, zoo lang van u geprezen,
En zal voor dozen tijd niet meer uw vrijster wezen,
0 herder, mijn genani ik weet een vreemd geval,
Dat u tot in het merg de ziele kwetsen zal.
Daar is een hoofsch gezant hier uit het hof gekomen,
Die heeft de jonge maagd in haaste weggenomen ;
En schoon haar vader zelf dit wonder zeldzaam vand,
Hem is alleen gezegd: „Het komt van hoogerhand;
Menalcas , heb geduld." Wat zal de man beginnen ?
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Hij is geheel bedrukt tot in zijn diepste zinnen;
Hij bad in grooten ernst, hij smelt in groot verdriet ,
Maar wat hij plegen mogt, 't en baat den herder niet.
Als 't op een scheiden ging, de man die scheen to
sterven,
Hij viel haar om den hals en kust haar menigwerven,
Zijn tranen rollen of tot in zijn grijzen baard;
Maar hij werd niet verschoond, en zij werd niet
gespaard.
Te midden in het dorp daar stond een gulden wagen :
Daarin werd zij gebragt en vaardig weggedragen.
Menalcas zag haar na, tot dat de koets verdween,
En gaf daarop den geest, gelijk het ieder scheen.
Daar bleef hij zonder spraak, en die den herder zagen,
Zijn met den man bedroefd en aan het hart geslagen;
Dies werd hij opgebeurd en in zijn huis gebragt,
Alwaar hij, naar men zegt, den dood alleen verwacht."
Als Damon dit verstond , helaas ! zijn roode wangen
Zijn met een bleeke verve van stonden aan bevangen;
Het kruid en wat hij droeg ontviel hem niter hand,
En ook zijn tranen zelfs die rollen in het zand.
„Daar ligt de tooverkunst en al haar vreemderanken,
Daar ligt het zwart geheim en al de minnedranken;
Daar ligt het altemaal , ik trap het met den voet,
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Ik voele, naar mij dunkt, den dood in mijn gemoed..
0 sterren, zonne, maan ! o lucht en koele winden,
En wat in eenig deel des hemels is to vinden
Ten goede van den menscli! ach , stijfmij dit gemoed,
Dat niet en kan bestaan in dezen tegenspoed.
Mijnhartsmelt in den druk, mijn geest die is bezweken,

li e kracht van mijne jeugd die is aired geweken.
o, Dat mijn bange ziel den laatsten adem gaf,
En dat ik nu ter tijd mogt dalen in het graf!
Aspasia, de lust van mijn verdrietig leven,
Aspasia, mijn troost, in doze borst geschreven,
Aspasia, de glans, Aspasia, de vreugd,
Aspasia, de kroon van al de frissehe jeugd!
Aspasia, de bloom van duizend herderinnen,
Aspasia, de dauw van mijn verdorde zinnen,
Aspasia, mijn wensch , en aller vrouwen eer,
Aspasia, mijn ziel, en is voortaan niet moor!
Is buiten ons bevang, is voor de groote jonkers,
Is voor het dartel hof en voor de steedsche pronkers ,
Is daar zij blijven moot: wat zal ik nu bestaan ?
Ik wou, indien ik mogt, tot in der hello gaan;
Ik wou, indien ik mogt, tot in den afgrond dalen,
Mogt ik tot mijnen troost de vrijster wederhalen;
Maar dat is zonder hoop : ik ben voor allen tijd
Mijn troost, mijn hartewensch, mijn lust en vreugde
kwijt."
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Hij is dan gansch ontzet en wonder zeer verbolgen,
Hij wil, hoe dat het ga, hij zal de vrijster volgen :
Hij krijgt terstond een paard uit Alcon's rijken stal ,
En geeft zich em to zien wat hiervan worden zal.

CYRUS EN ASPASIA.
Een worst van grooten naam, en overal geprezen,
Die was om dozen tijd in Perzen opgerezen,
Frisch , wakker, onversaagd, van hoog en edel blood,
Maar desalniettemin nog hooger in gemoed.
Hij nam veel rijken in en won verscheiden slagen,
En word schier van het luk als op den hals gedragen;
Hij voerde een magtig heir en menig dapper held,
Die voor hem, buiten schrik, het lijf to pande stelt.
In 't hof was toen 't gebruik, dat na verrigte zaken,
De lirinsen ondereen zich gingen vrolijk maken
Met kunstig snarenspel , met edel druivennat,
Met jok en blij gezang , en vrouwen boven dat.
Hiertoe was toen ter tijd een hoop geslepen gasten,
Die met een stage vlijt op dozen handel pasten,
Die zochten door de stad, en door het gansche land,
Waar dat men voor den prins de schoonste maagden
wand,
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Eens op een blijden dag, een weinig na den eten,
Als nog in hunne vreugd de vorsten zijn gezeten,
En wijl het hoofsche yolk met open kelen lacht ,
Zijn daar op ddne maal vier maagden ingebragt ,
Vier maagden wonder schoon en van een geestig
wezen ,
En daarom in het hof van ieder hoog geprezen.
Hij die het stukbeleidt die stelt ze voor den worst,
Met rein gewaad bekleed, maar naakt omtrent de
borst .
Dit heeft den jongen prins ten voile wel bevallen ,
Hij voegt zich tot het spel, en geeft zich om to mallen :
Hij s chertst, hij takketeilt, hij slant een kluchtj en uit,
Hij doet 'k en weetniet wat, dat niet te veel en sluit.
Hij zag hoe dat er drie om dezen handel loegen ,
En nam het voor een peil dat zij zich wilden voegen.
De vierde , zoo het bleek, en was zoo niet gezind ,
Vermits zij geenen lust in hoofsche grepen vindt.
Daar is zoo schoon een roos in geenen hof to lezen ,
Gelijk een jonge maagd , die met een eerbaar wezen
Haar oogen nederslaat, en met de lippen zwijgt,
Maar om haar zoeten mond een aardigblosjekrijgt.
De prins kwam handgespel aan harenboezemmaken,
Maar zij toont streng gezigt, enliet zich niet genaken,
Zij keert zijn handen of met zoo een zuur gebaar,,
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Of zij een prinsenkind, en hij een lekker waar .
Ook dat beviel den vorst, en liet terstond bevragen
Wie dat de vrijster is, en wie haar naaste magen.
Hem werd daarop gezegd: „Het is een herderskind,
Gering in haar bedrijf, maar overal bemind.
Zij is van hoog gemoed, en wil geen vrijers lijden ,
En zij is overal gelijk een ei to mijden;
Wie dat haar heeft gevierd, of wie haar heeft verzocht ,
Die heeft gansch zonder vrucht zijn dagen omgebrogt."
De prins, na dit verhaal, gaat op een nieuw beginn en ,
Zij weigert even hard, en krijgt gestoorde zinnen;
En als de jonge maagd aids dus mishandeld vond,
Ontsluit zij voor het laatst aldus haar rooden mond;
„ Ik moet nit alle kracht de goden eeuwig loven,
Dat ik ben ver geweest van alle koningshoven.
Hoe! is dit wereldvorst, is dit een keizer zijn,
Geheele dagen lang to zitten bij den wijn ,
Te nemen zijn vermaak omtrent de ligte vrouwen ,
En alle mal gelaat met vreugden aan to schouwen ?
0 , dat en is geen work dat uwen staat betaamt ;
En zeker , magtig prins, ik ben er in beschaamd.
De pligten van het rijk dat zijn gestage zorgen ,
Van dat de zonne daalt tot aan den rooden morgen

110

CYRUS EN ASPASIA.

De kroonbehoeft den geest, behoefthet gansche lijf,
Gewis , al wie ze draagt en hoeft geen tijdverdrijf.
Een prins heeft ander werk: hij moet gestrenge wetten,
Hij moet voor al het rijk de nutste regels zetten ,
Hij moet het welig y olk , ook door zijn eigen daad ,
En leiden tot de deugd , en houden in de maat.
Naardien de ruwe jeugd door hem dient ingebonden ,
Opdat er niet een maagd of vrouw en zij geschonden;
En dat het slim bejag , en drift tot vuilen lust,
Door hem dient afgekeerd en uit to zijn gebluscht :
Gij, die ons koning heet , en wil geen vrijster schenden ,
Die nooit een dartel wicht of hoofsche linkers kenden;
Doet eer dat u betaamt, bestier het vaderland ,
En houd uw gulle jeugd door reden in den band.
Dat zal u , magtig vorst , een stil en vreedzaamleven,
Dat zal u door het rijk ontzag en eere geven.
Een die maar slechts het yolk en niet zijn lust gebiedt,
Verdient naar regten aard den naam van koning
niet."
Dit zegt de jonge maagd met zoo een deftig wezen,
Dat in des konings hart een afkeer is gerezen
Van alle vuil bejag : hij laat het mallen staan,
En doet dien eigen stond zijn raden henengaan.
Hij gaat in zijn vertrek in stilheid overleggen
Al wat de jonge maagd hem aan bestond to zeggen ;
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En als haar gansch gesprek door hem ontschakeld
werd
Het dochthem dat de grand kwam uit een edel hest
Kwam uit een refine ziel, en dat zoo vrije zinnen
Zijn magtig om een prins to kunnen overwinnen.
Hier komt haar zoet gelaat, haar aardig wezen bij
En ziet, daar is de vorst in zoete razernij.
Hem kan geen stile rust omtrent de leden komen,
Vermits zijn diepste merg alreed' is ingenomen.
Watdient erineer gezegd? Hij stelt ten hoogste vast,
Dat geen dan deze maagd hem toe en dient gepast.—
Maar Damon onderwijl is in de stad gekomen,
En heeft naar zijn belang aan alle kant vernomen ;
Maar wat de jonkman doet, of waar hij vragen kan,
Geen mensch doet hem bescheid, geen mensch en
weet er van.
Een boer, een herderskind, gekomen van de stellen,
In kleeding wonder ruw, en zonder medgezellen,
Eenvoudig uiter aard, en rond gelijk een kloen,
En weet niet hoe to gaan, of wat to zullen doen.
Hij sukkelt in het hof en waar de menschen gingen,
En, naar zijn slecht begrijp, doorsnuffelt able dingen,
Maar't is van klein beleid al wat de jonkman doet:
Wie snag is in het land, is bier een slechte bloed.
Hij ziet een magtig slot, hij ziet vergulde zalen,
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Hij ziet den rijken glans daar in zijn oogen dwalen ;
Hij ziet een schoon verwulf en wit gelijk een krijt,
En al het groot gebouw behangen met tapijt.
Hij ziet er ander yolk dan die de schapen weiden,
Hij ziet een frisschejeugd van jonge prinsen leiden,
Hij ziet dat al het werk hier vrij wat anders gaat,
Dan daar Alexis speelt omtrent zijn medemaat.
Ten laatste raakt de kwant daar al de vorsten zaten,
En met het hofgezin en bij den keizer aten;
Daar zag hij 't edel nat in gulden vaten staan,
En dwalen over disch en dikwijls ommegaan.
Ten laatsten is de vorst van tafel opgerezen,
En met een blijden geest en met een vrolijk wezen
Ter kamer uitgegaan: en onder dit geloop
Kwam even met den drang ook Damon in den hoop.
Hij vond een nieuw vertrek , daar zag hij schoone
vrouwen
Bij menig edelman, bij prinsen onderhouwen;
Dear zag hij dat de prins een jonge maagd verkoos,
Zoo frisch in haar gelaat gelijk een versche roos ;
'Mar zag hij hoe de prins haar door de kamer leidde
Haar streelde metier hand en met den monde vleide ;
Daar zag hij hoe het yolk hierop to zamen liep,
En heil en veel geluks omtrent den keizer riep.
wien al dit gewoel zijn wonder vreemde zaken
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En echter niet en durft den grooten vorst genaken,
Vervoegt zich bij een prins die wat ter zijde stond,
En stort hem in de borst zijns harten vollen grond:
„ Ei, makker! wie gij zijt, laat mij een weinig vragen,
' k En zag nooit prinsenhof van al mijn levensdagen;
Ei, zeg mij toch eenreis den grond van dit beslag,
Opdat ik in het dorp jets nieuws verhalen mag.
Wat is het voor een man dien alle menschen groeten,
En voor wien, als hij komt, ook heerenbuigenmoeten?
En wie is toch de maagd, van alle man bezien,
Aan wie men ieder hoort geluk en hulde bien?
Ik ben een rond gezel en bijster onbedreven,
Die niet clan op het land en ben gewend te leven,
Die nooit en heb gewoond dan op een boerenwerf:
Neem mij ten besten af,, dat ik u vragen derf!"
De prins zag Damon aan, en schoon hij kan bemerken
Dat hem de leden staan om in het land te werken,
Zoo vend hij niettemin in zijn gedaante wat,
Waarin hij groot vermaak en groot genoegen had.
Hij zegt dan : „Goede vriend , de man bij u gewezen,
Dat is de grootste vorst dien ooit de menschen prezen,
Eon herder van het yolk, een keizer in het rijk ,
En daar en is geen mensch op aarde zijns gelijk.
De juffer die gij ziet hem metter hand geleiden,
Dot is eon herderin gekomen niter heiden:
S
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't En is , naar mijn onthoud, nu maar de vijfde dag ,

D at ik haar zonder glans her in de learner zag.
Nu strekt hij tot de maagd zoo vesre zijn behagen ,
Dat hij omtrent haar is bijnaast geheele dagen ,
Dat hij, gelijk het schijnt, van haar niet durenkan,
En is haar evenzelfs gelijk een echteman."
Als Damon dit verstond , zoo gaat hij verder merken,
En liet op dit gezigt de gansche zinnen werken.
Eer hem dit was gezegd zoo was hij stekeblind ,
Hij zag niet dat hij kent , hij kentniet dat hij mint.
„ Ziet , wat een zeldzaam ding ! wie zou het kunnen
meenen ,
Dat iemand zoo ontlijkt door glans van rijke steenen?"
Dit zegt de ,ruwe gast , en, mits hij nadertrad,
Zoo wordt zijn bange ziel van droefheid opgevat.
Het schijnt dat hij versteent, als hij in deze bende ,
Zijn troost, zijn hartelust ,zijn herderinne kende ;
Het schijnt dat hij bezwijkt, als hij zijn b este pand
Zag in zoo grooten hof, en in zoo vaste hand.
Hij barst ten laatsten uit , hij kan niet langer zwijgen :
„Die voor een keizer is, en kan geen herder krijgen :
Vaarw el, mijntweede ziel!"Devorst vernam de stem,
En zijn beminde maagd aanhoort ze nevens hem,
Daar stond dejongeling met grooten druk bevangen ,
Daar stond hij slecht en zag met tranen op de wangen.
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De prins, die in den hof dit niet en is gewend,
Vraagt aan de lieve maagd, of zij den herder kent ?
Zij , rend en zonder gal, verhaalt in korte reden,
Wie dat de jonkman is, en wat hij heeft geleden ,
En hieruit weet de vorst al wat den herder schort ,
En waarom dat hij zucht en droeve tranen stort.
Hij leidt zijn herderin een weinig uit de lieden,
En laat den ruwen gast in zijn vertrek ontbieden;
Daar zegt hij: „Vriend , ik hoor gij zijt van goeden
aard,
Ik won, zoo 't u beviel, dat gij mijn dienaar waart.
1k zal u stage gunst en groote zucht betoonen ,
En uwe trouwe dienst met rijke gaven loonen ;
In plaats van deze pij en boeren hongerlijn ,
Zal uw geheele kleed van gulden stoffe zijn.
De maagd , u wel bekend , die heeft u zoo geprezen ,
bat gij, naardat mij dunkt , hier meet gevorderd wez en.
Welaan, verlaat den bouw,, den vlegel en de wan,
En wordt omtrent een prins een lustig edelman.
Gij zult hier in het hof, ook zonder iets to zaaijen ,
Gij zult al rijker oogst en beter vruchten maaijen ,
Dan als gij staat en spit, of op den velde ploegt,
Zoo gij naar ons gebruik alleen de zinnen voegt.
Gij slaapt of in het stro p , of op gedroogde biezen ,
Hier zult gij zwanendons tot uwen leger kiezen ;
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Gij hebt een slecht vertrek van klei en stroo gebouwd ,
Hier zal uw woning zijn gesierd met edelgoud ;
Uw muren zijn bedekt met rag en spinnewebben ,
Hier zult gij schoon tapijt in zaal en kamers hebben ;
Gij drinkt maar schrale wei en eet geringen kost ,
Maar hier is vet gebraad en niet dan zoete most ;
Gij kunt in uw beroep alleen maar schapen weiden ,
Hier kunt ge een magtig heir en groote bendenleiden ;
Gij draagt een herdersstaf die uwe bokken dwingt ,
Maar dit is ander tuig dat in de steden dringt ;
Gij voert uw kleine bien omtrent de groene linden ,
En zoekt in haren korf een koning uit to vinden ,
Maar lieve ! zeg een reis wat u de koning geeft,
Die in zoo engen korf en van de groente leeft?
Hier kunt gij grooten staat , hier goed en eer bekomen ;
Bij ons wordt menig land door wapens ingenomen.
Daar is geen heerschappij to rapen uit het groen,
Maar ik of mijns gelijk die kan u voordeel doen.
Hier leert men geestig zijn , hier leert men deftig
spreken ,
Hier leert men wijs beheld en honderd gaauwe trek en :
Maar die staAg met het vee gaat weiden in het gras ,
Die blijft voor immermeer een klunten als hij was.
Gij daarom, geestig kwant , laat eg en kouter varen,

CYRUS EN ASPASIA.

117

En kies een beter stand voor uwe frissche jaren:
Hebt gij de vrijster niet tot wie gij waart gezind,
Gij zult van heden aan van prinsen zijn bemind."
Als Damon van den vorst aldus was aangesproken,
De lust tot zijn beroep en is hem niet gebroken ;
Want als hij voor een wijl het stuk had overlegd .
Zoo heeft hij voor den prins ten laatste dit gezegd :
„ Indien ik bidden mag, o prinsen! hooge magten!
En wilt ons lagen stand niet al te zeer verachten ;
En prijst ook niet te veel de magt van uw gebied!
Want, naar mijn klein beprijp , 't en is zoo lustigniet.
Ik heb een ouden vriend , die in zijn jonge dagen
Plagt fruiten in de stad en ander groen te dragen,
Die heeft ook in het hof een wijle lang verkeerd,
En wat daar ommegaat dat heeft hij mij geleerd.
Hij was in zijnen tijd een wonder sneege jongen
En liet het ooge gaan omtrent de vreemde sprongen
Omtrent het los gewoel dat am de prinsen zweeft ,
En leerde wat het hof voor kwade nukken heeft.
Dit ging de goede man mij menigmaal verhalen,
Als ik benevens hem ging weiden in de dalen;
En staag was zijn besluit, wanneer ik van hem schied:
En woon niet in het hof, de dengd en woont er niet;
En dien geen magtig vorst, al mogt het u gebeuren:
Al schijnth et eerstvermaak,gij zult het eens betreuren.
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Nu weet ik dat de man mij vied gelijk een vriend ,
En houde dat het hof geen vrij gemoed en client.
'k En wil om overvloed geen smaad of banden lijden ,
Een hart dat zich vernoegt dat kan-zich ligt verblijden;
lob ik tot mijn behoef een kleinen waterput ,
Waartoe is mij de vloed van guile stroomen nut?
Al is het water groot , en dat de holle stroomen
Geen damkanwederstaan ,geen dijk en kan betoomen,
Wat voordeel doet het mij? Al lijd ik grooten dorst,
Een weinig is genoeg aan mijn verhitte borst.
1k acht het meerder vreugd to leven bij de schapen,
En op een groene wei gerust to mogen slapen ;
Ik achte meerder lust to spelen op een riet ,
Dan wat een hoveling omtrent een vorst geniet.
Te wonen in het woud, het jonge vee to weiden,

De geiten aan den berg, de schapen aan der heiden,
De bokken aan de klip, de koeijen in het gras,
Vandaar komt meerder vreugd dan ooit in proven
was.
1k ben een rustig kwant , in vrijheid opgetogen ,
Ik heb een ronden aard uit 's moeders borst gezogen;
Mij dunkt dat al het yolk hier leeft in slavernij ,
Want daar een grooter woont, en is geen minder vrij :
Wat in het hof verkeert, dat acht ik als gevangen,
Men ziet de ketens zelfs hun om de leden hangen ;
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't Is waar, de stof is schoon, zoodat zij wordt benijd,
Maar echter is het yolk de zoete vrijheid kwijt.
Een slaaf is aan het lijf, zij in den geest gebonden,
En dat wordt overal het meeste leed bevonden :
Hetlijfismaar een schors, maar wat van binnenraakt,
Dat is het dat den mensch geweldig bitter smaakt.
Hier woont geen echtetrouw, maar wel een lustig
streelen,
Een hoere met het wijf die moeten zamen deelen;
Het is er al bedrog en niet dan eigenbaat ,
't Is al vol linkernij al wat er ommegaat.
Hiertoe word ik genood om dit te komen leeren,
En 't is, gelijk men meent, een lagen staat vereeren ;
Maar ik en acht het niet: wat vreugd geeft toch het
goud?
Ik vinde meerder lust omtrent het jengdig woud:
Hier zal ik blijder zijn , en vrij al beter varen ,
Dan daar een stage wacht de kamers moet bewaren,
Dan daar menproeven moet, of niet eenboos venijn
Is in het schoon gebak, of in den zoeten wijn.
Ei, zeg mij toch een reis, wat heb ik toch te passen
Op al het hoofsch beslag en overtollig brassen?
Wie heeft er ooit veracht een ham of schapenbout,
Gehangen in den rook, gewreven in het zout ?
Wie slechts met hanger eet, gelijk wij boeren plegen ,

120

CYRUS EN ASPASIA.

Al nut hij slechten kost, hij vindt een vollen zegen,
Hij vindt dat hem bevalt, hij vindt een zoeten smaak:
In spijt van hoofsche pracht , wij leven in vermaak.
Wiemetden lijve werkt, en hoeft geen grage sausen,
Wie sta'ag in hozen gaat, en hoeft geen zijden kousen;
Die met een graauwe pij ten voile is vernoegd,
En kent geen zachter kleed, of dat hem beter voegt.
Wat kan het rijk gewaad aan mij of iemand geven,
Al waar' het altemaal van enkel goud geweven?
Een herders ruime dragt die staat mij beter aan,
Dan in eenhoofsche praam geperstte moeten gaan ;
Een kleed van eigen wol of eigen vlas gesponnen,
En vrucht op eigen land met eigen hand gewonnen,
En moes uit eigen hof, en vleesch uit eigen stal ,
Dat is de zoetste vrucht van gansch het aardsche dal.
Wel, last dan dien het lust, bij groote prinsen leven,
En aan het dartel hof de leden overgeven,
Ik prijze bovenal het vrij en lustig veld,
Daar ons geen zwartenijd of zucht van eere kwelt.
't Is zeker hooge staat en dergelijke zaken
En kunnen nimmermeer ons regt gelukkig maken;
Een stil en billijk hart, dat zich naar rede voegt,
D at is het dat de mensch op aarde vergenoegt.
Ik weet, het is een kunst een prins to kunnen vleijen,
En als het dienstig is zijn netten nit to spreien ;
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Ik weet , het is geluk met vorsten wel te staan ,
Maar, eer het iemand denkt, zoo is de gunst gedaan.
't Is ijs van ddnen nacht , hoewel het schijnt te blinken,
Hoe vast dat iemand gaat, hij kan nog echter zinken.
Een prins heeft groote magt, maar vrij geen minder gal ,
Wie hem eens tegen krijgt, dien treft een wisse val.
Welaan, wees gij een vorst, en 't moot u wel bekomen,
Maar ik en heb nooit lust in hoofsche pracht genomen,
En zoo en doe ik nog: ik wil een herder zijn;
Want al wat eere geeft , en is niet zonder pijn."
Daar gaat de rondo gast, daar gaat de herder strij ken,
En stelt een vrijen hals voor groote koningrijken;
Hij past niet op het hof en op het hoofsch beslag,
En werd eerst wel gezind als hij zijn hutte zag.
„ Nu , vorst, ik zeg u dank, en wil u God bevelen.
Die laat' u vruchtbaar zaad en zoete kinders telen ,
Ten dienste van het rijk : en gij, o fiere maagd ,
Die mits uw moedig hart een keizer hebtbehaagd,
Dewiji gij niet en zijt veer mijne kooi geschapen ,
Maar om hier in het hof omtrent een vorst te slapeu,
Ik wensch u veel geluks : en als het wezen moot,
Blijf eigen aan den prins, en zijt van mij gegroet.
Gij zult nog menigmaal en op verscheiden reizen,
Gij zult nog voor gewis op uwen herder peizen.
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De tijd zal alle ding eens maken openbaar:
Al blinkt de gulden kroon , zij weegt geweldig zwaar.
Wel moet mijn graauwe pij , mijn kleine waning varen !
Heb ik geen hoogen staat, ik hebbe zoete jaren ,
Ik heb een vrolijk hart, en ben mijn eigen man,
Dat nooit een prachtig hof zijn jonkers geven kan."
De prins die stond verbaasd van dit vrijmoedig
spreken ,
Hij prees zijn ronden aard, al scheen hij wat gesteken ,
En zeide tot besluit: „De man die heeft gelijk ;
De mensch die zich vernoegt, bezit een koningrijk."
Hij laat den jongeling een schoone waning geven,
En landen naar den eisch , en beemden daarbeneven,
En paarden tot den bouw, en schapen bovendat ,
Meer dan in dat gewest een herder ooit bezat.
De vader van de maagd en wordt ook niet vergeten,
Zoodra de jonge prins heeft zijnen staat geweten ;
Invoege dat de man en al zijn naaste blued
Bekomt uit dit geval en eer 6n magtig goed.
Zijn dochter niettemin, door haar bekwame zeden
Door oordeel, good verstand en ongeveinsde reden,
Wast in des keizers gunst, en dat zoo wonder diep,
Dat zij als echtewijf op zijnen leger sliep.
Dit werd van stonden aan door al het land geweten ,
En straks wordtmenig hart door zwarten nijd bezeten :
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De juffers van het hof die zijn er om gestoord ;
Vermits eenslechtemaagd een keizerheeft bekoord,
Vermits een slechte maagd eenkeizerheeftbewogen ,
En zonder minnekunst tot hare min getogen ,
Het is to greet een spijt , dat zoo een herderskind
Omtrent den grooten vorst de meeste gunste vindt.
Hierop gaat achterklap een vreemden vondbedenken,
Om aan de jonge maagdhaargoedennaam to krenken.
Zij spreekt eerst binnensmonds , maar luider naderhand ,
Hoe dat het herderskind aan Damon is verpand ,
Met Damon is verzeild, naar Damon is geweken ,
Door ik en weetnietwat, door vreemdeminnetreken,
Door slimme tooverkunst, en dat de loozegast
Ten laatste , door bedrog, de vrijster heeft verrast;
Dathij een langen tijd ging dolen aan der heiden,
Zoodat om zijn verdriet, de tare Nymphen schreiden;
Maar dat hij op een bot en wonder beast genas.
In'tkort, het was gezegd , dat zij geen maagd moor
was.
Dit kwam ook, door beleid, omtrent des keizers ooren,
Men liet hier allezins de snoode ranken hooren :
Dies word de jonge vorst bedroefd en ongezind ,
flits hij de jonge maagd van ganscher harte mint.
Hij weet nog evenwel in zijn gemoed to merken,
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Wat dat de zwarte nijd in hoven pleegt te werken ,
Hij weet wat voor een yolk omtrent de prinsen leeft,
En wat het grillig hof voor slimme grepen heeft.
Hij dan, met dit geval tot aan de ziel beladen,
Ontbiedt het beste deel van zijn vertrouwde raden ;
Hij doet hun al het stnk ten vollen overslaan,
En stelt ten laatste vast wat dat er dient gedaan.
Omtrent een hoogen berg, niet verre van Ephesen,
Daar plagt in ouden tijd een stil geheim te wezen;
Geenbijl, geen menschenhand enhad er aan geraakt,
Maar vrouw Natura.zelf die heeft het daar gemaakt.
In 't midden hing een riet van velerhande leden,
Dat hadde Pan weleer met eigen hand gesneden;
Een riet dat somtijds gaf een wonderzoeten zank,
Een riet dat somtijds gaf een wonderdroeven klank
Want als daar in het land een vrijster werd gevonden,
Door eenig slim beleid verdacht te zijn geschonden ,
Zoo wordt zij van het yolk in deze rots gebragt ,
Vanwaar men dan de proef van haren maagdom
wacht.
Want zoo misschien de sloor haar maagdelijke deelen
Had door onguren lust aan iemand laten streelen,
Zoo gaf terstond de fluit een wonderdroef geluid,
En wat men pogenmogt,daar kwam niet anders nit:
En dan moest hare naam op alle tongen rijden,
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En van de gansche jeugd onzoete nepen lijden:
Zij mag van nu voortaan niet komen aan den dans ,
Daar maagd of jong gezel omringt een rozenkrans;
Zij moot een ander kleed, een ander hulsel dragen:
Wat zal de vrijster doen? Het zijn verdiende plagen;
Want die haar eere mist, en dat met eigen schuld,
Moot lijden wat er volgt, en even met geduld.
Maar zoo de jonge maagd zich niet en had vergeten ,
En dat haar edel waas niet of en was gesleten,
Zoo gaf het edel riot zoo wonderblijden zank,
Dat zijn verheven gaim door alle velden klank.
Daarop word straks de maagd van leder vrij gewezen,
En met een vollen mond van alle man geprezen ;
En die haar reinen naam met snappen heeft bekiad,
Die word van stonden aan gebannen nit de stad,
Gedreven uit het veld ; hij mogt niet meer verschijnen
Alwaar men bongo zorg door vreugde doet verdwijnen;
Want die met achterklap een jonge vrijster schendt,
Is waard ombij het volknooit meer to zijn gekend.
De radon van den prins die hebben goedgevonden,
Dat naar dit vreemd geheim de vrijster zij gezonden ,
Opdat het zeldzaam riot mogt brengen aan den dag ,
Wat ieder van haar eer voortaan gelooven mag.
Maar die de jonge maagd in hoar geluk benijden,
Die lieten voren of een hoofschen linker rijden,
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Die heeft gansche riet met aarde toegepropt ,
Zoodat aan alle kant de finite was gestopt :
En schoon daar niernand bliei ook met de voile kaken,
Hij konde geen geluid, geen helle stemme maken ;
Dat werd met slim beleid op dezen voet bedacht ,
Opdat de jonge spruit in schande zij gebragt.
Maar als het geestig dier, een kleinen tijd geleden,
Kwam met een greet gevolg tot aan het hol getreden ,
Ontsloot terstond de deur met onverwachten spoed,
Ook eer er eenig mensch de grendels opendoet.
Het riet nog bovendat begon terstond to spelen,
En dikmaals op een nieuw een ander lied to kwelen;
De klei die stoof er nit, doch eer zij nederkwam ,
Zag ieder dat het stof een ander wezen narn :
Al wat er nit de lucht ter neder kwam gezegen ,
Dat werd van stonden aan gelijk een zoete regen
Van aardig boomgewas , van loof en edel kruid .
Gelijk men veeltijds strooit omtrent een jonge bruid.
Nog is het niet genoeg : het loof begint to groeijen,
Te spruiten op de zaal en even daar to bloeijen •
Dies heeft straks al het yolk een groote vreugd
getoond,
En met het nieuw gewas de blijde maagd gekroond.
Daar gaan de posten of en rennen door de velden,
En ga an het vreemd geval den jongen keizer melclen ;
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De vorst die is verblijd, en 't hof dat werd ontzeid
Aan al die vinders zijn van zoo een slim beleid.
Daar werd de jonge maagd met wondergroot verlangen
Ontmoet, bewellekomd, en in het hof ontvangen;
Daar werd de jonge maagd den keizer toegebragt,
Die haar met groote vlijt in zijne kamer wacht.
Men houdt dat hij voortaan den lust tot alle vrouwen
Heeft deftig ingetoomd en krachtig wederhouwen,
Zoodat geen hoofsche maagd, geen vrijster van de
stad,
Maar zij in voile daad zijn hart alleen bezat.
Nog is het niet genoeg: de vorst die is bevangen,
Niet slechts met hare jeugd en onbevlekte wangen,
Niet met haar geestig oog of met haar zoet gelaat,
Zij Went hem bovendien gelijk een achterraad,
En dat ook niet alleen in alle kleine zaken,
Maar die het hoog beleid van groote vorsten Taken.
Zij , die geen land en had (vermits haar sneeg
verstand),
Bestiert het gansche rijk , bezit het gansche land.

MANDRAGENDE MAAGD,
OF BESCHRIJVING VAN HET HUWELIJK VAN

E M M A,
DOCHTEN VAN KAREL DEN GROOTE , MET

EGINARP,
DESZELFS SECRETARIS.

Als Karel met geweld de Gothen had verdweven ,
En nu als wereldvorst in vree vermogt to leven,
Stond gansch het leger stil, en al de Fransche jeugd
En zocht maar tijdverdrijf, en niet dan losse vreugd.
Men ziet geen zwaarden meer , men ziet geen schilden
blinken ,
Men hoort geen hel trompet omtrent de grenzen
klinken,
Men vindt geen a,delborst die lans of spietse drift,
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En al wat wapen heet en is niet meer gewild.
Maar Venus' kind alleen behield zijn gulden pijlen,
Die ging het dartel wicht wel happig zitten vijien,
Begaf zich in het hof, en kwetste menig held,
Die nooit in al den krijg ter aarde was geveld.
„Wat mag zich," :zegt het wicht, „de keizer laten
denken,
Dat ik geen magt en heb om hem te mogen krenken?
En dat hij maar alleen geheele rijken wint?
En dat men zijns gelijk ook elders niet en vindt?
Gewis, hij is verdoold; ik kan ook wapens voeren,
En vorsten nederslaan, en landau ommeroeren;
1k wil ook aan het y olk gaan toonen wat ik kan ,
En dat ik beter schiet dan eenig wakker man.
Wel, vorst, die uwen naam doet in de wereld klinken,
Weet dat uw los gezwel in haast zal moeten slinken ;
Weet dat ik bos'en mij geen hooger magt en ken,
Maar dat ik nevens u een werelddwinger ben.
Gij wierdt mij veel te los en van te groote weelde ,
Indien ik in het hof mijn rolle niet en speelde ;
Nuleer ook van een kind hoe 's werelds zaken gaan;
Geluk en groote vreugd en kan niet lange staan."
Pit zegt het dartel wicht, en stelt zich om te vliegen,
En zoekt door al het hof wien dat het zal bedriegen,
En wat het voor een greep cal brengen aan den dag,
9
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Waarvan de groote vorst de smarte voelen mag.
Een wakker edelman, die geestig wist to schrijven,
En naar de regte maat de penne konde drijven,
Kreeg in het Fransch gebied, door middel van de
kunst ,
Een naam bij al het yolk, en bij den koning gunst.
Zijn penne word gebruikt in alle groote zaken,
En waar een deftig schrift bij vorsten was to maken;
Al wat hij nederstelt heeft pit en groote kracht,
Zoodat om zijn geschrift hem al de wereld acht.
Het rijk was teen ter tijd in lusten uitgelaten,
Geneigd tot alle spel en dartel bovenmaten,
Zoodat er nachtgeloop en vreemde momrnerien
Zijn in het welig hof en overal to zien
De vorst schiep evenzelfs een wonder groot vermaken
In vrouwen, in gedans en diergelijke zaken.
Ziedaar een geilen tijd. Al wat de koning doet,
Dat vindt het hofgezin en al de wereld good;
Dit wijst de stage daad, dit leert de wijze reden,
Als 't hoofd niet wel en is, zoo kwelen al de leden:
Het is een oud gebruik, het is een nieuwe vond,
Geiijk de juffer is, zoo is ook Karen hond.
t Geviel om dozen tijd, dat twintig edellieden
Bestaan een nieuw gedans den koning aan to bieden;
Zij komen in het hof, als herders riitgereed,
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Maar geestig evenwel en wonder net gekleed.
Men zag het geestig yolk met twintig herderinnen
In 's konings ruime zaal een nieuwen rei beginnen.
De leider van den dans dat is de boksvoet Pan,
Die allerhande spel en herdersdeuntjes kan.
Daar ziet men vreemd gezwier en duizend nieuwe
sprongen,
Dan los, gelijk het scheen, dan weder ingedrongen ;
Dan is het gansche rot gemengeld ondereen ,
Dan toont de maagdenrei zich wederom alleen.
De ridder Eginart is ddne van de gasten,
Die op dit herderspel en op de mate pasten,
Men zag aan zijn gelaat to midden in den dans ,
Dat hij een sieraad is van alle jonge mans.
Hier kwam to en Venus' zoon zich bij de reijers voegen,
Zoo kluchtig in gebaar dat al de juffers loegen.
Het sprong , het liep , het vloog, het maakt een blij
gezank ,
Maar dede zoo het pi agt , en scheidde met een stank.
De dochter van den pries, die met de groote vrouwen,
De sprongen van de jeugd Is bezig aan to schouwen ,
Die werd door hem geraakt en in de borst gewond,
Eer dat er eenig mensch de reden ondervond.
Zij let op Eginart en zijn volmaakte leden ,
En hoe hij op de zaal kwam geestig aangetreden ,
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En- hoe hij bovenal den ganschen rei vereert;
En straks is haar gezigt alleen op hem gekeerd.
Het reijenheeft gedaan, de mommers gaan vertrekken,
Maar zij voelt des to meer het y our in zich verwekken ;
En schoon zij is alleen, zij voelt een aardig beeld ,
Dat haar omtrent het oog en door de zinnen speelt.
Zij weet me wie hij is en hoe in 't hof gekomen,
Dat had het vrouwelijn al in der haast vernomen ;
En schoon of zij bemerkt hoar ongelijken staat,
Nog voelt zij dat het y our allengskens hooger gnat,
Nog voelt zij dat een brand, in haasten opgerezen,
Verwekt in haar gemoed eon wonder zeldzaam wezen.
Wat raad in dit gevaar? Zij 1 eeft in stage pijn ,
Zij kan niet bij het yolk noch in haar kamer zijn.
Gelijk een vlugtig hert, dat, van een weimans jongen
Getroffen met een schicht, begint met losse sprongen
Te rennen door het woud, en dwaalt een lange wijl,
Maar voelt staag in de borst een diepgeschoten pijl.
Wat baat het aan het beast, wat baat zijn vaardig
loopen?
Het moat het met verdriet en met den dood bekoopen,
Zijn pijn blijft waar het gait, het smelt in heeten
dorst,
En staag zoo vaart het staal hem diaper in de beret.
Dus leeft de jon g e maagd vol ongewone kuren,
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Zij kan op gene plaats als geenen tijd geduren,
Haar brein is op den loop, haar gansche ziele maalt,
Het schijnt haar geest die rust, wanneer haar ligchaam dwaalt.
Zij weet tot haar gewoel geen stil vertrek te vinden,
Want zij en heeft geen magt haar togten in to binden;
En wijl in dezen angst haar gansche leden slaan,
Zoo spreekt ze op deze wijs haar eigen zinnen aan:
. Ik was voordezen blij dus hoog te zijn geboren,
Maar nu heb ik den lust van dezen waan verloren,
1k ben mijn edel bloed en grooten vaders gram,
Ik wensch een lager huis, en vrij een minder stam;
1k wou, indien ik mogt, van minder adel wezen,
Of wensch dat Eginart mogt hooger zijn gerezen;
Want zoo ik minder waar', of hij een meerder vorst,
Zoo zag ik heden kans te lesschen mijnen dorst:
Maar nu ons zaken staan op ongelijke gronden,
Zoo wordt er geen behulp, geen troost voor mij
gevonden,
1k moet van heden of versmelten in den druk;
Want hoog en magtig zijn dat is mijn ongeluk.
Maar wat is dit gezegd, waar gaan mijn dommezinnen?
Zal ik door een gezigt mij laten overwinnen?
Zal ik een slecht gezel ontvangen in de ziel ,
Die ik van alien brand tot heden zuiver hiel?
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Ei! wat ik bidden mag, laat deze grillen varen,
En bled geen lossen toom aan uwe guile jaren:
Snijd af, brand uit het kwaad, dat in uw leden zit,
Eer dat het u de borst en al het lijf verhit.
Gij voelt een stil vergif door uwe leden rillen;
Ei ! tracht dit nieuw gewoel in uw gemoed to stillen!
Vergeet uw goeden naam, uw refine pligten niet ;
Een vonk dient uitgebluscht voor wie een vlam
ontziet,
De ziekte dient verjaagd als die begint to komen,
Aleer door haar geweld het bloed is ingenomen :
Het onkruid dient verdelgd en uit to zijn gerukt,
Eer dat het wortels krijgt en beter kruid verdrukt.
Wie is toch Eginart, dat ik mij zal ontstellen?
Dat ik om zijnentwil mijn ziel behoef to kwellen?
Al wat hem achten doet dat is alleen de pen,
Daar ik in voile daad een keizersdochter ben,
Daar ik in korten stond kan honderd vorsten trekken,
En met eon gunstig oog hun gunst tot mij verwekken.
Het ware slorenwerk zoo los hierin to gaan ,
En hem to willen doen dat prinsen dient gedaan.
Hoe wou in dit geval, hoe zou de wereld spreken!
Hoe zou mij al het y olk met folio tongen steken!
Hoe zou het schamper hof mij vallen op het lijf,
En spellen mijnen naam tot enkel tijdverdrijf!
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Wat zou mijn vader doen, als hij begon te merken
Dat op zoo laag een stof mijn hooge zinnen werken !
Dat ik een schrijver gaf, een schrijver onderstond
Wat niet dan aan een vorst of keizer dient gejond!
Maar zwaarhoofd als ik ben! wat is er aan gelegen
Dat ik in mijn gemoed tot vrijen ben genegen?
Dat ik wat liefs verkies, waarin mijn hart verblijdt ?
't Is jongelieden werk, en dat van ouden tijd.
De ridder Eginart is geestig in de zeden,
En niemand zijns gelijks in al de naaste steden;
Schoon ik hem gunstig waar, wat ligt er iemand aan?
Dat ik op heden doe, is lang voor mij gedaan.
Wat zal mij toch de pracht, wat zal de grootheid baton?
'k En wil am dit bejag mijn liefde niet verlaten ,
'k En wilgeen slave zijn, maar doen wat mij bevalt;
Geen eer en heeft ontzag wanneer dejonkheid malt.'
De nacht komt onderdies het gansche land bedekken,
En met een duister kleed den hemel overtrekken;
De slaap zijgt op het yolk, en ieder is gerust ,
Maar zij nog evenwel en heeft geen slapenslust.
Zij geeft zich op hotbed, maar gaat daar liggen malen ,
En laat 'k en weet niet waar.haarzinnen henendwalen,
Doch vindt nog echter niet hoe zij in dit geval
Met glimp en good beleid haar zaken redden zal.
Ten laatste komt de vaak haar oogen overwinnen ,
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Maar zij malt lijkewel met hear verdwaalde zinnen ;
Zij droomt 'k en weet niet wat , zij droomt en is
beschaamd ,
Omdat zoo geil een Broom geen jonge maagd betaamt.
(Al is de weiman stil en geeft zich om te rusten,
Nog keert zijn woelig hart tot zijn bekende lusten;
Hem dunkt dat hij een haas of vlugtig herte ziet,
Ook als hij in het bed een vollen slaap geniet.)
Zij, als het schemerlicht nu aan begon te broken,
Be yond haar brandig hart maar des to meer ontsteken
Zij meent dat zij vooral moot spreken haren vriend.
En dat haar zijn gezigt alleen ter ruste dient.
Hiertoe word zij gestaag en krachtig aangedreven,
En heeft daarop een brief aan Eginart geschreven,
En zegt hem door de pen, dat hij in alien spoed
Daar in het vrouwenhof en bij haar komen moot.
Zij gaat na dit geschrift ten naauwsten overleggen,
Wathem, wanneer hij komt, is dienstig aan te zeggen:
Nu kiest zij dit gesprek, en dan een ander taal.
En wat zij spreken wil dat proeft zij menigmaal.
De ridder,, na den brief to hebben overlezen,
En laat niet in der haast in 't vrouwenhuis to wezen,
Hij klopt voor haar vertrek; een maagd die hem
verwacht
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Ontsluit terstond de deur, en heeft hem ingebragt.
Maar Emma werd van angst ten hoogsten ingenomen ,
Zoo haast als Eginart tot haar begon to komen;
Zij beeft, zij suizebolt, zij stond gelijk bekaaid ,
Het sell ijnt dat gansch het hof en al de kamer draait.
Haar voorstel , haar ontwerp en wat zij meent to
spreken,
Was in de lucht gegaan en uit haar brein geweken;
Nn ving ze een reden aan, dan liet zij weder af,
Zoodat ze aan Eginart een vreemd bedenken gaf.
Maar als, na dit gewoel, haar geesten wederkwamen,
En naar den regten eisch hun eerste plaatse namen,
Toen schlep zij weder moed, bedenkt een nieuwen
vond,
En opent met bescheid aldus haar rooden mond:
„Ik heb een langen tijd mijn zinnen onderhouden
Met priem- en naaldenwerk, een handspel van de
vrouwen,
En daarin vond ik lust, en 't dacht mij wonder net ,
Te steken aardig tuig van zijde of van saijet ,
Van goud en parels zelfs ; maar diergelijke zaken
En kunnen nu voortaan mijn zinnen niet vermaken.
Wat nieuws verheugt den geest, gelijk ik heden
merk ,
Dies zo ekt mijn nieuwsgier hart gedurig ander werk.
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1k b ebbe tot de pen een grooten lust gekregen,
En daar is mijn gemoed nu wonder toe genegen,
Omdat ik laatstmaal zag een schrift van uwe hand,
Waarin ik groote kunst en zoete streken vand.
Gij, wil, tot mijn gerief,, een voorschrift toebereiden ,
1k zal naar uw ontwerp mijn penne zien to leiden,
Maar als gij door den dag niet al to bezig zijt ,
Zoo gun mij toch een deel van uwen vrijen tijd.
Kom, zie hoe ik het maak, en beter mijn gebreken,
1k wil het naaldenwerk een wijle laten steken,
En spelen met de pen. Dat stel ik heden vast,
1k weet dat ledig zijn goon jonge maagd en past."
Hier zweeg het vrouwelijn , en even na het spreken
Zoo is haar gansch gelaat gelijk een vuur ontsteken.
Maar ziet, dien eigen stond haar aardig blosje week,
En zij word leliewit, die eerst een roos geleek;
En dat ging overhand tot drie verscheiden reizen ,
Dies word de jongeling onzeker wat to peizen,
Onzeker wat to doen : hij voelt van stonden aan
Almede een grillig blood hem in de leden slaan ,
Hij voelt een vreemd gewoel, een wonder hard bewegen ,
Dat kwam hem door het oog tot in het hart gezegen;
Hij voelt een zeldzaam vuur, een nieuw ontstoken
brand ,
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Dien hij in zijn gemoed voordezen niet en vand.
Hij tijt daarop te werk, en heeft een dicht geschreven,
Daar achter, midden, voor,, haar naam is ingeweven;
't Was Emma waar men zag, en desalniettemin
't En bragt geen ongemak , geen hinder in den zin,
Geen nadeel aan het vers ; dat bleef al even vlugtig,
En was bijwijlen zoet, bijwijlen wonder kluchtig,
Bijwijlen al te geil; maar wat de juffer las,
Het scheen dat al het werk haar niet dan honig was.
De letters evenzelfs van al de looze dichten
Zijn beelden in den schijn van kleine Venuswichten
En diergelijke stof, zoodat , al waar men zag,
Men sporen tot den lust in allen vinden mag.
Al wat de jonker dicht, daar legt hij slimme gronden,
Daar legt hij angels in, en al met nieuwe vonclen;
De letter had een staart gelijk een schorpioen ,
Zoodat haar laatste deel kan innig hinder doen.
Hij schreef een ABC, met wonder vreemde trekken,
Bekwaam een killig hart tot lusten op to wekken;
Hij schreef, en wat hij schreef dat kittelt haar
gemoed;
En 't laatste dat hij schreef dat ging op dezen voet:
,. A Adorn mijner ziel, B Bloem van onze steden,
C Ciersel van het Rijk, D Dal vol zoetigheden,
E Eer van onzen tijd , F Fakkel van de jeugd ,
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Glans van al het land , 191 Hof van alle vreugd ,

G

I Jon mij dat ik wensch, K Kom tot mij genaken ,
L

Laaf mijn dorre ziel , M Min tot ons vermaken,
N

Neem mijn smarte weg, 0 Oefen minnestrijd,

P Proef wat gunstvermag. Q Quist geen nutten tijd,
11 Roosje
T

nooit geplukt, S Schoonste van den lande,

Troost van mijn gemoed, V Vonk door wie ik brande,
W
Z

Wellust van mijn hart, Y Yedereens vermaak,

Zee van honigraat. Ach! had ik eens den smaak!

Hier staat mijn penne stil, ik laat het dichten blijven:
Daarzijn geen letters meer,, hoe kan ik verder schrijven?
Princesse, 't is genoeg , mijn ABC is uit,
Gij, gun mij voor het laatst een kusje tot besluit,
Een kusje, waarde maagd, dat nooit en is gegeven,
Dat waar het innig hart to pande was gebleven ;
Een kusje duizendmaal en duizendmaal gekust,
Dat staag het vuur ontsteekt en nimmer uit en
bluscht."
Als Emma dit geschrift met aandacht heeft gelezen,
Zij kreeg een vrolijkhart, zij kreeg een lustig wezen ,
Zij prees het geestig dicht, zij prees den nieuwen
vond,
En bragt het aardig vers aan haren rooden mond;
Zij kust het duizend maal; maar haar gedurig kussen
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En had niet magts genoeg om haren brand to
blnsschen
Zij voelt nog grooter vuur en staag een heeter dorst,
Dies lei zij 't aardig werk omtrent haar witte borst ,
Juist daar het harte speelt en daar de geestenwoelen,
En meende voor gewis het zou haar brand verkoelen;
Maar zij bleef evenwel gedurig ongerust,
En onder dit gewoel zoo kreeg zij dichtens lust.
Ziet wat een zeldzaam werk! De liefde maakt poUten,
Ook hen die van de kunst de gronden niet en weten :
D e liefde geeft verstand en wijst den menschen aan
Wat dienstig is gezegd, en noodig is gedaan.
Vooreerst zoo let de maagd hoe dat de woordenloopen,
En ' hoe een aardig vers te zamen is te knoopen;
Zij krijg het vuur in 't hoofd en op den eigen trant
Zoo was 't dat zij het werk aldus to zamen band;
,. A Aas van mijnejeugd ,B Blusch mijnvurig minnen,
C

Cus haar die u Heft, D Drenk mijn dorre zinnen,
E

Edel uit den aard, F Frissche jongeling,

G

Geest van mijnen geeft, H Heusch in alle ding,

I .Jeugd
L

R

van mijne jeugd , K Kroon van alle Staten ,

Lof van onzen tijd, M Mond vol honigraten ,
N

Nooit genoeg geloofd , 0 Offer aan de min,

P

Puik van alle mans, Q Quel nooit uwen zin ,

Roem van al het rijk , S Schat van schoone leden,
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T Tuin van alle vreugd, IT Vloed van zoete reden ,
W Wensch vanmijn gemoed,Y Yemand sla mij dood,
Z Zeer geminde vriend, laat gij mij in den nood.
Maar denk niet, jongeling! al heb ik dit geschreven,
Dat ik mijn beste pand u ben gezind to geven;
Neon, vriend, en denk het niet, ik ben van keizers
blood ,
1k weet dat ik mijn jerigd voor prinsen sparen moot :
1k lijde dat ge speelt , ik wil ook kluchtig schrijven;
Maar desalniettemin zoo wil ik eerbaar blijven.
Gij , draag dan eere toe haar die u gunste biedt ,
Jok , dat is u gegund ; maar, ridder ! hooger niet.
Een kusje lijkewel , omtrent mijn teere wangen,
Dat zal ik am de kunst en uwer eer ontvangen;
Maar laat het eerbaar zijn , en van zoo reinen aard,
Of gij mijn naasten bloed, een nicht of zuster waard ,
Want anders zoo de zoen wend harder aangedreven,
1k zal u voor gewis uw kusje wedergeven;
Opdat geen slim venijn, nit uwen mond ontstaan ,
Mij kan tot in het bleed of aan het harte gaan.
Wel,leer dan, zijt gij wijs, een keizersdochter mijden,
Of anders (houd het vast) gij zult de straffe lijden,
De straffe nu gezegd , en zoo gij weder duet,
Zoo weet dat ook mijn wraak al hooger rijzen moot :
Ik zal in voile mast, ik zal u laten smaken,
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Wat spel het iemand maakt een vrouwelijn te raken;
Ik zal u..... maar het is mij beter dat ik zwijg,
Tot ik eens nieuwe stof tot gramme zinnen krijg.
'k En wil niet v6,5r den tijd mijn stilleziel verstoren:
Hierdoor heeft menig hart zijn zoetste vreugdverloren.
Nu, ridder Eginart ! ik wensch u goeden dag ,
Doe hier en overal gelijk een ridder plag. "
Daar stond een lessenaar, die, naar den eisch gebogen ,
Was met een groen fluweel te vollen overtogen ;
Hierop schreef Eginart als hij daar binnen kwam,
En van haar zoeten mond een kus to pande nam.
Hier legt de maagd haar vers , wel netjes uitgeschreven ,
Zoodat er niet een lak of klad en was gebleven ;
En ziet! dien eigen tijd zoo kwam de jonker aan,
En werd van stonden aan het aardig schrift gewaar;
Hij nam het vaardig op, en ging het overlezen ,
En 't scheen hem als een droom, een zeldzaam ding
te wezen,
Een wonder stuk te zijn, dat zij, een teere maagd,
Zoo hooggezweefden geest in Karen boezem draagt.
Hierop ontbrandt zijn hart, hij kan niet langer wachten,
Hij grijpt haar in den arm als met geheele krachten
Hij drukthaar aan den mond met zoo een gullen zoen,
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Dat zij daaruit verstond wat hij ze wenscht te doen,
Des speelt het welig yolk met vrije minnetreken,
Tot dat de reine tucht allengkens is geweken,
De penile met den inkt, geschrift en geestig boek,
Vervallen op het laatst, en liggen in den hoek;
Want op den loozen grond van 101 te leeren schrijven‘,
Zoo ging men naderhand een vreemden handel
drijven.
En onder dezen schijn, door middel van de kunst,
Zoo dringt de jonker in tot can haar diepste gunst.
Hij komt de jonge maagd schier evenstaag bezoek en ,
Hij brengt haar nieuw gedicht en alle zoete boeken ,
Hij brengt hear alle ding, ook midden op den dag ,
En wat haar guile jeugd tot vreugde dienen mag;
Hij sprak een vreemde taal vol ongewone streken
Die maagden hinder doen en harten kunnen boeken,
Hij schreef een minnebrief, hij dicht een aardig lied,
Waarin men slim beleid en hoofdsche ranken ziet ;
Hij doet al wat hij kan om haar te mogen trekken
Om haar tot zijne gunst en vriendschap op te wekken;
Al wet zijn inkt, zijn pen, zijn hand, zijn hoofd
vermag ;
Dat brengt de looze Bast te zamen aan den dag.
Zij , die tot heden toe in netgeschreven boeken
Haar lust en tijdverdrijf maar is gewoon te zoeken,
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Staat eerst geheel versteld, als haar de schrijver
geeft
Een schrift dat wilder gaat en guile treken heeft ;
De sprongen van de pen en al de vreemde zwieren ,
Waarmee dat Eginart zijn letter wist te sieren ,
Verleiden haar het oog , en,. en desalniettemin ,
Zij vindt in korten tijd en weet den regten zin.
Daar is geen beter vond om schrift te kunnen lezen
Dan door een vrijers hand veel aangezocht te wezen :
Een duif, een slechte duif (geeft haar een zoetelief),
Die nooit ge en schrift en las,die leest een minnebrief.
Zij weet het eigen wit van dat er is geschreven,
Hoe welig zijne pen haar sprongen heeft gedreven ,
Hoe geil zij heeft gespeeld ; ziet, jongelieden, ziet,
Wat doet de stage vlijt, wat doet de liefde niet!
Maar schoon dat aan de maagd deletters welbevallen,
Hij die de letters maakt, behaagt haar boven alien:
Zij let niet op het schrift, maar zien den schrijver aan,
Daar is 't dat haar gemoed en al de zinnen gaan.
Zij dede menigmaal al willens kwade streken ,
Om hem, die somtijds zweeg, te mogenhooren spreken;
Zij schreef haar voorschrift na, en mits zij dikmaals
schreef,
Zoo is 't dat haar het gif als ingeworteld kleef.
Zij drinkt met groot vermaak , en als met vollen monde,
10

146

MANDRAGENDE 111 AAGD.

Dat haar tot aan hetmerg de gansche ziel doorwondde.
Een dartel minnedicht , en dan een sneege pen,
Dat is het slimste gif dat ik op aarde ken.
Dit heeft haar teer gemoed zoo verre weggetogen ,
Dat zij van heden of is buiten haar vermogen ;
Zij geeft hem nu voortaan geen naam. van Eginart,
Zij noemt hem evenstaag haar ziel en eigen hart.
Maar onder dit gewoel (hoe kan het anders wezen?)
Begon haar deze gast een ander boek to lezen:
Hij is een dartel kwant, en zij te bijster schoon ,
En hij en wil voortaan niet dienen zonder loon.
Zoo haastzij naar de kunst een letter heeft geschr even,
Hij zegt dat hem vooral een kusje dient gegeven ;
Hij zegt dat hem terstond zijn schoolgeld dient
betaald,
Vermits haar teere pen zoo schoone letters maalt ;
Hij zegthaar wonderveel,hij zegthaar vreemde grepen,
Ach ! een die dansen wil is haast genoeg gepepen.
't Is waar,, de jonge maagd die weigert menigmaal,
Doch al met heusch gelaat en met een zoete taal.
Haar neen is zonder erg en schijnt hem maar te tergen,
Om, ik en weetniet wat, hem op een nieuw tevergen ,
En dit ging metter tijd zoo verre buiten schreef,
Dat hij daar menigmaal tot in het duister bleef.
De losse vrijheid wast, de schaamte wordt verdreven,
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De maagdom,lang getergd, begon het op to geven ,
De nichte van Pipijn vergat haar edel bloed,
Zoodat zij haren lust en zijn begeerte doet.
D ejeugd, de min, de nacht, zijn drie verscheiden zak en,
Die als een snelle wind, de lusten gaande maken ;
Ach! waar men dozen hoop bijeenvergaderd ziet,
Daar gaat het overkant, en wat gebeurt er niet ?
Eens keizers eigen kind, verrukt door losse zinnen ,
Liet door een schrijvers pen zooveel op haar gewinnen,
Dat hij door slim beleid tot in haar bedde kwam !
En daar haar besten schat voor zich to pande nam!
Zij had , 'k en weet niet wat, door ongeregte vonden ,
Haar maagden wijsgemaakt en uit den hof gezonden,
Zoodat het grillig paar, als nit een vollen lust ,
Zijn geilen minnepligt en gragen honger bluscht.
Maar wijl op hun ggmak de jongelieden mallen,
Zoo is er nit de lucht een digte sneeuw gevallen ,
Een sneeuw die al het land met hare vlokken dekt,
En met een winterkleed de velden overtrekt.
Maar Emma, staagbezorgd ,gaat onderdies bemerken,
Hoe snel de stille nacht beweegt zijn zwarte vlerken :
„ Op !"zegt zij,,, ridder op ! 't is tijd en moor dan tijd ;
Dat gij hier van het bed en uit de kamer zijt. "
Dit is een bitter woord omtrent des jonkers ooren ,
Hij mag van ge en vertrek en van geen seheiden hooren;
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Hetbed is zacht en warm,1 gezelschap wondergoed,
En 't onderling onthaal is uitermate zoet.
Hij zoekt haar, zoo hij kan , met woorden omteleiden:
Tweelieven eensgezind,hoe noode is't datzij scheiden!
Zij weder : „ Ridder, op ! ik hoor de hane kraait :
Wis , zoo gij langer blijft, zoo is het al bekaaid.
Ik ducht dat in het hof ligt iemand zal ontwaken,
En die zal hier een deur of venster hooren kraken;
Gij, rijs dan, jonker, rijs ! en maak u op de reis,
Daar zijgt in mijngemoed een wonderzwaar gepeis.
Ik ho or,'k en weetniet wat, ik hoor zich iemandroeren,
Ik vreeze dat gewis ons iemand cal beloeren
En al het stuk verspien: en zoo ons dat geschiedt,
Zoo is uw leven, vriend, en ook mijn roem to niet."
De ridder is bedroefd en stelt zich om to klagen,
Dat hem de snelle tijd kwam uit het bedde jagen ;
Hij scheldt den dageraad, dat hij to vaardig rent,
Hij scheldt den blindennacht,dat hij geenliefdekent;
Hij scheldt den vroegen haan , dat hij bestond to
kraaij en ;
Hij scheldt den hemel zelfs , vermits zijn wakker
draaijen ;
Hij scheldt al wat er is , en, zoo hij mogt begaan ,
Hij liet een stagen nacht op al de wereld staan.
Maar alshet wezen moest, toen ging de jonker rijzen
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Doch hij en laat niet afhaar vriendschap aante wijz en ;
Dan maakt hij droefgezucht, en dan een zoet gevlei,
En dan eens wederom een zoentje tusschenbei.
Maar als het vrouwelijn haar deure ging ontsluiten,
En dat de ridder volgt en trad ten laatste buiten,
Zoo werd het lieve paar in hun gemoed ontsteld ,
Vermits een dikke sneeuw bedekt het gansche veld.
„Helaas!" dit zegt de maagd, „ nu is het al verloren;
Men zal ons voor gewis hier weten na to sporen,
Men zal hier in de sneeuw ontdekken uwen voet ,
Gelijk men uit het spoor de Wilde dieren doet.
Het hof is bijster slim , en honderd looze gasten
Die zullen tot den grond ons zaken ondertasten ,
Die zullen al het stuk ten vollen opendoen;
Want die den draad ontdekt, die vindt welhaast
het kloen.
Zoo gij bier door de sneeuw gaat uit de kamer treden ,
Zoo moot er ongemak en schande zijn geleden;
Want als men hier verneemt den gang van eenig man,
't Is domheid , zoo men niet de reste denken kan.
Wat raadhier, Eginart ?" Daar staat de man verslagen,
Hij weet ter wereld niet dan zijn verdriet to klagen;
ZLin geest is uiter har door zoo een vreemd geval ,
Hij weet niet wat hij doen, of wat hij laten zal;
Hij wou tot zijn behulp gezwinde veren wenschen,
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En zweven in de lucht en boven alle menschen ;
Hij wou, indien hij kon, gelijk een wilde zwaan,
Gaan maken door het zwerk een onbekende baan ;
Hij wou, indien hij kon, met twee getoomde draken ,
Voorbij de bleeke maan een snelle reize maken,
Tot in een ander rijk ; hij wou, indien hij kon,
Gaan mennen door de lucht den wagen van de zon;
En schoon hij namaals viel tot in de zoute baren,
Gelijk als Icarus te voren is gevaren,
't En waar' hem geen verdriet waar' hij maar uit
den nood ;
En (waarom weer gezegd ?) hij wenscht den bleeken
dood.
nn geen zuchtens tijd, hier dient in korte stonden
En op den staanden voet een middel uitgevonden ,
Eenmiddel," zegt de maagd, „ om niet te zijn beklapt,
Of even op de daad hier niet te zijn betrapt.
Tsa! zit mij op het lijf, ik zal met stille schreden,
Van hier tot in den hof, tot aan de poorte treden:
Al ben ik niet gewoon te dragen eenig pak,
Ik zal het echter doen ook zonder ongemak. "
„Princes," zegt Eginart, ,, zult gij dit ligchaam dragen,
Dat ik tot in den dood voor u behoor to wagen ?
Hoe zal ik dat bestaan ?" „ Eilieve," zegt de maagd,
„ De nood is zonder wet, de kanse dient gewaagd :
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Zit op en wees gerust." De vriendlaat zich gezeggen ,
En ging zijn welig lijf haar op de schouders leggen ;
1Viaarwenscht in zijn gemoed, en met een stil beklag,
Dat hij van minder vracht en ligter wordenmag.
Maar Emma draagt het pak, en gaat met stille schreden,
En door de koude sneeuw en door het water treden;
Doch voelt geen ongemak : ziet liefdes zeldzaam
werk !
Zij maakt de blooden stout ,zij maakt de zwakken
sterk.
De maan was eerstmaaldof en zonder gulden stralen,
Maar liet dien eigen stond hare oogennederdalen,
Zag op het prachtig hof en op lieve paar,
En straks op dit gezigt zoo was de hemel klaar ;
Diana nam vermaak in wat zij zag gebeuren,
En liet daarom de lucht en al den nevel scheuren ,
En maakte 't duister zwerk gelijk een hellen dag ,
Zoodat men al het werk in voile leden zag. 't Geviel om dezen tijd dat velerhande zorgen
(Die in der prinsen hart gedurig zijn verborgen)
Den koning hinder doen en prangen aan de ziel,
Zoodat geen zoete slaap op zijn gewrichten viel.
Hij keert zich dikmaals om, hij kan niet stifle wezen ,
En is naar Lang gewoel ten laatsten opgerezen;
Maar ziet, hem dunkt hij hoort, dock weet niet wat
geluid,
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Hij gaf zich van het bed en keek het venster vit.
Daar ziet hij door de sneeuw eenjuffer komentreden,
En ziet, een jongeling die zit haar op de leden;
Hij ziet haar ongekleed en lucht daarhenen gaan,
En 't scheen zij had alleen haar onderzieltjea aan.
Dit vond de keizer vreemd en gaat daarover peizen,
Waarheen dit jonge paar genegen is te reizen;
Hij weetniethoe het k omt dat zoo eenjonge maagd
Een rappen jongeling op hare schouders draagt.
Het stuk dient onderzocht : hij zend de ruwe gasten
Die even in de nacht op zijne diensten pasten,
Die roepen: „Vrijster, sta wie gij ook wezenmeugt,
Wij komen tot behulp van uwe teere jeugd.
Geef one dit wigtig pak, dat gij bestaat to dragen,
Gij dient hier in de kou uw leden niet te wagen,"
De juffer kreeg een schrik in haar benaauwde ziel,
Zoodat haar waarde vriend ter aarde nederviel,
Te midden in de sneeuw: hij werd terstond gevangen,
Maar zij bleef niettemin hem aan de leden hangen.
Daar werd het jonge paar den koning to egebragt,
Die met een nieuwsgier hart de jongelieden wacht.
En mite zij binnen zijn en hem wat nader komen,
Zoo heeft zijn wakker oog op alles acht genomen ;
Maar hij wordt straks gestoord en dapper ongezind ,
Vermits hij in het spel zijn eigen dochter vindt,
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Zijn dochter, die hij meent een stille maagdte wezen,
En die hij menigmaal hierover had geprezen :
Ach! deze ziet de prins in schande voor zich staan ,
En haar vermeenden roem verkeerd in enkel wean.
Hij, die hear heeft gezien een jongen ridder dragen ,
En hoeft geen zaken meer hierop te komen vragen;
Het weinig dat de vorst van dezen handel ziet,
Getuigt hem klaar genoeg al wat er is geschied.
Zijn ongestuimig brein begon hem om te loopen,
Dies raamt hij metterdaad wie dat het zal bekoopen ;
Hij zag den schrijver aan , en hield het voor gewis,
Dat hij van al het werk de grond en vinder is.
Hij snelt zich tot de wrack, en do et hem daar bewaren,
Tot dat hij zijnen wil zal reader openbaren.
Daarmede treedt de vorst in zeker andre zaal,
En met een grammen zin begon hij deze teal:
Ach ! hier ligt nu mijn glans, om dit oneerlijk mallen ,
Hier ligt mijn hooge faam ter aarde neergevallen!
Mijn dochter is onteerd, hier sta ik nu versteld,
Vermits haar vuil bejag mijn eere nedervelt.
Ik hadde nu een vorst begonnen op to sporen,
Die groot, die magtig is , en wonderhoog geboren :
Dat waar' een ding geweest dat mij en hear betaamt,
Maar ziet, ellendig mensch! nu sta ik hierbeschaamd.
Het stuk dat is verbrod, mijn luister weggenomen ,
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schande, 't is verdriet, dat mij is overkomen ,

Het is een leelijk work, een schendig ongeval ,
Dat mij, door enkel leed , ten grave brengen zal.
Wat is een koning zijn en al het land gebieden,
Naardien ook spot en spijt een koning kan gesehieden ?
Men zegt ook menigmaal dat wij als goden zijn ,
Maar al die groote glans en is maar enkel schijn :
Wij moeten evenzelfs verdriet en harde slagen,
Zoowel als eenig mensch, in onzen boezem dragen;
Hier is goon onderscheid van slecht of edel blood,
Dan dat een hooger stam to lager vallen moot.
Wat hob ik buiten 's lands al zwarigheid to lijdeni
Wat hob ik binnen 's rijks al ongemaks to mijden !
Wat heb ik binnen 's huffs dat mij gedurig kwelt,
En dan mijn droeve ziel in vreemde bogten stelt!
De schrijver,, dien ik heb met alle mijn vermogen
Gevorderd , greet gemaakt en uit den drek getogen,
Die heeft mij voor eenloon gebragt in dozen smaad ,
Zoodat het leven zelfs mij heden tegenstaat.
Ik wil den slimmen guit tot hutspot laten kappen ,
Zoo kan hij mijn verdriet niet elders loopen klappen ;
Ik wil hem gansch het lijf to plotter laten slaan,
Zoo duur zal dozen boef zijn looze handel staan ;
Ik wil hem bovendien tot assche doen verbranden,
En strooijen 't vuile stof door al de Fransche landen :
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Hoe kan er pijns genoeg hem worden aangebragt ,
Die niet dan voor een sloor een keizersdochter
acht ?
Maar hoila, mijn gemoed, eer ik te zeer ontbrande!
Weet dat ik regter ben en prinse van den lande
Ga hierin met bescheid en niet door onverduld,
Dit onheil is misschien uw eigen dochters schuld.
De jonkman dient gehoord, hij is van kloeke zinnen,
Hij is van heuschgelaat vie zou hem niet beminnen ?
't Kan zijn dat Emma zelv' tot liefd' hem heeft verzocht,
Een met haar zoete gunst tot wedergunst gebrogt;
Zij heeft den jongeling op Karen hals gedragen,
En dat zijn voor gewis al zoete minnevlagen;
Daar moet vrij liefde zijn die al wat verre gaat,
Dat zoo een teere maagd dien handel onderstaat ;
En is het haar bedrijf, wat zal ik kunnen zeggen?
Wat straf is Eginart van iemand op to leggen?
Waar is er in het land zoo ingetogen man,
Die in zoo lossen tijd een Joseph wezen kan?
Gij moest in dit geval uwe eigen dochter straffen,
Vermits zij door gevlei een man ging liffelaffen ;
Zij heeft in dit bedrijf een harden dood verdiend,
Maar geenszins Eginart haar uitverkoren vriend.
Maar neem al wederom, het wordt alzoo bevonden
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Dat ja uw dochter zelv' gelegd heeft deze gronden,
Is dit ook straffens waard, dat zij een frissche roos ,
Een rustig edelman tot hare dienst verkoos ?
Naar ik het,stuk begrijp, daar zijn verscheiden zaken
Dievoor uw dochter zijn en haar onschuldig maken ;
Weeg alles naarde daad en geenszins naar den schijn,
Gij zult niet ongezind op Emma kunnen zijn,
Een vrijster van de stad en alle slechte vrouwen
Die hebben ruime stof om wel te mogen trouwen,
Zij vinden haar partuur, en hebben vrije keur
Door al het koningrijk, j a gansch de wereld deur :
Maar hoog en edel bleed is wondernaauw besneden!
Wie kan eens prinsen kind naar regten eischbesteden?
In al het gansche land en is naauw eenig man,
Die haar verzoeken durft of haar genaken kan.
Het moet een prinse zijn die met haar dient to paren ;
En die is menigmaal van onbekwame jaren,
Of van een dom verstand, of van een zeldzaam lijf,
Of nit den aard geneigd tot ander tijdverdrijf:
En is er dan een maagd genegen om to trouwen,
En die onmagtig is haar jeugd to wederhouwen,
Heeft die terstond verdiend dat zij het lijf verliest ,
Omdat ze op eigen raad een man voor zich verkiest?
Voor mij, ik zegge neen. Ook moet ik overleggen,
Dat op mijn leven zelf al vrij wat is te zeggen:
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Ik zoeke mijn vermaak alwaar ik henenga,
En jage nachten lang mijn geile lusten na.
Is Emma nu misschien tot jok en spel genegen,
Zoo gaat zij regelregt haars vaders eigen wegen:
En waarom toch zoo fel omtrent uw naaste blood
In zaken die gij zelfs met al de leden doet ?
Ei, leer met zachter aard uw korzel hoofd bestieren,
En door een zoet geduld de zwakke menschen vieren.
't Is schande wreed te zijn omtrent een eigen kind,
In iets waarin men zelf zich niet onschuldig vindt."
De vorst, na dit gepeins , laat in het hof ontbieden
Een deel van zijnen raad en bestvertrouwde lieden;
Die zegt hij dit geval gelijk het is geschied;
Maar wie de lieven zijn en zegt de keizer niet.
De mannen (na het stuk te hebben overwogen,
En lang genoeg bedacht al wat ze denken mogen)
Verklaren al gelijk de misdaad lijvig groot,
En waardte zijn gestraft ook met een wreeden dood.
Daarop zoo laat de vorst de twee gelieven halen,
En stelt ze voor den raad to midden op der zalen.
„ Ziet hier het lieve paar , waarvan ik hob gezegd,
En die gij tot hun straf den dood hebt opgelegd
Wat hoeft ge, " zegt de vorst, „ hier Langer van to
spreken?
Tsa! laat ze door een bezel den kop aan stukken broken!
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Maar zeg mij niettemin, o booswicht als gij zijt,
En die nu maar en leeft alleen tot mijne spijt!
Wieheeft den grond gelegd tot deze slimme streken,
En wie is allereerst tot vuilen lust geweken ?
Spreek rend, gelijk het dient, en zeg de ware daad,
Naardien dat u de dood alsnu voor oogen staat."
Hierop zegt Eginart: „ Ei, wil niet verder vragen,
Grootmagtig wereldvorst! ik meet de straffen dragon.
Korn, wie dat maar en wil, vergiet dit schuldig bleed.
Ik ben het die den dood do wil do lijden moot ."
Maar Emma knielde en riep : Ei, laat den ridder leven !
Ik zal mij tot den dood gewillig overgeven,
Ook nu to dezer uur, vermits ik schuldig ben,
En dezen edelman gansch vrij en zuiver ken. "

D e jonkheer wederom : „ lk ben gereed to sterven,
Laat slechts dit edel pand uw zoete gunst verwerven.
Laat mij van lid tot lid, 'k en acht geen wreede pijn,
Indien gij maar en wilt uw kind genadig zijn."
Maar Emma gaf zich op, en kwam veer hem getreden,
En toont haar blooten hals, en bood haar teere leden,
En sprak den Zwitser aan: „Breng bier uw vinnig
zwaard;
Ikheb den dood verdiend , ik ben de straffe waard;
Ik ben hier oorzaak van, ik zwere bij der zonnen,
En bij den hoogsten God, ik heb het stuk begonnen,
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Ik heb een schuldig hart, en hij een rein gemoed:
Onthoudt u, wreede hoop ! van zijn onschuldig bloed,
En kapt in dezen hals." De ridder daarentegen
Kwamvoor den keizer staan en trek zijn eigen dezen,
En gaf het vinnig staal een flukschen lijftrawant,
Dien hij daar op de zaal omtrent den regter vand.
„Ik bid u, waarde vriend! bemint gij jonge vrouwen,
Zoo wil mij dezen romp in duizend stukken houwen.
Gij maar, o schoone bloem! geef mij den laatsten
zoen,
En laat aan mij den beul zijnbloedig ambacht do en:
Ik zal met vreugde zelfs , ik wil den slag verwachten,
Een kus van uwen mond die kan het al verzachten;
Fen kus, en 't is genoeg." Hij knielt daar op de zaal,
En doet een kort gebed, en wacht het vinnig staal.
Maar Emma, die het zwaard nu zag omtrent hem
blinken,
En kon niet 'anger staan, maar li et zich nederzinken,
Haar roode mond versterft, haar wakker ooge sluit,
En, naar het schijnen mag, haar ziel die wil er
De prins is gansch verbaasd, als hij de jongelieden
Ziet aan een wreeden beul hun teere leden bieden;
Bijzonder als hij merkt , dat ook het vrouwelijn
Is willig tot den dood en duldig in de pijn ,
Dat ook een jonge spruit is vaardig om to lijden,
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En stelt zich in den stand om geen verdriet te mijden.
Hij blijft op dezen strijd een wijl onzeker staan :
En ziet met diep gepeins den vreemden handel aan ,
Hij voelt zijn innig merg geheel te zijn bewogen,
En door een zachten aard van wreedheid afgetogen;
Hij voelt dat hem de geest tot beter zinnen leidt,
Dies heeft hij Eginart zijn les dus aangezeid :
„ Gewis, gij hadt verdiend ter dood te zijn gezonden,
Vermits gij prinsenbloed onwaardig hebt geschonden,
Vermits gij hebt bestaan te klimmen op het bed,
Dat u, een slecht gezel, was buiten reik gezet.
En gij, onwijze maagd! hebt stof genoeg gegeven
Om in dit edel hof niet meer te mogen leven,
Vermits uw domme jeugd uit lust een man verkoor,
En uit een malle drift haar eersten glans verloor.
1k heb den tijd gezien, waar mij dit overkomen ,
1k had u bei gelijk het leven afgenomen;
1k had u voor gewis met voeten doodgetrapt,
Of met dit eigen zwaard in stukken weggekapt.
Maar nu, 'k en weet niet hoe, mijn gramschap is verwonncn,
1k wil genadig zijn, en u mijn liefde jonnen ;
Ik voel in dit geval een wonder zeldzaam werk,
Vermits ik over mij een zoeter aard bemerk ,
Vermits een zachter geest, als uit de lucht gezegen ,
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Tot aan het innig merg mijn ziele komt bewegen:
Nu kom hier, Eginart, en neem dit waarde pand ,
En gij , verliefde maagd , geef hem uw regterhand,
En weest nadezen 66n : ik heb het u vergeven ;
Gij , leidt van nu voortaan een zoet en eerbaar leven.
En schoon gij hebt verdiend den dood of zwaarder
pun,
1k zal u niettemin een gunstig vader zijn. .
't Scheen dat een helle zon met haar vergulde stralen,
't Scheen dat het Leven zelf kwam uit den hemel dalen,
't Scheen dat het droeve paar als van den dood verrees ,
Als hun de goede vorst zijn gunst aldus bewees.
Zij vallen bei gelijk hem vaardig aan de voeten ,
Die zij, met grooten dank, met duizend kussen groeten.
De keizer , nu verzoend, gebiedt hun op to staan ,
En liet ze wederom in hare kamer gaan :
Daar wordt hun even toen een priester toegezonden ,
Die heeft hen voor den Raad in echtetrouw verbonden.
Welaan, gelukkig paar, geeft dank aan uwen God
Van 's konings goede luim en ow gelukkig lot.
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De koning Ulderik , vermits zijn rappe leden ,
Was ditmaal in het woud en buiten alle steden ,
Was nit zijn innig hart een hater van de pracht,
En van de jonkheid aan genegen tot de jagt.
IIij , op een schooners dag getreden aan der heiden,
Waar menig edelman den prinse kwam geleiden ,
Daalt van een schralen berg in zeker Lustig veld,
Waar vruchtbaar houtgewas op reken is gesteld ;
Waar op een ander kant een Bosch van wilde boomen
Is zonder menschenhulp gewassen aan de stroomen,
En waar een klare beck zich met een snellen vat
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liwam storten uit de rots tot in het lage dal.
Hier stond de koning stil en zag de kleine keijen
In 't hangen van den berg zich in het water spreien ;
Hij zag een jonge maagd die hare schapen wiesch ,
Terwijl de koele wind in hare vlechten blies :
Maar vlechten zonder kunst, niet door het vuur gedwongen ,
Met poeijers niet bestrooid , niet overeengewrongen,
Maar luchtig uit den aard , gelijk Diana droeg,
Als zij het vlugtig wild uit hare bosschen joeg.
De prins op dit gezigt kwam vaardig aangereden,
Hij ziet een jeugdig lijf en welgemaakte leden ;
Hij ziet een geestig rood , hij ziet een aardig wit,
Hij ziet een lustig waas , dat op haar wangen zit.
De vorst in dit gezigt gevoelt zijn hart ontwaken ,
Gevoelt in zijn gemoed een heimelijk ontwaken;
Maar onder dit gepeins het paard gaat zijnen tred ,
En hij draagt in den geest het schoon gezigte met.
Doch eer hij op het veld zoo verre was gereden
Als iemand schieten kan met uitgestrekte leden ,
Zoo keert hij wederom en gaf zich op de baan ,
Die hij met groot vermaak to voren had gegaan;
Maar hij nog evenwel en liet het geenszins blijken ,
Waarom hij uit het dal Met schijnt to kunnen wijken:
Hij veinst dat hij vermaak in 't klare water schiep ,
En 't was de schoone maagd die hem daarhenen riep.
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De vrijster, als de Prins daar eerstmaal was gekomen,
En had op 't hoofdsch gevolg geen acht met al genomen ;
Doch mits de groote sleep zoo lang omtrent haar
zweeft,
Zoo is 't dat zij vertrekt en zich in huis begeeft.
De vorst doet nog een keer te midden in de velden
Terwijl hem in het brein de nieuwe luimen kwelden.
. Maar daarop staat hij stil en staakt zijn vender reis ,
En geeft zich naar de stall , niet zonder nagepeis.
De nacht komt onderdies de velden overtrekken
En met haar duister kleed de gansche wereld dekken.
Een ieder gaat to bed en geeft zich tot de rust ,
Alleen de jonge vorst en heeft geen slapenslust.
Hij ligt gestaag en woelt , hij geeft zich op en neder,,
Hij wendt zich am en om , hij keert zich ginds en
weder ,
Hij roept ten laatsten uit : .Wat is het dat mij let ,
En dat mijn angstig hart in deze prangen zet ?
Wat wil dit vreemd gepeins en al dit zeldzaam woelen,
Dat mij , 'k en weet niet wat, doet in de leden voelen ?
Vat is het voor een spook dat mij de zinnen kwelt
En mijn onrustig hart in vreemde bogten stelt ?
Hoe! zal een slechte maagd eens prins en hart beroeren?
Een vorstelijk gemoed met togten ommevoeren ?
Hoe ! zal een herderskind mij liggen in den zin ?
Dat is voor mijn beroep dat is te lage min.

EN DER HERDERIN BOCENA.

163

Geen schoonheid van hethof,, geen prinselijke zeden ,
Geen uitgelezen glans , gekoren uit de steden ,
31ij ooit zoo ver ontstak of tot haar liefde Tied ,
Dat ik om harentwil een ure slapens liet:
En schoon ik somtijds scheen in minnedrift gevallen ,
't En was maar jonkheidswerk en niet dan enkel
mallen ;
En 't was geen diepe zucht , maar slechts een losse
vlam ,
Die in der haast verdween en ging gelijk ze kwam.
1k vond in dit geval die mij ten beste rieden ;
1k liet een die ik wou in mijn vertrek ontbieden ,
Die kwam van stonden aan alleen op mijn bevel ;
Dies vond ik nooit verdriet , maar enkel minnesp el.
Waarom dan zal ik nu hierop dus liggen malen ?
Waarom en laat ik niet dit herdersmeisje halen ?
En vind ik dan misschien vermaak in haar gelaat,
Waarom en doe ik niet gelijk de minne raadt ?
Waarom en zal een prins niet hebben dat vermogen,
Wanneer zijn jeugdig hart in lusten is getogen ?
Waarom niet bovenal omtrent een slechte maagd?
Nu, stil u, mijn gemoed, en doe wat u behaagt.
llierop zweeg Ulderik , en scheen to zullen rusten,
Omdat hij meent to zien eene uitkomst zijner lusten;
Maar schoon hij door het bed zijn moede leden strekt,
Zoo wordt hij niettemin alweder opgewekt.
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a Hoe ! a zegt hij , a zal een vorst , een herder van
den lande,
Zich , om zijn geile jeugd , vermaken in de schande ?
Zal ik een regte duif die in de velden leeft ,
En die nog uit het hof geen list gezogen heeft ;
Zal ik een eerbaar hart in booze lusten trekken ?
Zal ik een zuiver lijf met vuile dragt bevlekken ?
Zal ik een herderskind , die hof en weelde vliedt ,
Gaan stellen buiten eer en rukken in verdriet ?
Neen, dat is ongerijmd: God wit het niet gehengen ,
Dat ik een refine bloem ter schande zoude brengen.
Zij is , naar dat ik hoor , haars vaders eenig kind ,
Aan wie de goede man zijn innig harte bindt.
Zal ik van dat vermaak den huisman gaan berooven ?
Neen zeker , mijn gemoecl! ik kan het niet gelooven ,
1k weet dat dit gepeins geen prinsen ooit betaamt ,
Dies schrik ik van de daad , en ben er in beschaamd.
De juffers van het hof, die met gesierde rokken ,
Die met een dartel oog ons kriele zinnen lokken ,
Verdienen 't ongeluk dat ons Naar wezen vergt ,
Maar dit onnoozel dier en heeft mij nooit getergd ;
Het is bier uit de stad naar 't eenzaam veld geweken ,
Het mijdt het dartel hof en alle slimme streken ,
Het is , gelijk ik weet , een duive zonder gal ,
Hoe kan ik dan bestaan dit schendig ongeval ?
Voorwaar , ik ben beducht , zoo ik met losse zinnen
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Deez' schennis ondernam , dit onhell ging beginnen ,
Dat mij uit Godes naam zou worden toegezegd
De straffe die weleer op David is gelegd :
Gij , die in uw gebied hebt menig duizend sehapen ,
Zult gij , door slim beleid een eenig lam begapen
En slepen 't met bedrog in uwen ruimen stal ,
Waar straks de zuivre wol haar glans verliezen zal ?
Gewis, gij hebt verdiend een harden dood te sterven ,
En gij en zult van God geen zegen meer verwerven.
Dit hoor ik , naar mij dunkt , dit spreekt mijn eigen
hert ,
Terwijl het door het vleesch met lust bestreden werdt.
Vanhier dan „ vuil gepeins en alle kwade lusten ,
Laat mijn vermoeide ziel , laat mijn gedachten rusten !
Een prinse , die het regt in zijnen boezem draagt,
En mag geen onregt do en omtrent een regte maagd..
Hierop zoo gaat de vorst zich om te slapen stellen ,
Maar zijn onrustig hart dat komt hem weder kwellen ;
Hij voelt een bangen geest , hij voelt een grillig
blood ,
Geen slaap omtrent zijn oog , geen state in zijn
gemoed.
Wel ! dit's een wonder zaak g (dus gaat hij weder
spreken),
Kan zoo een beuzelsmart eons konings ruste broken?
Han zoo een los gezigt mij brengen in gekwel ?
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Voorwaar,, een menschenhart dat is een vreemd
gestel !
Wij zijn, gelijk het schijnt, als goden op der aarde ;
Maar zeker,, onze vreugd die is van kleiner waarde ;
Al zwemt ons welig hart gelijk in vollen lust,
Ei ziet , de minste drift die maakt het ongerust ;
Ja , schoon wij zijn verblijd en dat in voile leden ,
Ons eigen harte zelfs dat zal ons kwelling smeden ,
Het wordt, 'k en weet niet hoe, van binnen opgevat ,
Met menig klein beslag , en ik en weet niet wat.
Ellendig als wij zijn ! Een van de minste zaken
Die kan een grooten vorst in all's verdrietig waken,
Wel , hoe het wezen mag of wat er zal geschien ,
1k moot dit herderskind eens voor mijne oogen zien..
Daarop zoo rijst de vorst en roept zijn lijftrawanten ,
En twee bij hem vertrouwd die zendt hij als gezanten
Naar 't dal van Appelheim en Phares' klein gebouw,,
Ten eind' hij met de maagd naar Prage komen zou.
De boodsehap is gedaan , de landman is gekomen,
En heeft zijn waarde pand , Bocena, meegenomen
Zijn hart is niet verbaasd terwijl hij henengaat ,
Hij vreest geen harde straf,, hij wacht geen hoogen
staat.
Wat is een goede ziel, een stil, een effen leven !
God heeft geen meerder schat op aarden ooitgegeven ;
De mensch , die hoop en vrees heeft onder zich
gelegd
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Mij dunkt dat hij te regt gelukkig wordt gezegd.
Als Phares en de maagd den koning kwamen naken ,
Zij slaat haar oogen neer en krijgtbeschaamde kaken ;
Hij buigt zich voor den prins, niet als een edelman,
Maar zoo hem is geleerd , en als een herder kan.
De vorst die ziet het aan , hij voelt zijn hart bekoren ,
Hij voelt zijn geest beroerd, ook dieper dan te voren ;
Hij meent dat hij in haar al vrij wat anders ziet ,
Dan dat men in het hof van edel blued geniet.
Is 't niet een zeldzaam ding ? De koning is verslagen ,
Hij scheen een jongeling die 't niet en dorste vragen.
Men houdt van onzen tijd , dat liefde en hoog gezag
Nooit in een eenig hart te zamen wonen mag.
Ten laatste , na zijn y olk te hebben doen vertrekken ,
Zoo gaat hij zijn gemoed aldus aan hem ontdekken :
We1, * zegt hij tot den man, wel, herder, lieve
vriend ,
Zoo ik met deze maagd eens mogte zijn gediend ,
Zoudt gij tot mijn gerief de zoete vrijster laten ?
Het zal uw gansch geslacht en haar ook mogen baten.*
Hiermede zweeg de vorst; want ziet,terwiphij sprak,
Zoo voelt hij dat de maagd in hem een vuur ontstak.
De landman niet beschaamd om zijn belang te zeggen,
Die gaat met goed bescheid den prinse wederleggen;
Is 1 niet een wonder zaak? De koning is bevreesd,
En zoo

een rend gezel behaudt een vrijen geest;
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En schoon hij niet en weet van 't hof of hoofdsche
streken ,
Nog heeft hij moeds genoeg om voor een vorst te
spreken.
Met oorlof!. zegt de man, .dit is mijn eenigstkind,
Waarin dat mijn gemoed alleen vermaken vindt ;
't En weet, gelijk gij ziet, van stuipen ofte nijgen,
'tEn kan niet op zijn hoofsch ter garde nederzijgen„„
't Is slecht en zonder erg, ja rond gelijk een kloen:
Wat dienst kan zoo een maagd aan prins of koning
doen ?
Gij hebt in deze stad zoo menig duizend vrouwen,
Geleerd ook van derjeugdom prinsen te onderhouwen;
Kies daar naar uwen wensch al wie het u behaagt,
En laat mij, magtig vorst, en laat mij deze maagd !
Indien het anders gaat , ik weet, het zal gebeuren
Dat mijn ellendig hart zal eeuwig moeten treuren ;
Want al de buurte zegt en houdt het voor gewis ,
Dat deze, die gij ziet, niet al mismaakt en is;
En blijft zij dan in 't hof, en wordt zij daar geslepen,
En leert zij metter tijd , dat gij noemt ,hoofsche grepen,
Zoo staat zij voor gewis om eens te zijn verrast,
Of van een hoofschen vos , of van een slimmer gast.
En als Naar beste pand zal wezen afgenomen
Dan zal zij wederom tot haren vader komen,
Onteerd, vull, ongezond, gewend tot slim bedrig,
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Voor eeuwig onbekwaam te zijn een herderswijf.
1k bidde wat ik mag , laat deze zaken blijven,
En laat het herderskind haar vaders schapen drijven!.
Dit zegt de goede man vrij met een droeve stem,
En knielde voor den vorst, en Phryne nevens hem.
De prins, terwijl hij hoort den goeden huisman
spreken ,
Voelt schier op ieder woord zijn haste weer ontsteken,
En als hij op de maagd en haar gedaante let ,
Bevindt hij dat de lust zich nog al dieper zet.
De tranen in haar oog, de droefheid in haar wezen ,
Dat wordt al van den vorst met stillen mond geprezen,
Is 't niet een wonder stuk ! hem dunkt dat haar gelaat,
Ook om de droefheid zelfs, haar des te zoeter staat.
De liefde is als het klim: zij weet het al te grijpen,
Zij weet aan alien kant haar ranken in te nijpen,
Hetzij een houten schut of wel een harde wand,
Waar iets maar open is daar hecht zich deze plant.
De prins doet evenzoo , en zijn bekoorde zinnen
Die vinden overal eene oorzaak om te minnen.
Wat dat hij aan haar ziet, 't wordt al tot goed geduid ,
En hierom spreekt de vorst zijn opzet klaarder` uit:
. Vriend , . zegt hij , . wit den angst van uwe zinnen
wenden ,
Geen linker van het hof en zal uw dochter schenden;

IP die nu met u spreekt, is tot de maagd gezind ,
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En zal er in voorzien dat haar geen ander mint ;
Laat vrij aan hem de zorg, hij zal ze wel bewaren
En gij en uw geslacht en zult niet kwalijk varen;
Denk vrij dat u de kans nu wonderschoone dient ,
't En is geen kleine zaak, een koning tot een vriend.
Gun mij dit waarde pand am nevens mij to slapen ,
Gii zult haast meester zijn van duizend vette schapen,
Van weiden naar den eisch en landen voor den ploeg,
Voor u, voor uw gezin, voor al uw bloed genoeg ;
Ja voor het klein vertrek waarin gij zijt gezeten ,
Zult gij van au voortaan in mime zalen eten ;
Ga, zie nog heden uit naar eenig schoon kasteel,
Het zal in korte zijn uw wettig errefdeel.
Gij kunt u, zoo gij wilt, van stonden aan verrijken,
Tenzij gij nu ter tijd uw kanse wilt verkijken.
Kom, eigen maar alleen de maagd aan mijnen schoot,
En gij en wat u raakt is nu to zamen groat..
Terwijl de koning sprak, in plaatse van verwerven,
Hij ziet den ouden man , hij ziet de maagd besterven,
Hij ziet angst in haar oog en in haar gansch gelaat,
Hij ziet dat zijn verzoek gansch buiten hope staat.
Hierop versloeg zijn hart en is geheel bewogen,
En werd van kwaden lust met krachten afgetogen,
Dies is hij tot den man wat nader afgegaan ,
En nam hem bij der hand, en sprak hem weder aan :
.1k zwere bij de kroon die God mij geeft to dragen ,
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(Indien ik u bedrieg , Zijn hand die moet mij plagen !) ,
Ik zwere dat uw kind zal blijven in haar eer.
Gij daarom, Bove vriend, en heb geen vreezemeer.
Gij, doe naar wijzen raad, het zal u wel gelukken.,
Geen hand en zal de bloem van dezen maagdom
plukken ,
Dan door een vasten band van onbevlekten trouw.
Zij zal geen bijzit zijn, maar wel een echtevrouw.
Daar is een zeker slot niet verre van der heiden,
Alwaar een magtig vee en uwe schapen weiden ;
Hier woont een groote vrouw,, weleer eens prinsen
wijf,
Die staag een hoofsche jeugd heeft ander haar
bedrijf.
Die wordt daar opgevoed en vlijtig onderwezen,
En wie daar heeft gewoond, wordt overal geprezen.
Daar is de tare jeugd van alle lagen vrij,
Geen jonker mag er in, geen man en komt er bij.
Hier zal uw dochter zijn, ik zal er haar bestellen;
Gij, wil u maar alleen in geene zaken kwellen,
Want na een korten tijd zult gij ten voile zien,
Waar dit al henen wil , en wat er zal geschien.
Nu ga dan uwes weegs, ik zal u doen geleiden,
Ik zal voor deze maagd een plaatte doen bereiden.
Vaarwel en zijt gegroet!, Dit stilt den goeden man,
Hij dankt hiervan den prins ten beste dat hij kan.
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Hij neemt zijn dochter met, hij gaat met vrije treden ,
Verlaat het prachtig hof en geeft zich naar beneden.
Maar wijl hij uit de stad op zijne wegen ging,
Zoo vindt hij nevens zich des konings kamerling;
Die leidt haar in het slot, gelijk het was bevolen ,
Om buiten alle zorg aldaar te zijn verholen.
Hij zegt haar zijnen last en wat den vorst behaagt,
En wet men voor onthaal zal geven aan de maagd ;
Wat kleed zij dragen moet, wat parels haar geleken ,
Wat steenen in het haar of in haar oor te steken,
Wat ketens om den hals, wat baggen op de mouw ;
Om eens te mogen zijn een vorstelijke vrouw.
Al wat Achates zegt, is vlijtig aangenomen ,
Dies gaat hij wederom vanwaar hij is gekomen ;
Maar eer hij nog vertrekt , beveelt hij bovenal
Dat niet een eenig man tot haar genaken zal.
Al dit zag Phares aan , en ging zich toen bereiden
Om van zijn waarde pand en uit het slot to scheiden;
En of hij schoon de maagd daar ziet in goeden staat,
Hij weent nog evenwel Omdat bij van haar gaat.
Bocena gaat terstond haar ganschen tijd besteden
In 't voegen van het lijf, in 't regten van de leden,
In 't stellen van den gang, zoodat in korten stond ,
Men geene van den hoop zoo heusch en geestig vond.
Mevrouw , die 't slot bestiert , duet op Bocena passen,
Duet veel met riekend nat haar gansche leden wasschen ,
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Besproeit haar alledaag met reuk en edel kruid,
En dit gaf aan de maagd al vrij wat beter huid.
Gelijk een wilde plant , gewassen aan der heiden,
Waar niemand met den ploeg den grond en komt
bereiden,
Die niemand ooit en mest of van het wied ontlast,
Is schraal , is ongezien , en van een ruwen bast.
Naar als een hovenier, aan wien zij mogt behagen,
Haar gaat in alle vlijt in beter aarde dragen,
En kuischt ze van het mos, verbuigt ze metter hand,
En vrijdt ze van de vorst en van den zonnebrand:
Dan komt het aardig kruid vrij schooner opgerezen,
Het krijgt een ander verve en toont een blijder wezen ,
Het schiet een geestig loof en vrij al voller blad
Dan 't in het schrale zand en dorre beemden had.
Zoo gaat het met de maagd : zij, in het land geboren,
Wordt door het go ed onthaal vrij schooner dan to voren;
Want na de jonge vorst haar voor zijn liefste koos,
Outlook haar guile jeugd gelijk een versche roos.
Zij, in het slot bewaard en in het huis gesloten,
Van hitte niet verbrand, van regen niet begoten,
Niet aan het lijf verhard van koll of schralen wind,
En is niet meer gesteld gelijk een herderskind.
Achates onderdies , tot Phryne wel genegen,
Beleidt het gansche stuk door wondervreemde wegen,
Ht let op al haar doen, hij zoekt en ondervraagt
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Hoe zich het herderskind omtrent de juffers draagt ;
En schoon hij al verneemt hoe ver zij is gekomen,
En dat haar eerste glans al vrij heeft toegenomen,
Nog wil hij geenerwijs haar brengen aan den dag,
V oordat men haar gelaat aan vorsten toonen mag.
Hij kent des prinsen hart en alle zijn manieren ,
Hij ziet waar hem de geest en al de zinnen zwieren ,
En mits hij ook den aard van onze Phryne weet,
Zoo is 't dat hij den grond van al den handel meet ;
Hij ziet van heden of het einde dezer zaken ,
En hoe hij naar den eisch den prinse mo et genaken:
En mits hem bovenal Bocena wel behaagt ,
Zoo stiert hij alle ding ten goede van de maagd.
De prins is onderwij1 met lusten ingenomen ,
Om zonder lang vertrek tot haar te mogen komen ;
3Iaar schoon hij dat besluit als met een vollen zin ,
Achates evenwel die houdt den koning in.
Hij poogt met goed beleid en met geheele krachten
Te raden aan den vorst eon beter tijd to wachten ,
En eerst te willen zien om niet te zijn bespot ,
Hoe dat zijn herderin zal komen nit het slot. —
Daar was op dezen tijd een steekspel aan to regten,
Waar viere tegen vier to zamen zoud'en vechten
Hiertoe zoo wordt de dag van konings weeg geleid ,
En al het hofgezin dat wordt er toe bereid.
Men rigt tooneelen op , vanwaar de groote vrouwen
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Het ridderlijk gevecht vermogten Ban te schouwen ,
En nadat op het stuk ten vollen is gelet ,
Wordt ieder, naar het dient , zijn plaatse daar
gezet :
Achates (die een wijl nu hadde voorgenomen ,
Bocena tot een proef eens uit te laten komen ,
Ten eind' hij weten mogt het oordeel van het hof,
Hetzij tot haren smaad , hetzij tot haren lof)
Die wil van haar gelaat de wereld hooren spreken ,
En , zoo het neodig is , verzetten haar gebreken.
En ziet , tot doze proef gebruikt hij dit geval ,
En meent dat hem het feest hier dienstig wezen zal.
Hij zegt het niet een mensch hetgeen hij wil beginnen ,
Maar dat hij meent to doers , dat weegt hij met du
zinnen.
Hij brengt haar in de stad een wijle vddr het best,
Omdat hij voor bedrog en slimme lagen vreest.
Maar ads het ridderspel ten laatste kwam to naken ,
Zoo laat hij naar den eisch Bocena vaardig maken ;
Hij schikt haar kleeren toe vol allerlei sieraad ,
En wat or allerbest een edel juffer staat ;
Hij doet een schoon tooneel alleen voor haar bereiden ,
En laat ze door het yolk bij zeven ridders leiden ,
Al geestig uitgerust met eenerhande kleed,
Maar op een vreemde wijs en uiternsate breed.
Maar haar gewaad vooral geeft ieder greet vernoegen,

12
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Dan f t was niet op de wijs als toen de juffers droegen 7
Het scheen uitheemsch te zijn en van een verre kust,
En even dat verwekt een meerder oogenlust.
Bocena werd gevolgd van negen kamermaagden ,
Die aan het gansche y olk ten hoogste wel behaagden ;
Maar zij bleef nog bedekt tot dat zij boven kwam ,
En onder haar gevolg de voorste plaatse nam.
Toengaf zij 't aanzigt bloot met zoo een aardig wezen ,
Dat ieder meent een zon toen eerst to zijn gerezen ,
En dat (vermits haar glans daar op de plaatse scheen)
Al wat eerst schoonheid heet van stonden aan verdween.
Zij trekt op zich alleen het oog van alle menschen,
Die maar een klein gezigt van hare schoonheid wenschen.
Eon ieder onderzoekt , een ieder ondervraagt ,
Vanwaar dat komen mogt zoo uitgelezen maagd.
3Iaar niemand, wie het zij , en weet er lets to zeggen ,
En weet er aan het yolk een vasten grond to leggen ;
Goon mensch kent haar gevolg en minder haar
geslacht ;
Zij schijnt daar in het spel als nit de lucht gebragt.
De prins komt onderdies met grooten sleep gereden ,
En wordt van al het yolk met ootmoed aangebeden ;
En mits hij nam zijn weg juist daar Bocena zat ,
Zoo wordt zijn innig hart van stonden aan geyat
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flocena rigt zich op , en al haar maagden rezen ,
Opdat zij naar den eisch den koning eer bewezen.
Zij neeg met zoo een zwier en zoo een heusch gelaat,
Dat straks op dit gezigt de prins verwonderd staate
Hij vond jets in haar oog dat niet en is te zeggen
En dat hij niet en weet met woorden uit to leggen ,
En dat nog evenw el zijn harte zoo bevangt ,
Dat hij tot in het merg naar hare jeugd verlangt.
Zie , wat is hoofsch te zijn en wel te kunnen leven ,
En aan een moedig vorst zijn regten eisch te geven !
Veldnimphen , wie gij zijt , men zegge wat men wil ,
Hier is uw schoonheid uit, hies staan uw gaven stil.
De prinse van Tyrol was eene van de bende ,
Dien vraagt de jonge vorst : of hij de juffer kende ?
Hij zegt :

n

Ik zag ze nooit , maar wie ze wezen mag ,

Zij is de schoonste maagd die ik mijn leven zag.
Maar ziet op dezen tijd zoo gaan de trommels razen
Men hoort trompetten slaan , men hoort er horens
blazen.
De koning neemt de plaats die voor hem is gesteld ,
En daarop wijkt het yolk en maakt een open veld.
Vier ridders in het groen, versierd met witte veren.
Die komen eerst ter baan en vellen hunne speren ;
Vier in het rood gekleed , genegen om te slaan ,
Zijn even daaromtrent en rennen op de baan.
Men ziet hen tegeneen met groote krachten steken,

ISO HUWELIJK VA.N KONING TILDERTE:
Men ziet in korten stond de stijve lansen breken,
Men ziet het esschenhout verstuiven in de lucht ,
De ridders in het zand, de paarden op de vlugt.
Drie van den rooden hoop die vallen op der aarden
Maar , dezen onverlet , zij trekken hunne zwaarden ,
En weder aan den man , al even ongezind ;
Maar desalniettemin de groene bende wint.
Een van dit moedig rot , die best zich had gekweten ,
Kwam rennen aan de plaats waar Phryne was gezeten :
Hij zeide : a Schoone maagd, wie dat gij wezen meug,,
Heb deel van mijnen roof, heb deel van mijne vreugd,
Heb deel van mijnen lof: gij hebt mij kracht gegeven ,
En met een stille spoor mijn zinnen aangedreven ;
Want als ik maar een reis op uwe schoonheid zag,
Zoo was het dat terstond mijn vijand nederlag..
Dit zegt hij , en meteen zoo laat hij tot Naar komen
Een schoonen vederbos, een ridder afgenomen.
Hierdoor word op een nieuw van alle kant gevraagd ,
Wie dat de gever was en wie de schoone maagd ?
Het steekspel is gedaan, het vechten nagelaten ,
En eer het iemand merkt , is Phryne van de straten,
Achates , hare vriend , die had het zoo besteld ,
Dat zij is in der haast genomen nit het veld.
Hoe dat het hof verlangt, hoe deze of gene zochten
Wat vlijt de ridders doen , wat middel zij bedochten
It Is al vcrgeefsche zorg en moeite zonder vrucht ,
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De maagd is , zoo het schijnt , verclwenen in de lucht.
Geen levend mensch en weet waarheen zij is getogen ,
Zij schijnt aan al het yolk als uit de stad gevlogen.
De koning evenzelfs , met al den ganschen raad ,
En weet de gronden niet of wat er ommegaat.
Hierdoor is in den vorst een vreemde luim gerezen ,
Het dunkt hem als een droom- of nachtgezigt to wezen,
Het dunkt hem spokerij, vermits er niet 66n man
Van al het vreemd beleid de reden geven kan.
De prins, hierom ontzet, gaat zich alleen vertrekken,
Denkt Wien hij dit geheim ten beste zal ontdekken ;
En wijl hij zit en dut, zoo komt de kamerling,
En zag hoe dat het hoofd van zijnen koning hing,
De vorst in dit gepeins die wordt den ridder ziende,
En mits hij hem gestaag in groote zaken diende ,
En dat met trouwe zucht, zoo sprak de jonge vorst:
Liaar is een vreemde zorg, die perstmij op de borst,
Die woelt mij in het brein: ik moet het u vertellen,
Gij moogt , indien gij kunt, mijn hart in ruste stellen.
Mij is op dezen dag een zeldzaam ding geschied,
Dat brengt mijn grillig hart in ongewoon verdriet.
Ik heb in 't ridderspel een jonge maagd gevonden ,
Waarop , gelijk ik zag, wel duizend oogen stonden,
Zij was schoon, als het Week, in aller menschen zin,
Van heusch en zoet gelaat, maar deftig niettemin,
.Als zij mij eere hood, ik zag hagr geestig wezen,
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Deugd,heuschheid,eerbaar rood, dat was er in te lezen;
Mij dacht dat haar gezigt mij in het harte sloeg ,
En daarin enkel brand en heete stralen joeg.
Hierop werd ik bekoord om haar to mogen spreken ,
Maar zij is in der haast bezijden afgeweken;
Hoe dat ik heb gezocht of Wien ik vragen kan,
Geen oog heeft haar gezien, geen mensch en weet
er van.
Dit is mij groote spijt, want wist ik haar te vinden ,
Mij dunkt, ik waar' gezind mijn lust aan haar to
binden.
Ons herderin is schoon, maar deez' heeft vollen lof
Van schoonheid bij het y olk, van heusehheid in
het hof.
Gewis , kan eenig ding mij van Bocena trekken,
Zie, deze zou misschien mijn geest hiertoe verwekken,
Maar hoe dit wezen zal, gij, breng iets aan den dag
Dat mij in dit geval eene uitkomst geven mag..
Als dit Achates hoort, hij weet wat naauw te zeggen,
Hij gaat met diep gepeins zijn antwoord overleggen,
Hij weegt met groote zorg, hoe dat hij dit geval
Omtrent een grillig hart ten beste sturen zal.
Hij zegt dan: a Magtig vorst, ikwil geen onlust brouwen,
'k En wil ook uwen geest niet lang in twijfel houwen:
Het uitgelezen beeld dat gij op heden zaagt,
Dat is Bocena zelf, dat is de zoete maagd ,
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Die gij tot uwe vreugd, die gij eens hebt gekoren,
En zeker, naar mij dunkt, zij is voor u geboren.
Gij hebt haar eens gezien gelijk een herderskind,
En gij hebt, edel prins , haar even teen bemind.
Gij hebt haar nu gezien, versierd gelijk de vrouwen
Die leven in het hof en prinsen onderhouwen,
En wis , men heeft gemerkt , dat zij naar dat gewaad
Kan stellen haren gang en voegen haar gelaat.
Gij ziet dat hare jeugd in schoonheid is gewassen ,
En dat haar hoofsche dragt en rijke steenen passen ;
Gij ziet dat zij zich draagt gelijk een prinsenvrouw,
Ja dat een schepter zelfs haar wel betamen zou.'
De prins op dit verhaal en kan niet langer zwijgen,
Hij voelt zijn jeugdig hart in hooge hasten stijgen,
Hij zegt a Is deze maagd , die ik op heden zag,
Bocena, die weleer mij in het harte lag?
Is zij dat herderskind dat ik u had bevolen,
En die nu schier een jaar is in het slot verholen?
Is zij dit evenzelf? Ik bidde , zeg het miji a
Zij is het, a zegt de man , a en anders geen dan zij.
Neem mij ten beaten af, dat, zonder uw gehengen,
Ik in het ridderspel haar hebbe laten brengen ;
Ik heb hierin gedaan als eens een schilder plag ,
Die, eer zijn kunstig werk to brengen aan den dag,
D at stelde voor het yolk, en hoorde een ieder spreken ,
En viable op deze proef al wat or mogt ontbreken ;

184 HUWELLIK VAN KONING ULDEIZIK
Dit is mijn wit geweest , waarop ik heb gezien ,
En daar is nog een woord te zeggen bovendien,
De prins heeft geen geduld , hij valt hem in de reden ,
En zegt a'k en wil geen tijd in woorden meer besteden
Zeg mij , waar is de maagd ? want , zoo het kan
geschien ,
Ik moet ook heden zelfs haar aardig wezen zien.
Daar is geen zeggen aan , de prins is opgezeten ,
Hij wil gelijk hij zegt , van all's de gronden weten.
De wijze kamerling die voegt zich bij den vorst ,
En stilt, zooveel hij kan, zijn omgeroerds borst ;
Hij zegt hem : a Edel prins , die rijken kunt verwinnen ,
Betoom te dezer uur den loop van uwe zinnen ;
Gij rijdt nu tot een maagd , de schoonste die ik ken ,
Aan wie ik overlang met eed verzegeld ben ,
Ten aanzien van haar eer , die moet ik haar bewaren
Zoolang de goede God mij zal het leven sparen ;
Maar zoo nu eens het vuur omtrent het stroo geraakt ,
Dear is geen twijfel aan , de vlam die is gemaakt.
De prins, na dit gesprek en na een kort bedenken ,
Belooft de schoone maagd in eere niet te krenken.
Hij zegt te zijn vernoegd als hij ze maar en ziet,
En als hij haar gezigt een kleinen tijd geniet.
Hierop zoo doet de vorst zijn paarden sneller drijven ,
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Last in het naaste dorp meest al zijn heeren blijven ;
En komt als zonder sleep tot aan het maagdenslot.
Naar niemand last hem in dan door een hoog gebod.
Hun werd daar aangezegd , als dat de juffers aten
En in een stil vertrek alleen aan tafel zaten;
Doch zoo de kamerling de maagden wilde zien ,
Men wees hem zeker plaats, het konde daar geschien.
De prins is .onbekend (dit was zoo best gevonden),
Achates (zoo het schijnt) als van den prins gezonden,
Die leidt den jongen worst daar hij Bocena zag ,
En daar zij lijkewel hem niet ontdekken mag.
Arete was gewend veel Bingen op te werpen ,
Om sprake met verstand haar maagden in te scherpen,
En dit terwijl men at ; en juist op dezen tijd
Zoo is 't dat zich de jeugd hierin ten beste kwijt.
De koning ziet de maagd en hare reine zeden ,
Verneemt haar zoete taal en haar bezette reden ,
En dit ineenvervat Bat maakt hem zoo gezind,
Dat hij zijn herderin niet dan ter eere mint.
Hij spreekt Achates aan (na velerhande zaken
Te hebben overmerkt): a 'k En zal haar niet genaken,
Noch barer, n zegt de prins, genieten in het bed,
Voordat ik haar de kroon zal hebben opgezet.
Gij, oefen uw verstand en open goede vonden ,
Om hierin wel te gaan en dat op vaste gronden ;
Vind ons een middel nit, hoe dat men dit geval
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Den stenden van het rijk met glimp doen smaken
zal.
Hierop vertrekt de prins en geeft zich naar beneden
En tot het naaste dorp in haasten afgereden,
Bleef met den hoofschen sleep aldaar den ganschen
nacht ,
Dien hij meest zonder slaap met denken overbragt.
Maar als de gulden zon kwam van den hemel schijnen,
En doet het minder licht door haren glans verdwijnen,
Zoo rijst de koning op en geeft zich in het veld,
Waar hij nog voor eentijd het wild m et honden kw elt.
Niet dat hij inderdaad genegen is to jagen,
Of dat hem even toen de velden nog behagen ,
Maar opdat zijn gevolg , terwijl de koning joeg ,
Niet ondervinden zou wat hij in 't harte droeg.
Achates onderdies die gaat zich vast bereiden ,
Hoe dat hij dit begin ten einde zal beleiden,
Hij kent het nijdig hof en wat er ommegaat,
Hij kent niet dan to wel de tanden van den haat;
En daarom vindt hij goed een deel geslepen gasten
Het stuk omtrent het yolk to laten ondertasten,
Ten Bind' hij weten mogt , wat van zoo lage trouw
En van het gansch beleid de wereld spreken zou.
Hij gaat van stonden aanbij twee vertrouwde vrienden,
Die even teen ter tijd den jongen koning dienden ;
En als hij iedereen hierop bijzonder vraagt,
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Zoo vond hij dat het yolk islet overeen en draagt.
De eerste dien hij sprak die ging den koning prijzen,
Dat hij den lagen staat wil eere gaan bewijzen
Hij zegt: a Toen Adam dolf, en Eva zat en span,
Wear vond men teen ter tijd den trotsehen edelman.
Wij zijn van ddne stof, uit ddnen klomp geschapen;
Waarom en zal de prins niet vreugde molten rapen
Waar hem de lust geleidt, gelijk een ieder doet?
Naardien dat regte trouw haar vrijheid hebben meet.
De zin die is het al in diergelijke zaken,
De spijs die iemand kiest, die pleegt hem best to
smaken,
De trouw is al to vast en duurt to bijster lang ,
Men dient bier niets to doen dan buiten alien dwang.
1k achte dat de prins is uit het hof geweken,
Terwijl hij daar ontdekt zooveel bekaaide streken;
Want pracht en dartelheid, en ik en weet niet wat ,
Die wonen even daar, en heerschen in de stad;
En zoo er refine tucht ter wereld is gebleven,
Die vindt men heden niet dan in het buitenleven.
Helaas ! bier in het hof is alle ding ontsteld,
Deugd, eenvoud, eerbaar rood, zijn vruchten van
het veld ,
Daar is de schaamte nog, daar zijn gezonde leden ,
En vriendschap zonder gal , en onbevlekte zeden :
Wie daar een maagdbekomt die hem vernoegen mag,
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Die krijgt een groot geschenk op zijnen bruiloftsdag.
Eenwijf van hoogen stam en wil voor niemand buigen,
De daad en rede zelfs die kunnen 't ons betuigen ,
Zij trotst , zij overdwarst, zij ringelt haren man ,
Maar die zijn minder trouwt die is er meester van.
Doch hoe het immer ga, wie zal gestrenge wetten ,
Wie zal een magtig vorst een regel kunnen zetten?
Wie zal een moedig prins hier tegen willen gaan?
Het trouwen is gewoon een ieder vrij te staan..
Als dit Achates hoort, het is hem groat vermaken,
Vermits hij meent te zien eene uitkomst in de zaken;
Hij bidt den edelman, dat hij, wanneer het dient ,
In 't hof en in den raad wil zijn de rS konings vriend.
Daarmede treedt hij voort en hoort den tweede
spreken ,
Maar vindt met harteleed dat hier de zaken steken:
Hij vindt hoe dezen man hier antlers in gevoelt ,
En tegen zijnen vond met alle leden woelt.
Hoe! D zegt hij, a zal een prins een boerendochter
trouwen,
Tot schande en enkel smaad van alle groote vrouwen?
Wie heeft er in het hof zoo mal een stuk bedacht,
En uit een grillig hoofd den koning aangebragt ?
Voor mij , indien ik ooit in u dit kan bemerken,
Ik zal met ails magt, ik zal er tegenwerken:
En wis, gij zult u Bien van alle man verfoeld,
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Omdat uw slim beleid met deze dingen moeit.
Al wat van adel is dat zult gij gansch verbelgen,
En niet den hoofsche maagd en zal den smaad verzwelgen.
Gij daarom , zijt gij wijs, voorziet uw ongeval ,
En weeg in uw gemoed wat u gebeuren zal.
Wie kan er mailer stuk zijn leven ooit verzinnen ,
Dan dat een magtig vorst een store cal beminnen
Een joie van het land? die nooit en heeft geleerd ,
Hoe dat men in hof of -bij een prins verkeert ;
Die niet van eer en weet, maar al haar gansche leven
Of geiten heeft geweid , of koeijen heeft gedreven
fschap en heeft gewacht, ofzwijnen heeftgestouwd !
Een ligchaam zonder ziel, een klompe zonder zout!
En waarom werd de sloor den koning aangewezen ?
Aileen omdat het dier niet leelijk schijnt to wezen !
Maar zeg mij nu een reis, wat is de schoonheid toch?
En parel van gelas , een liefelijk bedrog,
Een bloem van teeren aard, die ligte kan verdwijnen,
Zoo maar een heete zon daarop begint to schijnen,
Zoo maar een koude vorst daarover nederzijgt,
Of dat zij maar een worm omtrent den wortel krijgt.
Maar ik zou nog misschien de schoonheid kunnen
prijzen ,
Als zich een jonge maagd had laten onder-wijzen
En was naar eisch geleerd, hoe zij hear dragon moot
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Bij vorsten van het rijk of bij het edel blood;
Maar wat is schoone verw,, wanneer beleefde zeden
Gebreken aan den geest, gebreken aan de leden ?
Voorwaar, 't is anders niet dan slechts een ijdel beeld,
Dat ieder die het ziet van stonden aan verveelt.
Wilt gij een mellikdier aan onzen koning geven ?
Dat is de bleeke dood gekoppeld aan het leven ,
Dat is bijeengevoegd een gansch verscheiden aard,
Die nooit dan met verdriet to zamen word gepaard.
Ei! wat ik bidden mag, laat Blaas en Jopje trouwen ,
En laat de boerenjeugd haar lompe vrijsters houwen,
Maar laat een prinsenhart en al het edel blood
Zich paren naar den eisch, en waar het paren moot.
De vorst moot edel zaad voor zijn geslachte winnen,
En dient daarom een maagd van edel blood teminnen :
Boerinnen , hoe het zij , die brengen boeren voort
Dus zeg van dit beslag mij nooit een enkel woord.
1k zal den hemel zelfs eer met de aarde mengen,
Dan dat ik dozen smaad mijn leven wil gehengen:
Wie dit ooit in den raad of bij den koning drijft ,
'k En wil goon ridder zijn zoo hij ten hove blip.
Maar zoo misschien de prins, om wilde vreugd to rapen,
Een meisjen uit het veld heeft lust to gaan beslapen ,
Dat goof ik aan den vorst en aan zijn gulle jeugd ,
Maar voor eenkleinentijd en voor een korte vreugd,
Achates als hij hoort dit hard en vinnig spreken,
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Hij denkt in zijn gemoed : hier moet watachter steken.
Hij breekt zijn reden af, en maakt zich van den man,
Ten zoetste dat hij mag, ten beste dat hij kan.
Hij gaat dien eigen stond omtrent zijn naaste magen
Wat dat hier schorten mag ten naauwsten ondervragen;
En als hem zeker vriend hiervan de gronden wees,
Zoo vend hij metterdaad vanwaar die ijver rees ;
Hij vond hoe dat de prins weleer had onderhouwen
Een van des ridders bloed, een van de groote vrouwen,
En dat zij even toen nog in verwachten stond
Van 's konings hooger gunst en-nader trouwverbond.
a Ach! n zegt de kamerling, a dit zijn de regte streken,
Die zullen ninmermeer hier in het hof ontbreken;

Men spreekt, gelijk het schijnt, ten goede van den
staat,
En die het regt doorziet en vindt maar eigenbaat.
Maar ik en wil den vriend hierin geen onregt geven,
Al komt hij tegen mij geweldig aangedreven;
Hij vischt op zijn getij : hoe kan het anders zijn?
Maar ik heb onderdies to letten op het mijn'.
Maar bier dient zacht gegaan en door bedekte wegen,
Of ik krijg al het hof en al den adel tegen.
De man van wien ik kom heeft aanhang in den raad,
En 't is een harde kwast die op zijn punten staat.
't Is beter, naar ik merk , een weinig hier to strijken
En van zoo felle rots in stilheid al to wijken ;
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1 is beter dat een mensch zijn hardetogten dwingt,
En liever ommekeert, ear dat hij kwalijk springt.
Pe vorst, die nooit en laat hierop te liggen malen,
Zendt boden in der haast en laat Achates halen;
En als de kamerling is in het hof gebragt,
Vraagt hem de jonge prins wat raad hij heeft b edacht.
Hierop bestaat de man zijn meening uit te spreken ,
En zegt: u Het stuk, o vorst, en dient nietuit te leken;
Daar zijn er in het rijk die gaan er tegen aan ,
Men dient in dit beslag een vasten weg te gaan.
1k heb in Godes bock een schoon verhaal gelezen
Dat zal, naar mijn begrijp, den koning dienstig wezen.
Gij, doe gelijk een vorst van Meden eens bestond,
Als hij zich in beraad op dezen handel vond.
Hij liet nit al het rijk in zijn vergulde zalen ,
Hij liet van alle kant veel schoone maagden halen
En als het aardig rot voor hem werd opgebragt,
Zoo koos hij voor een vrouw die hem de schoonste
dacht.
Gaat even dus to werk, en laat hier vrijsters komen
lilt steden, uit het land, uit al het rijk genomen,
En zet Bocena zelve ook onder haar getal:
1k houde dat de maagd de schoonste wezen eel.
Treed dan in uw vertrek met zeven uwer heeren
En laat het gansehe stuk met hun beleid vereeren;
En als gij kiezen wilt, gebruik dan hunnen raad,
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En hoor of aan het yolk de maagd to zinne staat.
1k houd dat niet een mensch haar glans zal tegenspreken ,
En dan en is het stuk bij niemand ooit to broken;
Want gij en hebt geen wijf in dwaasheid opgevat,
Maar hebt er prinsenraad en wijsheid bij gehad.«
De vorst heeft in den vond een wonder groot behagen,
En liet niet aan den raad de zake voor to dragon.
Hij zegt, hoe zijn gemoed tot trouwen is gezind ,
Indien men naar zijn hart een zoet gezelschap vindt.
Pit werd met vreugd gehoord: dies zond men in de
steden,
Enwaar men maagden weetbegaafd met schoone leden;
De bloem van al het land wordt in het hof gebragt;
Waar ieder haar geluk met groot verlangen wacht.
Maar op den eigen tijd dat al de maagden zaten ,
En stelden in het work al wat haar mogte baten
Tot glans en frissche jeugd, zoo gaat de kamerling
En geeft zich in de zaal, en let op alle ding :
Hij ziet den maagdenberg in hello klaarheid blinken ,
Dat hem voor Phryne zelfs de mood begon to zinken ,
Want wijl hij juffers zag van uitgelezen glans,
«Ach !. zegt hij in zijn hart, «voor ons is weinig kans ;
Ik zie dit vrijsterheir, het straalt gelijk de sterren ,
Zoodat mijn geest verdwaalt , mijn oogen hier verwerren ;
13
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1k heb al wet te veel op onze maagd gestaan,
1k ducht, de jonge vorst die mogt wel elders gaan.
Hier is zooveel te zien en voor hem uit te kiezen :
Hoe ligte zou de prins zijn oordeel hier verliezen?
Hoe ligte zou een maagd van dit geslepen hof
Verstellen ons bedrijf en nemen onzen lof?
Hoe ligte zou een oog, genegen om to mallen ,
Verkeerde wegen gaan en elders henenvallen?
Wie keur heeft is bevreesd, en staat gelijk en drilt,
Onzeker wet hij doen of wat hij laten wilt ?
De man in dezen praam gaat bij de schoonste maagden,
En die meest, zoo het scheen , aan alle man behaagden:
En mits hij wonder scherp op al haar wezen let,
Zoo vindt hij inderdaad haar wangen vol blanket.
Hij zwijgt, schoon hij het merkt, en gaat het overleggen
Wat hij in dit geval den koning heeft te zeggen,
En hoe voorts bij den raad de zake dient beleid,
En staande bij den vorst zoo heeft hij dit gezeid:
SEen kooper, edel prins, die heeft wel honderd oogen,
Of anders zonder dat, zoo wordt hij ligt bedrogen;
Gij zoekt op dezen tijd voor u een echtewijf,
En dat en is voorwaar geen ijdel tijdverdrijf;
Het is een vaste knoop, die niet en is te slaken,
Die met geen loozen vend ooit los en is te maken;
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Zoo dient dan op het stuk met alle vlijt gelet,
En door een good beleid de zake vastgezet.
Men vindt er in het hof die met blankette wangen
En met gemaakten glans de menschenkunnenvangen;
En dat is slim bedrog en niet dan enkel schijn,
Het dient wel ingezien en nagespoord te zijn.
Al wie door deze list zijne oo gen laat verblinden,
Die zal een ander wijf in korte dagen vinden ;
Want deze morserij en Dent maar voor een wijl,
En al wat aardig scheen verdwijnt in enkel kwijl.
Gij , let dan op het stuk.. De prins, geheel beladen ,
Die vraagt den kamerling, wat best hier is geraden?
Achates maakt zich stork te broken dozen slag ,
Indien hij naar den eisch het stuk beleiden mag.
De prins die staat het toe en last terstond gebieden,
Dat wat de man beveelt zal inderdaad geschieden ;
Hij zegt het aan het hof, hij zegt het aan den raad,
Hij zegt het al het yolk dat in de kamer staat.
Straks doet de kamerling een gouden bekken halen,
En zet eon rap gezel ten einde van de zalen;
Die schonk daar edel nat van wonder zoeten geur,
Maar hij en zijn gevolg bezet de gansche deur.
Daar roept men overluid de juffers bij de namen,
Opdat zij tot den worst en voor de radon kwamen,
Niet met een grooten hoop en slordig in 't gemeen,
Maar ieder voor zich zelf, en niet clan eon voor een,
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Doch onder (lit beslag zoo doet Achates passen ,
Dat niemand in en komt of moet zich e e rstmaal
wasschen ;
Dat is een oude wijs, gelijk de jonker zegt,
Waarvan Assuerus zelf de gronden heeft gelegd.
Juist op dien eigen stond zoo komt daar aangetreden
Een maagd van fieren aard en wonderschoone leden ;
Die geeft zich naar de deur en poogt er in te gaan ,
Maar dien het is belast , die houdt de juffer staan.
Achates komt er bij en doet haar water bieden ,
Zij weigert even staag , en schijnt er of te vlieden
Wasch , n zegt de kamerling , a ons dient hier
geen verschil ;
Het is een zoete rook , en 't is des konings wil.
Hij laat, als t' harer eer , het edel water gieten ,
En doet het even zelfs op hare wangen vlieten ;
Maar wat een zeldzaam ding ! terwijl de juffer
wiesch ,
Zoo Teed haar schoone verw een wonder groot
verlies
Haar uitgelezen glans , haar roosgelijke wangen
Zijn van een delluw-bleek , als van den dood bevangen ,
Zoodat geheel haar glans , die eerst zoo lustig
scheen
Verging gelijk een sehim , en als een rook verdween.
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Dat zeldzaam mengelmoes viol in het gouden bekken,
En wat haar overbleef en zijn maar vuile plekken.
Een pagie daaromtrent , die al den handel zag ,
Die riep den juffer toe zoo schamper als hij mag :
Ongure morsebel ! u zou geen kroone passen!
Van kuischen wordt gij vuil , en leelijk van het
wasschen ;
Al wie bedriegen wil en dient hier niet omtrent ,
De koning wil een maagd die geen penseel en kent..
De juffer is beschaamd en wil teruggetreden ,
Maar bij den kamerling en wordt het niet geleden ,
En, schoon het haar mishaagt , hij doet ze binnengaan ,
Hij doet ze voor den vorst en voor de raden staan.
Helaas ! wat zal zij doen ? Zij moet gehoorzaam wezen ,
Dies komt haar innig blood haar in het hoofd gerezen ;
Zij zag er zeldzaam uit , omdat zij was beplekt ,
En des nog al to moor omdat zij word begekt.
De tweeds die er kwam, en meest al die haar volgen ,
Zijn even zoo gesteld , en even dus verbolgen :
En schoon men onder haar ook frissche maagden
vindt ,
Nog is het meerendeel ten hoogsten ongezind.
Het spijt haar al gelijk, dat zoo een zeldzaam wasschen
Haar door een boos beleid ontijdig kwam verrassen ;
Dies lijdt het maagdenrot , of in haar net gewaad
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Of in haar geestig haar, of in haar zoet gewaad.
Achates onderdies , tot Phryne meest genegen ,
En ging in dit beleid niet al te regte wegen ;
Want komt er ooit een maagd die hem te schoone
dacht ,
Die werd dan eenig leed of hinder toegebragt.
Een jongen uit het hof, door list en slimme treken ,
Die wordt als onverhoeds haar op het lijf gesteken ,
Die krenkt haar lob of kant , of ander poppegoed ,
En daarom is de maagd ontsteld in haar gemoed ;
Zij krijgt een ander verve, zij krijgt een vinnig
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Waar spijt , waar innig leed en wraak is in te lezen ,
Zoodat er geen van al omtrent den koning kwam ,
Of scheen geweldig stuursch of uitermate gram. .
De lekkers onderwijl , die deze ranken dreven ,
Die werden des gestraft en wonder hard bekeven ,
Doch al maar in den schijn ; want in de ware daad
Zoo was het stuk beleid met voorbedachten raad.
Omtrent op dezen tijd zoo liet men Phryne komen ,
Die nog in al het hof geen mensch en had vernomen ;
Daar was een stil vertrek, daar kwam de vrijster uit,
En dr oeg zich in gelaat gelijk een voile bruid :
Haar oog is geestig blij , haar frissche wangen blozen ,
En schijnt niet ongelijk met verschgeplukte rozen ;
Haar kleed is zonder pracht, maar uitermate net ,
Haar vlechten zonder goud , maar geestig opgezet ;
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Zij wiesch zich voor het yolk gelijk de juffers deden ,
Maar niet 66n hoofsche guit en raakt haar aan de leden;
En mite haar zoet gelaat met wasschen schooner
word,
Zoo won zij ieders gunst en ook des konings hert.
Het ooge van den prins is straks op haar geweken ,
En niemand van den raad en kon er tegen spreken :
Want als men nevens haar de gansche bende zag ,
Niet ddne van den hoop die haar bereiken mag.
Dit geeft den jong en vorst een wondergroot vernoegen,
Dies gaat hij tot de maagd zijn harte nader voegen ;
Hij trekt van zijnen hall een keten die hij droeg ,
Die hij met groote vreugd haar om de leden sloeg ,
Een keten zoo gemaakt , dat over alle kanten
Niet anders werd gezien dan groote diamanten ;
Hier doet hij woorden bij , die passen op de dead ,
En maakt ze koningin to midden in den raad.
Het feest dat was bereid , en dat met voile leden,
En daar ging al het rijk veel dagen in besteden.
Men ziet er grooten kost en wonder groote pracht ,
En Phryne wordt bevrucht ook van den eersten
nacht.
Achates onderdies gaat velerlei juweelen
Met woorden naar den eisch den juffers ommedeelen ,
Den juffers die de prins bijeengeroepen had ,
En dit geschenk beliep al vrij een grooten schat.
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De vos die was beducht dat hij de slimme kuren ,
In dit beleid gepleegd , eens lijdig zou bezuren ,
Indien hij zonder eer , en met een kwaden grond ,
De maagden uit het hof in hare steden zond.
Dies gaat hij op een rij haar in 't bijzonder groeten ,
En met een open hand haar wrange spijt verzoeten.
Hier bleef een parelsnoer , een wonder edel pand ,
En daar een schoon kleinood gesierd met diamant.
In 't korte, niet 46n maagd en wordt to huis gezonden.
Die onder haar sieraad geen aanwas heeft gevonden,
En dat al door de gunst van onzen kamerling .
Die, mits dat hij het gaf, hiervan den dank ontving.
Zoo haast de looze gast de juffers heeft beschonken,
Begint des konings gunst ook over hem to vonken;
Hij denkt wat dozen man al moeiten heeft gedaan,
En wat hij door het hof voor onlust heeft begaan.
Dies wordt hem door den vorst een bruidstuk toegeworpen ,
Dat was een landvoogdij met honderd schoone
dorpen ,
En nog een magtig slot dat op de grenzen ligt :
Zoo diep vond zich de vorst aan dozen man verpligt.
Maar schoon hem dit geschenk is van den prins
gekomen,
En dat het evenzoo door hem is aangenomen,
Het was de koningin, die, met een zoet beleid ,
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De zinnen van den vorst to voren had bereid. —
De negen maanden gaan, de tijd is omgekomen ,
Den nijders wordt de stof van alien spot benomen;
Bocena baart een zoon tot vreugde van het rijk,
En die in ieder deel zijn vader is gelijk.
Dit doet den jongen vorst in hare liefde wassen,
En al het hofgezin op hare diensten passen,
Het maakt Naar welgezien door al het gansche land,
Zoodat zij in het rijk zich nu bevestigd vand.
God liet de jonge vrouw veel blijdschap wedervaren,
Zij kreeg een geestig kind ook boven zijne jaren,
Zoodat men word gewaar,, ook in zijn eerste jeugd,
Zijns vaders edel bloed, zijn moeders ware deugd.
Dit heeft de snelle Faam ten luidsten uitgekreten,
En liet het vreemd geval door al de landen weten.
De nieuwe koningin, gekomen uit het veld,
Wordt als een wonderstuk een ieder voorgesteld.
De vrienden bovenal, en die Naar naast bestonden,
Die hebben in het work een grooten lust gevonden,
Zij

stellen voor gewis, dat ook de beste staat

En rijkdom niettemin nu voor hen zeker gaat.
Daarop zoo gaat het.volk to zamen overleggen,
Wat dat der koningin is dienstig aan to zeggen ,
En daarop naar het hof, en, na een kort besluit,
Drukt een op doze wijs hun aller mooning nit:
« Al zijt gij, Hove DM-4U ons Du al vrij ontleken,
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Hoer ons desniettemin, hoor ons een weinig spreken:
Gij waart gelijk als wij ('t is maar een kleine tijd) ,
Nu zien wij dat gij vrouw van dezen lande zijt;
Gij draagt een gouden kroon en wonderlijke kleeren,
Gij kunt , indien gij wilt, ons mede nu vereeren;
Want dat u God verheft, is niet voor u . alleen,
Wij meenen, 't is voor ons een zegen in 't gemeen.
Wij zien de kamermaagd die ons Kier kwam geleiden,
En die wij ons belang met rondo woorden zeiden,
Die is zoo mooi gekleed en van zoo rijken glans,
Dat in haar slippen steekt meer dan een hoeve lands.
Neem ons ook in het hof, en goof ons groote staten.
Zoo mogen wij voortaan de boerennering laten ,
Zoo mogen wij in lust verslijten onze jeugd,
Dat zal u eere zijn, en ons een groote vreugd.
Bocena zag hen aan, en met een vrolijk wezen
Heeft aan den plompen hoop haar zoeten aard bewezen
Zij beet ze wellekom , en doet hun good onthaal,
Maar stelt haar antwoord uit tot aan het middagmaal.
De vrienden al gelijk, ook eer men heeft gegeten,
Vernieuwen hun verzoek en willen antwoord weten,
Zij willen, zoo het schiint, en hoe het immer gaat,
Zij willen meerder good en vrij een nooger staat.
De zoete koningin, hoe wel tot hun genegen,
Zegt: nyrienden laat het stub wat nader overwegen ;

EN DER IIERDERIN BOCENA.

203

1k hebbe goeden wil en ook misschien de magt ,
Dat gij moogt in het hof tot eere zijn gebragt;
Maar laat u van den schijn het ooge niet verblinden:
Dat gij hier meent to zien, en is er niet to vinden.
1k weet, als gij mij ziet, gij beeldt u wonder in,
En al dit hoofsch beslag dat u speelt in den zin.
Maar zoo gij metterdaad de zake komt to proeven,
Gij zult al menigmaal uw vrolijk hart bedroeven :
Gij ziet, 't is waar, aan mij een rijk en prachtig kleed ,
Maar dat men niet en ziet , is innig harteleed.
Het hof gelijkt een schoen, verguld aan alle kanten.
Waarvan de rozen zijn vol schoone diamanten ,
Zoodat incest al het yolk, en wie haar luister ziet,
Daarop het ooge slaat, daaraan het harte biedt:
Maar krijgt er eer.ig mensch de voeten eenmaal binnen,
Die vindt er knobbels in en dikmaals harde pinnen,
Zoodat hij menigmaal van pijne schier versmacht'
Terwijl eon die het ziet hem vrij gelukkig acht.
Eer ik was uit het land in dezen staat getogen,
Toen was ik evenzoo , gelijk als gij bedrogen;
Mij dacht, het welig hof dat was een paradijs ,
En 't is een boos , een loos, een broos, een nietig ijs.
Ilt dacht, als ik een kroon zal op den hoofde dragen ,
pan zal ik zijn bevrijd van alle sture vlagen ,
Van hoofdzweer, van gekweel, van allerlei verdriet :
Maar wat ik hob verwacht, add dot en wind ik niet ;
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1k heb mijn teere vrucht in smarte moeten dragen,
En ook in barensnood mijn leven moeten wagen;
1k hebbe pijn gevoeld door al mijn gansche lijf,
Gelijk een slechte vrouw,, en als een herderswijf.
En nu ik ben verlost , en wil men niet gedoogen
Dat ik met eigen borst het kind zal mogen zogen ;
De moeder van de vrucht en mag geen voedster zi,,n ,
Een ander heeft de vreugd , en zij alleen de pijn.
Dit heeft de grootheid in, en duizend vreemde ranken,
Waarvan mijn vrij gemoed zich niet en kan bedanken;
Wat zuur is blijft ons bij, wat zoet is dat verdwijnt.
0 vrienden! hoofsehe glans en is niet wat hij schijnt.
Gelooft het zoo gij wilt, ik leidde een zoeter leven
Toen ik met eigen hand mijn schaapjes heb gedreven,
Toen ik dat welig vee zag weiden in het gras ,
En buiten hoofsche pracht en in gerustheid was.
Schoon ik toen niet en zag verscheiden tafels regten,
En niet en was gediend van honderd fluksche knechten,
Het kruid , het moos , het fruit dat op de velden wast ,
Heeft mij genoeg gespijsd, maar nimmer overlast.
Al dronk ik geenen wijn , gebragt uit verre landen,
Die blakert om het glas en schijnt er in to branden;
1k koos in eenig veld een vliet , een klare beek ,
Waarin ik evenzelfs mijn gansche leden keek.
Al hoorde ik nooit gezang op gulden snaren spelen ,
Al hoorde ik geen muzijk van afgerigte kelen;
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Een nieuwgesneden riet , waarop een herder blies,
Gaf dat mijn druk versmolt , en dat mijn vreugde
wies.
Al had ik geen paleis gesteld op groote bogen,
Beplant met boomgewas, met hagen omgetogen ;
Een boom die koelte gaf en toonde een jeugdig blad,
Was mij een koningshof als ik er onder zat.
Schoon ik toen nimmermeer en dronk uit gouden
schalen,
Die glimmen in het oog en door de kamer stralen;
Een kopje net gedraaid uit effen beukenhout
Gaf mij toen meerder lust dan nu het prachtig goud.
Al had ik toen geen bed gesierd met rijke spreijen,
Gelijk Egyptenland wel aardig weet to breijen ;
Een slaapjen in het hooi , of in het welig groen ,
Plagtmij al beter deugd en meerder vreugdte doen.
Al was ik niet gekleed in zijde of gouden laken ,
Gelijk men in het hof genegen is to maken ;
Een kleed van onze wol , genaaid met eigen hand,
Daarin was 't dat ik hulp voor koude en hitte vand.
Al was ik niet omringd met hoopen van trawanten,
Die spietsen als een bosch omtrent den koning planten;
Mijn lijfschut was een hond die om de kudde ging,
En dan nog eenig wild voor onze keuken wing.
Had ik niet om het hoofd een kroone van robijnen ,
En wat er aan het yolk is groot gewoon to sehijnen;

100

HUWELIJK VAN KONING ULDERIK.

lien tuiltje net gevoegd , en alledaag ververseht,
Heeft staag mijn hoofd verfraaid, en nooit mijn
brein geperst.
Al was ik niet gestreeld en dikwijls onderhouwen
Van juffers uit het hof en honderd groote vrouwen;
De vrijsters van het dorp , een onbeveinsde jeugd ,
Die gaven mij vermaak , en dat in reine vreugd.
Let vrij op deze kroon : daaronder ligt verborgen
Nijd, afgunst, ijverzucht, en duizend vreemde zorgen;
Daar is geen diamant die in de kroone steekt,
Die mij niet honderdmaal den zoeten slaap en
breekt.
Ik denke menigmaal : wat kan mij rijkdom geven?
Geen rust, geen waren lust, en vrij geen beter leven;
Maar in het tegendeel verdriet en ongemak:
Ach! vrienden, groot te zijn dat is een lastig pak.
Is 't niet een zoeter ding, een kransjen op te zetten
Van rozen verschgeplukt, van nieuwe violetten,
Van bloemen uit het dal , van kruiden uit het woud,
Dan met een treurig hoofd te zuchten onder goud ?
Is 't niet een zoeter ding, te zitten aan der heiden ,
Waar op het lustig gras de vette kudden weiden ,
Dan op een dog tapijt of ander zeldzaam kleed
Te smelten evenstaag van innig harteleed?
Is 't niet een zoeter ding, met ongedwongen leden ,
Nu in het open veld, dan in het bosch te treden ,
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D an schier het gansche jaar in huis to zijn gebocht,
Gebantien van het woud en uit de vrije locht?
Men zegge wat men wil, de kostelijke steenen
En zijn zoo lustig niet gelijk de lieden meenen ;
De kroon, de zware kroon,die perst ons in het hoofd,
Zoodat ze ons menigmaal van .alle vreugd berooft.
Al ben ik aan den disch met groote pracht gezeten ,
Wat heb ik van den drank of van het lekker eten ?
Men heeft mij doen verstaan dat even in den wijn
Hier dikmaals niet en is dan doodelijk venijn ;
Dat in den besten kost, dat in de gouden vaten,
En wat er iemand prijst omtrent de groote staten,
Is gif en drakenbloed , is vuil en slim bejag,
Zoodat men zonder vrees geen spijze nutten mag.
Maar ziet , het lustig woud is vrij van doze lagen,
Men hoort daar nooit een mensch van dezen handel
kl ag en.
Ik denke nu ter tijd en zegge menigmaal :
Een tell van roode klei en kende nooit regaal.
Is ooit in groene woud een nachtegaal gevangen ,
Die in een gulden kooi moet opgesloten hangen ,
Wat baat hem deze glans ? helaas ! het aardig beest
En zingt niet als het plagt, maar toont een droeven geest.
Het gaat ook mij aldus : ik wilde liever zwieren ,
En zoeken mijn vermaak omtrent de zoete dieren ;
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1k ben in mijn gemoed ook heden zoo gesteld ,
1k koos , indien ik mogt , alsnog het open veld.
Maar nu de groote God mij heeft de kroon gegeven ,
Om bij een magtig prins hier in het hof te leven ,
Zoo moet ik , en ik wil , verbuigen mijn gepeis ,
En leven wat ik kan hier naar den regten eisch.
Wat kan ik, slechte vrouw,, of wie toch kan het
merken
Wat God door mijne dienst gezind is uit te werken ?
En wat misschien het kind dat ik nog baron mag ,
Ten goede van het rijk zal brengen aan den dag.
1k kan , gelieft het God, ik mag een Hester wezen ,
En van een droeve kwaal het gansche land genezen ;
Die goede koningin is mij hierin gelijk :
Zij was een slechte maagd , en kreeg een magtig
rijk.
1k wil voortaan met haar verwachten Godes zegen ;
'k En hebbe doze kroon met geen bedrog gekregen ,
Met geen geweld verkracht ; dies ben ik onbeschroomd ,
Wat mij in dezen staat van iemand overkoomt.
Maar gij , die aan het hof u schijnt te willen bieden
Denkt wat de wereld is , en wat er kan geschieden ;
Gij loopt naar dit gewoel , van niemand des verzocht,
En dat heeft menig mensch in grooten roues gebrogt.
Ei ! wat ik bidden mag ! indien gij zijt to radon ,
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Zoekt niet door eigen wil een pak op u to laden;
Blijft liever waar gij zijt , en houdt u toch gerust :
Daar is omtrent het hof weer schijn dan regte lust.
Juist op dit eigen woord zoo komt Achates binnen ,
En kust met hoofsch gebaar de hand der koninginnen ;
Zegt verder , hoe de prins en nog een groot getal
Van adellijk gevolg daar haast verschijnen zal.
Daarop zoo laat mevrouw het gansche rot beschenken,
En bidt hen, tot besluit , zij willen zich bedenken ,
Zij willen niets bestaan dan met een rijpen zin ;
En straks na dit gesprek zoo kwam de koning in.
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Daar is een zeldzaam yolk, genegen om to dwalen,
Gedurig omgevoerd in alle vreemde palen,
Dat (zoo het schijnen mag) als in het wilde leeft,
Maar desalniettemin zijn vaste wetten heeft.
Het laat zich overal den naam van Hoidens geven,
En leidt, al waar het komt, een wonder zeldzaam
leven;
Het roemt zich, dat het weet uit ieders hand to zien ,
Wat iemand voor geluk of onheil zal geschien.
Majombe was het hoofd van deze ruwe gasten,
Die staag op haar bevel en op haar diensten pasten!
Zij was loos, valsch, doortrapt, en slim in haar
bejag ,
Zooveel als eenig wijf op aarde wezen mag.
Zij kwam veel tot Madrid of in de naaste steden ,
Want , mits zij kluchtig was, zoo word zij daar geleden ;
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Zij had in haar gevolg al menig gaauw verstand,
Zoodat zij gunst en hulp bij al de jonkheid vand.
'Zij stal eens zeker kind te midden op de straten
Dat uit een edel huts daar eenzaam was gelaten :
Het was een aardig dier, maar jong en wonder tar,
En 't is maar twee jaar oud , of slechts een weinig
meer.
D e meld, wier ambt het was hier op de dienst to passen,
Die gaf de buurt een praat en liet het wicht verrassen.
Majombe was verblijd , niet om het geestig kind,
Maar dat zij rijk gewaad omtrent zijn leden vindt.
Zij geeft zich met den buit in onbekende vlekken ,
En waar het onguur heir genegen is te trekken ;
Doch wat de moeder zocht en waar de vader
schreef,,
Men hoort niet hoe 't haar ging , of waar het
meisje bleef.
Hoe naauw daar wordt gevraagd , hoe naauw daar
wordt vernomen ,
Men weet niet wat geval het kind is overkomen ;
Waar dat men immer zond , of waar men vragen kan,
't Is al om niet gepoogd , geen menseh en weet er van.
Majombe liet het kind verscheiden Bingen leeren ,
Waarmede dat het mogt haar tare jeugd vereeren :
Eerst zingen naar de kunst, ook springen op de maat ,
En wat naar 'slands gebruikeen vrijster geestig staate
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IIet kind `east onderwij1 , en leerde vreemde taken,
En grepen naar de kunst , en velerhande spraken ,
En zeldzaam handgespel , en ik en weet niet wat,
Waarvan schier niet een mensch de regte gronden
vat.
Het was van schoone verw en vrolijk in het wezen ,
Daar is een diep ver.nuft in haar gelaat to lezen ;
Het had een wakker oog en zwart gelijk een git ,
Haar aanzigt evenwel is uitermate wit ;
Het kon haar frissche jeugd, haar welgemaakte leden,
Tot allerlei gedans en alle spel besteden ,
Invoege dat het yolk, en wie het maar en zag ,
Zich van het aardig dier als niet verzaden mag.
Nog k an dejonge maagd geen klein en lust verwekken ,
Als zij met haar gezang de zinnen weet to trekken ;
Men vindt dat hare stem een ieders harte streelt,
Wanneer zij maar een refs een aardig deuntje kweelt;
Maar , desalniettemin , zij wil geen vuile dingen ,
Zij wil geen dartel jok , geen slimme ranken zingen.
Haar mond is wonder heusch, Haar oor en zinnen
tar :
Al wat oneerlijk luidt , en zingt zij nimmermeer.
Des heeft zij bij haar yolk zooveel ontzag gekregen
Dat zij het menigmaal geleidt in beter wegen ;
En schoon dat hun de mond tot vuilheid is gewend,
Men hoort geen dartel woord als zij er is omtrent;
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En of ook al het rot tot stolen is genegen ,
Zij straft het vuil bejag , en is er heftig tegen ;
En mits zij wonderveel met Zang en spelen wint ,
Zoo is Majombe zelf tot stolen niet gezind :
Doch zoo er eenig ding bij wijlen is genomen ,
Zij doet het aan den dag en voor de lieden komen ,
Maar al door sneeg beleid en .met eon loozen vond ,
Zoodat er niet een mensch en weet den regten grond.
Zij riep een van den hoop en liet hem vaardig draven ,
En liet wat iemand stal , in eenig veld begraven :
En dat of bij een boom, een hoogte of kromme bogt,
Ten einde men het pand bij teekens vinden mogt ;
En word zij dan gevraagd naar 't goon er is gestolen ,
En wie het heeft ontvreemd , en waar het is verholen ,
Zoo maakt zij voor het yolk een wonder vreemd
verhaal ,
In woorden zonder slot, in onbekende taal :
Maar zegt dan op het laatst, dat order gindsche linden,
Of aan den naasten berg het good is uit to vinden ;
En als men dan den buit daar uiter aarde trak,
Zoo was 't dat al het land van hare wonders sprak.
Doch zij wist bovenal haar zaken aan to leggen ,
Om aan de losse jeugd geluk to kunnen zeggen ;
Met schijnt dat zij den grond van alle zielen kent ,
En schier wat ieder mensch in zijn gedachten prent.
Zij wist al wat er loopt op in de hand to kijken,
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En hoe dat iemands aard kan uit het wezen blijken ,
En wat een klein , een groot , een puntig hoofd
beduidt,
En wat men uit een oog of ander lid besluit.
Ook uit den neus alleen zoo kan zij gronden trekken,
Waarheen dat iemands lust of guile zinnen strekken ;
Want is hij lornp , of seherp , of hoog , of bijster plat,
Zij heeft van stonden aan zijn aard daaruit gevat.
Zij wist als op een draad, naar mate van de jaren ,
Wat ieder overkomt en pleegt te wedervaren
En wat een teere maagd in haar gewrichten voelt,
En wat een jongen wulp omtrent den boezemwoelt,
Zij weet, gelijk het schijnt , de gangen van de sterren,
Waarin het kloekste brein bij wijlenkan verwerren:
Zij weet do wat de zon do wat de mane dreigt ,
En waartoe zich het jaar en al de hemel neigt.
Een die haar openbaart wanneer hij is geboren,
Dien weet zij bij gevolg zijn leven na te sporen
Nu spreekt zij wonder breed van druk en ongeval,
En of er iemand arm of magtig worden zal.
Zij sveet de levensstreep in ieders hand to wijzen ,
Waaruit een vreemd gevolg en vreemde dingen rijzen;
Want is de lime regt en zonder krommen tak ,
Zoo roemt zij stage vreugd en nimmer ongemak ;
Maar valt zij dikwijls scheef en in verscheiden bogten,
Zoo wordt hij wien het raakt, met droefheid aangevochten ;
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Indien zij somtijds rijst , en dan eens nederkoomt,
Zoo dient er voor gewis een zware val geschroomd.
Zij gaat hier bijster hoog , zij ke pt een ieders wezen ,
Zij kan ook rijken zelfs nit hand en vingers lezen ,
En somtijds groot verlies en somtijds grooten schat,
En somtijds wel een galg of ook een schendig rad.
Zij wijst een Truer aan wanneer hem staat te paren ,
Een vrijster of zij veel of luttel heeft te baren;
En of zij bij den man zal wezen liefgetal,
Dan of hij buiten haar zijn lust gebruiken zal.
Dit meent schier al het yolk alzoo to moeten wezen ,
Zoodat haar lage naam gansch hooge was gerezen ,
En al vermits zij breed in dezen handel weidt,
En van het naar geheim zoo klare reden zeit.
Genaakt men eenig dorp, daar weet zij finks te vragen,
Hoe zich in hun bedrijf de meeste lieden dragen,
Hn wie zich daar verloopt in lust of dartel blood,
Doch meest wat overal de losse jonkheid doet.
En als zij gasten vindt waar iets op valt to zeggen,
Zoo weet zij naar de kunst haar zaken aan te leggen;
Zij maakt aan ieder mensch zijn feilen openbaar,,
Alsof uit zijn gezigt het kwaad to vinden waar'.
Wat zij van iemand weet, dat veinst zij als to dezen
Of uit het oog alleen, 6f uit het ander wezen,
En dit nog altemaal met zoo een gaauwen streek,
Dat ook de sneegste man verwonderd stond en keek.
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Als haar een juffer vraagt, wat man haar staat te
trouwen,
Zij kan het nieuwsgier y olk gansch aardig onderhouwen ,
Zij spreekt als door een wolk , en nooit met open
mond,
En al haar gansch beleid dat heeft eenloozengrond.
Hoe ooit de zake valt, zij kan het al verdraaijen ,
Zij kan de gaauwsten zelfs met schijn van reden paaijen;
En als

zij dan een reis de regte gronden treft,

Dan is het dat men haar tot in de lucht verheft.
Men hield dat zij gestaag een geest methaar geleidde,
Die haar als in het oor verholen dingee zeide;
' En mits dit al geschiedt door zoo eenjonge maagd,
Zoo is het dat het spel hun des te meer behaagt.
't Geviel om dezen tijd dat in dien eigen lande
Een jong en aardig dier door jeugd en liefde brandde,
En hij, die haar het brein en ook den geest bezat ,
Was even als de maagd met hare min gevat.
Maar daar en was geen raad om ooit te mogen paren,
Vermits zij niet gelijk in goed of staat en waren:
De juffer is te rijk, als maar een eenig kind,
Zoodat haar droeve vriend voor zich geen troost
en vindt.
Giralde evenwel die bleef tot hem genegen ,
En is om zijnentwil als ziek to bed gelegen ;
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Maar zegt het niet een mensch wat haar van binnen schort,
Zoodat zij menigmaal veel droeve tranen stort:
Ofschoon een ander lacht, zij kan geen vrengde rapen,
Zij kan zich in den nacht niet geven om to slapen;
Zij klaagt, en zoo /let schijnt, zij voelt gestage pijn,
En schoon haar ziekte klimt zij wil geen medicijn.
Haar vader niet to min die liet een doctor halen,
.Maar die ging evenstaag als in het wilde dwalen;
Hij weet nietwat er schort , hij weet niet wat to Jaen,
Hij weet voor hare kwaal geen sap of heilzaam groen ;
Hij staat als buiten spoor en is geheel verlegen ,
En al wat hij begint dat zijn verkeerde wegen:
Dies zegt hij, dat het kwaad een langer tijd behoeft,
En ziet, hier is het huis ten hoogsten in bedroefd.
Juist op dien eigen tijd zoo kwam er Pretiose,
Opdat zij daaromtrent een goede plaats verkoze
Voor zich en haar gevolg en voor het gansche rot;
Dies wordt zij veel gezien omtrent het naaste slot.
De vrouwe van het huis, bewust van hare zaken ,
Wou door het aardig dier haar dochter wat vermaken ,
En daarom zend ze er om, en leidt ze voor het bed,
En zeide: Niemand weet wat deze vrijster let;
Gij, ziet eens wat haar schort, en zoo gij weet to
zeggen,
Hoe wij dit zeldzaam stuk behooren aan to leggen,
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Mjn gunste, zoete maagd! die zal u zijn getoond,
En gij van mijnen hand ten hoogste zijn geloond..
Daar ving het geestig kind de vrijster aan te spreken,
Met wonderzoet beleid en ongewone streken,
Het kweelt een geestig dicht, het speelt een aardig
lied,
Maar, wat het immer doet, het bast der zieke niet.
Als slit Constance merkt, zij gaat zich nader zetten,
Zij gaat in meerder ernst op alle- dingen letten ,
Zij bidt dat al het yolk wil uit de kamer gaan,
En sprak de zieke maagd ik deze woorden aan:
.Eilieve, zeg een reis , ik dien het toch to weten,
Hebt gij ontijdig fruit of harden kost gegeten?
Of is uw zwakke maag met suiker overlast?
Of hebt gij bij geval to langen tijd gevast?
Of is u 't lijf verdraaid van op de jagt te rijden?
Of door een harden val gebragt in bitter lijden?
Of is uw bloed verhit door al te langen dans?
Of hebt gij laat gewaakt omtrent den maagdenkrans ?
Of is er iets verstopt in uwe teere leden,
Waarvan gij, die het lijdt, alleen verstaat de reden?
Of is er iets versteld in uwen teeren schoot ?
Een maagd mag aan een maagd wel zeggen haren
nood.
Spreek rond, gelijk het dient, van uw verholen wezen,
Gij zult door mijn behulp in korte zijn genezen;
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1k weet wat aan de jeugd bijwijlen kan geschien,
En

schoon al ben ik jong, ik hebbe veel gezien. D

Giralde zeide neen op al haar sneege vragen,
Dies gaat Constance voort, en opent nieuwe lagen ;
a Hoor , D zegt zij , a kent gij niet een hupsch en
aardig kwant ,
Den schoonste van de stad, ja van het gansche
land ?
Hebt gij hem menigmaal niet geestig hooren praten,
Of door een gunstig oog tot in het hart gelaten ?
Waarom toch zoo geveinsd, dat gij zoo langen tijd
Hem in bedenken houdt en niet to wille zijt?
Eilieve, zoo gij meent den vrijer ooit te trouwen ,
En wil hem niet to lang in angst en twijfel houwen:
Een die zijn tanden breekt als hij een note kraakt,
Diens vreugd is niet te groot, schoon hij de kerren smaakt. D
Giralde kreeg een blos, en werd geheel ontsteken,
Als zij dit geestig kind van vrijen hoorde spreken;
En schoon zij veinzen won , haar bloed is boven haar,
Dat maakt haar innig hart ten vollen openbaar;
Haar geest is op den loop, haar pols begon tejagen,
En al met vreemd gewoel van ongelijke slagen.
Constance wederom : Nu zie ik wat er schort;
Gij , wat ik bidden mag, en doet u niet te kort.
Spreek zoo de rodeo eischt , en laat uw moeder weten,
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Wat voor een edel geest uw zinnen heeft bezeten;
Want hoe gij langer zwijgt en meer uw ziekte dekt,
Hoe dat het uwe jeugd tot grouter hinder strekt,
De zieke vrijster zucht en al haar laden beven ,
Haar zinnen evenzelfs die woorden omgedreven :
Nu zie ik, A sprak de maagd , wat kunst en
wijsheid doet,
Gij weet, gelijk het blijkt , den grond van mijn
gemoed.
Des wil ik nu voortaan in geenen deel verzwijgen,
Waarnaar to dezer uur mijn jonge zinnen hijgen.
Wat dient er meer geveinsd? Ik ben van liefde krank,
En dat heeft nu geduurd wel zeven maanden lank.
Wil dit nu met beleid mijn (alders openbaren,
En raad hun acht to slaan op mijn bedroefde jaren;
Want zoo ik , dien ik min , niet haast genieten mag,
Zoo

is de grond gelegd van mijnen laatsten dag.

Mij zal geen spruit of kruid , geen sap of pap genezen ,
Ik zal begraven zijn, ik wil begraven wezen ,
Indian ik niet en krijg hem dien mijn hart bemint ,
En zonder wien mijn ziel geen rust op aarde vindt.
Terstond na dit gesprek zoo stort zij duizend tranen ,
Die met een stage voor haar teere wangen banen:
Constance troost de maagd , en geeft haar goeden
moed ,
En stremt, door zoet gesprek , haar milden tranenvloed.
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Hierop is, des verzocht , de moeder ingekomen ,
Die had, tot haar behulp , een doctor metgenomen ;
Constance gaat er bij, maar trad bezijden af;
Daar zij haar met bescheid het stuk te kennen gat
Het speet den medicijn , dat zij de regte gronden•
Van deze maagdenkwaal had kunstig ondervonden ;
Te meer, vermits hij weet dat ook de kloekste man
Die uit geen harteslag of ader voelen kan.
Maar als hij in gesprek met haar begon te treden ,
Toen ging Constance rond , en gaf hem deze reden:
. E en maagd van achtti en jaar, afkeerig van genucht
Die veeltijds zonder slaap geheele nachten zucht;
Die, als men slechts begint van vrijers iets te spreken,
Verandert in gebaar, en laat haar woorden steken;
Die staag wil eenzaam zijn, en nimmer uit en gaat,
En, schoon al is zij Jong, het zoet gezelschap haat ;
Die geel en deerlijk ziet, en leeft als zonder eten,—
Wet zoo een vrijster schort, dat heb ik wel te weten;
a zegge , dat geen zalf haar ooit genezen kan,
Maar dat haar stil g ebrek vereischt een rustig man.
Hierbij komt, dat ik zie haar oogen ingezonken,
Maar vurig evenwel , gelijk als helle vonken,
Haar pols geweldig rasch, haar water bijster rood :
Hoe kan dit anders zijn dan enkel minnenood ?
Voor mij , ik stel het vast: gij moogt het overleggen ;
Uw dochter evenzelfs zal u de wearheid zeggen4
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Zoo gij haar regt bevraagt: want, naar haar zaken
staan ,
De nood die roept om hulp , daar is geen veinzen
aan..
De doctor laat de spijt , na deze woorden, varen,
En prijst het rijp verstand in zoo onrijpe jaren ,
Zoodat hij naderhand haar niet dan eer bewees,
En met een vollen mond haar sne6ge vonden prees.
Of nu het listig wicht iets van den handel wiste ,
Dan of het naar de kunst en schijn van reden giste,
En stel ik niet to vast; doch hoe het immer was ,
De vrijster kreeg een man, en hare koorts genas.
Zoo haast de jonge maagd zich vend to zijn genezen.
Zoo wou zij metter daadbeleefd en dankbaar wezen,
Zij

let, hoe 't Heidensch yolk gansch sober is gekleed ,

En 't is haar tare jeugd een innig harteleed.
Zij

sprak haar moeder aan : t Van iemand gunst
ontvangen

Doet straks een billijk hart met alle vlijt verlangen
Om

wedergunstte doen: Vrouw moeder,'t is bekend

In wat. een droeven stand mijn ziele was belend ;
Nu ben ik, Gode lof! gezond in al de leden:
GU, toon een dankbaar hart, dat leert de wijze reden.
bit heir is wondernaakt: gij , kleedt het schamel rot,
Dat zal hun dienstig zijn, en lief aan onzen God'.
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Vooral en dient bij ons de vrijster niet vergeten,
Die u van mijn verdriet de gronden leerde weten;
Indien ik iets vermag ; zoo wees toch hier beleefd:
Al *vie den naakte kleedt, ontvangt meer dan hij
geeft..
De moeder wederom: . Dit zjjn gansch ruwe menschen,
Die om geen praehtig kleed , en min om rijkdom
wenschen ,
Zij dwalen evenstaag, dat is hun oude wet,
Het geld dient hun tot last, een kleed maar tot belet.
Dus schoon ik hun een kleed wou om de leden hangen,
Ili houde 't voor gewis, men zoude Inlet ontvangen,.
Hd , moeder ! , zegt de maagd, . gij zijt mij wat
te taai!
Eilieve , schenk ze wat, al waar' het enkel baai.
Laat hen tech uwe gunst om mijnentwil verwervem,
En last mij des to min wanneer gij komt te sterven..
De moeder lachte er em, en prees de goede ziel ,
Maar zoo dat van de gift of niet of weinig viel.
Als iemand, na een kwaal, bekomt zijn vorig wezen ,
En dat een jonge wulp van lusten is genezen,
En dat een schippersgast zich op het drooge ziet,
Dan smelt een dankbaar hart wel ligt tot enkel niet.
Giralde lijkewel , nu onder echtewetten ,
Beschonk het geestig dier met honderd pistoletten,
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Een bruidstuk voor de dienst. Daar lachte 't gierig
wijf,,
En vond in dit verhaal een aardig tijdverdrijf.
Dit maakt de jonge maagd vermaard in alle steden,
Mits zij de vrijsters kent tot in haar diepste leden ,
En 't bragt aan 't gansche rot geen kleine baten in ,
Want daar Constance kwam, daar was het al gewin.
Majombe, die zich liet haar bestemoeder noemen,
En laat geen vreemde mans omtrent haar nichte
koemen ,
Zij neemt haar evenstaag met al de zinnen waar,
En waar de bende reist, zij slaapt benevens haar.
Daar was omtrent Madrid een buitenhof te vinden ,
Bevrijd met boomgewas van alle gure winden,
Hier viel om dezen tijd eon openbare feest,
En daar bewees de maagd haar uitgelezen geest.
Daar is een prijs gezet voor die met aardig zingen,
Daar is een prijs gezet voor die met luchtig springen
Zou zweven bovenal , en 't is de sneege maagd
Die aan het nieuwsgier yolk in beiden meest behaagt.
De knoopjes van ivoor,, die aan haar vingers waren ,
Gaan boven alle spel en boven alle snaren;
Als zij haar zoete stem en rassche vingers roert ,
Zoo wordt al wie het hoort door lusten omgevoerd ;
't En is door geen gesprek den menschen uit te leggen,
't En is, naar mijn begrijp, met wo.orden niet te zeggen
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Wat schoonheid al vermag; de kunst is liefgetal,
Maar komt er schoonheid bij, zoo gaat zij bovenal.
Mar was om dezen tijd een ridder in den velde ,
Die meest het kleine wild met sneege brakken kwelde,
En win hij in de jagt zich al te bezig houdt
Zoo raakt hij buiten spoor to dolen in het woud.
Hij weet geen jagers meer, hij weet geen snelle
winden ,
Hij weet in al het bosch zijn pagies niet te vinden ;
Maar win hij eenzaam dwaalt , verneemt hij nevens
hem
Een wonder zoeten galm, een onbekende stem.
Hij staat een weinig stil , tot bij hem is vernomen ,
Vanwaar het zoet geluid tot hem was afgekomen.
En daarop trad hij voort, en met een stillen gang,
Zoo kwam hij in het dal van waar men hoort den zang.
En mits hij tot de plaats nu digte kwam genaken
Zoo gaat hij door het loof een open ruimte maken ,
Ten eind' hij mogte zien wie in het naaste gras
Zoo wonder aangenaam van zang en stemme was.
Twee vrijsters aan den berg die plukten versche rozen ,
Die zij tot haar vermaak uit al de velden kozen,
En wat ter zijde af, omtrent een groene bogt,
Daar zat een longer maagd die rozenkransen vlocht.
Een wijf van vreemd gelaat, gezeten aan der heiden',
Dat kwam, gelijk het scheen, het jonge rot geleiden ;
15
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En schoon zij medeplukt of rozen overdraagt,
Zoo heeft zij staag het oog omtrent de jonge maagd,
En wijl men bezig is omtrent de versche bloemen ,
Vernam Don Jan het yolk, dat wij Heidinnennoemen ;
En ziet, de jonge spruit , die in het groene zat,
Heeft op den staandenvoet hem door het oor gev at,
Hem door het oog verrukt : hij ziet haar geestig wezen.
En hoort haar zoete stem, en heeft het bet. geprezen.
En wijl hij staat en peinst en op de vrijster ziet,
Zoo hief zij weder aan en zong een ander lied
Schoon bloemgewas en edel kruid,
Van 's hemels dauw gevoed,
En al wat uiter aarde spruit ,
Gij wordt van mij gegroet.
1k kom hier aan der heide gaan ,
Daar zoek ik mijn vermaak ;
1k ga op u mijn oogen slaan,
En 't schijnt dat Lk ontwaak.
1k zie mijn beeld in uwe jeugd,
Dat mij eerst heden blijkt ,
1k schep mijn lust uit uwe vreugd,
Vermits gij mij gelijkt.
Uw schoone verw en frissche glans
Versiert het gansche veld;
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En, naar het zeggen van de mans ,
Ben ik ook zoo gesteld.
Maar daar is nog een ander stuk,
Dat made ons beiden raakt;
Dat is , dat ramp en ongeluk
Gansch ligt tot ons genaakt.
Beziet, hoe ras een bloempje sterft
En plat ter aarde zijgt:
Beziet, hoe ligt zijn glans verderft
En dorre plekken krijgt.
Beziet, hoe dat een frissche roos,
(1k meen een jonge maagd)
Zen die men onder duizend koos,
En al de jeugd behaagt,
Beziet, hoe ligt een schoone blom
Verliest haar eersten glans:
Schoon zij was lief en wellekom
Bij alle jonge mans.
Wel, roosjes , siersels van het veld,
Kan dit alzoo geschien?
En is 't met u alzoo gesteld,
Zoo dient er in voorzien:
Maar zeg, wat kan u beter zijn

227

228

HET SPAANSCH HEID/NNETJE.

Dan dat gij wordt geplukt?
Niet door een bok of gortig zwijn,
Om zoo to zijn yerdrukt;
Maar om to zijn een hupsche kroon,
Ter eere van de jeugcl;
Uw plukker tot een zoeten loon,
En tot een stage vreugd.
En of uw tijd is wonder kort,
Maakt daarom geen getreur;
Want schoon een frissche roos verdort,
Zij houdt een zoeten geur.
"Welnu, wij staan in denen graad,
0 siersels van het wend!
Komt, geeft mij tech van uwen raad.,
Dien, gij voor zekerst houdt;
Meet ook mijn bloempje t' zijner tijd
Van iemand zijn geplukt?
PAN.

Ja, vrijster , zoo gij 't waardig zijt
En zoo het u gelukt.
Daar zijn er niet dan al to veel
Die staag ten toone staan;
Zij bieden ons een groenen steel ,
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Maar niemand wil er aan.
Daar zweeft haar blad dan met den wind ,
Als stof gemeenlijk doet;
Ach! 't bloempje dat geen plukker vindt,
Dat treedt men met den voet.
PRETIOSE.

Wel hoe! wat komt hier voor geluid
Gerezen uit het woud?
Mij dunkt, hier zit een slimme guit
Gedoken in het bout.
Het mogt wel zijn de boksvoet Pan,
Die woont hier in het groen:
Dat is van ouds de regte man
Om vrijsters leed to doen.
Wel, linker, wie gij wezen meugt ,
Ik bid u, wees gerust;
Mijn bloem, mijn roem, mijn teere jeugd
Is niet voor uwen lust:
Ik wachte voor mijn beste pand,
Tot troost van mijn verdriet,
Ik wachte vrij een waarder hand,
Maar u en wacht ik niet.
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Terwijl hem dit gebeurt met wonder greet vernoegen,
Zoo komt de nachtegaal zich bij de vrijster voegen,
En kweelt daar uit de borst met zoo eenblij geschal,
Dat hun vermengde stem verheugt het gansche dal.
De ridder onderdies gevoelt zijn geest beroeren,
Terwijl hij op de maagd alleen heeft zitten loeren.
.Wel, of dit Heidensch kind,. zegt hij met vollen
mond ,
.Eens op zijn hoofsch gekleed voor ens ten toone
stond ,
Waar zou haar schoonheid gaan ? Van zoo een aardig
wezen
En is, gelijk ik moon, in geenen tijd gelezen..
Hierop zoo treedt hij toe en geeft zich bij de maagd,
Die hij naar zijn gevolg en naar de jagers vraagt.
Zij, met een heusch gelaat, zegt geenszins iets to weten
Waar zijn gezelschap is, maar daar to zijn gezeten
Ten einde zij een krans van groene kruiden vlocht,
Die haar dan op het feest tot siersel dienen mogt.
Majombe, die alreeds den ridder had vernomen ,
Begon van stonden aan voor hare nicht to schromen,
En maakt zich daaromtrent, opdat zij mogt verstaan
Wat haar de ridder zegt, en hoe de zaken gaan.
Constance was begaafd met zoo een aardig wezen ,
Pat niemand haar gelaat genoeg en heeft geprezen:
Paar vloeit uit haven mond zoo aangenaam een
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Dat zij de gunste won van die haar maar en zag.
Haar zeden zijn beleefd, haar r de wel gebonden,
Haar spraak is enkel geest en niet dan zoete vonden :
In 't korte, wat zij doet en wat zij neemt ter hand,
Dat toont een goeden aard en ongemeen verstand.
De ridder onderdies , ontsteld door heete vonken,
Heeft op dien eigen stond het zoet vergif gedronken ;
En daarom als hij wist wie dat Majombe was,
Zoo is hij nevens haar gezegen in het gras ;
Zoo is hij met het wijf in velerhande reden ,
En met Constance zelve in lang gesprek getreden.
Ten laatste barst hij uit: . Uw schoonheid, geestig
dier I
Verwekt in mijn gemoed een wonder zeldzaam vier ;
Ik wou , indien ik mogt, uw trouwe dienaar wezen ,
En zoo u dat beviel, zoo waar' ik haast genezen,
Zoo waar' ik metterdaad een gansch gelukkig
mensch
En had, door uwe gunst, mijn vollen hartewensch. ,
Het woord is naauw gezegd, de zoete Pretiose
Die kreeg hierop een blos gelijk een versche roze;
Haar gramschap en meteen haar schaamte zijn
vermengd,
Als haar beroerd gemoed hem dus zijn antwoord
brengt :
Heer ridder, naar ik hoor , gijzijt vol hoofs che treken ,
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En hebt , naar ik vermoed, meer vrijsters uitgestreken ;
1k weet, als gij een maagd om hare schoonheid vleit ,
1k weet het, lieve vriend , al wat het is gezeid.
1k weet, dat eens de vos bedroog den slechten raven ,
Als hij naar spijze zocht om zich te mogen laven ;
De raaf had lekker aas, en droeg het in den bek,
Dit zag de looze vos , en speeld' hem dezen trek :
Hij zegt hem: a Aardig dier, dat geestig weet te zingen :
En zijt van ouds geleerd in ale zoete dingen ,
Ei ! schenk ons nu een refs een deuntje naar de
kunst ,
Dat zal ons heden ziju een teeken uwer gunst.
De raaf, helaas ! verlokt met deze troetelreden ,
Die voegt zich om te doen gelijk hij was gebeden ;
En mits dat hij den bek tot zingen openstelt,
Zoo viel het lekker aas te midden op het veld.
Dat greep de slimme vos, en, zonder lang to beiden,
Begaf hij met den roof zich midden op der heiden ;
Daar at en lachte tt dier, en al met vollen mond ,
Terwijl de malle raaf bedroefd en eenzaam stond.
1k ken, al ben ik jong, den card van 't listig prijzen ,
En weet wat ongemak hieruit zou mogen rijzen ;
Ik weet het wat gij zoekt, als gij mij gunste biedt ,
Maar schoon gij zijt de vos, ik ben de rave niet.
Ik ben een Heidenskind, veracht van alle menschen :
Hoe kan uw hoog gemoed om mijn gezelschap wenschen ,
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Dan slechts op dezen grond, ten einde uw geile lust ,
Tot oneer mijner jeugd, eens mogte zijn gebluscht?
Haar neen, geloof het vrij, geen man zal rat belezen ,
Dat ik in geilen lust hem zal ten dienste wezen ;
Acht mij voor die gij wilt en dat ik wezen mag ,
Ik ben een vijandin van alle vuil bejag ;
Dat zal ik eeuwig zijn; wel , ga dan elders jagen ,
Voor u en is geen kans mijn eere weg te dragen.
Weet, dat er onder 't yolk , dat gij voor Heidens
groet ,
Nog is een reine ziel en onbevlekt gemoed.
Gij dan , naardien gij zijt genegen om te jokken ,
Ga naar het dartel hof en streel de zijden rokken ,
Zoek daar bekwame stof voor uw onkuische vreugd,
En laat mij 't edel pand van mijne reine jeugd. .
Als 't wijf op dezen toon de vrijster hoorde spreken,
Heeft zij haar pekzwart haar een weinig opgestreken
Als blij van dit gesprek : — a Ei , a zegt zij, a lieve
vriend!
Hier is geen ligtekooi die hoofsche linkers dient. .
De jonker , als verbaasd van zoo gestrenge woorden ,
Die hem als door het oor tot in het harte boorden,
Zag op het fier gelaat van zoo een jeugdig dier,,
En voelt te meer de kracht van zijn inwendig vier.
En na hij zonder spraak een weinig heeft gezeten ,
Zoo laat hij zijn besluit de strenge vrijster weten,
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En dat op dezen voet: hij trekt van zijne hand
Een ring, een rjjk juweel, een Kellen diamant,
En zegt haar: Schoone maagd! ik zwere bij mijn
leven,
En bij het ridderschap mij van den prins gegeven,
1k zwere bij het pand dat gij voor oogen ziet,
Dat u mijn trouwe ziel opregte liefde biedt.
'lc En wil schoone bloem, niet als een bijzit houwen,
1k wil u naar den aard van onze weten trouwen;
En tot een vast bewijs, ziedaar een eeuwig pand,
Draag dat tot mijner eer aan uwe regterhand..
Te midden in het woord zoo biedt hij Pretiose
Een schoonen diamant. Zij , na een lange pooze
Het stuk in haar gemoed te hebben overdaeht,
Heeft dus , met heusch gelaat , haar antwoord
ingebragt:
Wel, jonker, naar mij dunkt, gij schijnt het stuk
te meenen,
Maar gij zult uwen staat in mij te zeer verkleenen;
Gij daarom, let er op , eer dat gij verder gaat!
Hier dient niet in gegaan dan met bezetten raad.
Haar nog al bovendat, zoo mag ik niet vergeten
Dat u in dit geval is dienstig om te weten,
En dat ik noodig acht vooral te zijn gedaan ,
Eer dat wij tot besluit in dezen handel gaan.
Gij moest twee jaren fang in ons gezelschap leven,
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En u aan onze wet ten vollen overgeven ;
Gij moest benevens ons gaan dolen achter land ,
Bij wijlen zonder geld en zonder eenig pared ;
Gij moest uw magtig goed en uwe groote staten ,
Gij moest uw prachtig kleed geheellijk achterlaten;
Gij moest in vollen daad , en niet in loozen schijn ,
Een spot, gelijk als wij , van al de wereld zijn;
En dit al, goede vriend! om wel te mogen letten,
Of 't nut en dienstig is uw zin op mij to zetten ,
En mede aan de andere zij, of mij ook dienen zou
Met u dit vrij gemoed te binden aan de trouw.
Zie, dit is ons gebruik, ik spreke zonder veinzen :
Gij, zoo het u belieft, gaat op de zake peinzen ;
Dit moet de proeve zijn van uwe liefde, vriend !
Of anders stel het vast, dat gij mij niet en dient.”
Zoo haast de ridder hoort het slot van deze reden,
Hem rilt een koude schrik door al de gansche leden.
Dies zegt hij : a Dit ontwerp dat gij hebt voortgebragt,
Gaat verre , zoete maagd, en dient to zijn bedacht.
1k wil met rijp beraad het stub gaan overleggen,
En u in ronde taal mijn antwoord komen zeggen ,
En dat to dezer plaats en in dit eigen dal ,
Zoo haast de gulden zon bier weder schijnen zal.a
Daarmede breekt hij of , vermits hij had vernomen
Dat boven van den berg zijn jagers nederkomen ;
Die wenkt hij metter hand, zoodat het gansche rot

236

HET SPAANSCH HEIDINNETJE.

Met hem komt afgedaald tot aan zijn vaders slot.
Hier treedt de ridder in , en , schoon dat al de knechten
Zijn bezig op een rij de schotels aan te regten,
Hij desalniettemin onthoudt zich van den disch ,
Vermits hij , zoo het schijnt, geheel onlustig is.
Hij sluit zijn kamer toe, en gaat een wijle treden ,
Hij spreekt tot zijn gemoed, en al in losse reden ,
En dus , en weder zoo , al zonder vast besluit ,
En barst nog op het laatst in deze woorden nit :
. Helaas ! wat gaat mij aan aldus te liggen mallen ,
En op zoo lage plaats mijn oog to laten vallen,
Mijn oog, mijn dartel oog, mijn ongetoomden lust,
Die niet aan dezen kant en dient te zijn gebluscht?
Zal ik mijn edel huis , mijn staat en eere laten,
En met zoo vuilen hoop gaan loopen achter straten,
Gaan loopen door het rijk en menig ander land,
Aileen maar uit een lust van dartlen minnebrand?
Zal ik, een Christenmensch, tot Hoidens mij begeven ,
En leiden nevens hen een ruw en beestig leven ?
Zal ik een makker zijn van dozen vuilen hoop ,
Een smaad van onzen God en van den reinen doop?
Zal ik mijn naaste bloed tot mijnen haat verwekken ,
En door het gansche rijk mijn opzet doen begekken?
Zal ik de schande doen aan mijn vermaarden stam ,
Dat ik een Heidensch wijf in mijn gezelschap nam?
Dat ik, als tot een spijt van alre Christenvrouwen,
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Met zoo een vuil gebroed genegen ben te trouwen ?
Neen, neen, o hoog gemoed, en doet het nimmermeer,
Let op uws vaders huis en op uw eigen eer.
Gij hoeft voor u geen wijf bij dit gespuis to zoeken
En maken dat het yolk uw trouwen zal vervloeken.
Hier in deez' rijke stad en in dit magtig hof
Daar is tot uw gerief al vrij bekwamer stof.
Indien gij zijt gepast met welgemaakte leden
Kom, als het u bevalt, maar nit uw huis getreden ,
Daar woont de schoonheid zelf, en dat ingroot getal,
Daar uw naauwkeurig hart vernoegen vinden zal.
Indien gij zijt vermaakt met wel en net te spreken,
En dat ook evenzelfs en zal u niet ontbreken ;
Indien gij geld begeert of ander magtig goed ,
Gij vindt het even daar en dan ook edel blood ;
Gij vindt het altemaal, en wat er is to wenschen ;
Trek maar uw grillig oog van deze ongure menschen ,
Ga, kies dat u betaamt , en trouw met uws gelijk;
Gij vindt tot uw gerief het gansche koningrijk.
Maar wat mag ik, och arm! mijn jonge zinnen kwellen,
En mijn ellendig hart in deze prangen stellen ?
Ik zie het klaar genoeg wat dienstig is gedaan ,
Maar wie kan in de jeugd zijn togten wederstaan?
1k prijze reine tucht en alle goede zeden ,
Maar ik en kan den lust niet buigen naar de reden ;
Al ben ik met de jeugd gedurig in geschil,
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Ik worde weggerukt ook daar ik niet en wil;
Ik word , helaas ! vervoerd , en schoonik wil het weren ,
Ik rake buiten spoor, ook tegen mijn begeeren;
Het vleesch is wondersterk, en 'Os een deftig man,
Die bier het veld behoudt en meester blijven kan,
Ik ga dan wederom, o schoone Pretiose!
Mtn hart vermag het niet dat ik een ander koze ;
Ik ben in dat gepeins te verre weggeleid ,
Ik haal het weder in al wat ik heb gezeid.
Zoo haast uw geestig oog, uw zoet en aardig wezen ,
Komt als een belle zon in mijnen geest gerezen,
En dat ik zie den glans van tow beleefd. gelaat,
Dan is het zonder kracht al wat u tegengaat.
Geenmensch kan immermeer in dez en mij beschamen,
Alsof zoo slechte maagd mij niet en zou betamen ,
En dat mijn grillig hart bier zonder reden malt ,
V ermits mijn ruwe jeugd hierin te lage valt.
Ei! draai toch eens het oog , en zie na de oude jaren,
Het stuk dat zal gewis zich anders openbaren;
Wat is er toen ter tijd, wat is er al bedocht ,
Om bij een geestig dier te vinden dat men zocht ?
Jttpijn, weleer gezegd de grootste van de Goden ,
Is uit zijn hoogen troon tot in het woud gevloden,
En heeft daar aangedaan het wezen van een Stier,
Of van een wilden zwaan, of ander zeldzaam dier.
Heeft niet Alcmena's won, die monsters had verwonnen ,
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Het spinrok aangevaard, en als een wijf gesponnen,
En vrij al meer gedaan dat nooit een deftig man,
Bezijden dit geval , ter eere duiden kan?
Hoe menig edel vorst, een kroon gewoon to dragen ,
Is in der haast verrukt door heete minnevlagen ,
Niet door een hoofsche maagd of groote koningin ,
"Maar ik en weet niet hoe, een sloor, een herderin!
Daar is , men weet niet wat, in onzen geest verholen ,
En doet al menigmaal de wijste lieden dolen;
Het brengt hun in den geest eene aangename
En zegt: a Dat Goden voegt , wien kan het
schande zijn? a a
Zoo haast het groote licht de sterren heeft verdreven
Zoo gaat de jongeling zich op den weg begeven,
Hij vindt het oude wijf, hij vindt de jonge meld ,
Ter plaatse daar zij bleef, en daar het was gezeid.
Hij viel, terwijl hij gaat , in velerlei gedachten,
Die hem zijns vaders huis vrij hooger deden achten,
Die hem van nieuwen aan gaan brengen in den zin
Zijn vreemde dweeperij en nooit bekende min.
Dies valt hij in beraad , of hij zal wederkeeren,
Dan of hij zijn gemoed zal laten overheeren;
En ziet, de rede won, de vreemde liefde week,
En, zoo het schijnen mogt, zijn eerste lust bezweek.
Maar juist in dit gepeins toen zag hij Pretiose,
En scheen in haar gelaat gelijk de versche reze,
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Ook schooner dan zij plagt; dies, als hij nader
kwam,
Zoo ward van dezen rook terstond eon hello vlam.
Juist zoo gelijk een kaars te voren eons ontsteken ,
Waarvan dien eigen stond het leven is geweken,
Indien zij maar een reis genaakt een hellen brand,
Is op den staanden voet in haren eersten stand:
Zoo vaart de jongeling. Hij komt tot hear getreden,
Hij zegt haar: .Waarde maagd, ik schenk u daze
laden,
1k ben bereid te doen wat gij bevelen zult,
En wat er komen mag te dragen met geduld.
Ik ben van nu bereid uw wijzen aan te vangen ,
Laat mij terstond een kleed van uw gezelschap langen;
Ik zal om uwentwil met blijdsehap onderstaan
Dat nimmer edelman of ridder heeft gedaan. .
Dit zegt hij, en terstond begon hij nit te trekken
Al wat zijn edel lijf voordezen. plagt te dekken,
Zoodat hij , eer een uur, daar op den velde staat,
In all's zoo toegrust gelijk een Heiden gaat.
Straks komt het gansche rot den man bewellekomen ,
En hij wordt onder hen als broader aangenomen ;
Daar wordtzijn hoofdgewijd te midden van de sehaar,,
Maar al met naar geheim en wonder vreemd gebaar.
De naam die hem weleer was in den doop gegeven ,
Om als een Christenmensch voortaan te mogen leven,
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Wordt bij hem voor het yolk ten vollen afgelegd ,
Zoodat hij nu voortaan Andreas wordt gezegd.
Een met een grijzen kop die kwam tot hem getreden ,
En biedt hem veel geluks , en zegt hem deze reden :
Gij die als nieuweling in ens gezelsehap treedt ,
't Is nut dat gij den grond van onze regten weet :
Ik dan , een opperhoofd van onze medgezellen ,
Wril voor uw kloek verstand ons wetten openstellen.
Vooreerst en heeft het yolk geen ding voor zich
alleen ;
Wat ieder wint of vindt dat is voor ons gemeen.
De vrouwen neem ik uit : die mogen naar de wetten,
Haar bedde nimmermeer in eenig deel besmetten ;
Want als zich eenig wijf hierin to buiten gaat,
Die wordt van stonden aan geleverd aan den raad ,
En die laat overluid terstond het vonnis lezen ,
Dat zij onwaardig is op aarde meer to wezen.
Dies hoeft men beul , noch galg noch zwaard ,
noch engen strop ,
De jongste van den hoop die breekt haar finks
den kop.
Men tijgt ons dieften op en wonder slimme streken,
Maar 't is niet wel gezegd, men moeste zaehter spreken;
Wij stellen overal gemeensehap in het goed ,
En nemen ons behoef van rijken overvloed.
Wij zijn gelijk een spoor voor haveloo7e menschen,
16
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En krijgen evenzoo al wet wij kunnen wen gehen ;
Want die op zijn bedrijf niet vlijtig toe en ziet ,
Wanneer hij wederkomt, zoo vindt hij dikmaals
niet
One tuig wordt nooit geroofd: 't is kwalijk lets te
stolen ,
Wanneer de huiswaard zelf die rolle weet to spelen;
Al knaagt de grage slang al vrij eon lange wijl ,
Voor haar en is geen arts to krijgen van de vijl.
Wij leeren alledaag den grond om wël te leven,
En wet men aan den buik of rug behoort te geven ;
Wij hebben inderdaad nu menigmaal beproefd,
Hoe weinig dat het lijf tot noodig voedsel hoeft.
Het is eon groot gemak , bekend aan weinig mensehen,
Niets in dit aardsche dal to vreezen of to wensehen
Wij vinden dat men eerst dan onbekommerd leeft,
Wanneer men niet en zoekt, ook als men niet en
heeft.
Dies zijn wij niet bezorgd om good bijeen to rapen,
Maar kunnen overlet en zonder vreeze slapen.
Wij spitten nimmermeer, wij kennen geenen ploeg,
En desalniettemin wij vinden broods genoeg.
Wij prezen nooit eon mensch die near den rijkdom
snelde ,
Wij leven van den dauw, als bloemen op den velde;
One ziel is niet beducht om geld of magtig good ,
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Wij rapen onzen kost gelijk een vogel doet;
Wij plukkerrzonder geld de vruchten van de boomen,
Wij trekken zonder kost de visschen uit de stroomen,
Wij krijgen wilds genoeg en vogels uit het wood,
De keijen geven vuur, en al de bosschen hoot.
Ons huisraad meestendeel bestaat in snelle bogen;
Wij koken waar het valt , wij slapen waar wij mogen;
En schoon het niet en gaat gelijk het ieder lust,
Wij desalniettemin , wij stellen ons gerust.
Wij kunnen noordenwind en alle gore vlagen,
Wij kunnen harde vorst ook zonder hinder dragen,
Zoodat ons gansche lijf geen koude of hitte kent
Zooveel vermag de tijd, en daar men toe gewent.
Schoon dat het gansche rijk woo krijg en oorlog voeren,
't En zal ons evenwel de zinnen niet beroeren :
Want schoon of deze wint, en die verliest den slag,
Het gaat ons evenwel gelijk het eertijds plag.
Wij staan nooit vroeger op om eenig heer to grooten,
Of dat wij door de stad een prins geleiden moeten;
Wij streelen niet een mensch, ook niet den grootsten
vorst ,
Dat is maar voor het y olk dat naar den eerzucht dorst.
Ons geest is nimmermeer gekweld met hooge zaken ,
Om ons door al het land een grooten naam to maken,
Of ons de wereld prijst, of ons de wereld laakt
Wij zijn als buiten schoot, en worden niet geraakt
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Al is de gansche kust van roovers ingenomen,
Nog zijn wij niet beschroomd om daaromtrent to
komen ;
Wij zingen menigmaal ook in het digste woud ,
Waar zich een vinnig heir van felle moorders houdt.
Wij zijn niet eens beducht, schoon al de wind en blazon,
Wij leven onbeschroomd, hoezeer de baron razen,
Wij vreezen geenen brand of hoogen watervloed:
Die niet verliezen kan, wat schaadt hem tegenspoed ?
Schoon dat het gansche rijk moot tol of schatting geven,
Wij leiden evenwel een onbekommerd leven;
Geen hoofdgeld op het volk, geenlasten op hetland,
En worden ooit gevergd aan onzen vrijen stand.
Wat dient er moor gezegd ? Wij zijn geduchte lieden ,
Die geen verheven worst, goon prins en kan gebieden
Al waar de gulden zon de wereld opendoet ,
Daargaan wij zonder schroom, als op ons eigen good.
Wij leven overal als prinsen van den lande,
Niets hebben evenwel en is hier niemand schande.
Wij trekken t' onze dienst geheel het aardsche dal,
Wij hebben niet een zier,, en wij bezitten 't al.
1k hob n, edel held, ons wijze nu beschreAren,
Gij, let of gij begeert met ons daarin to leven,
Dan of ons strong gebruik is tegen uwen aard;
Want ziet, het staat u vrij to blijven dat gij waart.
De grijze kop die zweeg : Andreas gaat beginner:
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Spitsbroeders! n zegt de man, c, met al de gansche
zinnen
Word ik uw bondgenoot, en, tot een vasten peil,
Hier is een voile beurs die ik u mededeil.
Ziet, als ik nit de stad tot u ben afgekomen,
Zoo heb ik deze beurs in voorraad meegenomen;
Ontvangt dit klein gesehenk en weest er vrolijk van,
En houdt mij voor uw vriend en voor een rustig man.
Edn ding wil ik alleen hier in bedenken brengen,
En bidden, wat ik mag, dat gij het wilt gehengen,
Ik treed in dit verbond alleen om deze maagd:
Laat die veer mij alleen indien het u behaagt.
Ik zal tot allen tijd, waar dat wij henentrekken,
Haar voor een trouwen vriend en voor een hoeder
strekken;
Ik zal haar leider zijn en hier en overal,
Zoodat haar teere jeugd geen hinder lijden zal.
Een van den zwarten hoop begon hierop te wrokken,
En zeide: Lieve vriend! zoo gij begeert te jokken
In eere zonder hoon , het wordt u toegestaan;
Maar, wat ik bidden mag, en wil niet hooger gaan.
Wees heusch in uw gebaar, en wil er in volherden ,
Of anders , houd het vast, het zal uw beurte werden;
Wij lijden onder ons bijwijlen zoet gelach,
Maar ontucht nimmermeer, en geenszins vuil bejag:
Dies zoo de jonge maagd van u wordt uitgestreken
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Wij zullen u gewis den kop aan stukken broken;
Maar zoo gij trouwe meent en niet dan eerbaar zijt
De maagd zal uwe zijn , en dat ter regter tijd.
Dit nam Andreas aan ten voile na. to komen ,
En heeft op dit besprek de vrijster aangenomen :
Een ieder riep geluk en maakte groot gebaar,
En wederom geluk, geluk, gelukkig paar!
Maar hij verzoekt terstond, dat zich de gansche bende
Vertrekt nit dat gewest en elders henenwende ,
Uit vreeze , zoo hij bleef of woonde daaromtrent,
Dat hij van eenig mensch eens mogte zijn bekend.
Daar gaat hij met den hoop in vreemde landen dwalen,
En hij en mist niet eons zijns vaders hooge zalen ,
Hij acht geen ongemak, geen schande, geen verdriet ,
Wanneer hij maar een reis zijn Pretiose ziet.
Hij voelt zijn ingewand, hij voelt zijn harte springen ,
Als zij maar uit de borst een deuntje plagt to zingen.
Het bitter evenzelfs dat is hem suikerzoet
Ei! ziet eons wat de jeugd en Mat do liefde do et!
Don Jan nog evenwel , ook in dit woeste leven,
En wil zich tot bedrog of diefte niet begeven ;
Maar wat dit zeldzaam yolk of bier of elders haalt,
Dat wordt al menigmaal bij hem alleen betaald.
Hij wil geen vuilen jok in hunnen praat gehengen ,
Maar poogt ze met beleid op beter weg to brengen
Zoodat hij mettertijd hun ruwe zinnen wint
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En zieh bij al den hoop in grooten aanzien vindt.
Maar wiji dit zeldzaam yolk op hunne wijze leefde ,
En zonder vaste plaats in alle landen zweefde ,
Een maagd van Murcia die zag den edelman ,
Er hoe hij al de jeugd in schoonheid overwan ,
En hDe zijn heusch gelaat en zijn beleefde zeden ,
Zijn oog, zijn hoofsehe taal , zijn welgemaakte leden,
Zijn anders in gestel dan ooit een Heiden plag,
Of dtn zij daaromtrent een beer of ridder zag.
Haar gesst die wordt beroerd , haar zinnen omgetogen,
De loop van haar gepeins is buiten haar vermogen ,
Zij voelt 'k en weet niet wat omtrent haar grillig
Bert
Zij voelt hoe dit gewoel allengskens grooter werd.
\Vat zal de juffer doen ? Zij weet niet wat te maken,
Zij voelt een zeldzaam vuur door al de leden blaken ;
Dies als zij op een tijd den ridder eenzaam vond,
Zoo opent zij aldus tot hem een heusehen mond
Bevallig jongeling! wat mag u toch bewegen,
Dat gij tot dozen hoop zoo bijster zijt genegen?
Dat gij bij dit gespuis uw zoete jeugd verslijt ?
El! geef eens beter vreugd can uwen jongen tijd:
Gebruik uw geestig lijf en deze schoone leden,
Waar gij , tot uwer eer, die nutter zult besteden ;
En zoo gij zijt geneigd te gaan met good beheld ,
weet een beter staat, voor u alleen bereft!.
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Hier zijn veel edellien die mij tot trouwen vergen,
Want ik heb overal veel wijngaards aan de bergen,
En bosschen in het wond , en boomgaards in het dal,
En ossen op het veld , en paarden in den stal,
En schapen op het schot , en geiten aan der heden ,
En hinden in het perk , en koeijen in de we den,
En knechten tot de jagt, en honden in het kot ,
En voor mijn eigen huis een schoon en lustig slot ;
In 't korte , magtig goed: mag ik u maar gerieten ,
Ik zal in uwen schoot geheele schatten gieten;
Dit woud, dit vruchtbaar land, zoo ver aw oogen
zien ,
Dat zal uw eigen zijn, en ik nog bovendien.
Ik , die een dochter ben van edel bloed geboren,
Heb u , door enkel gunst, voor alle mans verkoren ;
Zie , wat de beste jeugd voordezen heeft gezocht ,
Wordt u alleen gegund, en in den schoot gebrogt.
Ontvang mijn regterhand, ontvang mijn frissche leden,
Die ik in uw vermaak nadezen wil besteden,
Ontvang mijn harte zelfs , en stel mij buiten pun,
En spreek een eenig woord, en ik zal uwe zijn..
Andreas hoorde 't aan, maar kon het geenszins prijzen,
Dat uit haar teeren mond zoo vrije woorden rijzen.
o Vrijsters! wat gij doet , ziet dat gij 't niet en
vraagt,
Want als een vrijster vrijt , dat is to veel gewaagd.
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Mejuffrouw! zegt de man , ik dank u duizendwerven ,
Mijn liefde is eens gezet, en daarin wil ik sterven ;
Weet ook dat onder ons geen mensch en wordt
gepaard
Dan met ons eigen yolk , of een van onzen aard.
11w gunste niettemin , die gij mij komt betoonen ,
Die wensch ik dat u God ten voile wil beloonen ;
Doch, wat mij raken mag , zoek elders uwen zin ,
Mijn hart is u ontzegd , daar woont een ander in..
Johanna met den slag van zoo een droeve reden ,
Gevoelt een kouden schrik haar rillen door de leden,
Gevoelt een diep verdriet; zij gaat ter zijden af,
Waar zij haar droef gemoed in doze klagten gaf:
Wat ben ik voor een sloor wat heb ik gaan beginnen !
Kan ik geen Heiden zelfs bewegen om to minnen ?
Ach! God! wat hangt mij uit , dat ik geen schamel man
Met al wat ik bezit , tot mijwaarts trekken kan ?
Ben ik dan zoo mismaakt , zoo leelijk aan to schouwen,
Dat mij een slecht gezel ontzegt een wettig trouwen ?
Ben ik zoo vuile slons , of wel een oude kween ,
Dat ik verstooten word en loop een blaauwe scheen?
Neon zeker , 'k heb terstondmijn lijf en gansche wezen
Mijn oog en rooden mond , mijn geestig haar geprezen
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Als ik omtrent den noen , en midden op den dag
Mijn leden oversloeg en in den spiegel zag.
Voorwaar, een eerlijk man die zou zich des vernoegen
Indien ik maar en woe tot hem mijn leden voegen :
Ik ben wel kussens waard , en zoo ik maar en won,
Ik waar ook heden zelfs verzegeld in de trouw.
Daar 2,ijn or vrij genoeg die mij des komen vragen ,
En die nog bovendat mijn vrienden wel behagen.
Ik ben voor rijk en schoon en eerbaar hier bekend,
En heb zoo veel verzoek ale iemand hieromtrent.
Maar dat is niet genoeg : men ken g een liefde zetten
Ter plaatse daar men wit ; want die is button wetten,
En gaat dear 't haar bevalt : de zin die is het al ,
En gansch de wereld dwaalt in dit ellendig mal.
1k ben zoo dwaas geweest dat ik heb uitverkoren
Eon die mij niet en acht ach! waar' ik nooit geboren !
0! 't is een hard gelag , wanneer een jonge maagd
Haar wil niet hebben mag , schoon zij 't haar
minder vraagt
Ach! dat 's een wrange spijt! Ach ! mogt ik heden
sterven !
Want ik en zal geen troost mijn leven ooit verwerven.
Hij is een zeldzaam hoofd , hij is een ruwe gast ,
Die op geen schoone verw en op geen rijkdom past.
Maar waarom due ontzet em niet to willen leven?
En waarom tech den moed zoo vaardig opgegeven ?
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Het gaat nog als men vrijt gelijk het eertijds plag ,
Daar wordt nooit eikenboom geveld met anen slag.
Ik wil eens wederom , ik wil de zaak beproeven ,
Hij zal niet andermaal mijn teere ziel bedroeven ;
Ik zal hem mijn sieraad , mijn schatten bovendien ,
Ik zal hem diamant en parels laten zien.
Ik zal gelijk een klis hem aan de leden hangen ,
En met een zoet gevlei hem streelen aan de wangen;
Ik zal hem... maar helaas! hoe meer een vrijster
vleit ,
Hoe dat zij weer verveelt , en ligter wordt ontzeid.
Zijn hart is niet aan haar; het wordt, helaas ! bezeten
Van eene die ik merk hij nooit en zal vergeten ;
't Is dan om niet gepoogd , al woel ik bijster zeer,,
Want voor mijn treurig hart en is geen hope meer.
Het lieven is een cling van wondergroot vermaken,
'k En weet op aarde niets dat beter pleegt te smaken;
Maar liefde zonder hoop van ooit geliefd te zijn ,
Dat is een booze plaag meer dan helsehe pijn.
Dan, ik ben niet gezind dit kwaad in mij te voeden
Het geeselt mijn gemoed als met gestage roeden ;
Gewis, die moet er uit ; en om hier wel te gaan,
Zoo moet er in de pleats 6n haat 6n wraaklust staan.
Wel, haat! ontsteek mijn hart, en stela om to wreken ;
Dat zijn van overlang, dat zijn de regte streken
Van een die kwalijk mint of ongelukkig vrijt:
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Ontzeide gunst ontbrandt in gal en enkel spijt ,
En dat knaagt allermeest de zinnen van de vrouwen ;
Die zijn hier als verwoed, enkunnen wonder brouwen ;
Een wijf is bijster erg , en waar men lagen smeedt ,
Daar is geen nikker zelfs die slimmer gangen weet.
Dit most ik heden zelfs, dit moet ik gaan beproeven ,
1k wil hem metterdaad, ik zal hem gaan bedroeven ,
Die mij de vreugd ontzegt. Sta bij nu, vrouwenlist ,
En stort in mijnen geest dat nooit verrader wist ,
Dat nooit een spoker dacht, of booze geesten vonden;
Mijn brein is op den loop, mijn zinnen ongebonden,
Mijn kop die suizebolt, daar is geen houden aan :
Daar meet ook dezen dag wat zeldzaams ommegaan.
1k, ik moet wrake doen, en hij zijn straffe dragen,
Al zoo het gansche rijk van dezen handel wagon,
Al zoudeik heden zelfs mij brengen in den. nood:
Stil leven kan ik niet, ik ware liever dood. >,
Hoort wat de juffer doet : zij laat haar jongen letten,
Waar dat Don Jan zijn maal gewoon is in te zetten,
Hen maal die niet en sluit, e,n slechts van ossenleer,
Want koffers vindt men nooit omtrent dit zeldzaam heir.
Hiervan wel onderrigt, zoo laat zij mooije dingen,
Good, parels , halssieraad, daar in den huize bringen ,
En binden in het kleed van onzen jongeling ,
Terwijl hij in het dorp of op den velde ging.
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Andreas, wel bewust hoe dat de vrouwen woeden ,
Wanneer men haar ontzegt haar lusten aan te voeden,
Gebiedt dat al het yolk terstondinrasschen speed,
Ook op dien eigen lag , vandaar vertrekken moet.
Dit nam de juffer waar,, en als hij meent te reizen ,
Begon zij met beleid op haar bedrog to peizen;
Zij strooit door al het dorp, dat zij uit hare kist
Goud, parels, eenig geld, en veel juweelen mist.
Straks zijn op haar geklag de boeren aangekomen,
Die eischen wederom al wat er is genomen;
De rakkers van den schout zijn mode daaromtrent,
Die naar den vreemden troep de strenge regters
zendt,
Daar gaat men 't Heidensch rot ten naauwsten onderzoeken ,
De vrouwen in heur keurs, de mannen in de broeken
Maar ziet de looze maagd die wees den ridder aan ,
En zegt het slim bejag door hem te zijn begaan.
Ale dit Andreas hoort, zoo komt hij toegetreden,
Hij loeg der juffer toe, en zeid' haar doze reden:
Korn, zoek, vriendinne, zoek al wat gij zoeken
meugt:
Bij mij is antlers niet dan trouw en ware deugd.
Indien ik van bedrog hier schuldig word bevonden,
Zoo ben ik wel getroost om vast te zijn gebonden,
En zoo to zijn gestraft gelijk men guiten doet,
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Die zoeken hun bejag op ander lieden good.
Dk zal nog bovennat u zeven maal betalen.
Wat gij van uw sieraad hieruit zult kunnen halen ;
Doorzoek vrij deze maal en wet gij verder ziet:
Een paard dat niets en let, en vreest den roskam
niet.
Hierop zoo gaat de schout en zijne rappe gasten
Ile male van den vriend wel happig ondertasten,
En ziet, van stonden aan zoo komt het aan den dag,
Al wet voor aardig twig daarin verholen lag.
Don Jan op dit gezigt is wonderlijk verslagen
Nooit was hij zoo verbaasd van al zijn levensdagen ;
Hij staat gelijk eon steen met droef held overstort,
Helaas ! de jougeling en weet niet waar het sehort.
Straks riep de juffer uit : «Komt, vangt ens deze boeven,
Die met hun vuil bejag het gansehe land bedroeven;
Maar gr ;:pt eerst dozen gast, die eerst zoo moedig sprak:
Hij is de regte grond van al het ongemak.
Hier vangt de regter aan den ridder zeer to schelden ,
Hij noemt het Heidensch yolk een piage van de velden ,
Een peste van de stad , een schroom van ieder huis,
Eon schuim van boevenjagt en alle vuil gespuis.
Daar stond een krijgsman bij , die zieh des ging
bemoeijen:
Weg, zegt hij, met den boef, hij dient te leeren
roeijenl,

HOT SPAANSCH IIEIDIXNETJE.

25';

En even met het woord zoo geeft hij hem een slag ,
Zoo dapper als hij kan , zoo vinnig als hij mag.
Andreas suizebolt, zij hersens zijn bewogen ,
Zijn geesten al gelijk door gramschap opgetogen;
Hij denkt niet wear hij is, hij weet nietwat hij doet.
Zijn geest die speelt alleen omtrent zijn edel bloed.
Hij stelt zich dan to weer, en gaat den krijgsman tegen,
Hij valt hem op het lijf, en vat zijn eigen degen ;
Hij treft hem in het hart met zoo een diepen steep,
Dat hem de levenskracht van stoncien aan bezweek.
Daar schreeuwt men overhoop : Andreas wordt gebonden
En al het Heidensch rot haar Murcia gezonden;
Daar is het halsgeregt van dat geheele land,
Zoodat men daaromtrent geen hooger regter vand.
Terwijle dit gebeurt, Constance, gansch verslagen ,
Is van, den bleeken angst als buiten zich gedragen;
Dear is een killig zweet dat uit haar aders schiet,
Vermits zij baron vriend aldus gebonden ziet.
Maar dezen onverlet zoo worclt zij meegenomen ,
En is met al het rot tot in de stad gekomen.
Dear krielt men overhoop alwaar de vrijster kwam,
Vermits een ieder lust in hear gezigte nam.
De fame van de maagd aan alle kant gevlogen,
Heeft ook de landvoogdin tot in het hart bewogen
Zij maakt zich vaardig op, zij gaat tot Karen man,
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Daar zegt zij voor de maagd al wat zij zeggen kan
Al met zoo grooten ernst , dat haar wordt toegelaten ,
Het jong, het geestig dier to nemen van der straten ,
Te brengen op het slot. Majombe was er bij
En was om dit geval van ganscher harte blij.
Zij meent , zoo maar de vrouw hoort Pretiose spreken
Dat haar noch goed onthaal , noch gunste zal ontbreken ;
En, zoo als zij het gist, zoo was het dat het viel;
Mevrouw ontving de maagd als met een open ziel.
Zij blijft gelijk bedwelmd in hare zoete wangen ,
Zij blijft aan haar gelaat met al de zinnen hangen,
Zij neemt ze bij der hand, zij leidt ze door de zaal ,
Zij valt haar om den hals , en kust ze menigmaal ;
Zij spreektMajombe toe, zij vraagt verscheiden zaken ,
Maar verre bovenal , die Pretiose raken.
Zij vraagt, hoe oud zij was? Het wijf dat antwoordt haar ,
Dat nu haar nichte kwam omtrent de vijftien jaar.
Hierop is in de vrouw een droeve luim gerezen;
Dus oud zoude even nu mijn waarde dochter wezen ,
Indien de goede God dien uitgelezen schat
(Dus sprak vrouw Giomaar) aan ons gelaten had.
Maar, laas ! nu is het kind, in hare jonge dagen,
Met listen weggerukt en uit het land gedragen.
Constance, waar gij zijt of immer komen meugt ,
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God zij door zijnen geest omtrent uw teerejeugd..
De maagd ging onderdies mevrouw de handenkussen ,
En bidt haar evenstaaghaar druk te willen blusschen ;
En wijl vrouw Giomaar vast zit op haar en zag,
Ontsluit het aardig dier aldus haar droef geklag:
Indien gij, waarde vrouw ! hebt eenig welbehagen
In mijne tare jeugd, zoo boor mijn angstig klagen
En mijn bedroefde stem: De goede jongeling,
Dien in het naaste dorp de landdrost heden ving,
Dat is mijn waarde vriend, in trouw aan mij gebonden ;
Daar wordt geen beter mensch in al het land gevonden.
Al is de krijgsman dood, het is zijn eigen schuld,
Hij bragt den vromen held tot enkel ongeduld.
Hij sloeg hem met een vuist dat hem de tanden
bloedden,
Zoodat zijn edel hart hierom begon te woeden;
Hij is geen ruwe gast die ooit zijn leven stal,
Gelijk men mettertijd. wel ondervinden zal:
Hij is een edelman. Laat alles overwegen,
En onderzoek het stuk gelijk het is gelegen,
Gij zult met oogen zien en taster metter hand,
Dat niemand ooit bedrog in al zijn handel vand.
Zoo deze jongeling gedwongen is te sterven,
Zoo moet ik van gelijk mijn jonge leven derven;
17
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Mijn hart is al te week , mijn wezen al te teer
Als hij zijn leven laat, wil ik geen leven meer.
Ik bid u, waarde vrouw, met al de gansche leden,
Om uw verheven stam en uw beleefde zeden ,
Indien ooit zoete min , indien ooit reine vlam
In uwen geest ontstak, in uwen boezem kwam ,
Zoo slaat een gunstig oog op twee zoo jonge menschen,
Die geenszins hoogen staat of magtig geld en wenschen,
Maar pogen een te zijn in vreugde en ongeval ,
Tot dat de bleeke dood hen eenmaal scheiden zal..
Met dat de jonge maagd haar reden heeft gesproken ,
Zijn haar met groot verdriet veel tranen uitgebroken,
Zoodat het ziltig nat een stroom, een gansche beek,
En aan vrouw Giomaar een stage vloed geleek.
Zij dan, mite dit beklag, gevoelt zich gansch bewogen,
Gevoelt haar innig hart als uit het lijf getogen;
Daar is, 'k en weet niet wat, dat haar de zinnen roert,
En dat haar angstig hart geweldig ommevoert:
Men ziet in dit gepeins, men ziet haar oogen vlieten,
Zoodat haar in den schoot de druppels henenschieten.
De landvoogd onderdies komt treden in de zaal ,
Verwonderd dat hij zag den druk van zijn gemaal;
En hierop komt de maagd hem vallen aan de voeten ,
En gaat hem insgelijks met droeve woorden groeten ;
Zij weent , en bidt, en smeekt , met zoo een henschen mond ,
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Dat zich de goede man almede ontstoken vond.
Hij kan, met alle kracht , zijn tranen niet bedwingen,
Die hem als tegen dank, op mond en wangen springen ;
Hij staat geheel verbaasd, hij staat een wijle stil,
Onzeker wat hij doen of wat hij laten wil.
Majomb' houdt onderdies haar zinnen opgetogen ,
En woog haar droeven stand met al haar gansch
vermogen ;
Zij rijst ten laatsten op, en zegt: aEerwaarde vrouw,
Mij dunkt, ik weet behulp voor dezen zwaren rouw ;
Wilt gij een kleinen tijd hier uit de zaal vertrekken,
Ik zal u metter daad een wonder stuk ontdekken.
Hoor mij een woord alleen, hoor wat ik zeggen zal ,
Gij zult een einde zien van dit bedroefd geval.
Majombe , zonder meer,, begaf zich uiter zalen,
En ging van stonden aan een aardig doosjen halen ;
En als zij weder kwam daar Giomara stond,
Zoo knielt zij vaardig neer, en opent haren mond.
Vergeef mij,D zegt het wijf, R dat ik eens heb bedreven,
En dat ik nu ter tijd u wil to kennen geven;
Of zoo ik naar de wet ben waardig harde straf,
Zoo Beef mij aan den beul, en zendmij naar het graf.
1k zal, hoe dat het gaat, de regte waarheid spreken,
Gij moogt aan dozen romp uw leed en droefheid
wreken;
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Ik zal tot aller stond verdragen met geduld
Wat gij mij voor verdriet hierom doen lijden zult.
Het is nu dertien jaar of luttel min geleden ,
Dat ik mijn reize nam door al de Spaansche steden,
En door het platte land: ik zochte mijn bejag ,
Tot dat ik in Madrid een aardig meisje zag,
E en kind naauw twee jaar oud, behangen metjuweelen,
Daar ik , naar mijn verstand, behoorde van to deelen.
De voedster, zoo ik zag, die stond daar op de straat,
Met zeker kamermaagd verwarred in den praat.
Ik greep het jonge schaap, en, zonder lange dralen,
Zoo reisde ik in der haast in onbekende palen ;
En als ik was ter pleats waar ik mij zeker vond,
Toen leide ik in beraad wat mij te plegen stond.
1k had eons vastgesteld (ik wil de waarheid zeggen)
Het kind, van all's ontbloot, tot vondeling to leggen,
Om al hear rijk sieraad, en wat het verder had,
Te houden veer een roof en als mijn eigen schat.
Maar als ik regt doorzag hear geest en frissche leden,
Toen vond ik mijn gepeins to strijden met de reden;
En daarom nam ik voor het meisjen op te voen
Op hope dat het ons Bens voordeel mogte doen.
1k heb het dan bezorgd, ik heb het laten leeren
Al wat ter regter tijd haar jonkheid mogt vereeren,
Zoodat het geestig dier veel schoone dingen ken,
En is, mijns oordeels, waard den besten edelman.
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Maar wat is kwaad te doen! Wat heb ik droeve slagen
Om dit ondeugend werk in mijne ziel gedragen!
Hoe was ik evenstaag gepijnigd in den geest!
Wat heb ik niet gezorgd! wat heb ik niet gevreesd!
Wat heb ik menigmaal mijn harte voelen beven,
En trillen als een net, van harden wind gedreven!
schroomde, ook in den slaap, van haast te zijn
beklapt ,
Of door een sneegen sehout alree te zijn betrapt.
Wel, ik ben des geleerd , en hebbe voorgenomen ,
Nooit in zoo bangen praam mijn ziel te laten komen ;
1k wil aan al ons y olk, en wie mij raken mag,
Ontraden dit bedrijf en alle vuil bejag.
Weldoen is regte vreugd, maar alle slimme gangen
Zijn doodelijk vergif, die ons de ziele prangen.
Hier is dan nu de tijd dat ik mijn schuld beken,
Vermits ik op den weg van beter leven ben.
Mijnheer ! zie. dit juweel en deze gouden keten ,
Gij zult van stonden aan den ganschen handel weten ,
Of wijst dit niet genoeg den grond van dit geval ,
Zoo lees eons dezen brief dien ik u geven zal.
Zoo haast als zij het schrift den landvoogd had
gegeven ,
Hij las het overluid en met een open mond ,
En dit was inderdaad dat hij daarin be yond :
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. Het jong dochterken dat bij mij is , en dat ik
den naam van Pretiose gegeven heb , heet eigenlijk
Constance , en is een eenig kind van Don Ferdinando d'Assevedo , Ridder van Calatrava , en van
vrouw Giomara di Menesez. Ik stal hetzelve kind
in de stad van Madrid op Hemelvaartsdag, ten elf
ure , in 't jaar 1595. Het kind hadde teen ter tijd
aan deze juweeltjes , die in dit kofferken liggen.
1k hebbe korts daarna dit alzoo vernomen , en goed
gevonden hetzelve bij memorie to stellen, misschien of het schier of morgen to passe mogte
komen. .
Met dat vrouw Giomaar haar man dit hoorde lezen,
Zoo is in haar gemoed een nieuw gewoel gerezen ;
Zij kept het klein sieraad , zij kust het menigmaal,
En 4gt uit enkel vreugd in onmagt op de zaal.
De landvoogd rigt haar op, verbaasd van deze zaken ,
En staat een lange .wij1 onzeker wat to maken.
Mevrouw, nu wat verkwikt, hoewel nog flaauw
genoeg ,
Vraagt straks: , Waar is het kind dat deze keten
droeg ? .
Het wijf zegt : i Waarde vrouw'. die met u heeft
gesproken ,
Juist teen u metter daad zijn tranen uitgebroken ,
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Dat is het aardig dier in dezen brief vermeld ,
En dat tot heden toe uw droeve zinnen kwelt.
Dat is uw eigen kind, door mij weleer gestolen,
En door mijn slim beleid tot heden toe verholen.
Ik bidde, twijfel niet , maar neem uw dochter aan ,
En laat na dezen tijd uw droeve klagten staan,
Terstond vrouw Giomaar, met ijver aangesteken,
Is uit het stil vertrek in aller ijl geweken,
Zij gaat met grooten ernst en uitermate ras ,
En geeft zich naar de zaal daar Pretiose was.
Die zat daar vast omringd met al de kamermangden,
Die met een treurig hart de jonge maagd beklaagden,
Zoo om het droef geval als om haar zoeten aard,
En dat haar tare jeugd met Heidens is gepaard.
Mevrouw gaat zich in ernst naar Pretiose strekken ,
Gaat aan de jonge maagd den boezem opentrekken,
En ziet haar witte borst : men vend een kleine wrat,
Die zij ter linkerhand omtrent den tepel had;
En als men haar den voet ter aarde dede zetten,
En met een vlijtig oog daarop bestond to letten,
Zoo bleek het metterdaad dat twee van hare teen
Zijn als een zwanenpoot gewassen tegeneen.
Mevrouw is buiten zich: de teekens hier gevonden,
De wrat op hare borst, haar teenen dus gebonden,
't geen men uit het schrift met klare woorden las,
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Verzekert haar genoeg wie Pretiose v, as.
Zij grijpt haar in den arm , zij kust ze menigwerven ,
Zij voelt een diepe vreugd, en schijnt er in te sterven;
Zij gaat tot haren man, dien zij van harte mint,
En zegt hem : . Waarde vriend! ziehier uw eenig
kind!
Hier is uw waarde vrucht, die ik u heb gedragen ,
Waarom gij hebt getreurd zooveel bedroefde dagen ;
Hier is het eenig pand van onze zoete jeugd,
Ontvang het nu ter tijd, en dat in regte vreugd.
De teekens al gelijk , aan mij terstond gebleken ,
En laten mijn gemoed niet meer in twijfel steken ;
Zij is het evenzelfs die ik u heb gebaard ,
Haar ligchaam wijst het nit, en haar geheelen aard.
Vooral zoo komt mij voor, hoe dat ik was bewogen ,
En , ik en weet niet hoe , als buiten mij getogen ,
Wanneer ik eerst het kind omtrent ens deure zag,
En hier nog onbewust in deze venster lag..
De man , die evenzoo een wonderhard bewegen
Had door zijn gansche lijf en in de ziel gekregen ,
hoist teen het aardig dier hem eerst voor oogen
kwam ,
Zegt, dat hij deze maagd voor zijne dochter nam ;
Zegt, dat hij aan het wijf haar diefte wil vergeven ,
En haar ook bijstand doen , em wel to mogen leven ,
Nits dat zij nu voortaan wil stillen haren loop ,
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En zich geheel ontdoen van dezen vreemden hoop.
0 Heere !. zegt hij voorts , uwie kan uw wonderwerken ,
Wie kan , gelijk het dient, uw hooge daden merken?
Gij hebt ons langen tijd gespijsd met tranenbrood ,
Gij hebt ons afgeleid tot aan den bleeken dood ;
Gij hebt ens eenig kind nu zoo veel droeve jaren
Gedurig omgevoerd in velerlei gevaren,
Gij hebt het niettemin, gij hebt het nog gespaard 9
Gij hebt het, lieve God! tot onze vreugd bewaard.
Het was ons zonden schuld , dat wij uw felle slagen
Dus hebben uitgestaan en lange moeten dragen;
Wij hadden vrij al meer tot onze straf verdiend ,
Maar GU zijt onze God, ons heil , en ware vriend.
't Is uwe gunst alleen , 't is uw genadig wezen ,
Dat wij ult dezen dood ten laatste zijn gerezen ;
Dat Gij tot onzen troost dit wonder laat geschien ,
Dat wij ons waarde pand alhier in vreugde zien.
Zij was , helaas ! gegaan, zij was gelijk verloren,
Maar zij was wederom ale op eon nieuw geboren :
Gij hebt ons eerst gebragt tot aan het duister graf,
Nu wascht Gij wederom ens droeve tranen af.
Wil ons van heden aan , wil ons nu dankbaar maken ,
Opdat tot uwe dienst ons harte moge ontwaken ,
Opdat van nu voortaan , in daad en in den schijn ,
Uw dienaars, lieve God! uw kinders mogen zijn.
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Constance's hart ontlook terwijle dit gebeurde ,
Haar dacht 't en was geen tijd dat zij nu langer treurde ;
Haar dacht zij vond behulp dat haren druk genas ,
Vermits haar vader zelf daar eerste landvoogd was ;
Haar dacht in voile daad, het stuk was nu gewonnen ,
Vermits haar zaken staan zoo wel zij immer konnen.
Maar wijl zij in den geest hiermede bezig zit,
Zoo treedt haar vader toe , en zegt haar weder dit :
God heeft ons grooten troost en blijdschap toegezonden ,
Omdat gij, waarde kind ! ten laatste zijt gevonden ,
Omdat gij nog gezond en in het leven zijt;
Maar daar is echter wat dat mij in 't harte snijdt:
Ik zie , helaas ! ik zie , dat uwe domme zinnen
Een Heiden (wat een schand!), een ruwen Heiden
minnen ,
Een Heiden zonder doop , die niet en heeft geleerd ,
Hoe dat men God den Zoon met refine zinnen eert. D
. Met oorlof , . zegt de maagd , . hoor mij een weinig
Ik

spreken.
weet van stonden aan uw droefheid of to breken :

De vriend, aan mij vertrouwd, en is geen HOdensch man,
Maar die in voile daad de Christenleere kan ;
Hij is nog bovendat van edel bloed geboren,
En heeft mij, zoo ik was , uit enkel min gekoren :
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En zeide ik , naar den eisch , den ganschen avond
niet. D
Majombe nam het woord, en gaat den man vertellen,
Hoe dat de jongeling kwam onder haar gezellen,
Hoe dat hij zijnen staat en waders huis verliet ,
Vermits hem zijn gemoed tot Pretiose Tied;
Hoe dat hij nevens haar alreede lange dagen
Had vorst en heete zon en alle leed gedragen ;
En dat dit al gelijk maar was een klein begin ,
Een proef en onderzoek van zijn getrouwe min;
Dat hij geed dartel spel de vrijster mogte vergen,
Noch met ongure jok haar teere zinnen tergen ,
En dat hij door den lust nooit op en was gevat ;
Maar dat hij zich in all's met eer gekweten had..
In 't korte, deze vrouw verhaalt in lange reden,
Al wat de jong gezel voordezen heeft geleden ,
Zoodat zij your het laatst ten vollen openbaart,
Hoe dat zijn ridderskleed bij haar nog is bewaard.
Dit vat de landvoogd op, en, zonder lang to dralen,
Laat straks het rijk gewaad daar in de kamer halen:
Het wijf dat gaat er om zoo vaardig als zij mag.
Ziet, dus komt op het laatst de waarheid aan den
dag.
De landvoogd onderdies gaat Pretiose vragen
Op al den ommegang van hare jonge dagen,
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Op al des werelds loop , en hoe haar dit beviel ,
En wat zij des gevoelt omtrent haar jonge ziel.
Zij antwoordt overal met zoo bezette reden,
Met zoo een goed bescheld , en in zoo voile leden ,
Dat (zoo de jonge maagd zijn dochter niet en waar')
Hij strekte voor gewis de zinnen over haar.
Hij vond zich in den geest van hare min bevangen ,
En bleef aanhaar verstand en hare schoonheid hangen ;
Maar nu het geestig dier als dochter hem bestond ,
Zoo is hij gansch verheugd tot in zijns harten grond.
En wijl de man aldus in blijdschap is gezeten ,
Zoo komt het oude wijf en brengt een gouden keten,
En brengt het halssieraad , en wat den jongelirig
To voren orn den hats of aan de leden hing.
Als dit de landvoogd ziet, en hoort den Hader noemen,
En west van wat geslacht dat hij is afgekoemen ,
Gevoelt hij andermaal dat zijn bez-waarde druk
Is , door des Heeren gunst, veranderd in geluk.
Hij dankt God andermaal met al de gansche zinnen ,
Dat zoo een edelman zijn dochter ging beminnen,
En dat zijn trouw egunst nooit eons in hem verdween,
Schoon dat de jonge maagd een Heidensdochter
scheen. —
Dit heeft terstond de Faam ten luidsten uitgekreten ,
Zij list het vreemd geval aan alle menschen weten ,
Ook aan de vrijster zelfs, die aan den jongeling
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Voordezen hare ziel en gansche zinnen hing.
Die gaat daar aan de Wet ten voile openbaren ,
Dat zij, helaas ! vervoerd van hare groene jaren ,
Vermits de jong gezel haar kwale niet genas ,
Hem hadde nagezegd dot hij eon roover was ;
En schoon het zeldzaam luidt wat door haar is
bedreven,
Het wordt haar evenwel in voile daad vergeven ;
Andras sprak er voor, de landvoogd nam het aan,
Dies mogt zij zonder straf en vreedzaam henengaan.
't Was al te blijde dag, geen mensch en mogte treuren ,
Daar mag niet dan vermaak en zoete vreugd gebeuren.
De manslag werd verzoend , de ridder vrijgesteld ,
En alien die het raakt ontvangen magtig geld.
De banden , die den held benaauwden aan de leden,
Die worden losgemaakt of vaardig afgesneden ;
En voor het duister hol, dat hem gevangen houdt,
Zoo komt hij voor den dag, gesierd met enkel goud.
Zijn vader werd terstond daar in de stad beschreven,
En die heeft metterdaad zich op de reis begeven;
Die komt in haasten aan, verheugd en welgezind ,
Vermits hij zijnen zoon zoo wel verzelschapt vindt.
Daar is geen edel geest die ooit heeft leeren dichten,
Of hij volt aan het work met alle zijn gewrichten;
Al wat of spits vernuft of kunste geven mag ,
Dat komt em dozen tijd ten vollen aan den dag.
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Men hoort door al de stad , door al de groene velden ,
En door het gansche rijk van dezen handel melden;
De snelle wederkiank die roept het in het wend,
En al de wereld juicht dat Pretiose trouwt,
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Als Syphax was verrast en Asdrubal geslagen,
En Cirtha met den schrik in haaste weggedragen,
Zoo is daar in de stad een zeldzaam stuk geschied,
Dat gij in deze prent alleen ten deele ziet;
De reste dient verhaald en nader aangewezen,
Want dat men niet en ziet is nut te zijn gelezen.
Wel op, gezwinde pen! doet ons een kort verhaal,
Hoe dat de liefde speelt omtrent het wreede staal ,
Omtrent den harden krijg , en midden in de zwaarden ,
En midden in den woel van duizend felle paarden ;
Opdat een ieder mensch mag leeren deze wet,
Dat staag op zijn gemoed is nut te zijn gelet.
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De schrik is door de stad en boven op de wallen ,
En steaks zijn door het heir de poorten overvalien,
De koning evenzelfs die gaf zich voren can ,
En buiten zijn gebied en werd er niets gedaan.
Hij s p elt dan naar het hof met duizend rappe gasten,
Die staag met grooten ernst op zijn bevelen pasten ;
Maar,, schoon hij nader kwam, daar is geen tegenstand ,
Geen mensch omtrent de poort die hij in wapens
vand.
Alleen de koningin die zag den veldheer komen ,
En geeft zich op de zaal met droefheidingenomen
Zij legt zich in het stof: hij bled een weinig staan,
En daarop ving de vrouw aldus haar reden aan:
«Gij die een koning zijt, wil mijner toch erbermen ,
Wil mij van overlast , van smaad en hoon beschermen;
Daar is op aarde niets dat prinsen beter voegt;
Ik was een koningin eer gij ons leger sloegt.
't Is uw geluk geweest, en 't noodlot van de goclen ,
Dat gij het veld behieldt en onze ruiters vloden ;
Nu bid ik, edel held, bevrijd mij van de pracht,
Die al de wereld ziet omtrent de Roomsche magt.
Men is aldaar gewoon als tot een spot to toonen
Ook groote schepters zelfs , met hooggeduchte
kroonen,
Ja prinsen van het land, en met een grooten smaad
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Zoo pleegt men daar een vorst te leiden achter straat.
En dat, helaas ! alleen vermits hij is geslagen
En niet en was gezind het Roomsche juk te dragen.
Nu bid ik andermaal , o waarde landgenoot !
Geef mij niet aan den smaad , maar liever aan
den dood.
Laat mij slechts dit alleen van uwe gunst verwerven ,
Laat mij een koningin , en niet een slave sterven.
Zij won nog verder gaan , maar haar bedroef'd
gemoed
Dat joeg haar uit het oog een digten tranenvloed ;
En wig zij bezig is met dit verdrietig spreken ,
Zoo wordt de jonge vorst van hare liefde ontsteken.
Hij weet niet wet hem schort , of wat hem overkwam ,
Als hij dit vreemd gewoel in zijnen geest vernam.
Hij stond daar met een heir , en in het staal gesloten,
En nog werd hem een schicht tot aan de ziel geschoten ;
Het leger dat hij leidt, het wapen dat hij droeg ,
En is voor hem niet stork, voor hem niet vast genoeg.
Zij was een hupsche vrouw, en al haar gansche leden
Zoo frisch gelijk een roos , en deftig in de reden ,
En geestig in gelaat , en schoon zij bijster weent,
Ook dat heeft haren glans in geenen deel verkleend.
18
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Ziet , wat een zeldzaam stuk is hier alreeds begonnen t
Hij die verwinnaar is , die wordt geheel verwonnen ;
Hij die een grooten roof aan 't leger geven woo,
Die staat, van zin beroofd, omtrent eenteere vrouw.
Wat dient ermeer gezegd ? Die ving die is gevangen :
Zijn gansche ziele dwaalt omtrent haar tare wangen ;
Hij neemt ze bij der hand , hij ligt haar uit het stof,
Hij toont haar z o et gelaat , en leidt haar in het hof.
Daar barst de koning uit, en gaat haar openbaren ,
Hoe dat hij was verrukt door hare frissche jaren;
Hij zegt haar niet dan dat: en , tot een kort besluit ,
Zij die gevangen scheen, die werdterstond de bruid.
Dit heeft de snelle Faam ten luidsten uitgekreten ,
En 't is van stonden aan door al het heir geweten;
Het dunkt een ieder vreemd, dat Illasinissa trouwt
Een die het tegen hem en met den vijand houdt ,
Een die van Asdrubral als dochter is gekomen,
En uit Carthago zelf haar oorsprong heeft genomen.
Dit stuk heeft ook beroerd den grooten Afrikaan,
Die gaf zich tot den vorst, en sprak hem deftig aan :
We1 hoe ! manhaftig held! laat gij de wapens varen ?
En pleegt een wijf geweld op uwe frissche jaren?
Is uw grootmoedig hart zoo spoedig opgevat
Door kracht van vrouwenlust, en ik en weet niet
wat ?
Indien ik bidden mag , laat iemand dit beginners
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Die staag in weelde leeft met ongemoeide zinnen,
Laat dat een lekker doen die lui daarhenen gaat,
En nooit en is bemoeid met dingen van den Staat.
Gij hebt tot uwer eer den vijand overvallen,
't En is voor u geen tijd om nu te liggen mallen:
De grond van ons beroep die eischt een strenge
deugd ,
Dat u en mij betaamt en is geen losse vreugd.
Geloof het, oogenlust is meer voor ons to schromen
Dan pijlen vol venijn die van den vijand komen;
En geen zoo harde staal dat ons zoo vinnig wondt,
Als doet een tar gelaat of wel een zachte mond.
't Is vrij een zwaarder stuk to toomen geile zinnen,
Dan legers op te slaan en steden in to winnen;
Maar 't een en 't ander werk dat is van ons bedrijf :
Het eene voor den geest en 't ander voor het lijf.
Maar dit ook, edel held, behoort gij wel to weten,
Dat schoon of Asdrubal is uit het veld gesmeten ,
En Syphax neergeveld; het was de Roomsehe magt
Die Cirtha met geweld heeft onder zich gebragt;
En daarom dient de bnit, en wat er is gevonden,
Geld, have, menschen, vee, naar Romen opgezonden,
Ook Sophonisba zelve , uw troost en hartewensch ,
Is eigen aan den Staat, en niet aan eenig mensch.
Zij dient ook met den roof den Vaders opgedragen,
En wat bier is to doom, dat is aldaar to vragen:
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Gij, zie dan, zijt gij wijs, dat gij uw driften stilt
't Is ander lieden goed dat gij behouden wilt.
Gij hebt in mij gezien en menigmaal geprezen,
Dat ik den geilen lust heb krachtig afgewezen;
Wel gij , die wilt een vriend van Rome zijn genaamd
Doet hier en overal gelijk het u betaamt.
E en die zijn welig vleesch kan spenen van de vrouwen,
En met een hoog gemoed zijn lusten wederhouwen,
Is ja een meerder vorst en vrij een grooter man,
Dan die een hoogen wal ter neder vellen kan..
De vorst, in zijn gemoed ontsteld om deze reden,
Gaat treurig uit het -yolk, gaat in zijn tente treden,
Hij vindt zijn innig merg met togten omgevoerd,
Hij vindt zijn jeugdig hart ontsteld en gansch
b eroerd.
Hem komt aan de eene zij de nieuwe bruid bekoren ,
Die houdt de jonge vorst tot zijn vermaak geboren;
Hem drukt aan de andre zij de strenge Roomsche
tucht,
Zoodat zijn angstig hart in groote bangheid zucht.
Ten laatste barst hij uit: 'Wel, moet ik haar verlaten,
Men zal ze lijkewel niet sleuren achter straten,
Niet toonen aan het 'yolk, tot haar en mijnen smaad;
Neen, Sophonisba! neen, daar is nog ander raad.
1k heb het u beloofd uw man to zullen wezen,
Permits ik bovenal uw schoonheid hob geprezen:
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Of zoo dat niet en viol, zoo stelde ik enter vast,
Dat gij nooit buiten eer zoudt worden aangetast.
Ik wensch uw man to zijn, ik ben tot u genegen:
Maar ziet, de Roomsche magt die kant er vinnig tegen,
En 't is eon dwingeland die al de wereld kwelt,
En die ook even mij heeft onder haar geweld.
Helaas! mijn eerste woord en mag u niet geschieden,
Maar 't tweede dat en kan u Rome niet verbieden;
Een dronk naar eisch gemengd van eenig rasch
venijn
Die moot in dit geval uw laatste trooster zijn..
Hij nam een gulden kop , hij gaat de kruiden mengen,
Hij laat het droef gesehenk aan Sophonisbabrengen,
Hij voegt er woorden bij: aDoet als een koningin,
Hier is uw laatse troost, hier uw verlosser
Zoo haast de jonge vrouw de boodschap heeft ontvangen,
Daarrees eenbleeke verve omtrenthaar roode wangen;
Maar desalniettemin zij nam den beker aan,
En toont dat zij het woord ten voile heeft verstaan.
“ Is dit de bruiloftsgift die mij to dozer stonden
Van mijnen bruidegom uit liefde wordt gezonden?
Is dit het schoon juweel? Edoch, ik ben bereid,
De vorst die heeft gedaan gelijk er was gezeid..
Mag ik niet naar den eisch en als princesse levee,
Zoo wil ik aan het graf mij willig overgeven.
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lg dn ding dat is mij leed : dat ik als met den dood
Ontving een tweeden man tot mijnen bedgenoot,
Set woord is naauw voleind, zij heeft den wijn gedronken ,
En wat er boven dreef, en wat er is gezonken;
Daar bleef geen druppel in ; zij legt zich op het bed,
En wacht den bleeken dood en zijn gestrenge wet.
Zij maakt geen los gebaar met eenig zeldzaam huilen ,
Zij geeft zich uit het yolk, en gaat in 't duister schuilen ;
En als het vinnig spook Naar gaf den laatsten stock,
Zoo was het gansch verbaasd dat zij niet eens en
week.
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Eel man , der wereld zat , ging in de bosschen wonen ,
En 4.roeg den vrienden op zijn twee volwassen zonen ;
Dc derde was een kind, dat nog geen oordeel had,
Di: was hij niet gezind te laten in de stad.
liii nam het in het wend en meende 't op te brengen ,
Zoodat het met geen vleesch zich ooit en zou vermengen ;
Want, dacht de goede man , en was er in gerust,
Die nooit een vrouw en ziet, en krijgt geen vrouwenlust.
Wie in de steden woont , die ziet verscheiden zaken ,
Die hem sehier evenstaag de zinnen gaande maken:
De jeugd wordt daar besmet , ook dikmaals ongemerkt,
Vermits een dartel oog op al de leden werkt ;
Maar in het eenzaam woud daar leeft men als de
schapen ,
Die nietdan heilzaam kruid of noodig voedsel rapen ;
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Onnoozel buiten pracht , eenvoudig zonder gal,
Der wereld onbekend, den hemel liefgetal.
De man op dezen grond begaf zich uit de menschen ,
Verliet al wat het vleesch of aardsche zinnen wenschen ;
Vast driemaal in de week, en, als hij maoltijd
houdt ,
Zoo nut hij enkel moes en wortels uit het woud.
Het kind bleef in het bosch tot aan zijn aehttien jaren ,
En daar en kwam nooit mensch gereden of gevaren :
Zijn oog speelt maar alleen omtrent het jeugdiggras,
En 't is hem onbekend wat maagd of vrijster was.
't Geviel om dozen tijd dat in de naaste dorpen
Of zeker boerenfeest de gans was of te worpen :
Een priester daaromtrent die noodt den heremijt,
Om voor een korten stond met hem te zijn verblijd.
De goede kluizenaar die ging het overleggen ,
En na een lang verzoek zoo liet hij zich gezeggen;
Hij leidt den jongen met en hield het voor gewis
Dat Hansje niet en kent dan kruid en jeugdig lisch.
Hij gaf zich op de reis en kwam het vlek genaken
En wat de jongen zag dat zijn hem vreemde zaken:
Dies vraagt hij schier gestaag wat dit en gint
beduidt ,
En wat hij niet en weet dat legt de vader tilt.
Naar juist omtrent het dorp ontmoet hij steedsche
vrijsters
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Die kweelden ondereen gelijk als maartsche lusters;
Haar kleeren waren net, en zij van blijden geest ,
Gelijk de jeugd zich vindt omtrent een vrolijk feest.
Doch mits de jonge wulp hierop begon to merken ,
Zoo voelt hij vreemd gewoel op zijn gewrichten
werken :
Hij staat gelijk verbaasd, hij ziet den handel aan ,
En (mar het schijnenmogt) hij wou niet verder gaan.
De vader stuwt hem voort, en ging al verder treden,
Maar Hansje ging hem na , met vrij wat trage schreden;
Hij keek gedurig om , en barst ten laatsten uit :
Wat is het dat ik zie ? Wat hour ik voor geluid?
Wat dieren mogen 't zijn , die met haar zoete kelen
Mt dringen door het oor , en al de zinnen stolen ?
Eilieve , zeg een reis wat hiervan wezen mag ?
Mij dunkt , ik in het woud nooit zoeter schepsel zag..
De vader rook terstond waarheen dit wilde strekken ,
En wat het voor een spel in Hansje zou verwekken.
.1 Zijn ganzen , . zei de man , . een slim en olijk
good,
Daar gij en uws gelijk u van onthouden moot:
Laat dat gezelschap daar. . — . Neon, . zei 't onnoozel Hansje,
. Maar, vaartje , mag het zijn, zoo koop mij toch
een gansje:
Voor mij , ik ben 't getroost , 'k en vreeze goon
verdriet,

'282

DE NOON VAN DEN ELLTIZENAAR.

't Gedierte , naar mij dunkt, en is zoo gruwzaamniet ;
Het zal mij tijdverdrijf, het zal mij vrolijk leven ,
Het zal mij zoet vermaak en blijde dagen geven
Het zal mij dienstig zijn wanneer ik eenzaam ben ;
Voorwaar , ik heb het lief, schoon ik het niet en
ken.
De vader stood en keek , onzeker wat te zeggen ;
Wat vrouw Nature spreekt , is niet te wederleggen.
Wat is het of men schoon de jeugd in banden sluit ?
Haar geest kent zijnen tijd , haar keest die wil er ult.
Wat baat het eenzaam woud, en wat de nare kluizen ?
Wat ooit van katten kwam , dat is geneigd to muizen.
Dit zei de goede man , doch met een stillen mond ,
Hij zag zijn eerste jeugd al in haar eigen grond.
Maar Hansje, schoon het feest ten einde was gekomen
En dat meest al het yolk zijn afscheid had genomen ,
Was na dit zoet gezigt onlustig van het woud,
En eer het jaar verliep , het kwantje was getrouwcl.
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ten moedig edelman , die op de Fransche kusten
Had langen tijd gedreigd een vlote toe to rusten ,
Was nu temaal gereed tot zeilen over zee
Naar eenig riekend land of tot een gulden ree.
Zijn vader was gerust een ruimen tijd geleden,
Zijn moeder naderhand het eigen pad getreden ,
Edn zuster , zonder meer , juist in haar frissche
jeugd ,
Was hem de meeste zorg, was hem de meeste
vreugd.
Eij scheen vddr zijn vertrek haar op to willen dragen
Of aan een trouwen vriend, of iemand van de magen,
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Opdat het teere pand daar mogte zijn bewaard
Terwijl hij met de vloot de wereld ommevaart.
Zij in het tegendeel , zegt niet te kunnen leven ,
Indien hij zich alleen gaat op de reize geven
Wil daarom nevens hem gaan dolen overal ,
Waar hem de goede God ter zee geleiden zal.
De broeder evenwel en wil het niet gehengen ,
Maar zoekt het vreemd besluit haar uit het hoofd
te brengen;
Hij dreigt haar met de zee, en allerlei gevaar
Dat uit de lange reis mogt komen over haar.
En desalniettemin, hij kan ze niet belezen:
Dus, als het immers schijnt alzoo te moeten wezen ,
Zoo voegt hij tot de vloot al wat haar op den togt
Of dienstig tot vermaak, of noodig wezen mogt.
Zoo haast de goede wind zich vast begint te stellen ,
En waait te zeewaarts in, de ronde zeilen zwellen;
Een onversaagde jeugd, en menig edelman
Geeft uit een moedig hart zich willens in den ban.
Daar drijft de stoute vloot : van boven dikke wolken ,
Van onder harde vloed, en grondelooze kolken ,
En desalniettemin, een snel, een zeldzaam vier
Rijst midden uit den stroom, en treft het jonge dier.
Een van de frischste jeugd maakt door bedekte lonken,
Door brieven, stil gesprek, en duizend minnevonken ,
Dat hij de beste plaats in hare gunste wint,
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Nog is het niet genoeg hij weet ze daarenboven ,
Door zonderling beleid, hem trouw te doen beloven,
En onder dezen schijn (gelijk het veeltijds gaat)
Zoo glijdt de losse jeugd in nog een ander kwaad.
De maan heeft haren loop nu driemaal omgereden ,
Ziedaar een vreemd gezwel aan hare teere leden ;
Zij die voordezen was frisch , lustig , gaauw en
knaps,
Is fieeuw en bijster meepsch en uitermate kwapsch ;
Zij geeuwt , en spikt , en spuwt , ook aan den disch
gezeten,
Dear is ze dikmaals fiaauw, en dikmaals zonder eten.
De ridder,, die het oog heeft eeuwig over haar,
Wordt, ik en weet niet wat, wordt elle ding gewaar.
Hij gaat haar zachtjes aan , en stelt zich om te vragen ,
Of haar het enge schip , of haar de sture vlagen ,
Of hear de vieze reuk , of harde spijze kwelt ,
Of waarom dat ze braakt of aan de leden zwelt.
Rosette wordt bestaan; nu ziet men haar besterven,
Nu blozen ais een kriek ; hij vraagt het anderwerven ;
Zij , die het ongeval niet langer helen kan,
Zegt dat ze manger gaat, maar bij een echten man.
Hij, om het regte kloen van dozen dread to krijgen
En geeft haar anders niet, dan kook en zoete vijgen ,
Houdt alle klagten in, en stelt zich wonder koel
Opdat ze zonder schroom zou melden baron boel.
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Rosette, mits de zaak wordt zachtjes opgenomen ,
Verhoopt in korten tijd tot haren wensch te komen ;
Dus spreekt ze lustig uit , en met een vollen mond ,
pie in haar jeugdig hart zoo diep geworteld stood.
Haar broeder treurt en zwijgt. De schepen ondertusschen
Gaan zoeken verschen drank , om hunnen dorst te
blusschen ;
En , na een kiare lucht , ontdekken zeker land
Met aardig boomgewas versierd aan alle kant.
Een ieder is verblijd , en, moede van de baren ,
Gaat stellen zijnen loop om naar de kust te varen;
Matrons is in de weer en zoekt den eersten dag
Wat dat er voor een yolk het land bewonen mag.
Men vindt geen menschenwerk , maar niet dan wilde
dieren ,
Die stout en zonder angst omtrent den oever zwieren ,
En woelen overhoop ; men tijt er op de jagt,
Dies wordt er menig wild den schippers toegebragt.
Te midden in het woud zijn Mare waterbeken,
Die van het hooge land tot in de dalen leken,
Daar gaan de gasten heen , en vullen menig vat
Met fruit en aardgewas en met het versche nat.
Rosette bovenal gansch moede van de stroomen,
Gaat nemen haar vermaak omtrent de groeneboomen,
Verkiest een gave schors , en schrijft met eigen
hand:
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spijt van dien het spijt, Rosette mint Galant..
G-alant integendeel brengt zich en haar te zamen,
En maakt een mengelmoes van twee verscheiden
namen,
En snijdt het overal; zoodat het groene woud
Veel streken van de jeugd, veel minneteekens houdt.
'I Is al genoeg gemald, men gaat er zich bereiden ,
Om uit de versche lucht en van het land te scheiden ;
Maar als het jonge paar zou varen naar het boord,
Zoo treedt de Ridder toe , en spreekt cen beftig
woord
En pijnt u , jongelaf, niet in de boot te komen,
Ik liebbe deze magt u heden afgenomen,
MUn schip is u ontzegd ; en gij, misbruikte maagd ,
Die uwen hoogsten schat ontijdig hebt gewaagd
Ga vrij met uwen pol , ga in de groene dalen,
Ga vrij uw slim bedrijf op alle boomen malen,
Uw vonnis is geveld gij zult van nu voortaan
Hier zoeken uw vermaak hier eeuwig dolen gaan;
Gij zijt uit dommen lust en tegen alle reden,
Gij zijt op eigen raad in dit bejag getreden,
Voltrek het nu alleen en oefen uw geduld ,
En zie hoe gij voortaan uw zaken redden suit.
Hier moet uw woonplaats zijn, bier moogt gij gansche nachten
Verslijten in de vreugd van dwaze minneklagten;
19
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Ga, boet uw krielen lust in dit oneerlijk spel,
En maak het zoo ge moogt, en vaar voor eeuwig
wel.
Zoo haast zijn reden endt, hij doet hun wapens langen ,
Hij geeft hun jagerstnig , om alle wild te vangen ,
Musketten , vogelroers, kruid, lonten, hagel , load,
En ander klein beslag, tot voorraad van den nood.
Straks roeit daarop het yolk tot aan de groote schepen,
En geeft de boot een touw om na te mogen slepen ;
Straks vallen op een rij de zeilen van de ree,
Straks is de gansche vloot te mIdden in de zee.
Daar staat het jonge paar verhard gelijk de keijen,
Vol druks , en evenwel niet magtig om to schreijen,
Niet magtig om een woord to brengen uit den mond ,
En echter door het Teed tot in de ziel gewond.
't En is maar klein verdriet , dat met gedurig klagen
Weet iemand, die het hoort , zijn smarten voor to
dragen ;
Gemeene droefheid kermt, maar alto diep een zeer.
In vindt geen open mond, geen zucht of tranenmeer.
Nadat de koude sehrik een weinig is geweken,
Beginnen aan de vrouw de tranen nit to breken.
Zij geeft zich aan de zee, zij maakt een hoog geklag,
Zij roept haar broeder aan al wat zij roepen mag:
Ach, broeder! om de borst door mij en u gezogen!
Ach! word tech nu eenmaal in mijn verdrietbewogen;
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Of, zoo het u belieft dat ik verloren blijf,,
Zoo neig toch eens het oog omtrent een zwanger lijf.
Heb ik den dood verdiend door onvoorzigtig mallen,
El laat het kleine schaap niet in de straffe vallen ,
Dood geen onnoozel kind, geen ongeboren dragt ,
Die niemand eenig leed ooit toe en heeft gebragt.
Zie! ale een zwanger wijf heeft eenig kwaadbedreven,
Dat Naar naar regten maakt onwaardig om te leven,
Zij wordt nog evenwel niet tot den dood geleid ,
Tot zich het teer gewas van hare leden scheidt.
'k En eisch geen langen tijd van zes of zeven jaren,
Maar slechts een korte wijl om in verdriet te baren
Had ik het zoete dier maar eenmaal op den schoot,
Ik gave metter daad mij willig aan den dood.
Ik gave, naar het viel, mijn leven uit te blusschen,
Indien ik maar den reis mijn vrucht en mogte kussen,
En zoo men dan het kind niet vaderloos en liet ,
Het ging mij zoo het mogt, 'k en voelde geen verdriet.
Doch zoo ik geenen troost hierover kan verwerven„
Laat menschen evenwel van menschenhanden sterven.
Waarom valt harder straf op ons onnoozel bloed ,
Dan ook het spitse regt aan ruwe boeven doet?
Waarom wordt ik gezet als spijze voor de beeren ?
Waarom zal eenig beest mijn waarden man verteren?
Waarom ons allebel? en even dat er rest
Oaan slepen tot behoef van zijnen wreeden nest :;
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Waarom zal toch een zwijn met vreesselijke tanden
Mij varen in het lijf tot aan de tare banden,
Waarop mijn lieve vrucht, ellendig schepsel! rust,
En koelen, even daar, zijn onverzaden lust?
Doe regt naar scheepsgebruik , het zal mij niet verdrieten;
Laat vrij een vinnig lood in dozen boezem schieten,
Hang die mijn hart bezit , to midden aan de ree,
En smak het teere schaap bij stukken in de zee.
De dood is geen verdriet, ik kan ze ja verachten,
Maar, zeker van den dood, den slag alleen te wachten ,
Ach! dat is 't dat de ziel in helsche pijnen stort.
Nu dood mij, Wien het lust, en maak de pijne kort.
Maar hoe, kleinmoedig hart, waartoe uw zwaar bedroeven ,
Mijn brooder is gegaan, maar slechts om mij te
proeven,
En niet tot ons bederf ; mijn brooder is gegaan,
Niet als in ware daad, maar nit een loozen waan:
Mijn brooder heeft van ouds en van zijne eerste dagen
Mij veel to good een hart en gunste toegedragen;
Hij is van zachten aard en van een edel blood,
Dat aan een zwa,kke vrouw goon smaad of hinder
do et.
Hij zal nog eens het roer naar onze stranden wenden,
Of iemand met de boot pier aan den oever zenden.
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Ei keer dan, breeder, keer, ei keer naar deze kust:
Wij zijn genoeg gestraft voor onzen dommen lust! .
Dus staat de jonge vrouw , met twijfel ingenomen ,
En staroogt op de vloot. Nu schijnt er iets to komen
Dat op het water zweeft , en naar den oever schiet,
Maar , na een lang geduld , eilacen ! weder niet.
De droeve nacht genaakt , de schepen zijn verdwenen.
Daar is geen hope meer , hier baat noch angstig
stenen ,
Noch krijschen,. zegt Galant, en grijpt eenstalen bijl,
En geeft zich in het bosch en kapt een lange wijl.
De vrouw,, terwijl de man is bezig in het hakken ,
Komt male tot het werk en raapt de groene takken ,
En sleept ze daar het client en timmert in het zand
Haar eerste meesterstuk een groene ledekant.
Daar ligt het lieve pear, niet zonder groote zorgen,
Gedoken in het loaf tot aan den rooden morgen.
Rosette roept om hulp , Rosette ligt en beeft,
Ook van het minste blad, dat in de bosschen zweeft.
Zoo beast de zonne rijst, straks weder aan het houwen,
Straks alle ding bereid om daar een huis to bouwen,
Een huis van ligte stof, gelijk een herder stelt,
Die met het witte vee gnat dolen op het veld.
Gelijk het eerste pear , uit Eden weggedreven,
Moest zonder huiskateil zich in het huisraad geven,
Moest missen zijn geluk , moest missen zijnen God,
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Moest Braden zonder spit en zieden zonder pot.
Zoo is hun gansch gestel: de kamers zonder zetel ,
De koetsen zonder bed, de keuken zonder ketel,
De deuren zonder slot, de zolders zonder balk ;
De vloeren zonder steen, de muren zonder kalk.
De honger niettemin ontsluit hun jonge magen;
Des tijt Galant to werk , en stelt zich om te jagen ;
Hij schiet, en waar hij komt, hij treft gewenschte
kans,
Hier eenig vlugtig p ert, en daar een Wilde gans:
Al • wat het bosch bewoond blijft zitten, zonder
schrikken ,
Ofschoon hij met het roer daarop bestaat te mikken;
Het wild is met de pijl, of door het lood geschend,
Omdat bet nog de list der menschen niet en kent.
Hij komt dan met de vangst op zijnen p als geladen,
En wou, indien hij mogt, zijn hollen buik verzaden;
Rosette schort zich op , en client hem tot gerijf,
Als vrouw , als kamermaagd, als kok , als vuil
j onkwijf ,
Als ik en weet niet wat: Naar jufferlijke leden ,
Die nooit het minste werk het ganschejaar en deden,
Die passen op de dienst, die moeten uit de moues
Die worden vet en vuil omtrent een zwarte schouw.
Dit gaat nog zoo het mag , maar na de negen manen
Vermeerdert Naar verdriet en vordert nieuwe tranen.
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Rosette wordt gekweld met koorts en droeve zueht,
En , na het diepste leed, ziedaar een kleine vrucht.
Geen vroedvrouw , geen behulp , geen vrienden geen
geburen ,
Geen voorraad voor het kind , geen windsels ofte
lur en ,
Geen wieg , geen bakermat , geen kruid , geen
kinderwijn,
Niets dat de kraam gelijkt, dan slechts alleen de pijn.
Hoe staat Galant versteld! hij weet niet wat te maken ,
Nochwat er dient gemijd , noch wat hij moet genaken.
Hij is geweldig bang, nu koud , dart weder beet,
En schier uit ieder haar ontstaat een druppel zwe et.
Nog moet hij aan hetwerk, schoon bijster onbedreven :
Hij moet het tare kind zijn eerste windsels geven ,
Hier vindt hij dit en dat, daar grijpt hij uit den
hoek ,
Een afgescheurde slet , een afgesleten doek.
Galant die doopt het kind , en geeft het zijnen zegen ;
Galant die bedt de vrouw, zoo haast zij is gelegen ;
Galant was 't die de vrucht in zijnen schoot ontving ,
Galant is kindermeid, Galant is alle ding.
De moeder onderdies begeeft zieh om te pogen,
Is 't doenelijk, haar vrucht met eigen bloed te zogen ;
Zij leit het waarde pand gedurig aan de borst ,
En nog en weet ze niet te lesschen zijnen dorst
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Helaas , de ruwe kost van appels , wilde peren ,
Van wortels en van kruid doet hare jeugd verteren
En al het zog vergaan, zoodat het tare kind
Niet dan een dikke zucht in hare borsten vindt.
Al weder nieuw verdriet , het wicht begint te kwijnen,
Gelijk men menigmaal een lampe ziet verdwijnen
Als Naar het vet ontbreekt :de slaap, de lange slaap,
Komt nit het duister hol, en treft het jonge schaap.
De varier, schoon bedroefd en aan het hart geslagen ,
Meer dan zijn kranke ziel kan in den boezem dragen,
Toont echter kloeken moed, ook midden in den rouw,
En spreekt gelijk een held, en troost de zwakke
vrouw.
Maar , ziet! wanneer het vuur in engte wordt gedrongen ,
Zoo komt het naderhand to feller uitgesprongen,
En scheurt al wat het raakt: Galant is al te tee ar ,
Galant die geeft het op, Galant en is niet meer ,
Galant die wordt een lijk : wat kunst , of kloeke
vonden,
Vat sehilde,r , of penseel , wat pennen ofte monden
Zijn magtig , naar den eisch to brengen aan den
dag
Wet druk Rosette schept uit dezert donderslag?
Zij noemt den hemel wreed , zij roept dat hare plagen
Gaan boven alle maat, en niet en zijn te dragen;
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Zij slaat haar tare borst, en volt, in dezen nood,
Debosschen door geschrei, mettranen haren schoot;
Zij kust het doode lijf om haren geest to laven,
En wenscht dat eenig mensch haar mede won begraven;
Maar al het droef gebaar vermeerdert haar de pun,
Wat ziet! het nietig vleesch dat wil begraven zijn.
Zij kiest een eikenboom, die boven al verheven
Den top van zijn gewaai had in de lucht gedreven I
Zij spit met alle magt , en maakt daar in den dijk
Een graf veer haren vriend , een woonplaats veer
het lijk.
Zij moet, ellendig wijf, met eigen handen delven,
Zij vreest bet dooderif, maar overwint zich zelven,
Zij neemt het in den arm, zij stiert het metter hand ,
Zij kust het nog eenmaal, en graaft het in het zand.
a Vaarwel , mijn ander 1k , mijn lief, mijn uitverkoren ,
Mijn troost, mijn eigen heil! och! waar ik nooit
geboren,
Och ! had ik nooit geleefd; ach! wear ik nooit
getrouwd
Zoo ware ik niet alleen in dit verdrietig woud.
Wien zal ik tot behulp in dozen nood gebrniken ?
Wie zal mijn open mond, wie zal mijn oogen luiken ?
Wie zal, wanneer ik sterf, aan mij, rampzalig wijf,
Wie zal een weinig stofs mij strooijen op het lijf?
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Wie zal op mijn verscheid met ongeveisde tranen
Mij troosten in den nood, en tot geduld vermanen?
Wie, als mijn koude tong de sprake wordt belet,
Wie zal tot mijnen troost besluiten mijn gebed?
Och! niet een eenig mensch; alleen de schorre
meeuwen
Die zullen om het lijk gedurig komen schreeuwen
En pijpen haren zang , die zullen ondereen
Zich voeden met het vleesch en springen op het
been.
Of, als de store zee zal Tangs hoe hooger woelen,
Dan zal missehien de stroom mij van den oever
spoelen ,
Mij driiven in het diep, mij jagen overal ,
Zoodat ik in de rust geen ruste vinden zal.
Ik ben, tot mijn verderf, als balling hier gebleven,
Een balling na den dood, een balling in het leven,
1k ben (dat iedereen acht voor de meeste straf)
1k ben, ook na den dood, een balling van het graf.
Men zegt dat in het wood zijn duizend vreemde dieren ,
En leeuwen bijster wreed, en ongetemde stieren,
En zwijnen felgetand, en tijgers nimmerzat,
En draken vol venijn en ik en weet niet wat.
1k hoore van het yolk, ik hoore dat er haaijen
Verkeeren in het diep van deze steile baaijen ,
Een

ijsselijk gepuis , dat ook met Edam beet
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Geheele lijven schendt, en gansche menschen eet;
Och of mij dat geluk nog heden mogt gebeuren
Dat mij toch eenig beest aan stukken kwame scheuren ,
En slokken in het lijf, al leed ik groote pijn ,
Ten minste deze romp zou dan begraven zijn !
0! dat geen teere maagd zich meer en laat bewegen ,
Ten dienste van het vleesch een dwaze vreugd te
plegen ;
Och ! dat geen jonge vrouw met onbedachten zin
Zich stelle buiten raad , zich stelle tot de min.
0 ! dat de zoete jeugd zich leere wederhoue.n
Van zonder vriendenraad op eigen zin te trouwen ,
En dat om mijn verdriet; o ! dat de zoete jeugd
Zich wachte van den lust en schikke tot de deugd!
Helaas ! het klein vermaak is in der haast verdwenen ,
En wat er namaals volgt is Teed en droevig stenen ;
Zoo draait het los geval zijn ongestadig wiel :
Wat aan het vleesch behaagt is pijne voor de ziel..
Dus gaat de droeve vrouw bijna geheele dagen
Nu in het digte bosch , dan aan den oever klagen ;
Maar al haar droef geklag en doet geen ander vrucht,
Dan dat een holle rots met poozen tegenzucht.
Ziedaar een eenig mensch in deze woeste kusten!
Ziedaar, verblinde jeugd, wat uwe domme lusten
Verwekken voor gevaar, wat liefdes bitter zoet
Al vreemde slagen brengt en droeve steken doet.
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Rosette , nu bedaard, en nader tot de reden,
Verfoeit haar zotte daad, en offert haar gebeden.
Bidt God in alien ernst, indien het wezen mag,
Dat eenmaal nog een mensch mag hooren haar
geklag :
ic Ik hebbe mijnen God voor hard en wreed gescholden ,
Maar neen, mij is het kwaad, gelijk het dient, vergolden:
Ofschoon ik eenig ben , en leve zonder vriend ,
Ik hebbe deze plaag in voile maat verdiend.
Ik heb , uit enkel lust, gezelschap aangenomen ,
En hierom is het Teed van Gode mij gekomen;
Gezelschap was de wensch van mijn verblin de jeugd !
Nu ben ik hier alleen, en buiten alle vreugd.
Ik hebbe zijn gezigt, dat niet dan minnestralen
En liet uit zijn gemoed omtrent mij nederdalen ,
Zien rukken overdwars, zien draaijen om en om,
Dat was de laatste lonk van mijnen bruidegom.
De mond , de zoete mond, die met een aardig jokken
Mij voortijds was gewoon tot lagchen uit to lokken ,
Is mij een schrik geweest: o wat een vreemd geluid,
Hij schoof tot aan het oor , en blies het Leven uit.
Het lijf, het kloek gestel , dat met gestrekte leden
Kwam staag en onvermoeid tot mijne dienst getreden,
Heeft mij het droefste werk ten laatsten aangebragt,
Pat

ooit ellendig mensch voordezen heeft bedacht.
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Ach ! die geboren scheen om mijnen geest to laven
Moest ik, ellendig wijf met eigen hand begraven.
Denk wat een droeve kou mij op de leden kwam ,
Als ik in dezen arm zijn koude leden nam ,
Zijn koude leden droeg , zijn koude leden kuste ,
Zijn koude leden groef! ach! hij is in de ruste ,
En wacht op zijnen God ; maar ik , eilacen ! ik
Ben in gedurig leed , en in gestagen schrik.
Nu, God heeft mij gewond ; Hij kan mij weder heelen ,
Hij zal mij , na het kwaad, het goede mededeelen ;
Hij leidt tot aan het graf, tot aan den bleeken dood;
Maar,, die op Hem betrouwt, dien leidt Hij uit
den nood..
Dus gaat de jonge vrouw met onvermoeide schreden ,
Gedurig op het duin of aan den oever treden ,
Of vindt zich menigmaal omtrent een hooge klip ,
Op hope dat ze mogt vernemen eenig schip .
God heeft het zoo bestierd , dat, na een angstig peilen,
Niet verre van het strand twee schepen komen zeilen ,
Het Fransche lelieschild , dat in de vlaggen staat ,
Maakt dat de zwakke vrouw tot aan het water gaat,
Tot in het diepe rent ; zij maakt een zeldzaam baken,
Nu van haar opperkleed , nu van een linnen laken ;
De schippers zijn beweegd; de boot roeit naar
den wal,
Daar hoort het Fransche yolk haar droevig ongeval.
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Matroos , uit dit verhaal, verfoeit de felle nepen,
Ontvangt de zwakke vrouw, en voert haar aan de
schepen,
Daar wordt haar van het yolk van eersten aangezeid ,
Hoe dat haar hroeder stierf en waar het ligchaam leit.
De vloot doet haren loop , en door bekwame winden
Weet in een korten tijd de Fransche kust to vinden:
Rosette gaat to land, en dankt den goedcn God ,
Woont in haars vaderf erf , en op haars brooders slot.
Doch, schoon zij naderhand tot eere werd verheven ,
En dat zij ruim genoeg mag in de wereld leven,
Des echter niettemin zoo is de jonge vrouw
Niet zoo gelijk ze was , niet als ze wezen zou.
Daar is, 'k en weet niet wat, een ongevoelig wezen,
Daar is een domme zucht in haar gelaat to lezen ;
Geen lust, geenzoete min , die haar hethartewint ,
Zij leefde zonder lief, en sterreft zonder kind.
Laat dit een spiegel zijn voor onbedachte zinnen,
Die, buiten vriendenraad, zich stellen om to minnen.
Men houdt dat zelden maagd in regte vreugde leeft,
Die, uit een lichten zin , haar trouw verbeuzeld
heeft.
Ziet! als zich eenig mensch laat tot de lusten drijven,
De korte vreugd verdwijnt , haar guile smetten blijven;
Maar krijgt er iemand lof door zweet en strenge pijn ,
De moeite neemt een eind, de lof zal eeuwig zijn.

DE SCHILDER.

Een man , die van de straat naar huis vertrek
ken zou,
Vernam een vreemden snaak omtrent zijn echte
vrouw.
Daar stond een schilder bij met handenvol penseelen,
En midden op den vloer lag keuze van paneelen;
De man , in dit bestag , staat langen tijd en peist,
Wat bier de slimme kwant, of wat de schilder eiseht.
Hier ging de jonge wulp zijn tonge dus ontbinden :
.Ik bid u, goede vriend, niet vreemd to willen vinden
Dat hier, benevens mij, een geestig schilder staat:
Het stuk bij ons bestaan en is geen booze dead.
Weet , dat ik overlang uw vrouwe plagt to minnen,
Maar hebbe niettemin haar geenzins kunnen winnen:
En, mits het waarde pand niet meer en is voor mij,
Zoo doe ik maar eon eisch van hare schilderij.
Aileen em deze gunst ben ik hier ingekomen,
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En hebbe dozen vriend tot mijne dienst genomen ,
Die zal de schilder zijn van die ik heb gevrijd,
Indien gij niet to wijs of niet to vijs en zijt.
Mijns oordeels , dit verzoek behoort te zijn geleden ,
Tenzij in u de nijd is meerder dan de reden;
Nooit heeft het eenig mensch gediend tot ongemak,
Dat iemand vuur of licht aan zijnen haard ontstak. D
•li En weet, Dbegon de man, •van afgunst of benijden ,
Ik weet dat uw bedrijf mij niet en staat te lijden ;
Zij , die gij voor u ziet, is mijn bescheiden deel ,
Niet voor eon dartet oog of eenig vreemd penseel.
Ga vrij, ga uwes weegs , ga elders henen rallen ,
Voor u of uws gelijk en is hier niet to mallen:
Gij , die nu eischt het beeld van dit mijn echtewijf,
Mogt, als het u beviel, eens komen aan het lijf. D
Daar ging de linker heen met gramschap aangesteken.
Maar zeg , had ook de man gelijk om zoo to spreken?
Voor mij ik zegge ja ; en naar dat ik het vat ,
Zoo past op dit bejag eon harder woord dan dat.
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ten rustig jonggezel, geboren in de landen ,
Daar ieder huisgezin belendt in eigen stranden ,
Kreeg , na een lang gevrij , de dochter van den
s chout ,
En voer naar zeker dorp, om daar to zijn getrouwd.
Zoo haast de snelle schuit is aan het land gedreven ,
Gaat ieder naar de kerk , en hoort den zegen geven ;
Daar staat de jongeling , en biedt zjin regterhand ,
En krijgt integendeel een gunstig wederpand.
De goclsdienst is gedaan ; men gaat de bruid geleiden
Om weder uit de kerk en van het land to scheiden;
Daar komt het gansche dorp gedrongen naar de
schuit ,
Tot zich de nieuwe man ging zetten bij de bruid.
Toen ging het zeiltjen op. De jongelieden spelen ,
Een deel verheugt de bruid, en zingt met hells kelen,
20

306

DROEVIC, ONGEVAL.

Een deel zit in gepeins en rekent in den geest,
Hoe menig zoet gevrij wil rijzen uit dit feest.
Zoo doende raakt de schuit tot midden in de baren ;
Daar is zooveel gezeild, gelijk er is te varen.
Maar ziet , de gansche lucht verandert onderdies ,
Daar rijst een snelle wind, die bijster vinnig blies ,
Die schuifelt in het want , en doet het zeiltje zwellen ,
Die roert het water om, zoodat de boorden hellen ,
Die perst gedurig aan. Daar zwapt het schuitjen om,
Daar leit de jonge bruid met haren bruidegom ;
Daar krielt het overhoop, daar gaat het op eenkermen,
Daar wil het jonge yolk zich voor den dood beschermen,
De vrijer met geweld , de vrijster met geschrei,
Maar 't is om niet gewoeld : zij blijven allebei.
Men vond het lieve paar, nu van den dood bevochten
Geschakeld met den arm en overeen gevlochten;
In plaatse van het bed is hunne dood gemeen;
Zij mengen in den stroom de zielen ondereen.
Helaas! de maagdenpalm , die door de jonge dieren
Te zamen is gebragt, om hare bruid te sieren,
Dient tot een ander feest, en wordt daar allegaar
Met tranen eerst besproeid , gevlochten om de baar.
Het dacht den vrienden goed, dat beide doode lijven
In 66nen aarden hoop begraven zouden blijven:
En, waar' het met het lijk naar mijnen zin gegaan ,
Daar zou cen klein gedichtomtrent den grave staan
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t Hier ligt en man en wijf begraven aan der heiden
Op ednen dag gepaard , op ejnen dag gescheiden,
Het water heeft de vreugd van hunne feest belet;
Het aardrzjk was beleefd,en werdhunbruiloftsbed.,
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Een herder uit het woud, terwiji hij aan der heide
Zijn jonge geiten dreef, zijn oude schapen weidde,
Zag van een hoogen berg, zag in het lags dal,
Zag onder aan het strand een droevig ongeval.
Dear was een zeker schip met roovers aangekomen,
Die hadden Galathee , zijn vrouwe, weggenomen,
Ook eenig ander yolk , dat ander aan de zee
Was vlijtig aan het werk en wiesch het jonge vee.
De droeve Celadon, die zijn gezelschap kende ,
En zag hoe al het yolk zich van den oever wendde ,
Sloeg op zijn droeve borst , en zag den hemel aan,
En zeide: a lieve God, wat dient er nu gedaan?
Hij geeft zich near de zee, de tranen op de wangen,
En riep: a hou! vrienclen, hou! bier is al meer to
vangen;
En scheidt niet van den wal, tot dat er vollevracht
Is op het land geroofd en aan het boord gebragts
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Gij hebt mijn echtedeel , van Gode mij gezonden,
En scheidt dat reine zucht te zamen heeft gebonden ;
Gij schendt het beste paar dat ooit het echtebed,
Dat ooit de hemel zelf te zamen heeft gezet.
Eilieve, waarom dat? Ei, laat ons weder paren,
Zoo mag uw snelle bark gelukkig henenvaren ;
Niet dat ik weder eisch mijn lieve Galathee,
Maar wensch benevens haar te varen over zee.
Neemt mij ook in de boot ; al moet ik dapper roeijen,
Of harder dienstbegaan, 't en zal mij niet vermoeijen:
Neemt mij ook in de boot; een kloek, een rustig
man,
Die met een vollen wil een slave wezen kan;
Neemt mij ook in de boot; al moet ik zijn geslagen,
En dienen evenwel, ik zal het willig dragen,
Ik zal het willig doen:neemt mij ook in de boot ,
Of, zoo ge niet en moogt, zoo schenkt mij dan
een lood.
Dit zeide Celadon, en gaf zich in de baron,
En bad al evenstaag om mee to mogen varen ;
De roovers zijn verbaasd dat iemandtranen schreit,
Om vast to zijn geboeid en weg to zijn geleid.
Na lang en droef gesmeek, men laat hem nader
komen
Men wijst hem naar de boot; dear wordt hij ingenomen ,
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En, als de ruwe jeugd zijn handen binden wou ,
c, 0 bindt mij, ), sprak de man, t, aan mijn geminde
vrouw.
Edn knoop van zoete min heeft mij en haar omvangen ,
Laat hier ook ddnen band em onze leden prangen. ),
Hij bidt nog andermaal , en biedt zijn regterhand ,
En geeft zich met de vrouw gewillig aan den band.
Het schip do et zijnen loop , en snijdt de zoute baren,
En komt in korten tijd to Tunis aangevaren.
Daar wordt het lieve paar den koning voorgesteld ,
Den koning alle ding van eersfen aan gemeld.
De vorst die prijst de daad, beziet de jongelieden,
En toont met zijn gelaat hun gunst to willen bieden ;
HU laat ze metter daad verlossen nit den band ,
En maakt van Celadon zijn eigen lijftrawant.
De trouwe wordt geloond; en hij die aan der heiden
Eon bok , een schaap , een kalf, een geite plagt to
weiden ,
Is hoeder van den prins , niet condor grooten lof,
En voor een vuilen stal , geniet het lustig hof.
Ik wensch, gelukkig paar, ik wensch aan onze dagen
Dat uwer overal de Fame mag gewagen ;
Ik wensche bovenal dat ons het trouwe bleed
Veel zaads dat u gelijkt, veel kinders geven moot.
Nog dient uw trouwe zucht wat hooger opgerezen ,
Opdat de waarde trouw verkreeg haar eerste wezen,
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V arkreeg haar eersten glans. Welaan , trouwhartig
man ,
Treed verder,, en bezie waar trouwe reiken kan.
Indien het zoo geviel , dat , met te mogen sterven ,
Gij kondet zeker heil aan uw gemaal verwerven ,
Gij moest , ook zonder schrik, u voegen tot den
dood ,
Om haar, door uw bederf, te trekken uit den nood ;
Gij moest uw eigen vleesch , uw lief en jeugdig leven
Den onderaardschen poet gewillig overgeven;
Gij moest uit regte zucht de kloeke daad bestaan,
Die Gracchus overlang to Romen heeft gedaan.
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HUISKRAKE EL.

E en wijf, nietlang getrouwd , die hares mans manieren
Of niet en had geleerd, of niet en wilde vieren ,
Sprak dikmaals schots genoeg. Voorwaar een
slecht begin
En voor een jonge vrouw , do voor een nieuw gezin.
En als haar dan de man het zwijgen wou gebieden,
Zoo wou ze metterdaad tot hare moeder vlieden ;
En hiertoe word het wijf ten laatste zoo gewend ,
Dat zij het vlugten hield als voor een dreigement.
Eons, op een avondstond, als doze lieden keven ,
Het

wijf, door gramme zucht ten hardsten aangedr even,

Liep naar het voorhuis toe, en riep daar overluid:
. a wil van stonden aan , ik wil ten huizen uit..
De man, die des to meer de schande wou beletten ,
Giug met

een smiler loop zich voor de deure zetten,
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En hield de vrouwe daar, al was ze vinnig gram ,
En trok het nachtslot of , en ging van daar hij kwam.
Zij , nog te meer gestoord en feller uitgelaten ,
Springt knap ten vensteruit, en geeft zich op de straten;
En op den staanden voet,geenmensch en weet er hoe,
Lo opt in haar vaders huis en naa, haar moeder toe.
Daar vangt de pruilster aan haar handen om te wringers,
En met een groot geweldhaar tranen uit te dringen ;
Daar maaktze water schuilt haar moeder openbaar:
Die hoort het speeltjen aan ,

houdt haar dochter
daar.

Het was den ganschen nacht na dit verschil geleden ,
De man doet geen vervolg , maar houdt zich zoo
tevreden ;
De vader van de vrouw ontmoet hem op den dag,
Die greet hem heusch genoeg, maar verder geen
gewag.
Dat kwelt den ouden man , en zegt met goede reden
Hoor,, vrouwe, dit gepruil en diende niet geleden ;
Gij draagt u, naar mij dunkt, in dozen wet te mal,
1k vreeze dat ons yolk vaneen vervreemden zal.
De moeder, na de zaak te hebben overwogen ,
Ten einde dit verschil niet hooger zij getogen ,
Roept straks een sneege meid , en spreekt uit
vollen last :
Ga tot mijn doehters man en noodt hem bier
te Bast,

314

RITISKRAKEEL.

De meld gaat haren gang , de zwager wordt gebeden ;
Die komt ter regter uur vrijmoedig aangetreden ;
Men wordt aan zijn gelaat geen korzel hoofd gewaar :
Hij eet , en drinkt, en lacht, gelijk als voor en naar.
De tijd van scheiden komt, de nacht begint te vallen ;
Men staat van tafel op, en verder niet met alien
Dan : . Vader , grooten dank voor uw beleefd
onthaal. .
Hij slaat den mantel om , en maakt zich uit de zaal.
De vader staat verbaasd ; maar zonder lang te dralen ,
. Ga , . zegt hij tot den knecht, . mijn zwager weder
halen :
Loop hem in haaste na, en roep hem van de straat ,
1k hebbe nog een woord to zeggen , eer hij gaat..
De man komt wederom , daar gaat de vader vragen ,
Waarom hij met het wijf niet eens en weet to dragen ?
En of hij jaren lang wil leven in geschil ?
En of hij daar in huis zijn vrouwe laten wil?
De man gaat zachtjes aan en opent zijn belangen :
. Ik wil ook even nu mijn wijf in huis ontvangen ,
Behoudens dat ze mij betoone metter daad
Dat zij in dit verzoek ter goeder trouwe gaat.
Vooral , haar korzel hoofd moet beter zeden leeren
Zij heeft mijn huis ontsticht , zij moet het weder
eeren ;
Zij loos, uit eigen raad , een onbekende bawl,
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Zij moet, op mijn bevel, gelijke wegen gaan ;
Zij moet de reize doen en komen ingedrongen
Juist door het eigen gat waaruit zij is gesprongen ;
En zoo , en gij , en zij , des niet en zijt gezind,
Gij , vader , zijt gegroet , en moeder , houd uw
kind.
Hier schiet de moeder toe en gaat haar zwager vleijen ;
De dochter komt er bij en zet het op een schreijen ;
De vader neemt het woord en doet een lang gesprek
Hoe dat een jonge vrouw moet buigen Karen nek
Na onderling beklag de vrede wordt gesloten ,
En met een frisschen dronk van nieuwen aan begoten ;
Het wijf, hoewel gestoord , moet buigen Karen zin ;
Zij klom ten venster uit, zij kwam ten venster in.
Daarmede was de lust van loopen weggedreven,
En sedert wist men nooit of daze lieden keven ;
En schoon daar eenig woord bijwijlen rijzen mogt ,
't En kwam , na dit geval , nooit in de ruime locht.
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DE KARIGE GASTVROUW.

Een man van blijden aard en van beleefde zeden
Had onlangs zijnen vriend bij zich te gast gebeden,
Een vriend van grooten naam, een welbekenden
vriend,
Gewoon tot blij gelaat, en wel te zijn gediend.
Zoo haast de gast verschijnt , de waard komt hem
gemoeten,
De waard komt zijnen vriend met heusche woorden
groeten,
Hij leidt hem in den hof , tot dat er wordt gezeid:
.Mijnheer, als 't u belieft, de tafel is bereid..
De waard, niet onbewust van op zijn hoofsch te leven,
Laat eerst aan zijnen gast het riekend water geven;
Hij biedt hem insgelijks het schoonste van de dwaal
(Beziet den eersten trap van zijn beleefd onthaal!) ;
Nog stelt hij voorts te werk beleefde tafelwetten,
En gaat zijn lieven vriend ter hoogster plaatse zetten ;
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Then zond men om de vrouw,, maar die en kwam
er niet,
Hoewel de goede man haar dikmaals roepen liet.
Hieruit besloot de gast, en vrij niet zonder reden,
Dat hij maar stuksgewijs ter maaltijd was gebeden.
Ofschoon een gast geniet de gunste van den waard,
Wat baat het als het wijf zit treurig aan den haard ?
Hoewel van alle kant veel maagden en veel knechten
Verschijnen aan den distil met allerlei geregten ,
't Is voor een eerlijk man maar spijt en enkel kruis,
Indien hij niet en ziet de vrouwe van het huis.
Een van de kinders sprak den zegen voor den eten,
De gast wordt op een nieuw eens wellekom geheeten ;
Daarop ontsluit de waard zijn vriend de servi6t,
Te voren nog gebruikt en daarom niet te net.
Dat speet den goeden man, en wilde dat het meissen
Zou bij de vrouwe gaan en ander lijnwaad eischen;
Maar, schoon hij veel gebood , helaas! hij taste mis
Wat baat een vlijtig man als wijf een zuurmuil is ?
Toenriep men om den kost ; die kwam ten langen leste,
Maar 't is geweldig blaauw al wat er is ten beste:
Geen vet omtrent de sop, geen boter op den visch
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is ?
De waard, die alle ding woe met den mond verschoonen ,
Riep dikmaals dit en gint , om zijn gezag te toonen,
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Riep: uBreng hier spek en moes, breng eijers versch
en frisch:
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is ?
Daar kwam niets voor den dag ; des ging het op
een kijven.
De gast riep evenstaag: aIk bidde , laat het blijven!
Ik weet, gij meent het w61; des ben ik wel gewis:
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is ?
Men schonk er geenen wijn; des riep de waard te
felder ;
Maar schoon hij deftig speak , de wijn bleef in den
kelder :
Ten laatste kwam er wat, maar ros, en niet te frisch:
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is?
Daar zit de man en kijkt met twee beschaamdekaken,

Hj barst van enkel spijt , onzeker wat te maken;
0 wijf van vilschen aard, en taai gelijk een wis!
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is?
Ten laatste kwam de vrouw; daar is het al bedorven,
De gast die zit en zweet, de waard geheel bestorven,
Bet wijf zag bijster graauw, de roe lag in de pis :
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is ?
De man die brengt het haar,, zij zet de glazen neder,
En wat hij bidden mag, zij brengt het niemand weder ;
Dit maakte wederom een nieuwe storenis:
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is ?
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, Lief, breng het onzen vriend, en drink uw welgevallen. 3,
Zij, steeg gelijk een muil, beweegt zich niet met alien;
Haar vinger schijnt bepekt en houdt gelijk een klis :
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is ?
De gast wenscht onderwiji te zijn in verre landen :
Al wat hij nutten zou dat hangt hem aan de tanden,
Dat kleeft hem aan den mond gelijk een Fransch
vernis:
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is ?
0 maaltijd zonder vreugd! wie zou niet liever vasten
Dan met een karig wijf te zitten bij de gasten ?
Geen spijs of drank en smaakt aan zoo een vilsclien
disch :
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is?
Fij van een karig wijf en van haar bitter muilen!
Ik wou mijn leven lang , ik wou mij liever schuilen
Bij draken-in het bosch , bij padden in het Tisch :
Wat baat een vlijtig man als 't wijf een zuurmuil is ?
In dezen tusschenval was onze gast gedreven ,
Terwijle man en wijf vast over tafel keven ;
Ten laatsten, als devriend geen beter troost en kreeg,
Zoo zeide hij : u goeden dag! . en maakt zich uit
den weeg.
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